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BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Proč město koupilo drážní domy v Pudlově
Za necelé 4 miliony korun

koupilo město Bohumín od
Správy železničních a do-
pravních cest 6 domů se
zhruba 60 byty v Pudlově 
v Lounské ulici. Máme málo
bytů ve vlastnictví města?
Nemáme jiné priority, jak
čerpat městský rozpočet? Co
budou stát opravy bytů? To
vše jsou legitimní otázky, kte-
ré si kladli lidé na radnici, 
a na které neexistuje jedna je-
diná a jednoduchá odpověď.

Máme téměř 4 400 bytů a ji-
stě jich jednou budeme mít
méně a další ve svém vlastnic-
tví akutně nepotřebujeme. Má-
me mnoho jiných potřeb a přes-
to, že se městu finančně daří,
dokázali bychom finance užít 
i jinak. A abychom všechny
volné zakoupené byty uvedli
do obyvatelného stavu, bude-
me muset vynaložit další znač-
né prostředky. Tak proč se te-
dy město pro koupi rozhodlo?

Na rovinu. O tyto domy
jsme usilovali přes deset let.
Zájemců o jejich koupi bylo ví-
ce a někteří, kterým se domy
koupit nepodařilo, se toho ješ-

tě dnes dokonce domáhají soud-
ně. Stálo mnoho úsilí zajistit,
aby město domy získalo. Je zde
33 prázdných bytů. A právě 
v tom je zakopaný pes. Další
zájemci chtěli těchto volných
bytů chtěli využít k nastěhová-
ní nájemníků z jiných měst. 

▲ Odkoupením šesti domů v Lounech chce město zabránit vzniku nového ghetta. Foto: Lucie Balcarová

Na modernizaci naší nemocnice přispěje stát

Je nezbytně nutné rozšířit
plochu operačních sálů. Sou-
částí řešení bude rekonstruk-
ce rozvodů vody, elektro, ÚT
a vzduchotechniky související
s dispozičními změnami. Do-
jde k vybudování filtrů pro
pacienty i operační personál,
provozního a sociálního záze-
mí pro personál operačních
sálů, u každého operačního

(Dokončení na str. 4)

»Kam v Bohumíně« je v OKU
Počínaje dnešním číslem již nehledejte letáček Kam 

v Bohumíně, který vydávala městská knihovna. 

Nahradí ho devatenáctá strana OKA, kde budeme uvádět
na čtrnáct dnů dopředu programy a akce připravované v na-
šem městě. Sběr informací zůstává v knihovně, zveřejňování
však připadlo našim městským novinám. (red)

sálu bude vytvořen prostor
pro přípravu pacientů a mytí
lékařů, mezi operačními sály
pak bude vytvořena nástrojo-
vá sterilizace společná pro
oba operační sály. 

Stavební práce budou pro-
bíhat dva měsíce v období
června až srpna.

Libor RADIŇÁK, 
vedoucí stavebního odboru 

Město Bohumín obdrželo dotaci ze státního rozpočtu na sta-
vební úpravy operačních sálů Bohumínské městské nemocnice
ve výši 11 milionů korun.

Foto: Mirka Hrbáčová
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Bohumín získal oprávnění
užívat svůj historický znak
města v letech 1967-1970. Po-
kud město chce doplnit své
symboly o vlajku, není podle
současné právní úpravy nutno
žádat o udělení či potvrzení
znaku města, nýbrž pouze 
o schválení a udělení nové
vlajky města. Vlajka doplní
historický znak a vytvoří spolu
s ním standardní dvojici měst-
ských symbolů dle platného
znění zákona o obcích. 

Při tvorbě městské vlajky
platí, že námět nebo podoba
vlajky musí korespondovat 
s figurálním obsahem či podo-
bou znaku. Tuto zásadu lze re-
alizovat přistoupením k tzv. 
opakování znaku, což zname-
ná, že se v listu vlajky objeví
zcela totožné figury ve stejné
či obdobné kompozici jako ve
znakovém štítu. Druhou mož-
ností je zjednodušení znako-
vých figur do geometrické kom-
binace pruhů s totožnými bar-
vami. Třetí možností je pak 
opakování jedné výrazné zna-
kové figury spojené s kombi-
nací pruhů. 

Vzhledem ke stávajícímu
vzhledu znaku Bohumína zpra-

coval heraldik Jan Tejkal pět
variant návrhu vlajky pro měs-
to Bohumín s tímto odůvod-
něním:

Varianta 1 návrhu vlajky
města představuje doslovné 
opakování znaku města, když
list vlajky přejímá všechny zna-
kové figury pouze v mírně u-
pravených proporcích daných
odlišným tvarem symbolu.
Předností této varianty je zře-
telná obsahová a vizuální vaz-
ba znaku a vlajky, zatímco její
slabinou je přílišná složitost
kompozice listu vlajky, která
jednak mírně koliduje s mo-
derním jednoduchým pojetím
městských vexilologických sym-
bolů (vexilologie, latinsky ve-
xillum - prapor římských legií,
je nauka zabývající se výzku-
mem, tvorbou a popisováním
vlajek a praporů) a jednak mů-
že mít v praktickém ohledu
vliv na četnost užití vlajky
vzhledem k náročnosti jejího
zhotovení. List tvoří dva vodo-
rovné pruhy, modrý a červený,
v poměru 3:4. V modrém pru-
hu žluté okřídlené železniční
kolo. V červeném pruhu černé
ozubené kolo na bílé obrácené
vidlici široké 1/4 délky listu.

Varianta 2 počítá s doslov-
ným opakováním figury okříd-
leného železničního kola a kom-
binací čtyř pruhů v barvách 
ostatních znakových figur a po-
lí. Předností této varianty je
zřetelná částečná figurální
vazba vlajky ke znaku. A nao-
pak její slabina je stejná jako 
u varianty 3 - značný počet 
užitých barev. List tvoří čtyři
vodorovné pruhy, modrý, čer-
ný, bílý a červený, v poměru
6:1:2:5. V modrém pruhu žlu-
té okřídlené železniční kolo.

Varianta 3 návrhu vlajky
města počítá s jednoduchou
kombinací pěti vodorovných
pruhů v poměru 11:2:2:2:11 
v barvách znakových figur 
a polí. Dominantními barvami
listu vlajky jsou barvy znako-
vých polí (modrá a červená),
zatímco barvy znakových figur
jsou soustředěny do středové-
ho úzkého »trojpruhu« (žlutá,
černá a bílá). Předností této
vlajky je její jednoduchost 
a snadná zhotovitelnost, za-
tímco jako mírnou slabinu by
bylo lze označit množství uži-
tých barev. 

Varianty 4 a 5 zařazují do-
slovně v upravené orientaci fi-
guru vidlice ze znaku města,
přičemž varianta 4 pokládá bí-
lou vidlici na červený list vlaj-
ky (tj. zcela totožně jako ve
znaku) a tento motiv doplňuje
modrým neukončeným lemem

(zastupujícím hlavu znakové-
ho štítu) a varianta 5 spojuje
oba motivy varianty 4 do jed-
nodušší a graficky výraznější
podoby tak, že vidlicí vzniklý
žer�ový klín zobrazuje přímo
v modré barvě. Červený list 
s modrým lemem bez vlající
části širokým 1/7 šířky listu 
a bílou žer�ovou vidlicí s ra-
meny širokými 1/4 šířky listu,
vycházejícími z horní a dolní
dělící linky. Předností těchto
variant je jejich jednoduchost
a přitom zřetelná figurální
vazba ke znaku prostřednic-
tvím málo frekventované figu-
ry vidlice. Současně lze jako
výhodu shledat redukci znako-
vých barev na trojici barev to-
tožnou s barvami státní vlajky
České republiky, čímž dochází
k obohacení vlajky o novou
symboliku polohy města ja-
kožto brány do České republi-
ky. Figura vidlice navíc může
symbolizovat kromě původní-
ho významu trojice železnič-
ních tratí také soutok řek Od-
ry a Olše.

Lumír MACURA, 
vedoucí organizačního odboru

Poznámka redakce:

Vyobrazení všech pěti popi-
sovaných návrhů a anketní lís-
tek naleznete na zadní straně
dnešních novin v barevném
provedení.

O vlajce hlasujte v anketě na straně 20Město Bohumín disponuje od konce šedesátých let minulé-
ho století svým městským znakem. Podle heraldika Jiřího
Loudy obsahově a metodicky závazný popis znaku zní takto:
»Štít napříč dělený asi v horní třetině. V horním modrém poli je zlaté že-
lezniční okřídlené kolo, v dolním červeném poli je obrácená stříbrná vid-
lice, v jejímž středu je černé, ozubené kolo s osmi loukotěmi a osmi zuby,
znázorňující polohu průmyslového města na trojici železničních tratí.«

Naše anketa: Bude mít Bohumín svou vlajku? 

Jsou k dispozici k vyjádření
veřejnosti na odboru životní-
ho prostředí a služeb v úřední
dny (pondělí, středa) od 8 do
12 hodin a od 13 do 17 hodin.
V ostatních dnech pak po tele-
fonické domluvě (tel. 596 092
160), nejpozději však do uve-
dených termínů.

ŽDB Group a.s. - Bezpeč-
nostní program ŽDB - aktuali-
zace. Důvodem žádosti je při-
pravovaná výstavba kyslíkové

stanice v areálu firmy. Materi-
ál je v digitální podobě (na
CD) k nahlédnutí či vyjádření
do 20. března 2007.

VaDS - Zařízení pro naklá-
dání s nebezpečnými odpady.
Jedná se o legislativně povin-
né integrované povolení k veš-
keré výrobní činnosti firmy -
čištění železničních cisteren,
autocisteren, nádrží, likvidace
nebezpečných odpadů a další.
Vyjádřit se lze do 19. března

2007. K dispozici je digitální
forma posudku EIA.

Povodí Odry - Plán oblasti
povodí Odry. Jde o tzv. zjiš�o-
vací řízení podle zákona
100/2001 Sb - o posuzování
vlivů na životní prostředí. 
V materiálu je naznačena kon-
cepce Povodí Odry do roku
2015 s posouzením z pohledu
vlivu na životní prostředí. Di-
gitální forma posudku je k na-
hlédnutí a vyjádření do 14.
března 2007.

Pavel KLIMOVIČ, vedoucí 
odboru životního prostředí a služeb

Materiály EIA k nahlédnutí a vyjádření
Městský úřad v Bohumíně obdržel v posledních dnech 

několik materiálů posuzujících vliv na životní prostředí při
chystaných akcích v našem okolí.

Cenu novin jsme
museli upravit

Naposledy se cena na-
šich novin měnila v roce
1999, kdy šestnáctistrán-
kové OKO bylo trvale roz-
šířeno na 20 stran. Za osm
let se ale mnoho změnilo,
zejména ceny ve výrobě
novin. Proto jsme museli
přistoupit k úpravě ceny
na sedm korun. Od toho-
to čísla zato bude první 
a poslední strana a pro-
střední dvojstrana novin
barevná. Tak a� se vám
nové OKO líbí.

František KREJZEK
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O městské byty v Bohumíně se licituje v budově bohumín-
ské radnice v I. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří
230. Vyvolávací cena je 24 korun za metr čtvereční. Město na-
bízí k licitaci tyto byty:

● Byt na ulici Bezručově
1144, 0+1, kategorie I., číslo
bytu 32, v 6. nadzemním pod-
laží. Celková plocha 31,20 m2,
pro výpočet nájemného 27,25
m2. Prohlídka bytu 6.3. od 
9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 7.3. v 16 hodin. 

● Byt na ulici Janáčkově
810, 1+1, kategorie II., číslo
bytu 6, ve 3. nadzemním pod-
laží. Celková plocha 54,10 m2,

pro výpočet nájemného 47,05
m2. Prohlídka bytu 8.3. od 
9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 12.3. v 16 hodin. 

● Byt na ulici Jateční 965,
1+2, I., číslo bytu 4, ve 2. nad-
zemním podlaží. Celková plo-
cha 53,08 m2, pro výpočet ná-
jemného 50,83 m2. Prohlídka
bytu 8.3. od 8.30 do 9 hodin
Licitace se koná 12.3. v 16.15
hodin.

● Byt na ulici Čs. armády
1072, 0+1, kategorie I., číslo

bytu 67, v 11. nadzemním pod-

laží. Celková plocha 31,18 m2,

pro výpočet nájemného 27,30

m2. Prohlídka bytu 8.3. od 9

do 9.30 hodin. Licitace se ko-

ná 12.3. v 16.30 hodin.

● Byt na třídě Dr. E. Bene-
še 709, 1+2, I., číslo bytu 1, ve

2. nadzemním podlaží. Celko-

vá plocha 80,40 m2, pro výpo-

čet nájemného 76,20 m2. Pro-

hlídka bytu 15.3. od 9 do 9.30

hodin. Licitace se koná 19.3. 

v 16 hodin.

Březnové licitace městských bytů 1. kategorie

Lokalitě, o které bude řeč,
se říká Louny. Stojí zde šest
červených cihlových domů,
které od Správy železniční
dopravní cesty začátkem ú-
nora letošního roku koupilo
město. Je tady 62 bytů, z nichž
větší polovina je prázdná, ve
druhé polovině se bydlí. Na
naše otázky odpovídá Eva
Drdová, vedoucí majetkové-
ho odboru radnice.

● V jakém stavu jsou koupené
domy?
Čtyři domy stojící před tratí

nejsou v tak špatném stavu,
jak jsme si původně mysleli.
Po důkladné prohlídce je jas-
né, že bude nutno vyměnit 
elektrické rozvody a vodoin-
stalaci. Zbývající dva doma za
tratí jsou v horším technickém
stavu. Budou vyžadovat dale-
ko více peněz.

● Nějaké opravy se snad dřív
v těchto domech prováděly, ne?
V souvislosti s výstavbou

koridoru byla měněna okna.
Ukázalo se však, že některá, 
z nepochopitelných důvodů,
vyměněna nebyla. Jednáme
te� se organizací, která pro 
Správu železniční dopravní
cesty prováděla na domech
servis. Rádi bychom se dohod-
li na dokončení výměny těchto
»zapomenutých« oken.

● Kolik město za těchto šest domů
zaplatilo?

● Byt na ulici Okružní 376,
1+1, kategorie II., číslo bytu 6,
v 1. nadzemním podlaží. Cel-
ková plocha 59,86 m2, pro vý-
počet nájemného 48,26 m2.
Prohlídka bytu 27.2. od 9.30
do 10 hodin. Licitace se koná
14.3. v 16 hodin.

● Byt na ulici Sv. Čecha
1093, 0+1, kategorie I., číslo
bytu 72, ve 13. nadzemním po-
dlaží. Celková plocha 31,10 m2,
pro výpočet nájemného 27,45
m2. Prohlídka bytu 13.3. od 9
do 9.30 hodin. Licitace se ko-
ná 14.3. v 16.15 hodin.

(vac)

Kupní cena byla 3,9 milionu
korun.

● Kolik bytů je v této lokalitě 
obydleno? Má se zato, že je
to polovina ze všech 62 bytů.
Proč to, když je bytů málo?
V současnosti je obydleno

29 bytů, třiatřicet je jich
prázdných. Bývalý majitel již 
v poslední době neuzavíral
smlouvy na dobu neurčitou,
zřejmě v souvislosti se zamýš-
leným prodejem objektů. De-
set rodin z obydlených bytů
má smlouvy na dobu neurči-
tou, ostatním dobíhají termí-
nované nájemní smlouvy.

● Není zde nápadná podoba 
se situací s hotelovým domem?
Neskončí město znovu 
v soudních přích?
Nemyslím, že by se situace

mohla opakovat. Dlužníků je

zde minimum a dluží většinou
na poplatcích z prodlení. Na-
víc tyto objekty nebyly provo-
zovány jako dočasné bydliště
typu hotelového domu.

● Kam půjdou rodiny v okamžiku,
kdy začne rekonstrukce?
Zůstanou tam. Opravy zač-

nou na domech, které jsou
prázdné. V jednom z nich byd-
lí už jen dvě rodiny a ve dru-
hém dokonce jen jedna. Jistě
se s nimi dohodneme na pře-
stěhování do vedlejších domů.

● Lidé v této lokalitě se tedy 
nemusí obávat odchodu?
Kdo nebude chtít řádně pl-

nit povinnosti nájemníka měst-
ského bytu, bude muset odejít.
Ti kteří na nájmech a službách
nemají dluhy, zůstanou. Tyto
domy dostanou postupem ča-
su řízené vedení s dohlídkou.

S nájemníky chceme pracovat
tak, aby problémy vznikaly jen
minimálně, raději vůbec. Měs-
to s vyklízením bytů nepočítá.

● Jaké byty zde vzniknou a kolik
bude celá rekonstrukce stát?
První odhady hovořily o část-

ce jednoho milionu korun na
rekonstrukce. Podrobná pro-
hlídka však ukazuje na vyšší
částku. Jakou, to zatím nejsem
schopna říci. V každém přípa-
dě byty zůstanou určeny pro
skupinu obyvatel s nízkými
příjmy, kteří si nemohou do-
volit vysoký standard služeb.
Velmi nízký nájem zajistí pou-
ze dodávku elektřiny, studené
vody a odvoz odpadků. Teplo 
a ohřev vody bude řešeno lo-
kálními topidly. Domy jsou su-
ché, sklepy je možno využít 
k uskladnění topiva.

● Bude se měnit také okolí domů,
myslím ty boudy, budky, kůlny?
Většina stojí na pozemcích

Českých drah. Budeme se chtít
s vlastníkem domluvit na od-
klizení. Vesměs se jedná o čer-
né, nepovolené stavby.

● Kdy město uvažuje o opravách
těchto domů?
Určitě to bude již v letošním

roce. Na nejnutnější opravy
letos peníze budou.

Připravil: František KREJZEK

Poznámka redakce: K tématu
se v tomto čísle vyjadřuje také
starosta města Petr Vícha.

Město opraví červené domy podél trati 

▲ Po opravách šesti domů město nabídne v lokalitě Louny levné bydlení
šedesáti dvěma rodinám. Foto: Lucie Balcarová
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Proč město koupilo drážní domy v Pudlově
(Dokončení ze str. 1)

Vesměs by šlo o neplatiče ná-
jemného. Že by zde vzniklo
další ghetto, podobné bývalé-
mu hotelovému domu, je té-
měř jisté.

Od vystěhování hotelového
domu činíme všechna opatře-
ní, abychom právě tomuto za-
bránili. Nepřidělujeme sociál-
ní byty, uchazeči musí mít
čistý trestní rejstřík a bezú-
honnou minulost, přitvrdili
jsme postupy proti neplatičům
a těm, kteří nedodržují pravi-
dla sousedského soužití. Bo-
hužel ale nemáme dostatečné

právní nástroje k tomu, aby-
chom zamezili příchodu těch,
kteří právě tato pravidla nedo-
držují v domech, které město
nevlastní (a někdy dokonce
ani v našich
domech). Člo-
věk, který se
chce přihlásit k trvalému po-
bytu do města, nepotřebuje
totiž souhlas vlastníka nemo-
vitosti, ale stačí, když s tím
souhlasí nájemce bytu.

Proto jsme museli přistoupit
ke koupi domů v Lounech 
s prázdnými byty, o jejichž při-
dělování te� bude rozhodovat

město a bude se snažit o řízený
režim bydlení v této oblasti.
Snad to posléze ocení i v okolí
bydlící občané. Věřím, že to při-
spěje k lepší sociální struktuře

obyvatelstva, 
k větší bezpeč-
nosti a klidu. 

A k otázce bydlení ještě jed-
no upozornění. Je určeno těm,
kteří bydlí v našich bytech 
a chtějí v nich také zůstat. Po-
stupně budeme všechny naše
problémové lokality přeměňo-
vat na byty dobré kvality. Mi-
nule psal místostarosta Josef
Plášil o první oblasti v ulici

Petra Cingra. Tento proces bu-
de trvat několik let. Na jeho
konci již v našich bytech nebu-
dou bydlet ti, kteří neplatí 
a vyhazují odpadky z okna.
Mají dost času si to rozmyslet
a přizpůsobit se. Pak mohou
bydlet kulturně, v lepších by-
tech a lepším prostředí. V dob-
rém soužití se sousedy. Může
se ale stát, že také nebudou
bydlet vůbec. Určitě ne v měst-
ských bytech v Bohumíně. Roz-
hodnutí je na každém z nich.
Těm, kteří nečtou Oko, to ješ-
tě včas sdělíme písemně. 

Petr VÍCHA, starosta města

aktuálně

Služby poskytované nájem-
cům bytů a nebytových pro-
stor město Bohumín nakupuje
od různých dodavatelů a cel-
kové náklady nakoupených slu-
žeb pak rozúčtovává nájem-
cům městských bytů a nebyto-
vých prostor podle předem sta-
novených pravidel. Bu� podle
počtu osob v bytě, náměrů na
jednotlivých měřidlech, započi-
tatelné podlahové plochy bytu,
počtu komínových průduchů či
počtu bytů v domě. 

Termín vyúčtování služeb
spojených s užíváním bytů 
a nebytových prostor je stano-
ven na 30. dubna 2007. Do
tohoto termínu bude vyúčto-
vání na konečné spotřebitele
odesláno prostřednictvím Čes-
ké pošty, a. s., kurýrem měst-

ského úřadu nebo doručeno
domovníky u těch domů, kde
je zřízena domovnická činnost.

Na jednotlivé nájemce se
vyúčtovávají pouze dodané
služby spojené
s užíváním by-
tů nebo neby-
tových prostor, které jsou bě-
hem roku hrazeny zálohově.
Nájemné se nevyúčtovává, je
stanoveno výpočtem podle
metrů čtverečních.

Jak se tedy rozúčtovávají
jednotlivé služby?

U studené vody jde o spotře-
bu v bytech nebo nebytových
prostorách měřenou na faktu-
račním vodoměru dodavatele
vodného a stočného - Severo-
moravských vodovodů a kana-
lizací Ostrava, a. s. Spotřeba je

měřena v metrech krychlových.
Tato služba se rozúčtovává :

- podle náměrů měřidel v pří-
padě, že byt nebo nebytový
prostor je po celé zúčtovací ob-
dobí osazen vodoměrem, nebo

- podle počtu osob bydlících
v bytě nebo užívajících neby-
tový prostor v případě, že zde

není vodoměr.
Celkový ná-

klad na teplou
užitkovou vodu je složen z těch-
to položek:

- spotřeba studené vody pro
výrobu teplé užitkové vody
měřena v m3;

- spotřeba tepla pro ohřev
studené vody měřena v giga-
joulech (GJ).

Náklad na teplo spotřebova-
né pro ohřev studené vody se
rozúčtuje na konečné spotře-
bitele (nájemce bytů a nebyto-
vých prostor) podle vyhlášky
č. 372/2001 Sb. takto:

Za co a jak platíme v městských bytech
- 30 % z celkového nákladu

tvoří základní složka, která je
rozúčtována podle metrů čtve-
rečních stanovených pro teplou
užitkovou vodu ve všech bytech
a nebytových prostorách;

- 70 % z celkového nákladu
tvoří spotřební složka, která je
rozúčtována podle spotřeby na
bytových vodoměrech (m3) ve
všech bytech a nebytových
prostorách.

Spotřeby jednotlivých vodo-
měrů v bytech jsou upraveny
koeficientem vypočteným po-
dílem mezi naměřenou a vy-
fakturovanou spotřebou SmVaK
a spotřebou naměřenou na
všech vodoměrech v bytech 
a nebytových prostorách.

Příště si řekneme, jak se roz-
účtovávají služby za dodávku
tepla do městských bytů.

Marcela PŘIBYLOVÁ, 
majetkový odbor

Blíží se termín pro vyúčtování služeb v městských bytech.
Připomeňme si, jak se služby zajišťované městem rozúčtová-
vají mezi jednotlivé nájemce.

bydlení

Pobočka je otevřena v pon-
dělí až pátek od 8 do 12 hodin,
odpoledne v době od 12.30 do
15.30 hodin. O výpis zde může
požádat kterýkoliv občan Čes-

ké republiky. Je ovšem nutno
dostavit se do kanceláře osob-
ně a prokázat se průkazem 
totožnosti (bu� občanským
průkazem nebo cestovním pa-

sem). Poplatek za vyřízení činí

50 korun.

Možnost požádat o výpis 

z rejstříku trestů na městském

úřadě v Bohumíně zůstává 

i nadále v platnosti. Vyřízení

žádosti však trvá dva týdny 

a žadatel obdrží výpis poštou

domů. (red)

Pobočka Rejstříku trestů v Ostravě
Ministerstvo spravedlnosti zřídilo od 20. února 2007 v pro-

storách Krajského soudu v Ostravě na Sokolské ulici 935/16
v Ostravě pobočku Rejstříku trestů a otevřelo zde kancelář,
která bude výpisy z rejstříku trestů vyřizovat na počkání.

ví te,  že. . .
... v prostorách bohumínské

radnice funguje kancelář sená-
tora Petra Víchy? Otevřena je
pro občany vždy v pondělí od
10 do 12 hodin a od 15 do 17
hodin nebo ve čtvrtek od 8 do
11 hodin. Se svými dotazy mů-
žete senátora kontaktovat také
na telefonním čísle 596 092
292 nebo prostřednictvím e-
mailu vichap@senat.cz.



5Občanská sdružení, majákčíslo 4/2007

Maják městské policie
12.2. na náměstí T. G. Masary-
ka při kontrole řidiče bez řidič-
ského oprávnění. Tento »mo-
torista« měl na vozidle osaze-
né kradené cizí SPZ.

● Úspěšná série zajištěných
kradených vozidel pokračova-
la i 15.2. Na ulici Čs. armády
zadrželi strážníci podezřelou
trojici pachatelů s kradeným
vozidlem BMW. Zadržení mu-
ži mají již za sebou velmi pest-
rou činnost ve vykrádání mo-
torových vozidel.

● Přímo z vagónů ČD kradli
17.2. dva muži kovový materi-
ál. Strážníci je zadrželi ve 
Vrbici a předali je Policii ČR.

Karel VACH, 
ředitel Městské policie Bohumín

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

● U řadových garáží v drá-
tovnách dva muži rozebírali
starou lednici a vše nekovové
házeli do trávy. Strážníci vyře-
šili jejich přestupek založení
černé skládky blokovou poku-
tu a nepořádek po sobě »mon-
téři« uklidili.

● Večer hlídka městské poli-
cie při pochůzce na náměstí
Budoucnosti zadržela hleda-
ného muže, který řádně nena-
stoupil výkon trestu.

● O den později v Rychval-
dě, poblíž restaurace »U hada«
nalezla hlídka kradené vozidlo
Fiat UNO, které bylo zcizeno
předchozí den v Havířově.

● Kradené vozidlo stejného
typu zajistili strážníci také

▲ Hraniční meandry řeky Odry před soutokem s Olší jsou jedinečným
přírodním úkazem. Foto: Jiří Spáčil

Příznivci meandrů Odry založili občanské sdružení
Z iniciativy bohumín-

ských občanů vzniklo ob-
čanské sdružení s názvem
»Hraniční meandry Odry«.
Je řádně registrováno Minis-
terstvem vnitra České re-
publiky a jeho posláním a cí-
lem je zejména

● péče o chráněné území
Přírodní památky Hraniční
meandry Odry;

● spolupráce s nevládními or-
ganizacemi, působícími v oblasti
ochrany životního prostředí;

● spolupráce s orgány, orga-
nizacemi a jinými subjekty 
a právnickými osobami, v je-
jichž zájmu či pracovní náplní
je území, nacházející se v oblas-
ti hraničních meandrů Odry;

● popularizace přírodních
hodnot přírodní památky Hra-
niční meandry Odry;

● výchovně vzdělávací čin-
nost pro mládež a dospělé
(přednášková činnost, výsta-
vy, exkurzní činnost, odborná
konzultace, filmový materiál);

●vydávání popularizačně nauč-
ných propagačních materiálů;

● vybudování turisticko-na-
učných okruhů pro školy i ve-
řejnost;

● spolupráce se školami 
v příhraničí (Polsko i Česko),
aplikace poznatků o přírod-
ních hodnotách do školního
vyučování.

Členy sdružení mohou být
fyzické osoby starší 18-ti let 
a právnické osoby, které sou-
hlasí se stanovenými cíli sdru-
žení.

V současné době se tvoří
členská základna a přípravný
výbor si dovoluje oslovit obča-

ny i právnické osoby s nabíd-
kou členství v tomto občan-
ském sdružení. V případě záj-
mu vyplňte přihlášku (obdrží-
te ji v T.I.K. a odevzdejte ji
zpět do Televizního informač-
ního kanálu, budova MěÚ Bo-
humín, Masarykova 158, pří-
zemí, č. dv. 106).

Na 12. března je plánovaná
řádná ustavující schůze, kam
si vás dovolujeme pozvat. Zde
se blíže seznámíte se záměry
na nejbližší období. Uskuteční
se v 18 hodin v prostorách Sa-
lónu Maryška na náměstí T. G.
Masaryka v centru Nového
Bohumína. 

Zájemci o spolupráci nebo 
o členství v občanském sdru-
žení mohou kontaktovat jeho
předsedkyni Vladislavu Ham-
plovou na telefonu 721 963 406,
nebo se dostavit na ustavující
schůzi, případně psát na e-mail:
hran.meandry@seznam.cz.

Budete zde také řádně zare-
gistrováni jako členové sdru-
žení. Členství je bezplatné.

Vladislava HAMPLOVÁ,
OS Hraniční meandry Odry

...do 30. března se můžete zú-
častnit ankety k využití stravovací

části bývalého »hoteláku«. Napište svůj návrh a doručte na radnici.

ví te,  že. . .

Velmi oceňujeme erudovaný
přístup pana Semjana, který
se projevil nejen v otázkách
praktických
vědomostí, ale
i v úžasném
individuálním přístupu k na-
šim zdravotně postiženým žá-
kům. Poutavou formou přiblí-
žil náročnou práci policistů
dětem i pedagogům a zároveň
přiměřeně a nenásilně, s pat-
řičným zdůrazněním, upozor-
nil žáky na nutnost dodržová-
ní všech základních pravidel
slušného chování ve společ-
nosti. A na případný postih
pramenící z porušování zákon-
ných norem. Obdobně zdůraz-
nil, jak se žáci mají zachovat

při kontaktu s osobami, které
nabízejí návykové látky. Rov-
něž kladný dopad měly pasáže,

ve kterých žá-
kům názorně
přiblížil různé

situace, které mohou nastat
cestou do školy či ze školy, a to
jak z hlediska dodržování pra-
videl BESIP, tak i z hlediska
kontaktu dětí s neznámými 
osobami.

Celou akci a pomoc pana
Ondřeje Semjana hodnotí ve-
dení školy a celý pedagogický
sbor velmi kladně a patří mu
upřímný dík našich dětí i pe-
dagogů.

Josef PAČINEK, 
ředitel školy

Setkání dětí se strážníkem
městské policie

Děkujeme strážníkovi Městské policie v Bohumíně Ondřeji
Semjanovi, který 1. února 2007 připravil a uskutečnil pro dě-
ti Základní školy, Orlová-Lutyně, Polní 963 velmi zajímavou 
a poučnou besedu v rámci školního projektového dne Ochra-
na člověka za mimořádných událostí.

dopisy
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dotace

▲ Dlouholetý činovník tělovýchovné jednoty Sokola Bohumín Zdeněk
Gregor oslavil v únoru osmdesáté narozeniny. Pavla Skokanová

V osmdesáti je organizátorem Sokolu
Zdeněk Gregor v minu-

lých dnech oslavil osmdesá-
té narozeniny. Je stále plný 
energie, organizačních nápa-
dů. V Bohumíně starostuje
tělovýchovné jednotě Sokol
Bohumín, je však i starostou
Beskydské župy. Jeho neutu-
chající zájem o sport ve měs-
tě je příkladem pro mnoho
daleko mladších sportov-
ních fandů.

● V prvé řadě gratulujeme 
k vašim narozeninám a hned se
ptáme: čemu přisuzujete svou
fyzickou i psychickou svěžest?
Možná je to v genech, ma-

minka se dožila 98 let. Od mlá-
dí se věnuji sportu. Před vál-
kou jsem po vzoru rodičů spor-
toval v Sokolu, maminka v mém
rodišti, Českém Herálci, byla
jeho náčelnicí. Do Bohumína
jsme se přistěhovali za tatín-
kem, který zde dostal práci.

● Jakým sportům jste se ve svém
životě věnoval?
V mládí jsem vesloval, díky

vytrvalosti jsem se věnoval bě-
hu a atletice. Protože jsem se
do rodiště na Vysočině vracel,
věnoval jsem se taky lyžování,
sjezdu i běhu.

● S nadsázkou se dá říci, 
že jste se sokolem už narodil.
Kdy jste poprvé cvičil na sletu?
Jako žák na 10. všesokol-

ském sletu v Praze v roce

1938. Zúčastnil jsem se všech
následujících sletů, tedy i prv-
ního poválečného v roce 1948.
Zvláštností v tomtéž roce byly
zimní sletové
hry, které už
se později ni-
kdy neopakovaly.

● Stál jste také u založení oddílu
stolního tenisu. Jak to tenkrát
začalo?
První stolní tenis se hrál ja-

ko turnaj v tělocvičně, v kláš-
teře. V roce 1970 se stali naši
starší žáci přeborníky republi-
ky a herna už nestačila. Dosta-

li jsme od národního výboru 
k dispozici tělocvičnu v budo-
vě radnice, kde hrají tenis do
dneška.

● Kde jste po ce-
lou dobu pra-
coval?

Původně jsem měl šanci na
umístění v železárnách, ale na-
konec to místo nebylo volné.
Třicet čtyři let jsem strávil na
dole Dukla. 

● Jste více sokol nebo sportovec?
Rozhodně jsem více sokol,

protože jako sokol jsem vyrů-

stal od mládí. V sokole nejsou
prvořadé rekordy, ale výchova
široké veřejnosti k pohybu. 

● Jaký vliv jste měl na sokolské
dění v Bohumíně?
Za totality Sokol nesměl

pracovat. Ale již od roku 1992
se nám podařilo do cvičení 
a přípravy prvního všesokol-
ského sletu po revoluci zain-
teresovat děti z bohumínských
škol. Cvičitelky z řad učitelek
vedly žactvo ke cvičení, ale na
slet jsme se nakonec nevypra-
vili. Až v roce 2000 jsme měli
dvacet mladších žáků a dvacet
mladších žaček na sletu v Pra-
ze. Ale to jsme cvičili i v Bohu-
míně.

● Jak vzpomínáte na sportování 
v době vašeho dětství?
Dnešní hřiště na kuželně

bývalo původně kluzištěm. Ja-
ko kluk jsem tady bruslíval.
Víte, byli jiné zimy, než dnes.
Úprava ledu byla vždy velmi
náročná, zvláš�, když v noci
sněžilo. Museli jsme všechen
sníh nejprve shrnout, pak plo-
chu pokropit a teprve se dalo
bruslit.

● Sám stále ještě sportujete?
Samozřejmě, cvičíme na sle-

ty, do tělocvičny si chodíme
zahrát nohejbal. Máme partu
starších pánů, kterou to baví. 

● Tak hodně dobrých sportovních
výsledků a pevné zdraví.

František KREJZEK

jubi lant

O příspěvek na svou činnost

nebo pro účely pořádání kul-

turních, sportovních a zájmo-

vých akcí, případně na opravy

objektů, se po uzavření statis-

tik uchází celkem 176 žádostí.

»V nejbližších dnech začne
schvalovací proces, který v dubnu
zakončí zastupitelstvo města. Je-
ho členové definitivně rozhodnou,
do jaké míry a zda se jednotlivým
žádostem vyhoví,« uvedla Šárka

Drápelová z odboru školství,

kultury a sportu naší radnice.

Na podporu činnosti občan-

ských sdružení, spolků a dal-

ších organizací včetně přímé

podpory jimi pořádaných akcí

je v rozpočtu města pro letošní

rok vyčleněno zhruba 3,9 mili-

onu korun. »Nad rámec Zásad

pro poskytování příspěvků z roz-
počtu města zastuptielé v rámci
rozpočtu na rok 2007 ještě v pro-
sinci loňského roku schválili další
mimořádné dotace výše uvede-
ným subjektům v celkové výši 1,1
milionu korun,« upřesnila ve-
doucí odboru školství, kultury
a sportu městského úřadu
Pavla Skokanová. Dodala, že
žádosti o příspěvky na pořádá-
ní akcí ve 2. pololetí letošního
roku budou moci organizace 
a sdružení podat ještě v jed-
nom termínu, a to do 1. června
2007. 

Lukáš KANIA

Bezmála 180 žádostí o příspěvky 
Radnice před časem ukončila přijímání žádostí o finanční

podporu činnosti občanských sdružení, sportovních klubů,
církevních organizací a nejrůznějších spolků pro letošní rok.

Poděkování
zdravotníkům

Rád bych poděkoval lé-

kařům, zejména doktoru

Tomáši Sobalíkovi, asi-

stentovi chirurgického od-

dělení Bohumínské měst-

ské nemocnice, a sestřič-

kám z téhož oddělení za

profesionální přístup při

mé komplikované operaci.

Děkuji též zdravotnickému

personálu z rehabilitační-

ho oddělení za ošetřování

při rekonvalescenci.

Karel ROJ



Bobeš byl také průkopníkem
kojeneckého plavání v Bohu-
míně a stál zde u zrodu moder-
ní přípravy těhotných žen 
a párů k porodu a rodičovství.
Mnohé maminky u nás také
tráví již druhou mateřskou do-
volenou. 

Bobeš se vrací zpět ke kořenům

Rádi bychom se proto 
v proudu času na chvíli zasta-
vili a zavzpomínali v rámci
projektu »Všechny barvy du-
hy« s bývalými i současnými
klienty na doby minulé a vráti-
li se, alespoň ve vzpomínkách,
»zpět ke kořenům«. Setkání

rodin pod tímto názvem se 

uskuteční v Bobeši v sobotu

24.3. od 15 hodin.

Chtěli bychom také požádat

všechny, kteří mají kontakty

na rodiny, se kterými společně

čas mateřské dovolené v Bobe-

ši trávili, aby je také našim

jménem pozvali. 

Bližší informace na telefon-

ním čísle 604 800 100, 604 388

853, www.bobescentrum.cz. 

Petra KALICHOVÁ

První mateřské centrum, které bylo otevřeno v České re-
publice, slaví letos 15 let. První bohumínské centrum Bobeš
sice oslaví teprve osmý rok činnosti, ale i tak je na co vzpomí-
nat. Za tuto dobu prošlo hernou neuvěřitelných čtyřiceti tisíc
osob. 

Co dělat, když ucítíme
zemní plyn? Zemní plyn je
přírodní plyn, lehčí než vzduch,
který nezapáchá, není jedova-
tý a neškodné jsou i jeho zplo-
diny - především pára a oxid
uhličitý. Kvůli jeho bezpečné
distribuci a použití se provádí
tzv. odorizace, což je umělé o-
bohacení zemního plynu lát-
kou či směsí látek, odorantem,
s mimořádně intenzivním 
a charakteristickým zápachem,
aby již při jednoprocentní kon-

centraci plynu ve vzduchu byl
signalizován jeho únik. 

Jak zjistíme, že dochází 
k únikům plynu? Při větším
úniku poměrně snadno, či-
chem, případně sluchem. Po-
kud je únik menší a nejsme si
jisti, zda a kde k němu dochá-
zí, potíráme podezřelá místa
mýdlovou vodou, netěsnost se
pak projeví tvorbou bublinek
v místě úniku. K vyhledávání
místa úniku nesmíme nikdy
použít otevřený oheň!

Co dělat, když zemní plyn
uniká? Zjistíme-li únik plynu
nebo máme podezření na jeho
únik, je třeba neprodleně zavo-
lat na linku 1239 Pohotovostní
služby Severomoravské plyná-
renské, a. s., a dále provést ta-
to bezpečnostní opatření:

● Uzavřít hlavní uzávěr ply-
nu, příp. uhasit všechny pla-
meny v objektu!

● Zajistit co nejsilnější od-
větrání prostoru!

● Nepoužívat otevřený 
oheň, nekouřit!

● Nepoužívat spotřebiče s ba-
teriovým napájením (zvonky,
mobilní telefony)!

● Nepoužívat výtah!

Znáte zásady pro bezpečné užití zemního plynu?
Severomoravské sdružení pro zemní plyn připravuje pro

odběratele plynu osvětový a informační »sloupek«. V několi-
ka příspěvcích vás seznámíme s radami, co dělat v případě,
kdy se užitečný zemní plyn změní v nebezpečné médium.

● Vypnout hlavní přívod 
elektřiny do objektu!

● Nemanipulovat s elektric-
kými spotřebiči, nevytahovat
je ze zástrček!

● Varovat ostatní obyvatele
a urychleně opustit budovu!

● U nepřístupných prostor
uvědomit policii a hasiče!

● Zpřístupnit místo úniku
pro pohotovostní a porucho-
vou službu!

Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba Severo-

moravské plynárenské, a. s., 
✆ 1239, Hasičský záchranný
sbor, ✆150, Záchranná služba,
✆155, Policie ČR, ✆158.

SM sdružení pro zemní plyn

Finanční úřad 
upravuje úřední
hodiny

V období podávání daňo-
vých přiznání k dani z příj-
mů fyzických osob za rok
2006, v zájmu vyjít vstříc po-
třebám naší poplatnické ve-
řejnosti, bude stanovena ote-
vírací doba Finančního úřa-
du v Bohumíně takto: 

V období od 19.3. do 30.3.
2007 bude finanční úřad 
v pracovní dny otevřen pro ve-
řejnost v rozsahu běžné pro-
vozní doby. Úřední dny jsou
pondělí a středa, otevřeno je
do 17 hodin, pokladna do
15.30 hodin. V úterý, čtvrtek 
a pátek bude otevřeno vždy do
14 hodin, navíc bude ve dnech
27,. 29. a 30.3.2007 otevřena
pokladna, a to do 14 hodin.

V pondělí 2.4.2007 (je mož-
no i v tomto termínu podat
přiznání, jestliže 31.3. vychází
na nepracovní den) máme 
úřední den s prodlouženou
dobou do 18 hodin a pokladny
daní do 16.30 hodin. 

Nepřetržitě po celý den je
zajištěna možnost podání da-
ňových přiznání i do schránky
ve vstupu do budovy finanční-
ho úřadu (schránka je denně
vybírána).

Václav POLOK, ředitel
Finančního úřadu Bohumín

7Informace institucí a organizacíčíslo 4/2007
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Deník bohumínské cesto-
vatelky Soni Fialové, která
překonala himalájské veliká-
ny na kole. V dalších pokračo-
váních můžete spolu s ní pu-
tovat v nadmořských výškách,
které se dají v Evropě přirov-
nat pouze k vrcholkům Alp.

21.8.2006
Ráno budíček o půl páté, 

v pět hodin snídaně a o půl
šesté, těsně po rozednění, vý-
jezd. Šlapeme jak diví, špatně
se nám dýchá, přes město do
kopce, kde je ještě klid, jen pra-
dlena u potoka a dva chlapi 
s vozíkem, na kterém vezou
barely plné pitné vody. 

Pak nastupují serpentiny, to
je už za městem v horách, vle-
vo vidíš řeku, spoustu zeleně,
domy, prostě život, vpravo
pouš�, jen samý písek. Žalost-
ně si uvědomuji, že to je ta
dvojí tvář Indie a Himalájí. Je-
de se poměrně dobře, povrch
asfalt, místy s pískem. Po asi
26 kilometrech do kopce a asi
pěti hodinách jízdy se ocitáme
v záchytném bodě - bufáč u vo-
jáků. Do sedla nám zbývá ně-
jakých čtrnáct kilometrů. Všich-
ni vypili čaj z ušmudlaného
plastového kelímku a chvíli
pozorovali život ve vojenském
táboře. Spousta vojáků s tur-
bany, čepicemi nebo barety,
nasedající a vysedající z vojen-
ských nákla�áků, pak přijel
plný autobus vojáků, kteří si
byli na chlup podobní - to ale

jen tak mimochodem. Někteří
z nás, včetně mě, měli první
příznaky horské nemoci - zá-
vratě, lehké pobolívání hlavy.
Já osobně jsem už toho měla
»plné kecky«, chtěla jsem to
vzdát, ale nakonec po odpo-
činku a jídle jsem pokračovala
s ostatními.

Asi po hodině jízdy se spus-
til déš�, pak krupky, projížděli
jsme hranicí
mraků. Ještě
že jsme si vzali
ty pláštěnky! Po půl hodině se
ale zase vyjasnilo, akorát po-
vrch cesty se zhoršil. Prakticky
se už nedalo jet na kole, všich-
ni spíše jen tlačili nebo střídali
tlačení s jízdou. Kolem půl tře-
tí se dorazilo do sedla. Já tedy
ne, mě všichni zrádně opustili,
asi 5 kilometrů od konce jsem
to vzdala. Jednoduše jsem
usnula po dvou neprospaných
nocích na kameni. Nejvíce to
štvalo asi Pavla, protože dal
objednat trička s nápisem Kar-
dung-la - nejvyšší motorizova-
né sedlo na světě, a pak to mu-
sel rušit. To mi ale řekl až do-
datečně. 

Sjela jsem za půl hodiny 
k vojenskému táboru, kde
jsem chvíli odpočívala a čeka-
la, jestli se někdo neobjeví,
pak jsem pokračovala asi dvou-
hodinovým sjezdem až do 

Lehu. Kolem půl šesté dorazili
i ostatní. Následovala večeře
na terase - tentokrát jiné, 
a poslední rozlučková prohlíd-
ka nočního Lehu. Zítra ráno
vyrážíme na dlouhou cestu!

22.8.2006 
Sbalili jsme se, posnídali,

máme čapati (místní pečivo 
v podobě placky), máslo, tous-

ty a omeletu 
a na rozlouče-
nou jsme kaž-

dý od Stanzina dostali hedváb-
nou šálu kolem krku s budd-
histickým nápisem. Velmi roz-
tomilé a dojemné. Věci nám
naložili na džíp, přijeli čtyři 
lidé - Stanzinův pomocník,
16letý kluk jménem Dorje,
který to všechno řídil, pak ři-
dič, kuchař - Nepálec a po-
mocný kuchař.

Kolem půl jedenácté vyráží-
me přes bránu z města ven 
v kouři aut a prachu cesty. Po
asi patnácti kilometrech míjí-
me královský palác a blížíme
se ke klášteru v Tiksy. Tam
máme asi hodinovou pauzu,
sledujeme buddhistický obřad
a prohlížíme si čtrnáctimetro-
vého Budhu v pozici lotosové-
ho květu. Aby se do kláštera
vešel, museli ho postavit přes
dvě poschodí. Ze střechy kláš-
tera se kocháme výhledy. 

Z jedné strany Indus a zeleň, 
z druhé pouš� a hory.

Opět dvě strany mince hi-
malájské krajiny. Mnichové
odcházejí na oběd a cestou
nám pózují u modlitebního
mlýnku, pak si nesou v talíři
pár kousků zeleniny v polévce
a žádostivě koukají na naše
sendviče a tatranky.

Dále šlapeme podél Indu,
aut ubývá a my jedeme jako na
houpačce v údolí, které jsem
nazvala údolím »oranžových
skal«. 

Táboříme u vesnice Hyan-
nya na zahradě domorodců.
Těsně před setměním rychle
stavíme stany, hygiena u míst-
ního horského pramene je už
za tmy. Naše první večeře v te-
rénu je překvapivě dobrá 
a hlavně dlouhá - o pěti cho-
dech. To nikdo z nás nečekal:
polévka, poté zelenina s bram-
bory, rýže, kardamonová omáč-
ka. Kardamon je zvláštní druh
koření, který jsme nacházeli
skoro všude, mimo jiné v čaji 
a těstovinách, časem jsme na
něho začali být alergičtí. Po
večeři se podávala káva a zá-
kusek - ještě teplý koláč plně-
ný banány a jablky. Večer bylo
v kroužku čtení o buddhismu.

Dnes jsme ujeli cca 83 km.

(Pokračování příště)

Přes Himaláj na kole aneb dny plné zážitků 4. díl

deník z cest

▲ Mnich pózující u modlitebního
mlýnku.

▲ Na nejvyšším motorizovaném sedle světa Kardung-la. Fota na stránce Soňa Fialová
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Nahoře pohled na část drátovenských kolonií. Na snímku vlevo dole kolonie Maroko, vpravo dole ředitel-
ská vila z roku 1896 obklopená soukromým parčíkem. Foto: archiv Těšínského muzea

Iniciátorem stavby dělnic-
kých kolonií v trojúhelníku o-
hraničeném železničními tra-
těmi - v katastru obce Pudlov
byla Moravskoslezská akciová
společnost pro drátěný prů-
mysl se sídlem v Opavě (Mäh-
risch-schlesische Aktienge-
sellschaft für Drahtindustrie
in Tropau) založená z iniciativy
Heinricha Karla Vinzenze Al-
berta Maria Keila von Eichen-
thurn a jeho společníka Tlacha.

● ● ●

» ... Za zásluhy o město Bohu-
mín byl Heinrich Karl Vinzenz
Albert Maria Keil von Eichent-
hurn jmenován čestným obča-
nem Bohumína (dnešního Staré-
ho Bohumína) a Pudlova (Starý
Bohumín byl totiž od 19. listopa-
du 1906 až do 1. ledna 1925 ad-
ministrativně spojen s Pudlovem v
jeden celek). ... Později také Přívo-
zu (dnešní Ostrava - Přívoz). ...« 

Myška, M.: Historická 
encyklopedie podnikatelů

Čech, Moravy a Slezska.
Ostrava 2003, s. 214.

● ● ●

Do nově postaveného drá-
tovenského závodu (1896 -
1897) zde soustředila zejména
výrobu rozdrobenou po slez-
ském pohraničí. První kvalifi-

kovaní dělníci, mistři a vedoucí
pro nedostatek místních při-
cházeli do pudlovských dráto-
ven ze zrušených drátovenských
provozů z Města Albrechtic, 
z Dolní Moravice i z Vrbna pod
Pradědem. Později to byli další
dělníci z Karlova a Malé Mo-
rávky, nebo z Bielska. 

První dělnickou kolonií,
která byla již na přelomu 19. 
a 20. století označovaná jako
stará, se stalo »Maroko«. Její
obyvatelé ji pojmenovali podle
domů s plochou střechou (tj.
dvanáct původně jednopo-
scho�ových domů čp. 97 - 108
ve čtyřech blocích z roku 1897,
ke kterým bylo v roce 1911 nad-

staveno druhé podlaží) svým
vzhledem velice připomínající
typické marocké obydlí. 

Vzhledem k nízké úrovni
bydlení byla kvůli rozšiřování
fotbalového hřiště zbourána
jedna řada domů kolonie
»Maroko« (čp. 97 - 99) již 
v roce 1946. K demolici zbýva-
jících osmi domů (čp. 100 -
108) pak došlo po roce 1964.
Dnes se v těchto místech na-
chází areál firmy Bekaert Bo-
humín, s. r. o.

● ● ●

» ... V roce 1896 byla započata
také stavba tří dvoupodlažních
domů (čp. 94 - 96) pro mistry. 
V každém z těchto domů bydlelo
osm rodin v bytech 1 + 1 (s pří-
slušenstvím a kabinetem - praco-
vnou), přičemž každé čtyři byty
měly společný vchod ze strany ští-
tu domu. Postavil se patrový dům
pro úředníky (čp. 93) se čtyřmi
byty 1 + 4 (s příslušenstvím) 

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ ROKU 2007: 110 let od zahájení výroby v drátovnách

V letošním roce si připomínáme 110. výročí otevření továr-
ny na výrobu drátů v Pudlově. V jejím okolí začaly vznikat bě-
hem dalších let kolonie obytných domů. Do dneška se docho-
valo jen několik z nich, ale na začátku minulého století vyrost-
lo kolem fabriky malé městečko. Historický kalendář připra-
vil Jan F. Teister.

»Drátovenské« kolonie - 1. část

▲ Zakladatel drátoven Heinrich
Keil von Eichenthurn.

a reprezentativní vila pro ředitele
závodu (čp. 92) se skleníkem, navíc
obklopená malým parčíkem. ...«

Przybylová, B.: 
Dělnické kolonie Drátoven 

a jejich obyvatelé v Bohumíně-
Pudlově. In: Vlastivědné listy

roč. 14/1988, č. 1, s. 12. 

(Pokračování příště)

▲

▼
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Ohlédnutí za čtvrtstoletím souboru

Dnes hovoříme o životě sou-
boru s jeho choreografkou Len-
kou Brečkovou (sestrou Zdeň-
ky Ciché).

● Kdy jste se k souboru přidala?
Jako mladé instruktorky s Šár-

kou Panašovou-Přibylovou jsme
v souboru začaly pracovat 
ihned od jeho vzniku. Vedou-
cím oddílu byl František Pavlík.

● Kolik dětí začínalo v souboru,
tedy v pionýrském oddíle?
Dvacet děvčat a jeden chla-

pec. O soubor pečoval pracovní
kolektiv Jaroslava Tietze z pro-
vozu Kordy ŽDB. Tenkrát měli
dospělí patronáty nad dětskými
oddíly.

● Co bylo původním záměrem 
při vzniku souboru?
Umožnit dětem netradiční

pohyb při tanci a také připravo-
vat vystoupení na kulturní ak-
ce, které ve městě probíhaly.

● Škola na to tenkrát měla peníze?

Už v roce 1985 se stal zřizo-
vatelem souboru Sdružený
klub železničářů, který ho za-
chránil před rozpadem. Stala
jsem se vedoucí souboru. Moc
nám tenkrát pomáhala Jana
Brovjaková z domu kultury.
Ještě dvakrát se měnil zřizova-
tel a v roce 1995 připadne ta-
neční soubor pod město.

● Jak dlouho trvalo, než jste 
se odvážili srovnat svůj um 
s jinými soubory, kdy jste začali
jezdit po soutěžích?
V roce 1986 z řad původního

tanečního souboru odcházejí
první tanečníci, kteří končí zá-
kladní školu. Protože se ne-
chtějí tance vzdát, zakládáme
skupinu Impuls. První úspěch
Radosti přichází v roce 1988,
kdy děti přivážejí z Brna vysně-
ný pohár ze soutěže »Děti, ryt-
mus, tanec« za choreografii
Červená a bílá. O rok později
opakují malí tanečníci svůj 
úspěch a od tohoto roku plných

osmnáct let se soubor Radost
drží na špičce amatérských ta-
nečních kolektivů.

● S postupujícími úspěchy roste 
asi i zájem o členství v souboru,
kolik dětí ho navštěvuje?
V roce 1990 má soubor ve

svých řadách sto padesát členů,
v roce 1996 již dvě stě. Dnes sto
sedmdesát.

● Vzpomenete si na jména 
tanečníků a tanečnic souboru
Radost, kteří si tanec zvolili jako
svou profesi?
Lenka Pařízková absolvovala

konzervatoř a do dneška v Ně-
mecku tančí v profesionální ta-
neční skupině. Profesionální
tanečnicí se stala také Kamila
Tjokordová, která absolvovala
muzikálový tanec na Janáčkově
akademii múzických umění 
v Brně. Svou taneční školu má
v Německu Markéta Tokarová
a z posledních let jsou to souro-
zenci Cisarzovi, kteří tančí 
v Praze. V Super star jsme je
často vídali v televizi. Jirka
Weissmann je taky v Praze 
a Lucka Gavroňová absolvova-
la konzervatoř a v současné do-
bě pracuje v Radosti. A je mno-
ho děvčat, která šla studovat
pedagogickou školu a taneční
umění se jim v životě vyplatilo.

Petr Hrčka byl dlouhou dobu 
v souboru naším dětským mo-
derátorem a nyní našel uplat-
nění ne v tanci, ale v rozhlase.
Mezi tanečníky v souboru byl 
i dnešní fotbalový brankář Pa-
vel Srníček.

● Stále jezdíte na evropské 
a světové soutěž a festivaly?
Soutěží se pravidelně zúčast-

ňujeme od roku 1995. Na festi-
valy jezdí výhradně mažoretky,
které za těch mnoho let navští-
vily řadu evropských zemí, jen
namátkou to byla Francie, Špa-
nělsko, Itálie. Ale mohu říct, že
je to šílená dřina.

● Myslíte to cestování?
Myslím ta vystoupení na fes-

tivalech. Někdy děvčata brečí
od únavy, mají puchýře na no-
hou i na dlaních od hůlek, po-
chodují městem někdy i tři, čty-
ři hodiny bez odpočinku, bez
jídla.

● Kdo vás zve na festivaly?
V pravou chvíli jsme byli na

pravém místě. Na jedné z pře-
hlídek ke mně přistoupil malý
černovlasý Ital, kterému jsem
zpočátku nic nerozuměla. Na-
konec se ukázalo, že se mu líbí
naše mažoretky, které chce po-
zvat na další festival. Byl to ma-
jitel agentury, která po celém
světě dodává programy k nej-
různějším příležitostem a festi-
valům. Od té doby s ním spolu-
pracujeme. Zajímavý zážitek 
z jedné jeho akce byl ve městě
Metz někdy kolem roku 2000.
Bylo tenkrát úplné zatmění
Slunce a při té příležitosti se
tam konaly veliké oslavy, na
kterých jsme vystupovali.

● Není tančení výhradní záležitostí
děvčat? Máte dostatek chlapců?
Chlapců není nadbytek, ale

vloni jsme měli malou formaci
osmi chlapců. A když vystoupi-
li na jevišti, už měli úspěch je-
nom proto, že jsou chlapi.

● Máte v souboru také děti dětí,
které na začátku osmdesátých
let začínaly tančit?
Mám jich tam více a je to vel-

mi sympatické. Bývalé tanečni-
ce i tanečníci se stále k souboru
hlásí, rádi na to období vzpomí-
nají a setkáváme se na mnoha

Letos slaví 25. výročí od svého založení taneční soubor Ra-
dost. Vznikl jako pionýrský oddíl při Základní škole na tř. Dr.
E. Beneše. Od roku 1982 prošly tímto souborem stovky dětí,
které ze světových, evropských i domácích soutěží dovezly
horu medailí a ocenění. Ale získaly zejména vlastní životní
styl, fyzickou kondici a kultivovaný pohyb. U zrodu souboru
stála Zdeňka Cichá, která mu v roce 1984 dala jméno Radost.

▲ Kamila Gonsiorová a další členové tanečního souboru Radost v roce 1996 a dnes. Foto: archiv souboru
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V minulém století byl znám
především z nížin jižní Mora-
vy, v devadesátých letech se
začal šířit i na severní Moravu
a do Slezska. Je obyvatelem
vlhkých lokalit - bažinatých
luk, příkopů, břehových po-
rostů a okrajů polí, pískoven,
průmyslových areálů. V po-
slední době začal pronikat i do

zániku a transformaci býva-
lých zemědělských družstev. 
S tím souvisí i přechodné sní-
žení chemizace v zemědělství.
Další příčinou mohou být čas-
tější povodně a následné
spontánní revitalizace mnoha
říčních niv. Určitou roli může
sehrávat i oteplování klimatu.
Před dvaceti lety jsem tohoto
motýla nalezl pouze na jižním
Slovensku, před deseti lety už 
i na jižní Moravě.  

Housenka ohniváčka černo-
čárného žije na hadím kořenu
větším (Bistorta major) a š�oví-
cích (Rumex spp.). Je zelená 
a přes den se ukrývá v přízem-
ních částech rostlin. Bylo pro-
kázáno, že housenky snesou
dlouhodobé zaplavení bioto-
pu; tolerance k záplavám je
odlišná u různých populací.
Sameček motýla je shora pest-
ře zbarven, na slunci doslova
ohnivě září. Samička je zbar-
vena skromněji, zvláště na líci
zadních křídlech převládá hně-
dé zbarvení. V sedě na rubu
křídel převládá u obou pohlaví
modrý odstín. Motýli jarní ge-
nerace (duben - červen) jsou
výrazně větší než u druhé ge-
nerace (srpen - září). 

Motýl ohniváček černočárný (Lycaena dispar)

Tento nádherně zbarvený ohniváček z čeledi modráskovití
(Lycaenidae) se objevil na Bohumínsku teprve v posledních le-
tech. První exempláře jsem nalezl v roce 2002 poblíž Kališo-
ku a čistírny odpadních vod v Šunychlu, od té doby ho pozo-
ruji pravidelně ve všech městských částech.

Příroda kolem nás - motýli Bohumína (3)

okrajů měst a v současnosti
době se vyskytuje trvale i v pod-
hůří Beskyd (do 600 m n. m.).

Hlavní příčina této obdivu-
hodné expanze není zatím zce-
la zřejmá. Jedním z důvodů
zvětšování areálu mohl být
velkoplošný vznik ruderálních
(rumovištních) ploch na ne-
obhospodařovaných polích po

▲Sameček ohniváčka černočárného.

▲ U samičky převládá hnědé
zbarvení křídel.

u Radost 

Ve většině států Evropské u-
nie je zařazen v národních čer-
vených seznamech; vymizení
druhu bylo způsobeno inten-
zivním vysušováním mokřadů.
V západní Evropě je velmi
vzácný, a proto byl zařazen
mezi tzv. kritériové druhy 
s přísným režimem ochrany.
Ve východní části Evropy má
naopak rozšíření souvislejší.
Pro jeho ochranu je nutné po-
nechat lokality výskytu bez
hospodářských aktivit a ome-
zit zásahy do vodního režimu,
změnu porostů, vápnění, hno-
jení a aplikaci pesticidů. Vý-
razné rozšíření výskytu u nás 
v současné době je proto velmi
potěšitelné.

Text a foto Jiří ŠUHAJ

našich dnešních vystoupeních.
Vzpomínají na dobrou partu 
a prozrazují mi po letech, co vy-
váděli na zájezdech za mými zády.

● Co nejvíce napomohlo tomu, 
že taneční soubor Radost za 
ta léta neztratil nic z přitažlivosti
a z vysoké úrovně?
Byli a jsou to jednoznačně

rodiče tančících dětí. Museli za
ta léta věnovat jejich zájmům,
tedy i souboru, mnoho obětí,
volného času a práce. Bez jejich
nádherného přístupu by sou-
bor nedosáhl jediného úspě-
chu. Za to jim patří obrovské
poděkování.

● ● ● 

Hodně radosti v Radosti do
dalšího čtvrtstoletí za čtenáře
přeje

František KREJZEK

Součástí souboru Radost
je skupina nejmenších dětí.
Název Baby balet vystihuje
kouzelnou hru předškolních
dětí na tanečnice a taneční-
ky se vším všudy. S nádher-
nými kostýmy, vystupová-
ním na veřejnosti i s bouřli-
vým potleskem a ovacemi. 

Lenka Brečková, která Baby
balet vede, říká: »Děti v této ta-
neční školičce si jednoduše hrají 
v pohybu. Jejich tréninky nejsou
žádný dril ani závazek, že z dítěte
musí být špičkový tanečník. Dva
tři roky v Baby baletu pro dítě
znamená pobyt v dobrém kolekti-
vu a osmělení se, naučí se rytmic-
kému pohybu, písničkám a ko-
munikaci i odvaze zůstat na
zkoušce sám, bez maminky.«

Tréninky v tanečním soubo-
ru mohou nastartovat malé

chlapce i do jiného sportu. Jak
říká choreografka souboru: »Mě-
la jsem v souboru kluky, kteří 
v šesti letech přešli do hokejového
oddílu, kde si díky pohybové prů-
pravě vedou dobře i na bruslích.«

Pokud děti tanec baví a jsou
mimořádně pohybově nadané,
zůstávají se souhlasem rodičů 

v souboru a přecházejí do dět-
ského souboru, kde mohou
tančit do jedenácti let. V juni-
orská kategorii trénují děti od
dvanácti do patnácti let. Nej-
lepší tanečníci a tanečnice
těchto dvou kategorií se zú-
častňují soutěží.
Text a foto František KREJZEK

Baby balet nabízí hru pro nejmenší děti



Původcem nemoci je Mico-
bacterium tuberculosis - bacil
Kochův. Za běžných okolností
jsou mykobakteria schopna ži-
vota 1-2 hodiny a hynou při
slunečním svitu a teplotě vyšší
než 60 stupňů.

Zdrojem nákazy je nemocný
člověk, méně domácí a hospo-
dářské zvířectvo (vepři, psi,
kočky, slepice). Přenos nákazy
se uskutečňuje nejčastěji ka-
pénkovou - inhalační formou,
vdechováním kapiček s myko-
bakteriem, méně často pří-
mým kontaktem, obvykle pro-
fesionálního původu (veteri-
nární pracovníci, pracovníci 
v pitevnách).

Tuberkulóza postihuje nej-
častěji plíce, může však po-
stihnout i řadu dalších orgá-
nů, například močovou a po-
hlavní soustavu, kosti, slezinu,
zažívací trakt, oko, ucho, štít-
nou žlázu, klouby atd. Přízna-

ky onemocnění jsou v řadě
případů neurčité - únava, noč-
ní pocení, hubnutí, zvýšená
teplota, v pokročilejších stádi-
ích kašel s vykašláváním hle-
nového nebo hlenohnisavého
sputa, někdy i
krve, dušnost,
bolesti na
hrudníku. U mimoplicních fo-
rem jsou příznaky různé, pod-
le postižení orgánu.

Diagnóza tuberkulózy je jed-
noznačná ze získání bacilu z ma-
teriálu - sputa, moči, krve,
hnisu atd. V dnešní době jsou
nové, moderní metody umož-
ňující diagnózu během několi-
ka hodin. Další metody jsou
rentgenová diagnostika, počí-
tačová tomografie, ultrazvuk,
bronchoskopie (vyšetření prů-
duškového stromu speciálním
aparátem). 

Léčba tuberkulózy probíhá
několik prvních týdnů na lůž-

kovém oddělení, v té době je
pacient většinou debacilizo-
ván, tj. není již nakažlivý. Zá-
kladním léčebným přístupem
je podávání léků, které potla-
čují růst a množení tuberku-
lózních bacilů. Podávají se pod
dozorem sestry nebo lékaře zá-
sadně v kombinaci tří i více

preparátů,
které nemoc-
ný musí užívat

pravidelně a bez přerušení po
dobu nejméně 6 měsíců. Po
propuštění z nemocnice jsou
pacienti v péči plicního stře-
diska, kam pravidelně dochá-
zejí na kontrolní odběry krve,
rentgen, předpis léků. Po u-
končení léčby jsou v péči doži-
votně, minimálně po dobu 
10 let. 

Na kontroly docházejí v pra-
videlných intervalech také li-
dé, kteří prodělali mimoplicní
formu tuberkulózy. Hojivé pro-
cesy zvláště u rozsáhlých nále-
zů probíhají pomalu a v posti-
žených orgánech zůstávají

Tuberkulóza je smrtící infekční choroba

lékař  radí

Tuberkulóza provází lidstvo od nepaměti. Každoročně umí-
rají na TBC 3 miliony osob i dnes.

zbytkové
změny, např.
ve formě ji-
zev nebo
zvápenatě-
lých ložisek.
Příčinou ne-
úspěšné léč-
by, která se
vyskytne jen
u malého procenta nemoc-
ných, je nejčastěji pozdní zá-
chyt a celkově snížená odol-
nost nemocného. K recidivě,
tj. novému vzplanutí nálezu,
dochází 
v mnoha případech u nemoc-
ných, kteří přerušovali léčbu
nebo jinak nedodržovali léčeb-
ný režim. Nejzávažnějším dů-
sledkem nesprávné léčby je
vznik lékové odolnosti, kdy tu-
berkulózní bacily nereagují na
léčbu. Z uvedených okolností
vyplývá, že nemocný na tuber-
kulózu i dnes může zemřít. 

Helena KLIMŠOVÁ, 
vedoucí lékař TRN střediska 

a kalmetizace
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poděkování

Pro děti byly připraveny
různé sportovní aktivity v tě-
locvičně, florbalové střetnutí
proti mladým hokejistům HC
Bohumín, bowlingová zápole-
ní v nedalekém Rio Clubu, hry

na PC, či návštěvy bohumín-
ského Aquacentra. Příměstský
tábor pořádá DDM Bohumín
třikrát ročně a další dva se při-
pravují na období letních
prázdnin. (ove) 

Jarní prázdniny plné zábavy

V období jarních prázdnin se v Domě dětí a mládeže usku-
tečnil Příměstský jarní tábor, kterého se účastnilo 17 dětí.

Foto: Ondřej Veselý

● Přijďte si poklábosit do sborového domu
Pro teenagery ve věku od 13 do 18 let je vždy ve čtvrtek v 17 ho-

din ve sborovém domě - modré budově vedle parku Chopina, na

Masarykově ulici 673, Nový Bohumín, připraven zajímavý pro-

gram. Více informací na telefonu 736 436 465. (pas)

● Sponzorům:
Členové bohumínské po-

bočky Svazu tělesně postiže-
ných v ČR uspořádali 27. led-
na v sále PZKO na Masaryko-
vě ulici seznamovací večírek
pro osmdesát návštěvníků.
Moc se všem líbil a rozhodně
nebude poslední. Součástí pro-
gramu byla také tombola.
Všem sponzorům z řad firem a
podnikatelů ve městě děkuje-

me za nádherné dary, které do
tomboly věnovali.

Členové Svazu 
tělesně postižených

● Zdravotníkům:
Chceme poděkovat chirur-

gickému oddělení Bohumín-
ské městské nemocnice pod
vedením primáře Vojtěcha Žo-
cha a obvodní lékařce Marii
Trachové za mimořádně lidský
přístup při léčení naší mamin-
ky paní Dagmar Peterové. Za
rodinu Vítězslav PETER 

Řidiči, šetřete svou kapsu
Nechcete-li si připsat body do svého řidičského registru za

rychlou jízdu a průvan v peněžence by vám neudělal radost,
zkuste jezdit naším městem podle pravidel. Dopravní policie
se v následujícím období zaměří na Bohumínsko a zvýší zde
intenzitu kontrol rychlosti jízdy. (red)
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David Kolton při nadhozu 62 kg. 
Foto: Jaroslav Thér

Přání ke svátku žen
8. březen je za dveřmi a s ním významný den, celo-

světově uznávaný a slavený Mezinárodní den žen.
Proto si dovoluji k tomuto svátku popřát. Nejen členkám na-
ší strany, ale také ostatním slečnám, ženám, manželkám, mat-
kám i babičkám přeji dobré zdraví, pracovní elán, optimismus
a klidný, spokojený život v míru a pohodě. 

Jiří STRNAD, předseda MěVKSČM

Výroční členská schůze místní organizace ČSSD

Zhodnocením činnosti ve
volebním roce 2006 a výhle-
dem na další léta se ve výroční
zprávě zabýval odstupující
předseda Alfréd Michalík. Po-
děkoval bohumínským sociál-
ním demokratům a jmenovitě

členům výboru za dobrou prá-
ci. Jejím výsledkem je stále vel-
ká důvěra vo-
ličů a fakt, že
MO ČSSD už
od roku 1994 nese zodpověd-
nost za rozvoj našeho města.

Uvedl, že organizace chce za
vydatné podpory občanů plnit
svůj náročný volební program,
jehož mottem je »Bohumín -
město s budoucností«.

S informacemi o městě pak
vystoupil sta-
rosta Petr Ví-
cha. Základní

vizi své činnosti zde nastínili
mladí sociální demokraté z Bo-

humína, jejichž předsedou je
Jakub Fidler.

Hlavním bodem programu
byla volba nového předsedy 
a členů výboru. Byl zvolen pat-
náctičlenný výbor MO ČSSD
v čele se »staronovým« před-
sedou Josefem Plášilem. Ten
stál v čele místní organizace už
v letech 2000 až 2001.

Alfréd MICHALÍK, MO ČSSD 

Výborná účast, zajímavá diskuze a volba nového vedení
místní organizace ČSSD v Bohumíně - tak by se dala stručně
charakterizovat výroční členská schůze, konaná 19. února. 

pol i t ika

▲ 19. února proběhly volby vedení MO ČSSD Bohumín. Nový předseda organizace Josef Plášil se poté ujal slova. Foto: Michal Hrbáč

Přestože nás postihla chřip-
ková epidemie, dokázali jsme
se poprat o co nejlepší výkony
a v tomto kole jsme skončili
těsně za Havířovem na dru-
hém místě. Nejlepším naším
závodníkem byl Jan Fodor,
který vzepřel v trhu 52 kg, 
v nadhozu 62 kg a ve dvojboji
115 kg a vytvořil si nové osobní
maximum.

Dále startovali Michal Janí-
ček 43 kg a 48 kg, dvojboj 91
kg, David Kolton, který po tré-
ninkové absenci zvládl 52 kg 
a 62 kg, ve dvojboji 115 kg 
a Eduard Sedláček 31 a 36 kg,
dvojboj 67 kg (osobní rekord).

V pořadí nejlepších vzpěra-
čů v tomto kole se Jan Fodor
umístil z 19 vzpěračů na dru-
hém místě.

Závodníkům za předvedené
výkony děkuje a blahopřeje
výbor oddílu TJ Bohumín Bo-
natrans.

Nábor dalších členů chlapců
(ve věku od 12 let a starších) 
a děvčat (13 let a starších) je
každé pondělí od 15 hodin 
v tělocvičně na Faji. Hlásit se
můžete u trenéra žáků Théra
nebo trenéra mládeže Teplič-
ka.

Jaroslav THÉR

Naši vzpěrači si v lize vedou velmi dobře
V sobotu 17. února proběhlo v tělocvičně Střední školy Bo-

humín na »Faji« 1. kolo ligy starších žáků ve vzpírání. Druž-
stva ligy žáků jsou rozdělena na tři skupiny A - západ, B - jih, C
- sever. Nejlepší dvě družstva z každé skupiny se po ukončení
třech kol utkají o titul Mistr ČR.

Společnost Bospor posunu-

la dobu začátku diskotéky na

18 hodin a její konec na 19.30

hodin. Změna je i ve dni pořá-

dání. Nyní se diskotéka na le-

dě bude již pravidelně pořádat

v sobotu. 

Vstupné se nemění, bruslící

i doprovod platí za pobyt na

stadionu 20 korun. (red)

Diskotéka na ledě o sobotách
Od 24. února se změnil den a hodina pro pořádání diskoté-

ky na ledě na zimním stadionu.
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Blahopřání - jubilea

�

Dne 3.3.2007 

oslaví své kulaté 

60. narozeniny 

pan Pavel

KONDIS
ze Záblatí. 

Vše nejlepší, 

hlavně zdraví, štěstí a spokojenost 

Ti přeje manželka, 

syn Mirek a dcera Jana s rodinou 

a vnuci Kuba a Míša.

�

8. března 2007 

oslaví své životní 

jubileum 80 let 

paní Dana

ČERNÁ.
Pevné zdraví, štěstí 

a pohodu přeje 

dcera Hana s manželem, 

vnučka Jana a Liba s manželem, 

pravnoučata Terezka a Petříček 

a sestra Marie.

�

Dne 13. března 2007

oslaví své 

60. narozeniny 

pan 

Miroslav

JAMÁRIK. 

Ke kulatému jubileu mu zdraví, 

štěstí a životní pohodu 

přejí manželka 

a synové Jiří a Miroslav s rodinami.

Poslední 
rozloučení
Josef Plášek, * 1931, Bohumín-Pudlov

Horst Günther, *1943, Bohumín-Vrbice

Marie Břečková, * 1918, Starý Bohumín

Marta Muszynská, * 1922, Starý Bohumín

Valerie Fojtová, * 1918, Bohumín-Skřečoň

Marie Charvátová, * 1921, Bohumín-Záblatí

Eduard Šablatura, * 1929, Bohumín

Anna Chalupová, * 1926, Bohumín

Antonín Kubiesa, * 1953, Starý Bohumín

Milada Sittková, * 1934, Bohumín-Šunychl

Josef Durčák, * 1925, Bohumín-Skřečoň

Dalibor Geisler, * 1963, Bohumín

Josef Prášek, * 1928, Bohumín

Dagmar Peterová, * 1947, Bohumín

Ján Lacko, * 1928, Bohumín

Alois Byrtus, * 1941, Bohumín

Valeria Mirgová, * 1959, Bohumín

Jaroslav Pavlus, * 1967, Bohumín

Olga Witová, * 1927, Starý Bohumín

Marie Sedlaczková, * 1916, Bohumín

Gustav Štěrba, * 1942, Bohumín

Rudolf Dostál, *1938, Bohumín

Helena Hozová, * 1913, Bohumín-Záblatí

Anna Hanusková, * 1924, Bohumín-

Skřečoň

Vzpomínky - úmrtí
To, že se rána zahojí, 
je jen zdání, v srdci 
nám stále zůstává 

bolest a vzpomínání.

Dne 7. března 

uplyne 11 let od úmrtí

našeho syna 

a manžela 

pana Petra HÄRINGA
ze Skřečoně, bytem v Rychvaldě. 

Vzpomínají matka a manželka.

Prázdný a smutný 
je domov, tak těžko 
v něm bez Tebe žít, 

chybí nám láska Tvá.

�
Dne 8. března 2007

vzpomeneme 

3. výročí úmrtí 

pana Josefa POPIOLKA. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka Anna,

dcera Renáta, ze� Tomáš, 

vnučky Kačenka a Anička, 

syn Aleš, snacha Radka a vnuk Alánek.

Noví občánci
Do pamětní knihy města Bohumína

byli zapsáni tito malí Bohumíňáčci: 

Ondřej Maixner
Markéta Schmidtová
Sofie Bialková
Barbora Orihelová
Nela Rojová
Katrin Pompová
Sára Gáborová
Terezie Štěpánková
Jan Szotek
Tereza Kalužová
Soňa Kasanová
Filip Hanusek

Radim Šulák
Nikola Strkáčová
Sebastián Sivák
Šimon Agel
Andrea Dona�áková
Hana Lindnerová
Kateřina 
Procházková
Filip Karas
Eliška Gáborová
David Piskoř
Erik Grež�o

výs ledky

● Další dvě vítězství 
bohumínských basketbalistů
Další dvě vítězství si připsali naši koší-

káři. Z pěti odehraných zápasů máme
plný počet bodů a vedeme tabulku 
o postup do krajského přeboru.

Na domácí palubovce jsme porazili ne-
příjemný tým OPF Karviná. Poločas jsme
vyhráli jen 34:33. Pak se projevila lepší
souhra našich hráčů a zlepšenou střelbou
jsme vyhráli 71:54. Body: Arabasz 18,
Havlík 16, Ziembinski D. 15.

Druhý zápas jsme odehráli v Ostravě se
Slavií ostravská univerzita. Se silným sou-
peřem jsme odehráli velmi dobrý zápas.
Výsledek jsme strhli na svou stranu až 
v závěru i přesto, že se mám tentokrát ne-
dařila střelba za 3 body. Ostrava OU - Bo-
humín 64:69 Body: Arabasz 24, Havlík
17, Ziembinski V. 14.

Přímým soubojem o první místo v tabul-
ce byl 26.2. zápas s Gymnáziem Hladnov,
který naši vyhráli 70:65. Body: Ziembinski
V. 32, Ziembinski D. 17, Zdařil L. 13. 

V pondělí 5.3. se utkáme v 19.30 hodin
opět s SSK Vítkovice.

Alekos JAKOVIDIS, předseda oddílu

pozvánka

● Nové zápisy do kroužků
Na oddělení sportu domu dětí a mlá-

deže se můžete v průběhu března zapsat
do kroužků, které nabízejí ještě posled-
ní volná místa.

Je to atletika, bojová umění, florbal, sá-
lová kopaná, badminton, volejbal a střelba
ze vzduchovky. Přihlásit se můžete nově
do kroužku míčových her pro děti od 6 let,
florbalu pro dívky nebo do cyklistiky (od
dubna 2007). Zápisné v kroužcích je již od
30 korun a veškeré informace se dozvíte
na telefoně 596 013 131, 603 448 235,
příp. ddmbohumin@post.cz.

Ondřej VESELÝ

● Bohumínská florbalová 
liga mládeže
Pro hráče narozené v roce 1993 a mlad-

ší (kategorie mladších žáků a elévů) je ur-
čen 3. ročník Bohumínské florbalové li-
gy, který začne ve čtvrtek 8. března. 

Hracím dnem bude čtvrtek a utkání na
hřišti o rozměrech 25x14m budou začínat
v tělocvičně domu dětí a mládeže v 15 ho-
din. Pro nové hráče je k dispozici veškeré
florbalové vybavení k zapůjčení. Přihlášky
si můžete vyzvednout na každém tréninku
florbalu, v hlavní budově domu dětí a mlá-
deže nebo se můžete zaregistrovat na we-
bu www.florbalbohumin.cz. (ove)
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Nezapomeneme, 
milá maminko, na Tvůj úsměv, 

na Tvoji lásku a obětavost,
kterou jsi pro nás měla.

Š	astní jsme byli, 
když jsi s námi byla.

�
Dne 24. února 

jsme vzpomněli 

nedožité 

67. narozeniny 

paní Ireny

OLŠAKOVÉ 

z Pudlova. 

Jak krásné by bylo 

Ti osobně poblahopřát, 

te� můžeme jen kytičku na hrob Ti dát 

a s bolestí v srdci na Tebe vzpomínat. 

Nikdy nezapomene 

manžel Rudolf, 

dcera Jana s manželem Zdeňkem, 

vnuci Martin a Davídek. 

Děkujeme všem, 

kteří vzpomenou s námi.

Když hvězdička na nebi padá,
každý má nějaké přání, 

my máme jen jedno, 
abys byl stále s námi.

Jen vzpomínky nám zůstaly 
na roky kdysi š�astné, 

jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné 

Dne 25.2.2007 

uplynulo 15 let 

od úmrtí 

pana Miloslava PROKEŠE
ze Skřečoně. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka,

dcera a syn s rodinami.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává. 

�
Dne 24. února 

jsme vzpomněli

1. smutné výročí, 

kdy nás opustila naše

milovaná manželka, maminka a babička

paní Justina FRANCÚZOVÁ. 

S láskou vzpomínají manžel 

a děti s rodinami.

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

nikdy nezapomene.

Dne 6.3.2007

by se dožil 40 let 

pan Pavel
JENDRYŠČÍK. 

Zároveň vzpomínáme 

13. výročí jeho úmrtí. 

Stále vzpomínají sestra Iveta s rodinou,

bratr Pé�a s družkou

a mamka s druhem.

6. března 2006 

nás navždy opustila

naše milovaná 

maminka, babička 

a prababička 

paní Cecílie KRPÁLKOVÁ, 
narozená v roce 1923. 

Vzpomínají synové Ivo, Jaroslav, 

Josef a Miroslav se svou rodinou.

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

Dne 26. února 2007

jsme vzpomněli 

4. smutné výročí úmrtí

naší milované maminky

paní Jaroslavy MICHLOVÉ

a zároveň 1. března vzpomínáme 

její nedožité 79. narozeniny. 

Synové Jaroslav a Květoslav s rodinou.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává. 

�
4. března 2007 

vzpomeneme 

5. smutné výročí 

úmrtí 

paní Václavy DRLÍKOVÉ. 

S úctou a láskou vzpomínají 

manžel Jaroslav, dcera Lucie s rodinou,

syn Lukáš a dcera Dominika.

A zůstaly jen vzpomínky...

�

Vzpomínky - úmrtí

S bolestí v srdci 
oznamujeme, že nás 

20. února 2007 navždy
opustila ve věku 82 let

naše milovaná maminka,
tchýně, babička, praba-
bička, švagrová a teta

paní Anna
HANUSKOVÁ, 

rozená Chylková, ze Šunychlu. 

S naší drahou zasnulou jsme se rozloučili 
ve čtvrtek 22. února 2007. 

Děkujeme všem, kteří ji přišli doprovodit
na její poslední cestě, za květiny 

a slova útěchy. Zarmoucená rodina

Kdo Tě měl rád, 
ten vzpomíná, 

kdo Tě miloval, 
nezapomíná.

�
Dne 21.2.2007 

jsme vzpomněli 

1. výročí úmrtí 

pana Jiřího HECZKA 
z Bohumína. 

Stále vzpomínají manželka, 

syn a dcery s rodinami.

Poděkování všem 

příbuzným, přátelům

a sousedům 

za květinové dary 

a účast při posledním

rozloučení

s panem Janem
KLEPACZEM, 

který zemřel 1. února 2007 ve věku 68 let.
Děkujeme všem, kteří 

tichou vzpomínkou uctí jeho památku. 

Za celou rodinu manželka Věra.

Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, kdo Tě
měl rád, nezapomene.
Dne 19.2. uplynulo 

15 let od chvíle, kdy

nás navždy opustil 

milovaný otec, dědeček 

a pradědeček 

pan Josef MACURA
z Dolní Lutyně.

Zároveň jsme vzpomněli 28.2.2007 
jeho nedožité 93. narozeniny. 

S láskou a úctou vzpomínají dcera Alena 
s manželem, vnučka Jana s rodinou.
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● Půjčky pro každého i bez
příjmu: volejte 737 562 908!
Nechcete půjčku, ale potřebu-
jete si vydělat? Pak hledáme
právě vás.

● Koupím dr. byt 2+1 s balko-
nem v Bohumíně ✆ 732 446 041.

● Koupím byt v Bohumí-
ně, platím hotově, i zadlužený.
✆ 732 474 853.

● Koupím RD v Bohumí-
ně a okolí, platba ihned v ho-
tovosti, ✆ 608 370 379.

● Koupím RD v Bohumíně
a okolí. Nabídněte prosím, ce-
nu respektuji. ✆ 606 710 464.

● Koupím dr. byt nebo v os.
vlastnictví, velikost nerozhodu-
je. Nabídněte ✆ 724 620 130.

● Nabízíme komplexní čiš-
tění kanalizačních sítí, deš�ové
kanalizace, včetně domovských
systémů, ✆ 596 083 210.

● Nabízíme přepravu a do-
pravu Avií-kontejner, ✆ 596
083 210.

inzerce
● Půjčky, řešení dluhů 

a exekucí, ✆ 732 474 853.
● Koupím byt 2 - 3+1, nej-

lépe v centru, není podmín-
kou, ✆ 777 925 007.

● Koupím rodinný domek
v Bohumíně a okolí, ✆ 777
925 007.

● Provádíme pokládku a pro-
dej podlahových krytin včet-
ně doplňkových materiálů za
exkluzivní ceny. ✆ 604 265 861.

● Prodej krůt, vykrmené,
rozkrmené, po tel. domluvě. 
✆ 776 171 452.

● Prodám nerezový dřez
s odkapávačem, komplet, 2
kusy pracovní desky na kuch.
linku, vše nové, nepoužité,
Stála 2 600, prodám za 2 000
Kč. ✆ 596 035 113.

● Koupím rod. dům v Bo-
humíně, Dolní Lutyni a okolí,
event. dr. byt, hotovost, na-
bídněte, ✆ 775 075 979.

● Mladý lékař nutně koupí
dr. byt v Bohumíně, spěchá,

platím hotově, ne přes realit-
ku, ✆ 777 299 698.

● Pronajmu garáž na ul.
Mírové, ✆ 724 162 454.

● Důchodkyně hledá jakou-
koliv práci, ✆ 736 540 230.

● Společnost ČEMAT,
s.r.o., ul. Čs. armády 196, Bo-
humín-Pudlov přijme do pra-
covního poměru na částečný
pracovní úvazek - pracovníka
na úklid nebytových prostor 
a vrátného pro ostrahu objek-
tu. Vhodné pro důchodce s byd-
lištěm v Bohumíně. Informace
na ✆ 596 092 329.

● Společnost ČEMAT,
s.r.o., se sídlem v Bohumíně
přijme na hlavní pracovní po-
měr »údržbáře«. Požadovaná
praxe či znalost údržby budov.
ŘP sk. B. Zasílejte své profesní
životopisy na adresu společ-
nosti, ul. Čs. armády 196, Bo-
humín-Pudlov.

● Hledám pronájem gará-
že na ul. Mírové nebo Šuny-
chelské, ✆ 739 521 254.

● Zhubněte do plavek 
s MUDr. Andělovou. Kurz 
v Bohumíně bude od března
ve škole na Husově ulici. Při-
hlášky na www.emnxxl.cz nebo
na ✆ 596 110 439, 774 345 868.

● Banka vám nepůjčí? My
ano! Až do 80 000 Kč bez ruči-
tele, pro maminky na MD, za-
městnance i důchodce. Žádné
poplatky, pravidelné měsíční
splátky. Volejte ✆ 604 625 432.

● Hledám ke koupi RD
v Bohumíně, ✆ 739 511 648.

● Bankou neprojdete? 
U nás ano! Pro maminky na
MD, důchodce, zaměstnané,
vše diskrétně, peníze do 2 dnů.
Volejte ✆ 732 418 677.

POTŘEBUJETE
PŮJČIT PENÍZE?
Nabízíme hotovostní půjčky

od 6 000 Kč. Vhodné i pro 
osoby s nižším příjmem.
Tel.: 608 202 207

Pneuservis Stoklasa Zdeněk Dolní Lutyně střed

CENY NOVÝCH LETNÍCH PNEUMATIK:
155/70/13 .......630,- 175/65/14.......890,-
165/70/13 .......690,- 185/65/14.......990,-
175/70/13 .......790,- 195/65/15.......990,-
165/70/14 .......780,- 185/80/14C...1380,-
185/60/14 .......890,- 195/70/15C...1790,-

CENY DISKŮ:
13" Felicia ..........................690,- 14" Fiat ..............................790,-
14" Fabia, VW, Seat ............760,- 15" Octavia I+II, VW, Audi .890,-
14" Renault .......................1170,- 16" Superb........................1290,-

Všechny ceny jsou VČETNĚ DPH! 

Není důležitá výše slevy, ale KONEČNÁ CENA.

PROVOZNÍ DOBA: PO - PÁ 8 - 12, 14 - 17 hodin, SO 9 - 12 hodin,
v sezoně bez přestávky.

Tel. 596 544 446, mobil: 736 202 374.

PROTEKTORY od 490,- Kč

Výše půjčky 20000 40000 70000
72 měsíců 440 / - 837 / - 1416 / -
60 měsíců 496 / - 949 / 1225 1607 / 2177
48 měsíců 579 / 714 1117 / 1456 1896 / 2580
36 měsíců 718 / 924 1397 / 1837 2379 / 3232
24 měsíců 997 / 1291 1955 / 2540 3351 / 4452
Výše půjčky 100000 150000 200000
72 měsíců 2013 / 2509 2775 / 3794 3679 / -
60 měsíců 2285 / 2857 3221 / 4315 4274 / -
48 měsíců 2698 / 3242 3911 / 4893 5195 / -
36 měsíců 3389 / - 5017 / - 6670 / -
24 měsíců 4778 / - 7166 / - 9536 / -

Obchodní společnost 
ČEMAT trading, spol. s r.o. 
se sídlem v Bohumíně

vyhlašuje KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA obsazení místa 

VÝKONNÉHO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI.
POŽADUJEME SŠ - VŠ vzdělání, zkušenosti s vedením 
pracovního týmu,výborná znalost AJ a znalost NJ vítána, 
řidičský průkaz sk. B.

HLEDÁME schopného kandidáta s dobrými řídícími schop-
nostmi a obchodními dovednostmi.
Své životopisy zasílejte e-mailem na adresu: 

novyreditel@seznam.cz

PŮJČKY BEZ RUČENÍ, BEZ POPLATKŮ
DS FINANCE, TEL.: 739 202 815

Roční úrok od 7,5 %, RPSN od 9,51 % 
ORIENTAČNÍ TABULKA SPLÁTEK BANKOVNÍCH / NEBANKOVNÍCH:

Pro zaměstnané, OSVČ - i začínající nebo s »nulovým« DP, důchodce, 
rentiéry, ženy na MD.

Smějeme se s ☺kem:
Jedu domů autobusem. Autobus je přeplněný, takže vzdám ražení lístku 

a chci poprosit paní přede mnou, aby mi orazila. Ale jak ji nejlépe oslovím?
Budu jí tykat anebo vykat? Na předposlední zastávce nevystoupila, takže 
jede až na zastávku poslední. Pořádně si ji prohlížím. Má s sebou láhev vína,
takže jede určitě k nějakému muži. Ta láhev vína není zrovna z nejlevnějších,
takže to musí být hezký muž. U nás na poslední zastávce bydlí ale jen dva
hezcí muži - můj muž a můj milenec. K mému milenci nemůže jet, protože
tam jedu já. Takže jede k mému muži. Můj muž má dvě milenky - Katrin 
a Andreu. Katrin je na dovolené. Takže říkám: »Andreo, můžeš mi prosím 
orazit lístek?« Andrea: »Ahoj, samozřejmě, odkud se známe?«
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Petr Nevyjel
účetní

zpracování mezd
účetnictví 

a daňová evidence
Telefon: 596 014 417
Mobil: 603 478 991
E-mail: nevyjel@click.cz
Web: sweb.cz/petr.nevyjel

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P. O. Box 61 

735 81 Bohumín 1

MALOVÁNÍ
byty, firmy, RD

■ opravy omítek ■ vyhlazování
stěn ■ tmelení stěrkou 

■ interiérové nástřiky stěn 
■ umyvatelné nástřiky byt. jader

koupelen ■ nátěry fasád RD 
■ obhlídka a posouzení zdarma

Tel. 596 014 986
603 146 638

TWARDZIK Lumír
➧ klempířské práce
➧ pokrývačské práce
➧ nátěry plechových střech
➧ opravy plochých střech

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

✆✆ 596 544 588, 606 205 469

NEBANKOVNÍ PŮJČKA
AŽ NA TŘI ROKY

Peníze od 6 000 do 80 000 Kč na Váš účet do 2 dnů
PRO KOHO? Maminky na MD * rentisté a důchodci 
s nižším příjmem * zaměstnaní i se smlouvou na dobu
určitou. STAČÍ ZAVOLAT A PENÍZE MÁTE V KAPSE.

Taktéž uvítáme spolupráci, 
největší odměny v oblasti poskytování půjček v ČR.

Telefon 604 587 354; 736 174 884

Telefon 736 174 884; 604 587 354

PŘIJMEME MONTÉRA-ZÁMEČNÍKA 
A OBRÁBĚČE i  bez  praxe .  

Svářečský nebo paličský průkaz výhodou. 
PODMÍNKA: vyučen v oboru. 

Gesomont Bohumín, ✆ 596 014 818.
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tel.: 596 082 019, 596 083 386, 596 082 016
mob.: 731 437 663, 731 437 538, 731 437 689

ROZSAH ČINNOSTI :
● strojírenská výroba - svařování, obrábění a povrchová úprava kovů 
● elektromontáže - elektroinstalace, výroba rozvaděčů, opravy elektro-
motorů, opravy svařovacích agregátů, opravy, údržba a servis zařízení VN
● revize vyhrazených technických zařízení ● práškové lakování - 
komaxitování kovů až do 6,5 m délky dílů ● stavební a stolařská výroba

NABÍZENÉ SLUŽBY:
● opravy, renovace a elektroinstalace strojů a technologických zařízení
průmyslu ● práškové lakování kovových výrobků a dílů (včetně hliníku
a pozinku) ● kooperace, subdodavatelské práce pro dodavatele 
velkých celků ● opravy a rekonstrukce domů, bytů, kanceláří ● rozvody
elektřiny, vody a plynu (včetně revizí) ● výstavba příček, obklady, dlaž-
by, podlahy, instalatérské, stolařské a malířské práce ● zateplení bu-
dov, klempířské, pokrývačské a tesařské práce, výkopy a úpravy 
terénu ● výstavba kotelen na klíč (obytné domy, školy, úřady,…)

AZ
FIN servis, s.r.o.

AZ FIN servis, s.r.o.
Bezručova 300, 735 93 Bohumín

fax : 596 082 810
www.azfinservis.cz obchod@azfinservis.cz

MALOOBCHODNÍ PRODEJNA 
Bohumín ,  Studentská  182,  te l .  596  012 572
● železářství ● barvy ● domácí potřeby ● výrobky Viadrus



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 1.do 15. března

KAM V BOHUMÍNĚ?

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, 
ddmbohumin.wz.cz, ddmbohumin@post.cz

telefon: 596 013 131

■ 3.3. v 10 až 12 hodin KERAMICKÁ DÍLNA: MO-
DELUJEME. Akce nejen pro děti, ale i jejich rodi-
če. Cena - děti 50 Kč, dospělí 100 Kč, v ceně je za-
hrnut materiál. �� Balcárková.
■ 7.3. v 10 hodin MĚSTSKÉ KOLO VE ZPĚVU.
Určeno žákům základních škol. �� Balcárková. 
■ 10.3. v 15 hodin DÍVKA ROKU. Základní kolo
postupové celostátní soutěže pro dívky ve věku
od 13 do 15 let. �� Tašková, tel.: 603 587 191.
■ 13.3. v 8.30 hodin MĚSTSKÉ KOLO VE VYBÍ-
JENÉ - mladší žákyně. Pořádáno ve spolupráci
se ZŠ Pudlov. �� O. Veselý, tel.: 603 448 235.
■ 14.3. v 8.30 hodin MĚSTSKÉ KOLO VE VYBÍ-
JENÉ - starší žákyně. Pořádáno ve spolupráci se
ZŠ na tř. Dr. E. Beneše. �� O. Veselý.

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
bobescentrum.cz,

bobes@bobescentrum.cz, 
telefon: 604 800 100, 604 388 853 (herna).

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, Nerudova ulice,
rcslune@centrum.cz, telefon: 604 999 147.

■ 1.3. v 16.15 hodin BRZY PŮJDU DO ŠKOLKY.
Beseda s psycholožkou. Místo konání: Centrum
Bobeš. �� Kalichová, 
■ 5.3. v 15.30 hodin FOCENÍ DĚTÍ profesionální
firmou. Fotky s jarními motivy. Místo konání:
Centrum Bobeš. �� Kalichová.
■ 5.3. v 10 hodin PROJEKT SLUNÍČKO. Povídání
o pokračujícím projektu centra Slůně. Místo ko-
nání: Rodinné centrum Slůně. �� Urbančíková.
■ 7.3. v 9 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - kosmetika,
pedikúra. Je třeba se předem objednat. Místo
konání: Centrum Bobeš. �� Kalichová. 
■ 8.3. v 15 hodin SETKÁNÍ RODIN S DVOJČA-
TY. Srdečně zveme staré i nové účastníky. Místo
konání: Centrum Bobeš. �� Kalichová. 
■ 8.3. v 8.30 hodin STŘIHÁNÍ DĚTÍ. Místo koná-
ní: Rodinné centrum Slůně. �� Urbančíková. 
■ 12.3. v 18.15 hodin RELAXAČNÍ VEČERY PRO
ŽENY. Naučíme se ubrouskovou techniku (de-
coupage). Nutná předchozí telefonická objednáv-
ka. Místo konání: Centrum Bobeš. �� Kalichová.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOHUMÍN, 
knih-bohumin.cz, 

knihovna@knih-bohumin.cz, 
telefon: 596 012 203

■ 5.3. - 9.4. Karneval - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
bohumínské rodačky Barbory Paloncové - Pej-
škové. Venézia - Benátky - město opředené ta-
jemstvím a kouzlem. �� Leparová.
■ 7.3. v 17 hodin BESEDA SE SPISOVATELKOU
Irenou Fuchsovou. Beseda s kolínskou spisova-
telkou, která směřuje svou tvorbu převážně 
k povídkám věnujícím se vztahům ženy a muže.
�� Leparová. 
■ 14.3. v 16 hodin WEBÍK 2007. Vyhodnocení 
internetové soutěže pro děti a mládež. Pořádáno
ve spolupráci s DDM Bohumín. �� Leparová.
■ 14.3. v 10 hodin PUTOVÁNÍ ZA DĚTSKÝMI
KNÍŽKAMI. Povídání o tom, jak probudit v dítěti
touhu po knize. Pořádáno ve spolupráci s RC Slů-
ně. �� Urbančíková, tel. 604 999 147.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARYŠKA,
Salón Maryška, nám. T. G. Masaryka, 

maryska.cz, info@maryska.cz, 

■ 5.3. - 30.3. 25 LET TANEČNÍHO SOUBORU
RADOST. Fotografie, kostýmy, poháry, medaile,
promítání videozáznamů ze soutěží. Vernisáž 
v sobotu 3. března od 17 hodin. Otevřeno v pon-
dělí až pátek 15 -18 hodin a v sobotu 9 -12 hodin.
�� Červenková, tel.: 721 828 610.
■ 8.3. v 18 hodin OD SRDCE K SRDCÍM. Hudeb-
ním hostem bude Igor Jelínek, který zahraje na
kytaru i zazpívá. �� Smigová, tel.: 606 847 612.
■ 13.3. v 18 hodin MARUŠKA S BATOHEM V HI-
MALÁJÍCH. Vyprávění s fotografiemi o indických
velehorách. �� Červenková, tel.: 721 828 610.

■ 1.3. - 31.3. VÝSTAVA BEZ VERNISÁŽE I. Vý-
stava předních výtvarníků regionu je přístupná 
v úterý, středu a čtvrtek od13.30 do 17 hodin ne-
bo po telefonické domluvě. Místo konání: Galerie
na ochozu, ��Dům služeb ŽDB, tel.: 731 889 916.

■ 9.3. v 19 hodin RECESNÍ PLES UČITELŮ. 13.
ročník akce určené pro pracovníky resortu škol-
ství, tentokrát na téma »Dějiny lidstva«. Místo
konání: sál PZKO Bohumín. Pořadatel: ZŠ Čs. ar-
mády, �� sekretariát školy, tel.: 596 012 641.

■ 1.3. v 16.30 hodin Sokol Bohumín C - UNIE Hlu-
bina D. MĚSTSKÁ SOUTĚŽ V KUŽELKÁCH. Mís-
to konání: herna Na Kuželně. Pořadatel: TJ Sokol
Bohumín - odd. kuželky. �� Kica, tel.: 736 154 613.
■ 2.3. v 17 hodin SQUASHOVÝ TURNAJ. Turnaj
pro všechny začínající i pokročilé hráče. Místo
konání: Sportcentrum Bohumín (bývalá kotelna),
ul. Nerudova. Pořadatel: Sportcentrum Bohumín.
�� Urbišová, www.sportcentrum-bohumin.cz, 
info@sportcentrum-bohumin.cz, tel. 724 556 557.
■ 3.3. Naučnou stezkou Kotvice - Studénka.
PĚŠÍ TURISTIKA, cca 8 km. Pořadatel: Klub čes-
kých turistů TJ Bohumín. �� Vykoukal, tel.: 596
126 817.
■ 3.3. v 9 hodin Sokol Bohumín A - Frenštát pod
Radhoštěm. PŘEBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE V KUŽELKÁCH. Místo konání: herna 
Na Kuželně. Pořadatel: TJ Sokol Bohumín - odd.
kuželky. �� Kica.
■ 3.3. v 15 hodin BADMINTONOVÝ TURNAJ -
čtyřhra. Turnaj pro všechny začínající i pokročilé
hráče. Informace a přihlášení: recepce Sport-
centra. Místo konání: Sportcentrum Bohumín
(bývalá kotelna), ul. Nerudova. Pořadatel: Sport-
centrum Bohumín. �� Urbišová, sportcentrum-
bohumin.cz, info@sportcentrum-bohumin.cz,
tel.: 724 556 557.
■ 8.3. v 16.30 hodin Sokol Bohumín B - SKK 
Ostrava C. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH.
Místo konání: herna Na Kuželně. Pořadatel: TJ
Sokol Bohumín - odd. kuželky. �� Kica.
■ 15.3. v 16.30 hodin Sokol Bohumín C - VOKD
Poruba E. MĚSTSKÁ SOUTĚŽ V KUŽELKÁCH.
Místo konání: herna Na Kuželně. Pořadatel: TJ
Sokol Bohumín - odd. kuželky. �� Kica.
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Pozn.: Kontakt na osobu nebo pořadatele programu je uveden v záhlaví nabídky této organizace.
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na náměstí 

Všichni si dobře pamatujeme na
začátky května před několika lety,
kdy před radnicí na náměstí T. G.
Masaryka rozkvétaly sakury. Dobrou
zprávou je, že už tam zase kvetou. 

Není to ale normální kvetení, vždy�
snímek rozkvetlých útlých stromků 
s květy je z 20. února 2007. Stromy se
nám za to dlouhé čekání odměnily drob-
nými růžovými kvítky, ale počasí a pří-
roda je docela pomátla. Doufejme, že
rozkvetlé sakury, zasazené teprve vloni
na podzim nespálí mráz. Už kvůli nim
by mělo být již zítra jaro.

Text a foto: František KREJZEK

Už zase
kvetou

VARIANTA 1

VARIANTA 2

Navrhuji variantu: 1 2 3 4 5
(zakroužkujte)
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Anketní lístek vystřihněte a doručte do 15.3.2007 na informační centrum, nebo
vhoďte do schránky důvěry v přízemí radnice. Označte zřetelně NAŠE VLAJKA.
Tři vylosovaní účastníci ankety obdrží propagační předměty města.

Adresa: Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín.

Hlasovat je možno rovněž zasláním e-mailu na adresu macura.lumir@mubo.cz

VARIANTA 4VARIANTA 3 VARIANTA 5

Vlajka města Bohumína
✁ ANKETNÍ LÍSTEK 


