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Hejtman ocenil pedagožku Olgu Lorencovou

Hasiči chrání naše životy a majetek

Požáry se vloni nevyhýbaly
ani Bohumínu, kde jich bylo
zaznamenáno 85 oproti 91 v
předchozím roce. Přímá ško-
da činila 4 miliony korun a u-
chráněné hodnoty byly vyčís-
leny na 17 milionů korun. Dokončení na str. 2

Z hlediska příčin je stále
velké množství požárů způso-
beno technickými závadami 
a nedbalostí, zejména násled-
ky kouření a zanedbáním bez-
pečnostních předpisů.

Okres Karviná zažil v loňském roce 608 požárů. Bylo to 
o 27 více než v roce 2005 a taky přímá škoda byla vyšší a či-
nila přes 20 milionů korun. Při požárech bylo bohužel zra-
něno 24 osob a dva lidé byli usmrceni.

Stejně jako hejtman kraje,
ocenil její celoživotní práci ve
školství také starosta Petr Ví-
cha na zasedání rady 12. břez-
na. Olga Lorencová získala
krajské ocenění za realizaci
projektu »Komunitní škola -

výchova a vzdělávání dětí ze
sociálně znevýhodněného a kul-
turně odlišného prostředí« za-
měřeného na vzdělávání žáků
romského původu s výukový-
mi problémy. Zřídila ve škole
také speciální třídy, ve kterých

se věnovala handicapovaným
žákům. Od roku 1998 na pud-
lovské škole pracují také pří-
pravné třídy. Na této škole za-
pojují talentované žáky do vě-
domostních soutěží. Velmi do-
brých výsledků dosahují ze-
jména v dějepisných olympiá-
dách, v okresních a krajských
kolech, ale i na celostátní ú-
rovni. Vynikajících výsledků
dosáhli její žáci i v soutěži
Mladý historik, v recitačních
soutěžích »Puškinův památ-
ník«. Bývalá ředitelka školy se

v roli lektorky zapojila také do
projektu »Univerzita volného
času«, který pořádala městská
knihovna. Je zaměřen na celo-
životní vzdělávání občanů. 

Olga Lorencová je známá
svým lidským přístupem k řeše-
ní problémů a snahou o zkva-
litňování výuky a výchovy mla-
dé generace. 

Bývalá ředitelka Základní
školy v Pudlově od ledna ode-
šla na zasloužený odpočinek.

Text a foto:
František KREJZEK

Olga Lorencová, do konce minulého roku ředitelka Základ-
ní školy T. G. Masaryka v Pudlově, převzala 19. března ocenění
za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost. Hejtman Mo-
ravskoslezského kraje Evžen Tošenovský a jeho náměstkyně
Jaroslava Wenigerová předali ocenění Moravskoslezského
kraje Olze Lorencové a dalším devětadvaceti pedagogům kraje
na slavnostním setkání v prostorách ostravského hradu.

▲ Schůzka velitelů hasičských družstev v terénu . Foto: F. Krejzek



2 Z jednání městských orgánů, hasiči informují číslo 6/2007

dotace

bi lance

Komise městských částí začínají práci
O čem jednala rada města

▲ Velitelé jednotek se s cisternami sjeli na jedno místo, aby společně po-
soudili technický stav vozidel a navrhli přesun cisteren v rámci jednotek
v Bohumíně po dokoupení nové stříkačky. Foto: František Krejzek

■ Poděkování ředitelkám
Dvě ředitelky příspěvkových

organizací města byly pozvány
na deváté zasedání rady 12.
března. Slova díků a uznání
vyslovil starosta města bývalé
ředitelce základní školy v Pud-
lově Olze Lorencové, která již
užívá zaslouženého důchodu 
a Zdeňce Mertové, jež se roz-
hodla pro jiný směr svého ži-
vota a ukončila dohodou své
působení v kulturní agentuře
K.A.R. 
■ Místo drogerie potraviny

Pronájmy nebytových pro-
stor a mimořádná přidělení

bytů byly projednávány v rám-
ci majetkových záležitostí. Zej-
ména obyvatelé centra Nové-
ho Bohumína se mohou těšit
na prodejnu potravin TRIO,
která bude zřízena místo dro-
gerie CLARE u tržnice. Před
časem dal soukromý majitel
domu, kde potraviny TRIO
působily, přednost jinému ná-
jemci. Doufejme, že i v nových
nebytových prostorách, které
vlastní město, bude TRIO pro
své služby stejně oblíbené.
Ani starobohumínští nemusí
mít strach, na náměstí Svobo-
dy bude tato prodejna rovněž
zachována.

■ Komise městské části 
Záblatí
Čtyři komise pro městské

části již zahájily svou práci - ve
Starém Bohumíně, Skřečoni,
Šunychlu a Vrbici. Nyní se 
k nim po jmenování členů ko-
mise přidala i městská část
Záblatí. V čele je předsedkyně
Dagmar Knýblová. Jednotlivé
komise představujeme průběž-
ně v seriálu zveřejňovaném na
prostřední dvojstránce našich
městských novin. Minule to
byla Skřečoňská komise, v tom-
to čísle se seznamujeme s plá-
ny komise pro městskou část
Starý Bohumín.

■ Kontrolní výbor 
u veřejných zakázek
Rada se zabývala i přípravou

výběrových řízení. Schválila
složení komise a kritéria pro
hodnocení nabídek na veřej-
nou zakázku »Parkoviště u ná-
draží ČD«. Další výběrová ří-
zení proběhnou na opravy by-
tových domů na Studentské u-
lici a sanaci vlhkého zdiva ma-
teřské školky ve Skřečoni. Pro
zachování objektivnosti a zprů-
hlednění výběrových řízení
jsou do všech komisí přizýváni
členové kontrolního výboru
zastupitelstva. 

Dagmar FIALOVÁ, tajemnice

Z programu deváté schůze rady města, která se konala 12.
března, pro čtenáře Oka vybíráme:

Hasiči chrání naše životy a majetek
Dokončení ze str. 1

Na území města působí pro-
fesionální hasiči z hasičské
stanice v Novém Bohumíně 
a jednotky dobrovolných hasi-
čů ze Starého Bohumína, Vr-
bice, Záblatí, Šunychlu, druž-
stva z Kopytova a Skřečoně
včetně družstva z Nové Vsi.
Dobrovolní hasiči rozšířili loni
svou pomoc obyvatelstvu při
likvidaci bodavého hmyzu. Při

činnosti jednotek dobrovol-
ných hasičů je nutná údržba
hasičských zbrojnic a techniky.
Město i letos vynaloží na tyto
účely téměř 900 tisíc korun
provozních nákladů a pokud
dubnové zastupitelstvo města
schválí úpravu rozpočtu, pak
také 5 milionů korun na ná-
kup nové cisternové stříkačky
pro jednotku JPO III ve Sta-
rém Bohumíně. Velitelé jed-

notek se dohodli, že stávající
cisterna ze Starého Bohumína
se pak přemístí do Šunychlu a
cisterna z roku 1973 se vyřadí. 

Všem profesionálním i dob-
rovolným hasičům střežícím
naše životy a chránícím náš
majetek patří poděkování.

Lumír MACURA, 
vedoucí organizačního odboru

Bohumín, jako jedno ze
dvou měst našeho kraje, zís-
kalo letos od Hasičského zá-
chranného sboru Morav-
skoslezského kraje (HZS
MSK) dvoumiliónovou dota-
ci na pořízení nové cisterno-
vé automobilové stříkačky.

Město vzhledem ke stáří ha-
sičského vozového parku usi-
luje o získání dotací od HZS již
několik let. V rozpočtu roku
2007 byl výdaj na nové auto
veden tzv. pod čarou a v oka-
mžiku přiznání dotace bylo ko-
misí pro komplexní rozbory
doporučeno vyčlenit z finanč-
ní rezervy města částku tří mi-
liony korun. Poslední slovo 

o schválení začlenění výdajů
na nákup nové cisterny v cel-
kové hodnotě 5 milionů korun
do rozpočtu města na letošní
rok bude mít zastupitelstvo
města 11. dubna. 

Nová cisterna je určena pro
jednotku dobrovolných hasičů
kategorie JPO III, která je ve
Starém Bohumíně. Nahradí
jednu ze čtyř stříkaček
ŠKODA 706 ASC 25 RTHP,
které byly vyrobeny v letech
1967, 1973, 1979 a 1982. 

Lumír MACURA, 
vedoucí organizačního odboru

Starobohumínští hasiči se těší na novou cisternu

Pozvánka 
na zastupitelstvo 

Jarní zasedání zastupi-
telstva města se uskuteční
11. dubna ve velké zaseda-
cí síni v budově radnice.
Jednání začíná ve 13 ho-
din a je veřejné. 

Projednávat se bude mi-
mo jiné

● rozpočet města
● majetkové záležitosti
● městská vlajka (red)
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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 Čs. armády
1052, 1+3, kategorie I., číslo
bytu 43, v 9. nadzemním pod-
laží. Celková plocha 60,67 m2,
pro výpočet nájemného 56,87
m2. Prohlídka bytu 10.4. od
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 11.4.2007 v 16 hodin.

● Byt na ulici Čs. armády
689, 1+3, kategorie I., číslo
bytu 9, 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 97,22 m2, pro
výpočet nájemného 86,51 m2

Prohlídka bytu 5.4. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
11.4. v 16.15 hodin. 

● Byt na ulici Bezručově
1143, 0+1, kategorie I., číslo
bytu 72, 13. nadzemní podlaží.
Celková plocha 31,20 m2, pro
výpočet nájemného 27,25 m2.
Prohlídka bytu 3.4. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
11.4. v 16.30 hodin.

● Byt na ulici Bezručově
1143, 0+1, kategorie I., číslo
bytu 37, 7. nadzemní podlaží.
Celková plocha 29,70 m2, pro
výpočet nájemného 26,50 m2.
Prohlídka bytu 3.4. od 9.30 do
10 hodin. Licitace se koná 11.4.
v 16.45 hodin.

● Byt na ulici Čs. armády
148, 1+2, kategorie I., číslo
bytu 7, 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 57,64 m2, pro
výpočet nájemného 54,33 m2.
Prohlídka bytu 10.4. od 10 do
10.30 hod. hodin. Licitace se
koná 16.4. v 16 hodin.

● Byt na ulici Jateční 276,
1+2, kategorie I., číslo bytu 3,
2. nadzemní podlaží. Celková
plocha 68,14 m2, pro výpočet
nájemného 62,64 m2. Prohlíd-
ka bytu 10.4. od 9 do 9.30 ho-
din. Licitace se koná 16.4. 
v 16.15 hodin. 

● Byt na ulici Okružní
1055, 1+3, kategorie I., číslo
bytu 48, 10. nadzemní podlaží.
Celková plocha 59,13 m2, pro
výpočet nájemného 58,59 m2.
Prohlídka bytu 10.4. od 9.30
do 10 hodin. Licitace se koná
16.4. v 16.30 hodin.

● Byt na ulici Sv. Čecha
1093, 1+3, kategorie I., číslo
bytu 66, 12. nadzemní podlaží.
Celková plocha 69,80 m2, pro
výpočet nájemného 67,35 m2.
Prohlídka bytu 17.4. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
18.4. v 16 hodin. (vac)

Licitace městských bytů 

▲ První jarní ráno ve Skřečoni bylo hodně netypické - ostatně stejně ja-
ko celá letošní zima. Foto: Jaromír Hrbáč

Majetek města vzrostl o 100
milionů korun, což bylo ovliv-
něno jak nákupem pozemků 
a objektů, tak především no-
vými investičními stavbami
roku 2006. Dokončeno bylo
letní kino, Penzion ve věži,
přístavba zimního stadionu,
náměstí T. G. Masaryka, dům
v proluce na tř. Dr. E. Beneše
a stravovací provoz v nemoc-
nici. Ale zapomenout bychom
neměli ani na opravy a údržbu

majetku měs-
ta, na které by-
lo čerpáno 87
milionů korun. Kladným vý-
sledkem bylo ukončeno i hos-
podaření našich příspěvko-
vých organizací.

V návaznosti na tyto výsled-
ky bylo možno přistoupit k ú-
pravám rozpočtu 2007. Komi-
se pro projednávání rozpočtu
doporučila ke schválení v za-
stupitelstvu města nárůst roz-

počtu o 59,4 milionu korun.
To by znamenalo hospodaření
s bezmála 700 miliony korun.
Historicky největší objem má
město rozpočtováno na inves-
tice, a to 211 milionů korun,

což představu-
je 30 % z roz-
počtu. Mezi

největší akce patří dokončení
stavebních úprav hotelového
domu za 66 milionů korun 
a dokončení rekonstrukce ki-
na za 25 milionů korun. Další-
mi investicemi budou nová
parkoviště u Českých drah 
a úpravy okolí kina, vč. parko-
vání a vodního prvku. V roz-
počtu je i rekonstrukce točny 

v Záblatí a parkoviště na ulici
Tovární, ale také investice do
kanalizací v městských částech
Starý Bohumín, Záblatí a Skře-
čoň. Součástí rozpočtu je i na-
výšení úvěrového rámce o 10
milionů korun pro stavební ú-
pravy hotelového domu. Tato
skutečnost neovlivní hospoda-
ření města v dalších letech.

Město se o svůj majetek řád-
ně stará a do údržby a oprav
vkládá zpět 96 milionů korun. 

Závěrečný účet města za rok
2006 a návrh na úpravu rozpoč-
tu roku 2007 bude zastupitel-
stvo města schvalovat 11. dubna.

Jana MASNÁ, 
vedoucí odboru finančního

rozpočet

O loňském i letošním hospodaření města
Město v loňském roce hospodařilo se 640 miliony korun.

Na konci roku zůstalo 42,8 milionu korun, které budou pou-
žity pro posílení hospodaření v letošním roce. Investice roku
2006 představovaly 22 % čerpání z rozpočtu města a šly pře-
devším do bydlení, komunikací a parkovišť. 

Sněhová peřina v noci z 19.
na 20. března přikryla celou
republiku. Hned v ranních ho-
dinách na mostě ve Skřečoni
uvízlo osobní auto značky Feli-
cia, které sjelo z krajnice a za-
stavilo se až o svodidla. Vůz se
podařilo rychle vyprostit, tak-
že dopravní nehoda neměla na
plynulost dopravy vliv. Do hor-
ší situace se dostal řidič osob-
ního vozu v Šunychlu v blíz-

kosti restaurace U Chlebíka.
Zde žádná svodidla nemohla
sjezdu auta z vozovky zabránit
a automobil skončil v příkopu.

Naproti restaurace »Hvěz-
da« se pod tíhou mokrého sně-
hu vyvrátil několikametrový
strom. Radnice ihned povolala
na místo pracovníky s motoro-
vou pilou, kteří strom rozřeza-
li a okolí uklidili. Při pádu
stromu nedošlo k žádnému
zranění. Lukáš KANIA

Zima si vzpomněla 
za pět minut dvanáct

Návrat zimy se čtyřiadvacet hodin před příchodem jara posta-
ral v bohumínských městských částech o dvě dopravní nehody. 
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»Jde o neformální sdružení šes-
ti měst, která chtějí společně bojo-
vat proti výherním hracím pří-
strojům, regulovat jejich množství
a dosáhnout změn v legislativě.
Kromě těchto šesti měst víme 
o dalších 40 městech, která mají 
s hazardními hrami problémy 
a uvažují o tom, že by do našeho
sdružení přistoupila,« uvedl sta-
rosta města a senátor Petr Ví-
cha, který v Senátu usiluje 
o legislativní změnu zákona 
o loteriích ve prospěch obcí.

Zakládajícími členy Sdruže-
ní proti hazardu jsou kromě
Bohumína také města Aš, Br-
no, Cheb, Jičín a Velké Meziří-
čí. Sdružení chce dosáhnout
toho, aby ministerstvo financí
respektovalo právo měst a ob-
cí na regulaci hazardních her.
Připravuje společné podání 
ústavní stížnosti proti státu,
který zasahuje do práv obcí na
samosprávu. Pokud stát nebu-
de schopen města vyslyšet,
jsou připravena podat stížnost
pro porušení evropského prá-
va k institucím Evropské unie
a k Evropskému soudu pro lid-
ská práva ve Štrasburku.

Otevřený boj proti automa-
tům vyhlásili bohumínští za-
stupitelé v říjnu roku 2005,
kdy jednomyslně schválili vy-

hlášku, která provoz automatů
v konkrétních ulicích ve městě
zakazuje. Zákaz navíc v roce
2006 třikrát rozšířili, když se
dozvěděli o možném vzniku
dalších heren a i nadále jsou
připraveni proti automatům
bojovat. V případě, že by se
herny chtěly přestěhovat z cen-
tra do okrajových částí města,
rozšíří zastupitelé vyhlášku a
půjdou se zákazem za nimi.

»Vyhráno ale
nemáme, při
kontrole jsme
zjistili, že některé herny namísto
přístrojů, které jsme zakázali vy-
hláškou, provozují tzv. videoter-
minály, jejichž provoz nepovoluje
město, ale ministerstvo financí.
Může za to stávající legislativa,
která je neúplná. Nepamatuje na
technicky nové typy výherních
přístrojů, protože dříve neexisto-
valy. Kvůli této mezeře v zákoně
ale nelze zasahovat do práv obcí,
které mají pravomoci výherní pří-
stroje omezit svou vyhláškou.
Když jsme se pracovníků minis-
terstva financí ptali na to, proč
nás vzhledem k naší vyhlášce 
o povolení videoterminálů v Bo-
humíně neinformovali, sdělili
nám, že podle nového výkladu
právníků už nemusejí brát města,
která mají vyhlášku o zákazu pro-

vozování, jako
účastníka říze-
ní. To se nám

nelíbí, protože zpočátku minister-
stvo respektovalo naši vyhlášku 
a byli jsme účastníky řízení v po-
volování těchto přístrojů. Mohli
jsme podávat rozklady k minis-
terstvu financí, že nesouhlasíme 
s povolením těchto nových typů
hazardních her, a uspěli jsme,«
sdělil Petr Vícha.

Město zjistilo, že minister-
stvo financí v průběhu února 
v Bohumíně povolilo 21 video-
terminálů v restauračních za-
řízeních v centru. Proto požá-
dalo ministerstvo o kopie je-
jich povolení pro provozování
nových typů přístrojů, u kte-
rých nebyl Bohumín účastní-
kem řízení.

Před zákazem v Bohumíně
fungovalo 144 automatů, te�

Zastupitelé města bojují proti hazardu

jejich počet klesl na 27 povo-
lených přístrojů. Provozovate-
lé na ulicích se zákazem už ne-
mohou získat povolení k pro-
vozování automatů za starých
podmínek. Příjmy města tak
klesnou zhruba o 5 milionů
korun. »Ztrátu z provozu heren
rádi oželíme. Do automatů totiž
naši občané vložili ročně deset-
krát tolik. Navíc chceme chránit
veřejný pořádek, klid v okolí byd-
lících občanů a ztížit lidem zneu-
žívání sociálních dávek, protože 
z našich zkušeností víme, že jejich
velká část končí jinde než v po-
travinách a v oblečení pro děti.
Gamblerství, závislost a s tím
související trestnou činnost, kte-
rou si hráči opatřují finance pro
svou vášeň, podporovat nechce-
me«, dodal Petr Vícha.

Lucie BALCAROVÁ

Zastupitelé města už několik let bojují proti hazardu a vý-
herním automatům. Odmítavý postoj vůči hazardním hrám
potvrdili na svém březnovém zasedání, kdy schválili členství
města ve Sdružení měst a obcí proti hazardu.

aktuálně

▲ V této podobě obdrží uživatel informaci služby E-info do své
e-mailové schránky.

Během této doby bylo roze-
sláno více než 1,5 milionu
e-mailů a přes půl milionu
SMS zpráv. Svým uživatelům
nabízí E-info 33 kategorií, ve
kterých jsou nejfrekventova-
nější například kategorie in-
formující o odstávkách vody,
plynu a elektřiny, novinky 
z radnice, dopravní uzavírky
nebo tiskové zprávy. Služba
má již 1040 uživatelů, jejich

průměrný věk je 37 let. Mezi
nejčerstvější novinky v kate-
goriích patří akce pro rodiče
malých dětí, dotazy novinářů 
a aktuality. 

Máte-li také zájem bezplat-
ně získávat i další informace,
použijte webové stránky města
www.mesto-bohumin.cz, sek-
ce zpravodajství, E-info. Po za-
registrování začne služba okam-
žitě fungovat. (frk)

Služba E-info je tady pro vás už plných pět let
Informace prostřednictvím e-mailu nebo SMS zpráv rozesí-

lá již pět let služba E-info, kterou 1.3.2002 zavedla radnice
jako jeden ze svých četných informačních nástrojů.

Foto: František Krejzek



... Městský úřad Bohumín, živ-
nostenský odbor vydává ověře-

né výpisy z Obchodního rejstříku. Ty mají stejnou právní sílu, 
jako obdobné listiny vydané příslušným Krajským soudem. 
Poplatek za vydání výpisu z Obchodního rejstříku činí 50 Kč za
každou i započatou stránku. (red)
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Maják městské policie
● Sběrna se stala cílem krá-

deže tří mužů z Bohumína.
Kradli plechovou krytinu z její
budovy na ulici Lidické. Pří-
pad byl postoupen Policii ČR.

● Další založení černé sklád-
ky řešili strážníci na ulici
Úvozní ve Skřečoni. Na stano-
višti velkokapacitních kontej-
nerů zde žena z auta vyhodila
tři igelitové pytle s domovním
odpadem. Neunikla pozornos-
ti a pokuta ji neminula.

● Rád bych upozornil všech-
ny občany, že městská policie
bude v jarních měsících věno-
vat zakládání černých skládek
zvýšenou pozornost. Při jar-
ních úklidech doporučuji pro
odpad využít velkokapacitních
kontejnerů nebo sběrný dvůr
v areálu BM servisu.

Karel VACH, 
ředitel Městské policie Bohumín

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

● Na monitorech kamerové-
ho systému zjistili strážníci na
parkovišti u ŽDB připravova-
nou krádež ve vozidle Š120.
Před příjezdem autohlídky
však pachatelé ujeli jiným au-
tomobilem. Dopadeni byli na
základě záznamu z kamery.

● Hledaného muže předved-
la 4.3. městská policie na ob-
vodní oddělení Policie ČR.

● Muž zaplatil pokutu a ukli-
dil domovní odpad, který vy-
sypal k potoku na Vrbické uli-
ci. Měl smůlu, při pochůzce jej
zpozorovali strážníci.

● Neustálým nájezdům zlo-
dějů jsou vystaveny České
dráhy. Také 11.3. zde strážníci
zadrželi dva muže, vč. odcize-
ného materiálu.

● Ve dnech 11. a 13.3. hlídky
městské policie zadržely další
dva hledané muže.

Provoz sběrného dvora
v jarním a letním období

▲ Ve sběrném dvoře odevzdáte tento odpad bezplatně. Nebo chcete 
raději platit vysokou pokutu? Foto: František Krejzek

O tom, že ve městě bylo ta-
kové zařízení zapotřebí, svědčí
i dosavadní statistika. Od o-
tevření sběrného dvora v září
2006 do února letošního roku
zde občané odevzdali 136 tun
odpadů. Jen za letošní první
dva měsíce přišlo s odpady
333 občanů. 

O to víc je nepochopitelné,
že se stále najdou lidé, kteří

své povinnosti zjednodušují
na své pohodlí. Nešvar, odklá-
dat starý nábytek k popelnici
před domem, nebo dokonce 
k sousedům, je považován za
založení černé skládky a podle
toho také pokutován. Sběrný
dvůr přijímá odpad bezplatně,
pouze je nutné prokázat byd-
liště ve městě, nejlépe občan-
ským průkazem. (red)

Do pojízdné sběrny lze ode-
vzdávat mimo nebezpečného
odpadu také vyřazené elekt-
rospotřebiče: televizory, radio-
přijímače, gramofony, magne-
tofony, počítačové monitory,
počítače, tiskárny, ledničky,
mrazničky, mikrovlné trouby,
vysavače, žehličky, topinkova-
če, mlýnky, pily, vrtačky, elek-

tronické hračky, zářivky, vý-
bojky apod.

Případné dotazy a informa-
ce sdělí pracovník Městského
úřadu Bohumín, odboru ži-
votního prostředí a služeb, tel.
596 092 154.

Šárka PLUTOVÁ, 
odbor životního prostředí 

a služeb

V minulých dnech vám byly
doručeny složenky na zaplace-
ní místního poplatku ze psů.
Poplatek do výše 400 korun
musí být uhrazen do konce
dubna. Roční poplatek přesa-
hující uvedenou částku může
být zaplacen jednorázově nebo
ve dvou splátkách. První

splátka musí
být zaplacena
do konce dub-
na, druhá polovina poplatku 
k poslednímu srpnu.

Pokud se změnily skuteč-
nosti vaší poplatkové povin-
nosti, například váš čtyřnohý
kamarád se odebral do psího

ráje nebo jste se stali držiteli
nového psa, jste povinni tyto
informace oznámit městské-
mu úřadu do 15 dnů. Poplatek

se platí po do-
sažení 3 měsí-
ců věku psa.
Vezmete-li si

psa z bohumínského útulku 
a doložíte doklad o převzetí,
budete dva roky od poplatku
ze psů osvobozeni.

Platby za své psí miláčky
můžete uskutečnit převodem 

z účtu, zaplatit v hotovosti ne-
bo nově bankovní kartou v po-
kladně městského úřadu, kan-
celář číslo 221. 

Kartou se zde dají platit jaké-
koliv platby příslušné městské-
mu úřadu (pokuty, pronájem
pozemku, rybářské lístky, správ-
ní poplatky apod.). Kromě pla-
teb za byty a nebytové prostory,
které se platí na pobočce MěÚ
na ulici Krátké 775.

Jitka KANIOVÁ, 
odbor finanční

Termín platby za psí kamarády se blíží 

nepřehlédněte

Blíží se datum 30. dubna, což je podle vyhlášky města 
o místních poplatcích termín splatnosti místního poplatku ze
psů. Rádi bychom vás informovali o některých skutečnostech
s tím spojených. 

Svoz nebezpečných odpadů
V sobotu 31. března proběhne další svoz nebezpečné složky

komunálního odpadu a vyřazeného elektrozařízení.

Se změnou zimního času na letní dochází ke změně provoz-
ní doby sběrného dvora na Koperníkově ulici. Ve všední dny
bude sběrna otevřená od 10 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 15
hodin.

víte, že...
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▲ Společnost, která má srdce - drobný křiš�álový váleček znamená pro
Bobeše ocenění za dobré služby veřejnosti. Foto: František Krejzek

»Společnost Provident Finan-
cial, která toto setkání nezisko-
vých organizací se sociálním za-
měřením zorganizovala, je jednou
z nejštědřejších, která do této ob-
lasti vlévá své finanční prostředky
a podporuje tyto aktivity. Bylo
příjemné uvědomit si, že tento ve-
čer připravili organizátoři pro ty,
kteří celý rok připravují programy
pro jiné,« začala vyprávění o své
práci Petra Kalichová.

Mezi pozvanými byly orga-
nizace, které se věnují péči 
o staré lidi nebo postižené ob-
čany, kojenecké ústavy, dětské
domovy. Bobeš jako jediný za-
stupoval centra pro rodiny 
s malými dětmi.

»Když mě volali na pódium,
předávali kytku a to malé sklíčko

s nápisem Společnost, která má
srdce, měla jsem pocit, že tam ne-
patřím, ale zároveň jsem byla rá-
da, že naše práce je oceňována,«
pokračuje dále vedoucí Bobeše.

Centrum mladé rodiny Bo-
beš přichází ve svých progra-
mech neustále s novými nápa-
dy. Petra Kalichová však říká,
že mají výhodu, protože klien-
ti se po dvou, třech letech ob-
měňují a původní nápady se
mohou znovu oprášit a použít
pro další generaci dětí. 

»Tento rok bude ve znamení
hesla ›Všechny barvy duhy‹. Jed-
nou z myšlenek je adopce na dál-
ku. Dnes už jsme na tom s vyba-
vením poměrně dobře, proto jsme
se rozhodli začít pomáhat těm,
kteří pomoc potřebují. Skupiny 

z Bobeše si vyberou dítě v cizině,
které budou finančně podporovat
ve škole nebo při studiích. Nebu-
dou to ovšem jen rodiče, ale i cent-
rum Bobeš, které bude na projekt
přispívat,« prozrazuje Petra.

Bobešem prošlo za téměř
osm let mnoho dětí, které již
chodí do školy, ale při vzpo-
mínce na rané dětství touží se
znovu setkat se svými kamará-
dy z Bobeše. Nejinak to cítí ro-
diče. Proto centrum mladé ro-
diny uskutečnilo 23. března
jejich setkání. Zajímavou akti-
vitou byla anketa mezi ma-
minkami, ve které se mohly
vyjádřit ke stavu komunikací
ve městě, zejména chodníků.
Centrum postoupilo výsledky
městskému úřadu a náměty
budou řešeny v rámci komu-
nitního plánování

»V mé práci začíná převažovat
péče o kojence. Čím dříve se 
u těchto nejmenších dětí zachytí
nějaká odchylka od vývoje nebo
porucha a čím dříve se dostane do
péče odborného lékaře, tím větší
je šance problém odstranit. Speci-
ální cvičení se provádí v městské
nemocnici, která je pro některé
maminky s miminkem příliš dale-
ko. Zpočátku docházejí na cviče-

ní i čtyřikrát týdně. Mým cílem je
v rámci komuntního plánování,
kde jsem ve funkci vedoucího sek-
ce Pro rodiny s dětmi, dosáhnout
přesunutí rehabilitačního pracov-
níka pro tyto děti do centra města.

Dlouho nosíme v hlavách myš-
lenku jednou za měsíc, za dva,
organizovat setkání rodin s dětmi
se zdravotním problémem, dětí 
s odchylkami ve vývoji, ale i aler-
giků nebo jinak zdravotně handi-
capovaných. Jejich rodiče mají ú-
plně jiné starosti, než maminky
zdravých dětí, a říkají si, že ostatní
je nemohou pochopit, protože žijí v
úplně jiném světě.« říká o svých
dalších cílech vedoucí Bobeše.

Pokud se vše podaří podle
představ Petry Kalichové, moh-
lo by to pomoci mnohým ma-
minkám, které si jednak ne-
připouští a také nerozeznají 
v tak útlém věku nějakou po-
ruchu svého dítěte. 

Petra Kalichová na závěr 
s úsměvem říká: »Byly chvíle,
kdy jsem se rozmýšlela, jestli Bo-
humín nebo třeba Ostrava. U mne
je to ale srdeční záležitost a ta se
neopouští. Mohu říci, že mám tři
děti, dvě dcery a Bobeše.«

Připravil
František KREJZEK

»Mám tři děti, dvě dcery a Bobeše«, říká Petra
Poslední lednovou neděli byli do pražského Rudolfína na

slavnostní gala večer pozváni zástupci Centra mladé rodiny
Bobeš. Jeho vedoucí Petra Kalichová zde převzala ocenění 
s názvem Společnost, která má srdce.

▲ Petra Kalichová s představiteli města při jedné ze sedmi narozenino-
vých oslav, které má Bobeš již za sebou. Foto: František Krejzek

Máme nový vstup s domofo-
nem a připravujeme výměnu
bočních dveří. Na zahradě vy-
rostl prolézací had, který s já-
sotem přivítaly děti, nový ka-
bát dostala tělocvična, ve kte-
ré se mohou vydovádět a zvy-
šovat pohybové dovednosti.
Nová lehátka, polštáře i peřin-
ky vybízejí naopak ke zdravé-

mu odpočinku. Zásluhou »vel-
ké školy« jsme získali do třídy
nejstarších dětí počítač, který
doplníme dataprojektorem. Pra-
videlně po celý minulý rok dě-
ti navštěvovaly a stále navště-
vují počítačové učebny ve ško-
le, kde samostatně pracují na
počítačích. Velmi atraktivní je
pro ně interaktivní tabule.

Připravujeme pro děti chvíle
plné nových her, zábavy a zají-
mavých činností, pokračujeme
ve vzdělávacím programu za-
měřeným na ekologii »Chraň-
me Zemi pro život«. Pobyt dětí
ve školce obohacujeme o zá-
jmové činnosti, mezi které
patří hra na flétničku, angličti-
na pro nejmenší, veselá dra-
matika a tělovýchovné činnos-
ti, v zimě hlavně bruslení. Rá-
di se setkáváme se členy rodi-

ny, protože děti touží předvést
vše, co se naučily. Scházíme se
zejména na vánočním koncer-
tu, maškarním plese, vítání ja-
ra, výkopu předškoláků a po-
dobně. Nově jsme začali nav-
štěvovat s dětmi solnou jes-
kyňku.

Máme ještě hodně plánů. Po
lednovém zápise už víme, že
školička bude opět plná dětí.
Na nové kamarády se už těší-
me.

Eva BUČKOVÁ

Mateřská školka Skřivánek bude opět plná dětí
Trojtřídní mateřská škola Skřivánek na Smetanově ulici je

již rok součástí Masarykovy základní školy a Mateřské školy
Bohumín. Během té doby se mnohé změnilo. 



Máte doma seniora, který potřebuje péči 
a dohled a nevíte, jak to zařídit? Nebo teena-
gera, kterému není rady ani pomoci? Jste ma-
minka na mateřské a máte »ponorkovou ne-

moc«? Jste mladý důchodce plný síly a vitality s pocitem neužiteč-
nosti? Nebo snad trpíte tím, že máte nepřizpůsobivé sousedy? 

▲ Individuální terapie využívá nejtěsnějšího kontaktu dítěte se psem.
Foto: archiv Salome

Vzácná návštěva ve stacionáři Salome
»Julo, Julko, Juulíínkoo…,«

tak po roce volaly děti na 
osmiletou černou fenku la-
bradorského retrívra v Den-
ním stacionáři Slezské dia-
konie Salome v Bohumíně.
Na přelomu měsíce února 
a března se v tomto zařízení
konal »Týden s canisterapií«.

Jednalo se o léčbu psem za
neustálého vedení terapeutky
(canisterapeutky) Marie Seit-
lové. 

Individuální terapie zname-
ná nejtěsnější kontakt mezi dí-
tětem a psem, kdy za pomoci
terapeutky a rehabilitační pra-
covnice probíhá polohování 
a prohřívání svalstva. Vše se
děje v tiché místnosti, na pod-
ložce, za poslechu relaxační
hudby.

Skupinová terapie se na roz-
díl od terapie individuální tý-
ká vzájemné práce mezi psem
a skupinou dětí. Uprostřed
týdne si děti hrály společně 

s Julkou a také se učily slušné-
mu chování. Psí kamarádka
byla vzorným příkladem pro
děti, poslouchala svou »panič-

ku« opravdu dobře. Předpo-
slední den návštěvy psí kama-
rádky byl ve znamení netradič-
ní taneční přehlídky »Star

Dance«. Za zvířátka byly pře-
strojeny děti jak ze stacionáře,
tak ze základní školy speciální
a třídy pro děti s autismem. 
A co fenka Julinka? I ta byla 
v převleku. V sukni a s květi-
nami za obojkem jí to moc slu-
šelo. 

Poslední den Julky ve stacio-
náři byl věnován logopedii,
což sloužilo ke kontaktní ko-
munikaci dítěte s fenkou za
dohledu rehabilitační pracov-
nice a klinické logopedky. Dítě
se tak více zklidní a soustředí
se na fenku, chce si s ní poví-
dat. 

Přestože zpočátku měly děti
z July respekt, vznikl mezi ni-
mi vzácný a nezapomenutelný
vztah. Všichni budeme na tyto
zážitky vzpomínat a čekat na
další příjemnou návštěvu.

Zaznamenala a spolu se vše-
mi zažila

Hanka CHUDOBOVÁ, 
studentka PdF Ostravské 

univerzity, tč. stážistka v Salome
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Takovými a mnoha dalšími
problémy se 22. března zabý-
valo pracovní setkání občanů,
zástupců neziskových organi-
zací, města a dalších institucí
(krátkou informaci najdete na
20. straně dnešních novin). 

Sociální oblast je velmi širo-
ké téma. Zasahuje do života
každého z nás. Jeho kvalita 
a úroveň vyvolává pocit spo-
kojenosti a důvěry, že v přípa-
dě potřeby se máte na koho
obrátit, že jsou po ruce lidé,
kteří vám pomohou. Proto do
sociální sféry každoročně vklá-
dáme z městského rozpočtu
desítky milionů korun. Ale
stačí to? Jsou naši občané spo-

kojeni? Nechybí jim něco? 
Na to jsme se ptali v anketě

prováděné v Bohumíně Slez-
skou Univerzitou. Závěry vy-
zněly pro naše současné soci-
ální služby příznivě. Vysoce
byla hodnocena mateřská cen-
tra, pečovatelská služba, Salo-
me. Potěšila nás také vysoká
informovanost klientů a nad-
standardní důvěra v městský
úřad. Na první pohled by se
mohlo jevit, že není co zlepšo-
vat. Ale z praxe víme, že tomu
tak není. Potvrdila to i velmi
živá diskuze v 6 pracovních
skupinách zmíněného seminá-
ře. Ve všech pádech se skloňo-
vala slova spolupráce, ochota

naslouchat, porozumět, pocho-
pit a pomoci. To jsou cesty, jak
společnými silami, by� z růz-
ných institucí, můžeme řešit
řadu na první pohled neřeši-
telných věcí. A jaká konkrétní
doporučení z jednání pro naše
zastupitele vyplynula ?

Více myslet na maminky 
s kočárky a tělesně postižené -
potřebují bezbariérové chod-
níky, obchody, úřady. Zavést
systém skupinové integrace do
škol i školek pro handicapova-
né děti (máme jich 4 procen-
ta). Zřídit osobní asistenci.
Přemístit dětskou rehabilitaci
do centra města. 

Pomoci lidem bez přístřeší -
není nutné azylové zařízení,
ale nabídka hygieny, oblečení
a případně noclehu. Našim se-
niorům poskytnout prostor
pro jejich klub - sami si chtějí
vše zorganizovat a na provozu
jsou připraveni se i finančně
podílet. Zřídit odlehčovací služ-

bu, což je nabídka dočasné pé-
če v lůžkovém zařízení. 

Největší balík problémů při-
náší řešení nepřizpůsobivých
občanů. Všeobecná shoda je 
v několika principech. Místo
sociálních dávek nabízet práci.
Netolerovat neplacení nájem-
ného. Místo finančního posky-
tování sociálních dávek přejít
k věcnému plnění. Zavést tzv.
řízené bydlení - netolerovat ne-
placení nájemného, nepořádek,
ničení bytů a oceňovat bezpro-
blémosvost nabídkou lepšího
bydlení. Důsledně kontrolovat
docházku dětí do škol a využití
jejich volného času. 

Výčet námětů ještě zdaleka
nekončí. Co je však nesmírně
cenné - otevřel se prostor pro
širokou komunikaci a spolu-
práci. A tak si určitě poradíme
i s velkými problémy protože
»...všichni dohromady udělá-
me moc«.

Věra PALKOVÁ

Zamyšlení místostarostky Věry Palkové nad úrovní sociálních služeb v Bohumíně

Ten dělá to a ten zas tohle ...
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krátce

Deník bohumínské cesto-
vatelky Soni Fialové, která
překonala himalájské veliká-
ny na kole. Putujeme s ní 
v nadmořských výškách, kte-
ré se dají v Evropě přirovnat
pouze k vrcholkům Alp. 

27.8.2006
Budíček v šest, »Good mor-

ning, black tea?« bzz, rozepnutí
zipu od stanu, »with sugar?«.
Stejně už nespím, většinou na
to už čekám, noci v nadmořské
výšce kolem 4 500 m jsou na
spánek chudé, zato na sny bo-
haté. Mně se zdálo, že mi ně-
kdo šlape pohorkou na hrud-
ník - rychle jsem se vzbudila 
s tím, že nemůžu popadnout
dech. Pavel našel ve snu ztra-
cený hřeben a Jirka zase asfal-
toval cestu - včerejších 20 km
na »roletkách« se projevilo. 

Většina z nás má menší či
větší projevy horské nemoci,
otoky obličeje, rukou, nohou,
problémy s dechem a se spán-
kem, bolesti hlavy a závratě.
Nejvíc mě vyděsil Jirka, které-
mu se při snídani spustila 
z nosu krev, všichni se ale tváří
statečně, že se nic neděje. 

Všichni vyrazili na asi pat-
náct kilometrů dalšími rolet-
kami. Po dvanácti kilometrech
jízdy přichází protivítr, zatím
se to ale dá. V protisměru mě
míjí motocyklisté, všichni
troubí a mávají, já jsem schop-
na jen apaticky zvednou ruku
jako odpově� na pozdrav.
Cesta vede dále, ale už zdaleka
ne jenom asfalt, ale i horší po-
vrch. Čím dál víc mě napadá
popěvek z Krylovy písničky
»Cesta je prach a štěrk a udu-
saná hlína...« Míjím kolegy,
kteří doplňují tekutiny i ener-
gii při svých střevních potí-

žích. Také my ostatní pak sta-
víme na »oběd«, zbytky od vče-
rejší večeře, a my holky vyta-
hujeme zásoby z domu - love-
čák, uherák… Už se nám začíná
stýskat po české kuchyni, hlav-
ně po mase, nalezená paštika
od Jirky staršího je pro naše
chu�ové buň-
ky učiněný zá-
zrak.

Asi deset kilometrů před
Pangem je to tady - avizovaný
velmi silný protivítr, který nás
enormně zpomaluje. Pavlas si
hraje na taxi-rikšu a táhne za
sebou na důmyslně připrave-
ném vodítku nejdřív nemoc-
ného Jirku a pak Dášu, mně
taky notně pomáhá aspoň tla-
čením do zad. Brzy nás čeká
nejkrásnější úsek dnešní cesty,
ne-li cesty celé. Já mezitím ješ-
tě zažívám epizodu s místním
pastevcem koní, kterého si
chci vyfotit, na oplátku chce
vyfotit i on mě, jak sedím na
jednom z jeho koníků. Drápu
se do sedla, notně mi pomáhá,

že by ty moje dnešní snad až
příliš krátké kra�asy? Kůň moc
poslouchat nechce, kočovník
se ho snaží zkrotit a pokládá
fo�ák na zem, s hrůzou to po-
zoruji. Naštěstí transakce dob-
ře dopadla, fotka je hotová 
a chlap chce zase mohutně po-

máhat ze sedla
dolů! Ale to
už se nedám,

nasedám na kolo a máváme si,
z dálky na mě křičí »I love you«.

Najednou všichni stojí a roz-
hlížejí se. To, co vidíme, je 
opravdu neskutečné! Ohrom-
ný kaňon po stranách zdobený
skalami ve tvaru věžiček, vše
ve žlutooranžové barvě písku -
trochu jako Grand kaňon 
v menším. Všichni se kochají
pohledem, fotí, jsou prostě 
u vytržení, to nikdo nečekal.
Oblast kaňonů pak pokračuje
více méně až do Keylongu.

Poněvadž máme dobrý čas 
a počasí také zatím přeje, vyrá-
žíme dále serpentinami na část
zítřejší trasy, do kopce směr

sedlo Lachung-la. Po několika
málo kilometrech ale zastavu-
jeme u nádherného horského
potoka mezi skalami, kde je
dnešní tábořiště. Opět fouká,
v nohách máme několik desí-
tek kilometrů, je třeba stavět
stany. Voda v potoce je stude-
ná jako led, takže očistná hygi-
ena pro mě probíhá opět ve
stanu - vlhčené hygienické 
ubrousky, pro tyto účely ideál-
ní a v těchto podmínkách plně
dostačující. Dáša ještě čachtá
ponožky v řece, pak to taky
vzdává a zve mě na slivovici,
což s povděkem přijímám. Na
večeři, kromě tradičních těsto-
vin, omáčky, momo a brambor
se zeleninou, taky květák vaře-
ný v mléčné omáčce - vítaná
změna. Po večeři rychle do po-
stýlky, jdeme spát kolem půl
deváté, zítra nás čeká patnác-
tikilometrový výjezd na sedlo.
Dnes ujeto asi 64 km, my 
s Dášou asi 50 km.

(Pokračování příště)

Přes Himaláj na kole aneb dny plné zážitků 5. díl

deník z cest

▲ Řeka Indus vytváří v pohoří hluboký kaňon. Foto: Soňa Fialová

● O parkovací 
kotouče je zájem!
Do konce března toleruje

městská policie parkování bez
parkovacích hodin na značka-
mi vymezených parkovištích 
v centru města. O parkovací
hodiny je mezi motoristy velký

zájem. Původně městský úřad
zajistil 1000 kusů parkovacích
kotoučů a posléze doobjednal
ještě 500 kusů. Ani to však
ještě nestačí a je doobjednáno
dalších pět set kotoučů. Od 1.
dubna přestane být parkování
bez kotouče městskou policií
tolerováno.

Lumír MACURA

● Přijďte se podívat
Den otevřených dveří při-

pravuje na pátek 30. března
Církevní základní škola, která
sídlí ve stacionáři Salome na
Nerudově ulici. 

Od 8 do 15 hodin si můžete
přijít prohlédnout putovní vý-
stavu prací ze všech odlouče-
ných pracoviš�, fotky, kroniku,

pomůcky. Budete moci na-
hlédnout do tříd i do výuky.
Najdete zde autistickou třídu a
dvě třídy pro děti s mentálním
a kombinovanýmpostižením.

Informace získáte bu� na
telefonním čísle 737 219 382
nebo na e-mailové adrese
cps.diakonie@tiscali.cz.

Barbora PYŠOVÁ
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V roce 1929 byly u železnič-
ní odbočky z prusko - rakouské
železniční spojky postaveny do
ocelové konstrukce dva domy,
tzv. »Oceláky« (čp. 282 a 283).
Každý se čtyřmi byty velikosti
1 + 3 (s kompletním příslu-
šenstvím přímo v bytě) určené
zejména pro mistry a předáky.
Ke každému bytu patřilo jedno
oddělení v jednotné kůlně (re-
spektive hospodářské budově)
a malá zahrádka. 

»... Do domu čp. 283 jsem se
se svou rodinou nastěhoval v do-
bě, kdy se již nějakou dobu nedě-
laly rozdíly mezi mistrem a dělní-
kem. - Ještě dnes si ale dobře
vzpomínám na to, jak se mi, pou-
hému dělníkovi s ženou v domác-
nosti vychovávající dvě děti,
dlouhou dobu zdejší ›privilegova-

ní‹ obyvatelé poněkud vyhýbali,«
vzpomíná Erich Chamrath 
z Bohumína-Pudlova.

V jejich sousedství u příleži-
tosti 25. výročí vzniku Báňské
a hutní společnosti (v roce
1932) byly vybudovány čtyři
»Jubilejní domy« nebo též
zkráceně »Jubiláky« (čp. 304 -
307) s dvaatřiceti byty 1 + 1 
(s kompletním příslušenstvím
přímo v bytě) tvořící jeden
blok ve tvaru písmene »U«. 

Renata Teisterová, roz.
Chamrathová z Nového Bo-
humína vzpomíná: »Bydleli
jsme v třípodlažním domě »Na
Loukách« v bytě 1+1 (záchod
měl sice každý byt vlastní, ale byl
umístěn na chodbě). ... Do ku-
chyně, která se pravidelně kaž-
dou sobotu měnívala v koupelnu,

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

V letošním roce si připomínáme 110. výročí založení továr-
ny na výrobu drátů v Pudlově. V seriálu Jana F. Teistra si při-
pomínáme historii a život v těchto drátovenských koloniích. 

»Drátovenské« kolonie - 3. část

▲ Každodenní život padesátých let v kolonijním domě č. 269.
Foto: rodinný archiv Chamrathových

▲ Vítězky soutěže Dívka roku. Miss 2007 a Miláček publika Zuzana
Krupová (uprostřed), první vicemiss Petra Grabková (v bílých šatech)
a druhá vicemiss Michaela Adamčíková. Foto: Hanka Grabková

V osmnáctém ročníku sou-
těže Dívka roku získala v na-
šem městě titul Miss 2007
Zuzana Krupová ze Základní
školy na ulici Čs. armády,
která se stala zároveň Miláč-
kem publika. Šerpu první vi-
cemiss udělila pětičlenná po-
rota Petře Grabkové a druhé
vicemiss Michaele Adamčíko-
vé, obě ze skřečoňské školy.

Soutěž je určena slečnám ve
věku od 13 do 15 let. Základní-
ho kola se 10. března zúčastni-
lo sedm »statečných«. 

Dívka roku si odnesla ceny 
v hodnotě 2 500 korun, druhá
a třetí dívka ceny za 1 500 ko-
run. Ostatní účastnice soutěže
obdržely dárky v hodnotě 500
korun. Miss Dívka roku se
mohla radovat z korunky, šer-
py a květin, a dále získala
hračku, deštník, plavenku,
sladkosti, tričko, sportovní
dres, poukázku na kadeřnické
služby a poukaz na večeři a re-
klamní ceny městského úřadu.

»Letos mám ze soutěže radost.
Dívky jsou nadšené a mají velkou
podporu ve svých rodinách. To je
důležité, protože náklady na sou-
těž si musí hradit každá sama,«
říká organizátorka městského
kola Hana Tašková z domu dě-
tí a mládeže. 

Z každého městského kola
postupují tři vítězné dívky 
a jedna náhradnice. Oblastní
kolo proběhne 19. dubna v Ha-
vířově. Pokud budou naše dív-
ky úspěšné, mohou se zúčastnit
finále soutěže, které se bude
konat v Jičíně 9. června.

»Již několikrát jsem organizo-
vala základní kolo v domě dětí a
mládeže a také se zúčastňuji po-
stupových kol jako porotce, např.
v Bruntále, v Mohelnici. Zájem o
tuto soutěž není bohužel velký. Po
bohumínských ulicích chodí tolik
pěkných děvčat, ale asi nemají
odvahu vystupovat na veřejnosti.
Soutěž přitom není jen o kráse.
Vtip, úsměv a vlastní slovo mno-
ho napoví o osobnosti soutěžící,«
hovoří o svých zkušenostech
Hana Tašková.

Organizátoři děkují sponzo-
rům soutěže. Jsou to Jiřina
Wengrzynová - Správa a údrž-
ba nemovitostí, Zdeněk Bílek -
restaurace Bizon, Květa Nada-
žy - kadeřnictví Sandra, Vladi-
slava Děrglová - Obchodní
činnost a služby, Ladislava
Ostárková, Roman Kwašný,
Jarmila Adamová, Alena Olek-
siaková - Mléčné lahůdky, spo-
lečnost Bospor, Anonce Os-
trava, drogerie Droxi a Měst-
ský úřad Bohumín.

František KREJZEK

Dívkou roku 2007 je Zuzana Krupová

se vcházelo přímo z chodby a od-
tud pak do tzv. parádního pokoje
(respektive ložnice). ... Ještě dnes
si velmi dobře vzpomínám na to,
jak můj otec každý sobotní pod-
večer přinesl do kuchyně plecho-

vou vanu, kterou postavil na dvě
dřevěné židle. Do ní jsme nalili
teplou vodu ohřátou ve velkém
hrnci na kuchyňských kamnech.
Nejdříve jsme se koupaly my, dě-
ti, a teprve po nás ve stejné vodě
ještě i rodiče ...«

Historický kalendář připravil
Jan F. TEISTER
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Na návštěvě v městských částech - j

▲ Pohled na Starý Bohumín z věže hřbitovní kaple. Byla postavena v roce 1901 a rekonstruována v roce 2003. Letos byla kaple Všech svatých 
prohlášena kulturní památkou. Foto: Lucie Balcarová

● Pane předsedo, představíte nám
jednotlivé členy komise?
Je nás šest, Běla Tomášková,

Alena Krobotová, Barbara
Wachtarczyková a pánové
Adolf Nedělský a Milan Pipe-
rek. Většina z nich jsou záro-
veň členy občanského sdružení
Přátel bohumínské historie.

● Co jste si řekli na své první pra-
covní schůzce a jak probíhala?
V neděli 18. března jsme se

poprvé sešli v nově otevřené
restauraci. Slavnostně jsme za-
hájili naše budoucí čtyřleté

snažení. Každý z členů řekl své
priority a své představy. Naším
společným hlavním cílem je,
aby se Starý Bohumín dočkal
rekonstrukce náměstí. Vše 
ostatní jsou už jen kosmetické
úpravy. Očekáváme, že se opět
zprovozní most a zprůjezdní
Slezská ulice do Polska. Zvýší 
a oživí to návštěvnost Starého
Bohumína. Neděláme si iluze,
že to naše komise vyřeší. Rádi
bychom se toho však dožili.

Ty menší úkoly, které město
nic nestojí, spočívají v úpra-

Rozhovor s Vítězslavem Malcharem, předsedou komise pro městskou část St

vách estetických závad v podo-
bě poškozených částí chodníků,
odstranění ošklivých plecho-
vých plotů hyzdících hlavní pří-
jezdovou komunikaci téměř 
v centru města, včetně vybudo-
vání parkoviště pro návštěvní-
ky kostela. Ten se stal v nedáv-
né době poutním místem a ná-
vštěvníci přijíždějící k nám auty
nemají kde zaparkovat. Nabízí
se k tomu dva pozemky města
přímo u kostela, které navíc ne-
jsou udržovány.

S opravou Národního domu
se do města vrátí společenský
život, předpokládáme i zvýšený

Starý Bohumín chceme zno

Celé město a zejména Starý Bohumín vloni prožíval vý-
znamný rok oslav 750. výročí založení města. Mnoho aktivit
k oslavám vzešlo právě od občanů této městské části. Vznik-
lo tady občanské sdružení Přátel bohumínské historie. Po
komunálních volbách rada města znovu ustavila komise pro
městské části. Předsedou komise pro Starý Bohumín byl jme-
nován Vítězslav Malchar. A právě s ním si povídáme o práci,
která čeká šestičlennou komisi i občany Starého Bohumína.

zájem o bytový fond, protože
tato čtvr� je klidová.

● Jak navážete na loňský rok plný
iniciativy ze strany občanů 
této části města, sdružení Přátel
bohumínské historie, klubu 
Maryška a bývalé komise 
pro Starý Bohumín?
Očekáváme, že spolupráce

na konání společenských a kul-
turních akcí bude dále pokra-
čovat. Nejen se subjekty, které
jste jmenoval, ale také s farou 
a dalšími organizacemi ve Sta-

Rád slyším, že kaple je pa-
mátkou. Aby se dala využívat,
je třeba dodělat interiér. Mys-
lím, že by se u nás našla malá
firmička, která by to udělala za
pár desítek tisíc. Osadily by se
tam mříže, aby dovnitř nikdo
nemohl, ale aby tam bylo záro-
veň vidět. Pak by kaple mohla
být otevřená po celé dny. Ideál-
ní bude k pořádání pohřbů, při
svátku všech svatých, ke chvil-
ce zastavení, k modlitbě. Je to
sakrální stavba a měla by slou-
žit svému účelu. Dodělejme

rém Bohumíně. Za dobrou 
první vlaštovku lze považovat
otevření samoobsluhy Trio 
a nové restaurace na náměstí
Svobody. Otevření restaurace
navíc vyřešilo i dlouhodobě
diskutovanou otázku veřejných
toalet .(Poznámka redakce: měs-
to smluvně dohodlo s restaurací
Anabela přístup k toaletám pro
veřejnost.)
● Nedávno město obdrželo zprávu,

že kaple Všech svatých ve Starém
Bohumíně byla prohlášena 
za národní kulturní památku.
Bude se komise zajímat o další
osud této historické stavby?
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ak žijí sousedé ve Starém Bohumíně

▲ Základní škola ve Starém Bohumíně si letos si připomene 135. výročí
svého otevření. Stojí tady už od roku 1872. 

▲ Věž kostela Narození Panny Marie má všechna patra upravená jako
»prohlídkovou trasu«. Kostel ze 17. století je dominantou Starého Bohumína.

arý Bohumín

ovu oživit

tam nové elektrické rozvody,
vymalujme interiér, nastěhuj-
me tam nábytek, který stále
překáží v kostele, a církev se už
o další provoz postará.

● Funguje již muzeum ve věži, 
které jste svého času právě vy 
s dalšími pomocníky opravoval?
Ještě stále na něm dodělává-

me drobnosti, ale již slouží ná-
vštěvníkům. Dlouhou dobu
jsem se věnoval sběratelství
historických předmětů. Te�
našly uplatnění, mnoho z nich
je součástí výstavy v prostorách
věže.

S panem Malcharem jsme 
v závěru našeho setkání věž 
otevřeli a prošli ji až ke zvo-
nům. Z věže, která je nyní čistá
a upravená, je nádherný po-
hled na město, na řeku, Polsko 
i na stavbu blízké dálnice. Starý
Bohumín bude zase místem,
kde lidé rádi zastaví a povyklá-
dají si se starobohumínskými
patrioty. 

Připravil František KREJZEK

Hřbitovní kaple Všech svatých a věci nále-
žející k jejímu movitému vybavení (hlavní ol-
tář a lustr) byl v nedávných dnech prohlášen
kulturní památkou. Podnět k prohlášení
kulturní památkou podal Národní památko-
vý ústav v Ostravě v roce 2003.

Objekt je výjimečně dochován i včetně mobili-
áře. Jedná se o doklad bouřlivé výstavby neogo-
tických cihelných veřejných staveb jednotného
charakteru v Bohumíně ve vazbě na průmyslový
rozvoj a železnici. Projektoval a vystavěl ji v roce
1901 stavitel Anton Schiebel z Hrušova, autor
řady obdobných kostelů v okolí. Stavba má šesti-
úhelný presbytář, hranolovou věž s okénky a čty-
ři hlavní neogotická okna s vitrajemi. Je postave-
na z červeného režného zdiva, s rohovými a me-
ziokeními pilíři, s neomítnutou podezdívkou 
z pískovcových kvádrů. Věž má jehlancovou
střechu vysokou 19 m. V interiéru je půlkruho-
vým obloukem do lodi otevřená apsida zaklenu-
tá valenou konchou a původní dlažba. Nachází
se zde pro svou dobu typické a velmi esteticky
působící ocelové vřetenové schodiště vedoucí na
dřevěný ochoz kruchty. Hlavní oltář, dochovaný
v dobrém stavu, představuje doklad velmi dobré
úrovně uměleckého řemesla lokálních dílen pře-
lomu 19. a 20. století, konkrétně v tomto případě
svědčí o výši uměleckých nároků na žáky c. k. 
umělecké školy dřevařské ve Valašském Meziří-
čí. Oltář je nyní umístěn dočasně v boční kapli
kostela Narození Panny Marie ve Starém Bohu-
míně. Lustr, ač nekompletní, odpovídá neogotic-
kému stylu kaple, s níž je pevně stylově svázán. 

Oproti původnímu návrhu Národního pa-
mátkového ústavu Ostrava nebyl za součást této

kulturní památky prohlášen soubor dvou lavic 
a harmonium.

Stavba je místem posledního odpočinku vý-
znamné regionální osobnosti, jejíž pozůstatky
jsou uloženy pod dlažbou kaple (P. Thomas Dudek
1849 - 1925, od roku 1907 generální školní inspektor,
děkan fryštátský, probošt bohumínský, předseda řady
polských katolických spolků, od roku 1922 člen bis-
kupského Komisariátu českého západního Slezska).

K opravám interiéru se musí přistupovat
»restaurátorským« způsobem, tedy velice citli-
vě. Odhad nákladů v řádech desítek tisíc korun
je podhodnocený, má-li se rekonstrukce provést
kvalitně a v souladu se zájmy památkově chrá-
něného objektu.

Jan PRZECZEK, stavební odbor 

Kaple Všech svatých je kulturní památkou

▲ Do báně na věži kaple bylo při rekonstrukci v roce
2003 uloženo poselství příštím generacím.

Foto na dvoustraně: 
František Krejzek
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výsledky

▲ Laura Lozová v trhu zvládla 55 kg, v nadhozu 70 kg a ve dvojboji
125 kg, na body 157,1. Foto: Jaroslav Thér

Policejní škola v Holešově
se 10. března stala hostitel-
kou 1. kola ligy žen a junio-
rek. Celkem 35 dívek či žen 
z celé republiky i Slovenska
se postupně vystřídalo na
vzpěračském pódiu, aby před-
vedlo svou formu. V soutěži
juniorek se představila čtyři
družstva, mezi nimi i druž-
stvo TJ Bohumín Bona-
trans. 

V kvalitní soutěži patřilo 
k favoritům družstvo lázní
Bohdaneč. Naše děvčata se
nezalekla a předvedla výkony,
jimiž zaskočila všechny sou-
peřky. Z prvního kola si odvez-
la vítězství před zmiňovanou
Bohdančí a třetím Hrozenko-
vem. Naše děvčata vzpírala ve
složení:

Hanka Gasiorová v trhu
vzepřela 30 kg a v nadhozu 39
kg, ve dvojboji pak 69 kg. 
V přepočtu na sinclairovy bo-
dy to činilo 126.9. Hanka si
vytvořila osobní rekordy a čes-
ké rekordy ve své váze má již
na dosah.

Nikola Josefi v současnosti
alternuje mezi boxem a vzpírá-
ním. Z prvně jmenovaného si
do soutěže přinesla zranění zá-
pěstí. Přes tento handicap do-
kázala v trhu 50 kg, v nadhozu
55 kg, ve dvojboji to bylo 105
kg a v přepočtu na body 121,5.

Laura Lozová v trhu zvládla
55 kg, v nadhozu 70 kg a ve

Juniorky ve vzpírání na jedničku

dvojboji 125 kg, na body 157,1.
V soutěži žen jsme už tak 

úspěšní nebyli, z šesti družstev
jsme skončili na čtvrtém mís-
tě. Vyhrálo družstvo Ostravy
před Hrozenkovem a Zlínem.

Naše barvy hájily Silvia Ba-
raniaková, která trhla 50 kg 
a nadhodila 60 kg , ve dvojboji
vzepřela 110 kg, na body 120.0.

Silvia ohlásila návrat ke vzpí-
rání po letech a teprve se do-
stává do pravidelného trénin-
ku, který určitě ještě přinese
ovoce.

Andrea Šromová v trhu vze-
přela 51 kg, v nadhozu 60 kg,
ve dvojboji 111 kg, na body pak
135.2. Andrea patří ke stabil-
ním závodnicím se stabilním
výkonem.

Petra Müllerová v trhu vze-
přela 51 kg, v nadhozu 62 kg 
a ve dvojboji 113 kg. Na body
138.3. Petra v současnosti zvlá-
dá studium na VŠ, a tak má 
omezené možnosti tréninku,
přesto z našich žen předvedla
nejlepší výkon.

Marie Nováčková trhla 40
kg, nadhodila 54 kg a ve dvoj-
bojitak zvládla 94 kg, což zna-
menalo 119.6 bodů. Tato dvoj-
násobná maminka a bývalá re-
prezentantka ČR u nás hostu-
je z Ostravy.

Všem závodnicím patří po-
děkování a přání mnoha úspě-
chů v dalších soutěžích.

Jaroslav THÉR,
trenér

V Albrechticích u Českého
Těšína se umístili muži na
šesté příčce v turnaji na umělé
trávě. V dalších přípravných
utkáních hráli s ligovým do-
rostem Vítkovic (1:1), s Dol-
ním Benešovem (3:3) nebo
SK Dětmarovicemi (3:3). Cel-
kem muži sehráli dvanáct pří-
pravných zápasů.

Po podzimní části je druž-
stvo na 8. místě. V kádru je
nyní 25 hráčů a z nových tváří

jsou to na hostování Harwot 
z FC Hlučín, Nazarenko z FC
Baníku Ostrava, Barták z Petř-
valdu na Moravě. Po ukonče-
ném hostování se vrátili Kemp-
ný z FC Baníku Ostrava, Ana-
stazovský z MFK Karviná. Ce-
lou soupisku "A" mužstva mu-
žů zveřejníme v příštím čísle.

Fotbalovou soutěž krajské-
ho přeboru zahájili naši hráči
v Lichnově 25. března. Na do-
mácím hřišti za parkem je

mohli diváci vidět v utkání 
s FC Hlučín 27. března.

Další soutěže budou zaháje-
ny postupně. V I. A třídě poje-
de družstvo mužů "B" do Sto-
navy 31. března. Přezimovalo
na posledním místě.

Své první jarní utkání bu-
dou hrát doma proti FK Staříč
dorostenci. Zatím se těší z pá-
tého místa po podzimní půlce.

Žáci jsou na tom nejlépe.
Jarní soutěž začnou v čele ta-
bulky s náskokem pěti bodů.
Na hřišti u železáren zahájí 7.
dubna proti Slovanu Záblatí.

Miroslav KŘAN, 
FK Bohumín

Jarní část mistrovských soutěží v kopané
Fotbalový klub Bohumín začal jarní přípravu již v lednu.

Počínaje mladšími žáky a konče muži nabírali všichni fyzic-
kou kondici v posilovně. Družstvo mužů "A" se zúčastnilo sou-
středění ve Valašské Bystřici. Následovala přípravná utkání.

● Šachové družstvo
Viktorie
Šachové družstvo A Vikto-

rie Bohumín sehrálo další zá-
pasy v Okresním přeboru a zví-
tězilo nad Jäkl Karviná D v po-
měru 6:2, nad OS Rychvald B
6,5:1,5 a nad Interem Petrovi-
ce 6:2. Po 10. kole vedeme ta-
bulku s tříbodovým náskokem.
Poslední zápas sehrajeme v Čes-
kém Těšíně a o postup do kraj-
ské soutěže nechceme přijít.

Družstvo B v Okresní soutě-
ži družstev prohrálo se Slavií
Orlová E a se Slavií Havířov C
shodně 5,5:2,5 a v posledním
utkání soutěže jsme zvítězili
nad Slovanem Havířov C v po-
měru 4,5:3,5. Toto družstvo
nutně potřebujeme posílit,
protože jen ve dvou utkáních
jsme měli plný počet hráčů,
čtyřikrát jsme hráli oslabení 
o dva nebo o jednoho hráče.

(chl)

Zápis do mateřinky Na Pískách
Mateřská škola v Bohumíně-Záblatí, Na Pískách pořádá 12. dubna zápis do mateřské

školy pro školní rok 2007/2008. Pro děti a rodiče jsme připravili v letošním roce adaptační
program před vstupem do mateřské školy. Pro zájemce je mateřská škola zpřístupněna do 16 ho-
din. Odpoledne od 15.30 hodin zveme rodiče a děti na vystoupení kouzelníka Jirky. (daš)
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S vedoucí souboru Děti 
z ulice, mladičkou Annou
Gabčovou, které její kama-
rádi neřeknou jinak než
»Aňa«, sedím před zkouškou
v domě dětí a mládeže a po-
vídáme si. Anně je sedmnáct
let a stála u zrodu již dvou ta-
nečních skupin. Vyslovuji
první otázku.

● Kolik dětí tančí v souboru?
Zatím nás je devatenáct. Ale

asi se rozšíříme, protože bude-
me přibírat další děcka.
● Máte stoprocentní rómské 

obsazení?
V souboru je pět Čechů.

● Jaký je repertoár?
Tančíme hlavně hip-hop 

a »latinu«, ale budeme se za-
měřovat také na romské tance.
● Jak dlouho už tančíte?

Před dvěma lety jsme začali
tančit, mezitím jsme se roz-
pustili. Mnoho z původních
členů ukončilo školu a nemělo
čas na další tancování. Soubor
jsme znovu obnovili s novými
členy. 
● Co děti hlavně láká k tančení 

v souboru?
Všechny nás to baví. S ma-

lými dětmi chceme docílit to-
ho, aby měly hezké využití vol-

ného času. Jsou mezi námi
kluci a holky od jedenácti do
osmnácti let. Věk není rozho-
dující, mohou
přijít i mladší.
Většina nás je
z Pudlova,
další z Nového Bohumína.
● Máte za sebou už nějaká 

vystoupení?
Původní soubor se zúčastnil

Rómského tanečního festivalu
v Bohumíně, tančili jsme na a-
kademii domu dětí a mládeže.
Samostatně jsme uspořádali
dvě akce - na kolonii a ve Sta-

rém Bohumíně u bunkru. 
V soutěži Eso v domě dětí 
a mládeže jsme skončili v dívčí

kategorii na
předposled-
ním, v chla-
pecké katego-

rii na posledním místě.
● Neodradilo vás to umístění?

Ne, chtěli jsme si vyzkoušet,
jak nás porota ohodnotí a zku-
sit, jaké to na soutěžním pódiu
je. Do soutěží určitě půjdeme 
s velkou chutí znovu.
● Tancujete také se sólisty 

nebo raději kolektivně?

Tančíme zejména kolektivní
tance. Chceme, aby se hlavně
malé děti zabavily, zatancovaly
si. Aby slyšely potlesk a oceně-
ní publika. Moc jim na tom zá-
leží a mají z toho velkou ra-
dost.
● Co vás čeká v nejbližší době?

V dubnu bychom chtěli u-
dělat svou vlastní akci v Do-
movince nebo v domově dů-
chodců. V květnu se zúčastní-
me soutěže ESO, pak akade-
mie v Domě dětí a mládeže .

Text a foto:
František KREJZEK

Děti z ulice raději tančí na vystoupeních

rozhovor

Oddíl Judo Pionýr pořádá
již tradičně nejen pro judisty
dvanáctidenní letní tábor.
Letos se uskuteční v termínu
od 25. července do 5. srpna
v turistické základně »Lésko-
veček« ve Velkých Karlovi-
cích na Vsetínsku. 

Tábořiště se nachází na roz-
hraní Velkých Karlovic a Lés-
kového v údolí Vsetínské Beč-
vy a je obklopen svahy Beskyd
porostlými lesy. Obec Velké
Karlovice je známá svými pří-
rodními zajímavostmi a kul-
turními památkami, je zde
možnost i sportovního vyžití. 

Ubytování je v naší turistic-
ké základně »Léskoveček« ve

dvou a čtyřlůžkových chat-
kách. V objektu je umývárna
se studenou i teplou vodou 
a tzv. suché WC. Strava je po-
skytována 5x denně vlastní
kuchyní, je zajištěn pitný re-
žim. Program tábora je zamě-
řen na rekreační sportovní hry
a soutěže, turistiku a na judo,
čemuž by mělo odpovídat i vy-
bavení dětí.

Zájemci si mohou prostřed-
nictvím e-mailu na adrese
FrantaWalter@seznam.cz za-
žádat o závaznou přihlášku,
případně telefonicky na čísle
596 033 311 nebo 602 523
070 u vedoucího tábora Fran-
tiška Waltera. 
Text a foto: František WALTER

Letní tábor oddílu Judo Pionýr Bohumín
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(Dokončení z minulého čísla)

Mladí lidé nezbytně potře-
bují ke svému životu jakýkoliv
pozitivní vzor či autoritu, aby
se mohli sami zdravě vyvíjet.
Od svého raného dětství, kdy
je zapotřebí silné autority ro-
dinného příslušníka, přes další
vzor - učitel, k vzoru - organi-
zace jako různé zájmové spol-
ky hlubšího duchovního a spor-
tovního zaměření, např. So-
kol, Orel, různé odborné klu-
by až konečně ke kladným au-
toritám veřejným - policisté,
zpěváci, baviči, reklamy! Ale

tím hlavním každodenním pří-
kladem by měli být politici,
kteří by měli ze zásady oplývat
poctivostí, sebekritikou a svě-
domím!

Co tedy ODS chystá pro
ozdravění
mladých lidí?

● absolutní
zákaz propagace drog, násilí či
zvráceností v médiích;

● absolutní zákaz propagace
pornografie v tisku;

● znovuobnovení vzdělávací
příspěvkové organizace Orbis
a nakladatelství Melantrich;

● další osvětu o policii, civil-
ní obraně a první pomoci;

● daňovou a jinou podporu
mládežnických center a orga-
nizací;

● politik je zcela zodpovědný
za své chování
a jednání mi-
mo parla-

mentní území. Zákony platí
pro všechny - i pro politiky!
Jejich imunita končí za hranici
Parlamentu;

● nutnou hlubokou reformu
školství (bez zmetků bývalé
ministryně paní Buzkové):
jedna koncepce osnov, znovu-

Mládež je budoucností každého národa

pol i t ika

zavedení a podpora zahranič-
ně výměnných pobytů na
všech úrovních škol včetně
vzdělávacích exkurzí či zdra-
votních pobytů, zavedení výu-
ky vlastenectví a ekologie v zá-
kladních a středních školách,
větší podpora sportu, zavedení
disciplíny a zvýšení bezpeč-
nosti ve školách!

»Mladé musíme chránit, aby-
chom tak uchránili svou budouc-
nost«. Chcete-li ochránit obo-
je, pak nezapomeňte podporo-
vat ODS!

Martin BACÍK, 
člen MO ODS

Do konce dubna 2007 je možné podepsat
petici proti základnám USA na našem území

na MěV KSČM, ul. Masarykova 418, 
vždy ve středu od 15 do 16 hodin.

ŽÁDEJTE
REFERENDUM!

V celostátně vyhlašované
konverzační soutěži v cizích
jazycích jsme v letošním roce
prohráli těsně o jeden bod 
a získali druhé místo v měst-
ském kole. V okresním kole té-
to soutěže byl žák 8. třídy Mar-
co Běhal v němčině na 3. mís-
tě. V olympiádě dějepisu obsa-
dila Hana Wzientková v silné
okresní konkurenci 5. místo.

Trvale dosahujeme výbor-
ných úspěchů v městské reci-
tační a pěvecké soutěži, kterou
organizuje dům dětí a mláde-
že. Letos první místo v recitaci
Marco Běhala, 1. místo ve zpě-
vu Lenky Bartečkové a Gabky
Čejkové. 

Nepřehlédnutelné jsou také
úspěchy ve sportu a ve výtvar-
ných soutěžích. Škola má díky

sdružení rodičů při škole a spon-
zorům k dispozici keramickou
pec pro činnost kroužků, plá-
nujeme ji využívat i pro rodiče
a veřejnost.

Ve skřečoňské škole nemá-
me jen inteligentní žáky, ale
také půvabné dívky, o čemž
svědčí 2. místo Petry Grabko-
vé a 3. místo Michaely Adam-
číkové v městském kole soutě-
že Dívka roku. Vedení školy
blahopřeje všem úspěšným žá-
kům, děkuje učitelům za pří-
pravu a také rodičům, sponzo-
rům a odboru školství Měst-
ského úřadu v Bohumíně za
vytváření výborných materiál-
ních podmínek pro činnost
školy.

Marie VALUŠTÍKOVÁ, 
ředitelka školy

Skřečoňští žáci »bodují«
I když Základní škola ve Skřečoni patří k nejmenším v na-

šem městě, dosahují naši žáci výrazných úspěchů.

▲ Ve Skřečoni volí miss mezi mladšími žačkami. Foto: archiv školy
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Blahopřání - jubilea

�

Dne 1. dubna 2007 
oslaví 

manželé 

Antonie a Bruno 

WOLKOVI
40 let společné cesty životem. 

Do dalších let plných lásky 
přejí hodně zdraví a štěstí 

syn Tomáš s manželkou Martinou,
vnoučata Tomáš a Terezka 

a dcera Antonie 
s vnučkou Romanou.

�

�
Dne 31. března

2007 oslaví 
své životní jubileum 

80 let 

paní Zdeňka

BULAVOVÁ. 

Pevné zdraví, 
štěstí a pohodu přeje 

syn Zdeněk s manželkou, 
dcera Magda s manželem, 
vnuci, vnučky a pravnuci.

Dne 21.3.2007 
oslavil své jubileum

85 let 

pan Pavel

SPIEWOK 
z Pudlova. 

Do dalších let 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti

a pohody Ti ze srdce přeje manželka
Ludmila, dcera Ludmila, dcera Věrka 
s manželem, vnoučata, pravnoučata 

a švagrová Zdenka.

�

Dne 10. dubna 2007
oslaví naše 

milovaná maminka
a babička 

paní Marie
MEREKOVÁ 

osmdesáté 
narozeniny. 

Hlavně zdraví, štěstí, spokojenost 
a stále dobrou mysl a elán do života

přejí syn Josef 
s manželkou Urszulou.

�

Dne 31. března 
oslaví 60 let 

paní Soňa

ČASKOVÁ 

ze Skřečoně. 

Do dalších let 
hodně štěstí, zdraví a životní pohody

přeje manžel Viliam, 
syn Jiří s rodinou 

a syn Martin s rodinou.

Příjem inzerce do společenské kroniky pro OKO č. 7., 
které vychází 12. dubna, končí 4. dubna

Mnozí lidé se nesprávně do-
mnívají, že jejich bolest je ne-
léčitelná, to však není pravda.
Léčba ale vyžaduje velkou tr-
pělivost, toleranci a vzájem-
nou důvěru ze strany pacienta
i lékaře. Pacient sám nejlépe
ví, jak a co ho bolí, lékař by
měl akceptovat jeho pocity. 

Bolest je nepříjemná vjemo-
vá a emocionální zkušenost spo-
jená se skutečným nebo poten-
cionálním poškozením tkáně.
V akutním případě je varov-
ným signálem, objeví se bez-
prostředně po poškození tkáně.
Chronická bolest přetrvává
déle než 3 měsíce a trvá i po
zhojení základního procesu. Vý-

znamnou úlohu u tohoto typu
hrají psychika, únava, úzkost,
deprese, poruchy spánku atd.

Mezi nejčastější typy chro-
nických bolestí patří bolesti
zad a pohybového aparátu. 
V akutním případě mohou
vzniknout při nesprávném po-
hybu, při zvedání břemen, při
svalové nedostatečnosti. Chro-
nické bolesti bývají výsledkem
dlouhodobého, nadměrného 
a nerovnoměrného zatěžování
páteře. Při léčbě je důležité
dosažení zlepšení komfortu 
a kvality života pacienta.

Ve snaze rozšířit možnosti
léčby bolesti je od března to-
hoto roku v naší nemocnici u-

vedena do provozu ambulance
léčby bolesti. Léčba je zde ur-
čena pacientům, kteří trpí pře-
devším chronickou bolestí, ale
samozřejmě jsme schopni se
postarat i o pacienty v akut-
ním stavu. U chronických pří-
padů se jedná především o dlou-
hodobé bolesti zad, pohybové-
ho aparátu a také o onkologic-
ky nemocné pacienty. Našim
cílem je co nejkvalitnější léčba
a tím zlepšení pohyblivosti 
a obnovení přiměřené aktivity
klientů. Ve spolupráci s ostat-
ními odbornými pracovišti na-
ší nemocnice můžeme nabíd-
nout také další potřebná vy-
šetření - např. laboratorní, ra-
diodiagnostické, rehabilitační
včetně např. fyzikální terapie.
Pokud to bude v našich mož-
nostech, rádi vám sami pomů-
žeme, nebo vás doporučíme na
jiná vyšší odborná pracoviště.

Ambulance se nachází v pří-
zemí budovy A, číslo dveří 5

a 6. Vedoucím lékařem je Ka-
tarína Čelková, ordinační do-
ba: pondělí od 12 do 14,30 ho-
din, středa od 7 do 11 hodin.
Objednávání pacientů a kon-
zultace u lékaře jsou v pracov-
ních dnech od 7 do 15 hodin na
čísle 596 096 846, kontakt pří-
mo do ambulance 596 096 825.

Při příchodu do ambulance
by měl pacient mít u sebe do-
poručení praktického lékaře
nebo specialisty (neurologa,
chirurga, internisty, ortopeda),
v případě zhoršení chronických
potíží bude samozřejmě ošet-
řen i bez doporučení. Budou o-
šetřeni klienti všech zdravot-
ních pojiš�oven bez omezení 
a bez finančního poplatku.

Kolektiv ambulance léčby
bolesti se těší na Vaší návštěvu.
Uděláme vše proto, aby jste při
odchodu z naší ambulance cítili
úlevu a spokojenost.

Katarína ČELKOVÁ, vedoucí
lékař ambulance léčby bolesti

V nemocnici otevřeli ambulanci léčby bolesti
Bolest provází mnoho nemocí. Neléčená má mnoho nega-

tivních důsledků na lidský organizmus. Nedostatečně léčená
chronická bolest ovlivňuje život nemocného i jeho blízkých,
omezuje jeho životní aktivity, dokáže doslova »ochromit«! Její
léčba nesmí být podceňována nemocným ani lékařem. Dneš-
ní medicína je schopna jí zmírnit na dobře snesitelnou míru 
u vysokého procenta pacientů.
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Ceník inzerce
Společenská kronika

Rozměr 59,5 x 56 mm: bez fota 150,- Kč
s fotem 250,- Kč

Jak tiše žil, 
tak tiše odešel. 

Skromný ve svém životě, 
tichý ve svých bolestech. 

�
Dne 29. března 2007

vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí

pana Aloise VRONKY. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka 
a syn Alois s manželkou.

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

nikdy nezapomene.

Dne 2. dubna 2007 
by se dožil 80 let 

manžel, otec, dědeček
a pradědeček 

pan Zdeněk BLAŽEK 
z Bohumína. 

Rovněž 29.3. vzpomeneme 
13. výročí jeho úmrtí. 

S láskou vzpomínají manželka 
a celá rodina.

Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají. 

�
Dne 31. března 

uplyne 5 let od úmrtí 

pana Leoše NAWRATA

z Bohumína. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka s rodinou.

Odešels najednou
bez slůvka rozloučení.

Tak náhle, že je to 
těžko k uvěření.

Dne 10.4.2007 uplyne
1 rok od chvíle, 

kdy nás náhle opustil

pan Ing. Jan KUBÍK

z Nového Bohumína. 

Stále vzpomínají manželka Petra, 
rodina Kubíkova a Adamcova.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě stále 

budeme mít.

Dne 7. dubna uplyne
rok plný smutku, 

kdy dotlouklo srdíčko
mého milovaného druha 

pana Zdeňka KŘÍSTKA. 

S úctou a láskou vzpomínají 
družka s rodinou.

Vzpomínky - úmrtí

Dne 28. března 2007
jsme vzpomněli 
8. smutné výročí 

úmrtí drahého manžela,
tatínka, tchána, dědečka

a strýce 

pana Rudolfa
ŠRÁMKA. 

�
26. dubna by se dožil 82 let. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
syn s rodinou a neteř.

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

chybí nám láska tvá.

25.3. jsme s bolestí 
v srdci vzpomněli 

nedožitých 76 let naší
drahé maminky, 

babičky a prababičky 

paní Anny BUHLOVÉ. 
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

Vzpomínají manžel Bruno, dcera Dagmar,
syn Bronislav, vnoučata a pravnoučata.

S bolestí v srdci 
oznamujeme, že nás

17. března 2007 
navždy opustila ve 

věku 63 let milovaná
manželka, maminka,
tchýně, švagrová, teta 

paní Irmgard
KNISPELOVÁ.

S naší drahou zesnulou jsme se rozloučili
v úzkém rodinném kruhu. 

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomín-
kou uctí její památku. 
Zarmoucená rodina

Kdo žije v srdcích těch,
které miloval a opustil,

ten neodešel.
23.3. jsme vzpomněli

1. výročí od chvíle,
kdy nás navždy 

opustil náš drahý
manžel, tatínek,
tchán, dědeček 
a pradědeček 

pan František DEUTSCHMANN 
z Nové Vsi. 

Vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Neúprosná smrt 
pohladila Tvou tvář 

a Ty jsi navždy 
opustil nás ... 

Dne 4. dubna 2007
vzpomeneme 

20. výročí úmrtí 
manžela, tatínka,
tchána a dědečka 

pana Aloise HAMROZYHO. 

Stále vzpomínají manželka, 
dvě dcery a dva synové s rodinami.

Fara dokořán zve mladé
Fara dokořán je program, který si dává

za úkol přilákat k zajímavé činnosti mladé-
ho člověka. Nabízí možnost výuky fran-
couzštiny. Konverzovat zde můžete s rodi-
lým mluvčím Mattiem z Francie (25 let)
každou středu od 16 do 17.15 hodin ve
Sborovém domě, klubovna na 1. patře. Je
to modrá budova v centru města, vedle
parku Fryderika Chopina (Masarykova
673, Nový Bohumín). Výuka bude probí-
hat do konce června. Více se dovíte na tel.
736 627 503, nebo bohumin@sceav.cz.

(bre)

Děkuji gratulantům
Touto cestou děkuji komisi pro

občanské záležitosti za návštěvu 
a blahopřání k mým 85. narozeni-
nám. Rovněž děkuji spolubydlícím,
kamarádkám ze zahrádek a všem
přátelům, kteří mě navštěvují.

Gertruda WOLKOVÁ
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● Hledám pronájem garáže
v Bohumíně, ✆ 604 833 804.

● Hodinový manžel. Pro-
vedu drobné opravy a úpravy
v bytě i na zahradě. Mimo se-
xuální služby. Cena 200 Kč za
hodinu. ✆ 608 777 927.

● Prodám stěnu »Nevada«
(dřevo), cena 6 000 Kč. ✆ 596
012 973, večer, záznamník.

● Pronajmu dr. 1+1 v Bo-
humíně, blízko centra, po re-
novaci, nezařízený i dlouho-
době. Ihned volný. ✆ 553 773
297, 721 998 752.

● 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 balkonem 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.

● Půjčky, řešení dluhů 
a exekucí, ✆ 732 474 853.

● 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.

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

inzerce ● 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.

● Českomoravská stavební
spořitelna nabízí stavební
spoření, úvěry i neúčelové,
penzijní připojištění, podílové
fondy. Info: ČP Bohumín, 
úterý a čtvrtek 12.30 - 17 hod. 
✆ 596 703 276, 605 947 891.

● Prodám stav. pozemek
3 200 m2 v Dolní Lutyni, ✆
723 343 102

● Nabízím pedikúru, přijdu
k vám domů, ✆ 596 012 860.

● Pronajmu byt 0+1, Boh.
✆ 777 979 158.

● Hledám pronájem nebo
koupím garáž v Novém Bo-
humíně, ✆ 608 877 356.

● Hledám pronájem garáže
kolem sídliště na ulici Tovární,
✆ 732 624 072.

● Nebankovní půjčky i pro
matky na MD, bez poplatku
předem. Volejte kdykoliv 607
949 745.

● Prodám část domu s byty
2x2+1 x 1+1 v Nové Vsi u Bo-
humína, případně pronajmu
2+1, inf. ✆ 603 844 693.

● Koupím starou motorku
i moped a vzduchovku, ✆ 
604 107 708.

● Nebankovní hotovostní
půjčky pro zaměstnance, ženy
na MD, důchodce, volejte 
✆ 732 418 677.

nabízí
nové formy preventivních programů

Tyto programy jsou orientovány na všechny 
věkové kategorie a může se o nich přesvědčit více než
360 000 klientů.

Od počátku roku 2007 jsou pojištěncům poskytová-
ny příspěvky do výše 1.000,-Kč ročně ve formě balíčků
služeb a další bonusy k preventivním programům. 

Pro kategorii do 6 let věku jsou v balíčku připrave-
ny příspěvky na šetrné očkování kombinovanou vakcí-
nou, kurzy plavání pro děti mladší tří let, kurzy plavání
v mateřských školách, preventivní očkování a školky 
v přírodě.

Pro děti a mládež od 7 do 18 let příspěvky na pre-
ventivní očkování, školy v přírodě, léčbu vadného 
růstu chrupu fixním nebo snímatelným rovnátkem.

Pro pojištěnce od 19 let pak příspěvky na 3. dávku
očkovací látky proti klíšťové encefalitidě a přeočková-
ní, na poslední dávku proti hepatitidě typu A, B, AB ne-
bo přeočkování, očkování proti chřipce, těhotným že-
nám na kurz psychoprofylaxe a těhotenského tělocvi-
ku, ženám nad 40 let vybrané hormonální léky a léčivé
přípravky předepsané ošetřujícím lékařem na prevenci
osteoporózy a negativních menopauzálních stavů. Že-
nám od 40 do 60 let pojišťovna přispívá na vybrané
nehormonální přípravky pro potlačení negativních
menopauzálních stavů.

K bonusům nad rámec balíčků patří vitamínové
přípravky určené dětem od 3 do 15 let, rodinám kom-
pletně pojištěným u Revírní bratrské pokladny, těhot-
ným ženám, bezpříspěvkovým dárcům krve a plazmy,
pracovníkům vybraných rizikových pracovišť. Dětem
ve věku 8 - 14 let pojišťovna zajišťuje a z větší části u-
hradí léčebné pobyty v přímořských a horských stře-
discích.

Další příspěvky jsou poskytovány na programy 
onkologické prevence.

S podrobnými podmínkami čerpání uvedených
programů a dalších výhod se můžete seznámit na kte-
rémkoliv pracovišti RBP, internetových stránkách
www.rbp-zp.cz nebo na bezplatné telefonní lince 
800 176 945.

REVÍRNÍ BRATRSKÁ
POKLADNA
zdravotní pojišťovna

Nejvíce prohlížejících bylo 
v pondělí (901) a v úterý
(858), hodně
přes sedm set
brouzdajících
zavítalo na naše stránky bě-
hem dalších tří pracovních
dnů, o víkendu to byly vždy
přes tři stovky návštěv. Podle
informatiků městského úřadu,

kteří sledují návštěvnost měst-
ských internetových stránek,

je od počátku
roku pondělí
jednoznačně

nejnavštěvovanějším dnem,
vždy přes osm set hostů. 

Týdenní návštěvnost webo-
vých stránek města se drží na
hodnotě 4 500. (red)

Zajímavá návštěvnost 
internetových stránek města

Návštěvnost webových stránek města (mesto-bohumin.cz) 
v týdnu od 5. do 11. března 2007 byla 4 726 návštěvníků.

s tat is t ika
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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

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

Komerční inzerce plošná
1/1 strana 6 000 Kč
3/4 strany 4 500 Kč
1/2 strany 3 000 Kč
1/4 strany 1 500 Kč
Při opakování
3 - 4 x sleva 10 %
5 x a více sleva 20 %
Cena za 1 cm2 15 Kč

Ceny inzerce

POTŘEBUJETE
PŮJČIT PENÍZE?
Nabízíme hotovostní půjčky

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

POSLEDNÍ BRUSLENÍ
proběhne 31. března. Letní sezóna
pro tenis, badminton a nohejbal 

bude na ploše připravena 
v týdnu od 23. dubna. 

PRVNÍ ÚVĚROVÝ HYPERMARKET
- VŠE POD JEDNOU STŘECHOU
➭ Hypoteční úvěry ➭ hotovostní úvěry, 
➭ americké hypotéky ➭ podnikatelské úvěry, 
➭ leasing ➭ nebankovní sektor. 

N E Z T R Á C E J T E  Č A S  V Y Ř I Z O V Á N Í M  Ú V Ě R U !
V O L E J T E  I H N E D !

774 858 033 603 418 347



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 29.3. do 12.4. Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?

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

telefon: 596 013 131

■ 30.3. a 6.4. od 14 do 17 hodin POČÍTAČOVÝ
TURNAJ ve hře Warcraft. �� Vladimír Vyrobik.
■ 30.3. od 17.30 do 19.30 hodin ZÁKLADY POČÍ-
TAČOVÉ GRAFIKY. Corel Draw a Corel Photopa-
int.�� Vladimír Vyrobik.
■ 2.4. a 9.4. od 14 do 16 hodin PONDĚLNÍ POČÍ-
TAČOVÉ HRÁTKY. Soutěže na počítačích. ��Vla-
dimír Vyrobik.
■ 3.4. a 10.4. od 16 do 19 hodin SOUTĚŽE V KA-
RETNÍCH A DESKOVÝCH HRÁCH. �� Vladimír
Vyrobik.

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.

■ 29. - 30.3. v provozní době centra JARNÍ BA-
ZAR ODĚVŮ A POTŘEB PRO DĚTI. Centrum
mladé rodiny Bobeš, ��Petra Kalichová.
■ 3.4. v 11 hodin ZAJÍMAVÉ POVÍDÁNÍ O ZDRA-
VÍ. Rodinné centrum Slůně, ��  Vilma Urbančíková.
■ 3.4. v 11 hodin NUTRA BONA - PROJEKT
ZDRAVÍ. Rodinné centrum Slůně, ��  Vilma Ur-
bančíková.
■ 3.4. v 17 hodin CO NÁS ČEKÁ V ŠESTINEDĚ-
LÍ. Na závěr cvičení s pomůckami. Centrum Bo-
beš, ��Petra Kalichová.
■ 4.4. dopoledne DOPOLEDNE S VAJÍČKY A ZA-
JÍČKY. S programem a nadílkou (objednávka). 
V případě příznivého počasí na zahradě centra,
teplé oblečení s sebou. ��Petra Kalichová.
■ 5.4. v 8.30 STŘÍHÁNÍ DĚTÍ. Rodinné centrum
Slůně, ��  Vilma Urbančíková.
■ 6.4. v 10 hodin VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ SE
ZAJÍČKEM. (Objednávka) Rodinné centrum Slů-
ně, ��  Vilma Urbančíková.
■ 10.4. v 16 hodin BEZPEČNÁ NÁRUČ aneb
správná manipulace s miminkem. Na závěr cvi-
čení. Centrum Bobeš, ��Petra Kalichová.
■ 11.4. dopoledne ŽLUTÉ DOPOLEDNE. Přij�te
ve žlutém oblečení. Přehlídka výrobků maminek,
recept s sebou. Centrum Bobeš, ��Petra Kalichová.
■ 11.4. v 9 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - pedikúra.
Centrum Bobeš, ��Petra Kalichová.

■ 12.4. v 10 hodin CO SE MUSÍ VAŠE MIMINKO
NAUČIT do 3. měsíce. Centrum Bobeš, ��Petra
Kalichová.

Městská knihovna Bohumín, 
knih-bohumin.cz, 

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

■ Do 9.4. KARNEVAL - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ.
Výstava fotografií bohumínské rodačky Barbory
Paloncové - Pejškové.��Jana Leparová.
■ 12. - 27.4. OCHRANA OBYVATEL PŘI MIMO-
ŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH. Výstava informač-
ních materiálů k ochraně obyvatel a výtvarných
prací dětí ze soutěže »Požární ochrana očima dě-
tí«. Městská knihovna, pořadatel SDH Kopytov,
��Jana Leparová.

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

maryska.cz, info@maryska.cz, 

■ 30.3. v 9.30 hodin PUŠKINŮV PAMÁTNÍK.
41. ročník krajského kola recitační soutěže. Pořa-
datel Gymnázium Fr. Živného Bohumín, �� Marie
Vilišová, ☎596 013 431, 776 889 076.
■ 30.3. od 15 do 18 hodin VÝSTAVA 25 LET TA-
NEČNÍHO SOUBORU RADOST. Poslední den vý-
stavy. ��Helena Červenková, ☎721 828 610.
■ 30.3. v 18 hodin Vernisáž výstavy MOJE PRV-
NÍ RETROSPEKTIVA. Výstava obrazů, fotografií
a koláží Pavla Opartyho. Výstava potrvá do 30.
dubna, otevřeno každé úterý a čtvrtek od 15 do
18 hodin. ��Helena Červenková.

■ 31.3. v 15 a 18 hodin KONCERT ČTVRTSTOLE-
TÍ: TANEC je radost, RADOST je tanec. Taneční
show u příležitosti 25. narozenin tanečních sou-
borů RADOST a IMPULS. MěDK Karviná, pořada-
tel: K.A.R. Bohumín, �� Drahomíra Gavroňová,
radost@karbohumin.cz, ☎ 596 014 226 nebo
723 653 000.
■ 2.4. v 18 hodin RELAXAČNÍ CVIČENÍ. Cvičení
a povídání o zdravém způsobu života, nutná rezer-
vace. Solná jeskyně Jeskyňka, �� Dagmar Knýb-
lová, www.solna-jeskynka.cz, dknyblova@tele-
com.cz, ☎608 608 955.

■ 3.4. v 18 hodin DODEJTE TĚLU PŘIROZENOU
OBRANYSCHOPNOST. O prevenci zdraví. Solná
jeskyně Jeskyňka, ��Dagmar Knýblová.
■ 3.4. v 16 hodin KONCERT POSLUCHAČŮ OS-
TRAVSKÉ KONZERVATOŘE. Představí se kytaris-
ta Tomáš Mutina a klavíristka Věra Juříková. Kon-
certní sál ZUŠ, pořadatel Základní umělecká ško-
la Bohumín, ��  www.zus-bohumin.skolniweb.cz,
zus-bohumin@volny.cz.

■ 29.3. v 16.30 hodin Sokol Bohumín C - SKK Os-
trava D. MĚSTSKÁ SOUTĚŽ V KUŽELKÁCH.
Herna Na Kuželně, pořadatel TJ Sokol Bohumín,
oddíl kuželky, ��Erich Kica, ☎736 154 613.
■ 30.3. v 10 hodin BĚH DO SCHODŮ. 2. ročník
Běhu do schodů v Penzionu ve věži. Pro účastníky
starší 16 let. Pořadatel: Bospor s. r. o. a gymnázi-
um, ��Kazimír Palka, palka.k@gym-bohumin.cz,
☎603 922 943.
■ 30.3. v 17 hodin SQUASHOVÝ TURNAJ. Infor-
mace a přihlášení Sportcentrum, ��  Lenka Urbi-
šová, www.sportcentrum-bohumin.cz, info@
sportcentrum-bohumin.cz, ☎724 556 557.
■ 31.3. ve 13 hodin BC Bohumín - BC Ostrava.
BILLIARD - 1. liga B. Herna BC Bohumín, ��Mi-
roslav Andrejovský, ☎603 295 752.
■ 31.3. v 15 hodin BADMINTONOVÝ TURNAJ
(čtyřhra). Pro všechny, začínající i pokročilé hrá-
če. Informace a přihlášení recepce Sportcentra,
��Lenka Urbišová.
■ 31.3. v 15 hodin TJ Slovan Záblatí - Slavoj Petř-
vald. FOTBAL - okresní přebor - muži. Hřiště TJ
Slovan Záblatí, pořadatel TJ Slovan Záblatí.
■ 31.3. v 9 hodin A JEDEME NA ČESNEČKU!
Rekreační cykloturistický výlet vhodný i pro mlá-
dež. Trasa Bohumín - Šilheřovice - Hlučín - Děhylov
(česnečka) - areál Landek - Hrušov - Vrbice - Bohu-
mín. Sraz na náměstí TGM. Pořadatel SK Šafrata,
�� Rostislav Šafrata, www.sweb.cz/sksafrata,
safratacyklo@centrum.cz, ☎603 203 040.
■ 1.4. v 15 hodin FK Bohumín A - SK Staré Město
Bruntál. FOTBAL - muži A - krajský přebor. Hřiš-
tě v parku Petra Bezruče
■ 5.4. Okolím Těrlické přehrady. PĚŠÍ TURISTI-
KA, cca 8 km. Klub českých turistů TJ Bohumín,
��Roman Vykoukal ☎596 126 817.
■ 5.4. v 16.30 hodin Sokol Bohumín B - VOKD Po-
ruba D. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH. Her-
na Na Kuželně, pořadatel TJ Sokol Bohumín - od-
díl kuželky, ��Erich Kica, ☎736 154 613.
■ 7.4. ve 13 hodin FLOORBALOVÝ TURNAJ. Pro
3 - 4 členné týmy. Sportcentrum Bohumín, informa-
ce a přihlášení Sportcentrum, ��Lenka Urbišová.
■ 8.4. v 15.30 hodin FK Bohumín B - TJ Sokol
Mosty. FOTBAL - muži - I.A třída. Hřiště Vrbice.
■ 9.4. TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ POCHOD. Sraz
v 7 hodin na nádraží ČD. Ostravice - chata »U Zbu-
ja«. Pěší turistika, cca 10 km. TO »Život«,�� Eliš-
ka Tomaštíková, ☎731 883 947.
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Život v našem městě má mnoho podob
Komunitní plánování v další fázi

Další work shop - pracovní setkání občanů, kteří se ve
městě podílejí na poskytování a řešení sociálních služeb,
proběhlo 22. března na radnici. 

Vedoucí pracovních skupin prezentovali výsledky práce, která
zasahuje veškeré sociální potřeby obyvatel města. Patří sem prá-
ce s dětmi, mládeží, rodinami, zdravotně a mentálně postižený-
mi, seniory, centry pro závislé a další.

Na snímku karvinská policejní mluvčí Zlatuše Viačková disku-
tuje s místostarostkou Věrou Palkovou. Přítomen byl i Richard
Berný, vedoucí bohumínského obvodního oddělení Policie ČR.

Text a foto: František Krejzek

■ Senioři se možná 
dočkají své klubovny

Bohumínští senioři se mož-
ná dočkají vlastního zázemí
pro Senior klub, ve kterém
jsou mnozí z nich aktivními
členy. Sociální komise, která je
poradním orgánem rady, tento
podnět řešila na svém posled-
ním zasedání. Jednou z variant
je klub na Okružní ulici v pro-
storách po bývalém K-centru,
které v Bohumíně nedávno
skončilo. 

Lukáš KANIA
▲ Zatím se stále početnější skupina seniorů schází střídavě na radnici (foto z posledního setkání 14. března)
nebo v Kassi klubu. Foto: František Krejzek

Recesní ples kantorů
Letošního učitelského bálu se 9. března zúčastnila více

než stovka hostů. 
V sále PZKO jste se mohli setkat s postavami starého Egyp-

ta, z dob husitů, s Libuší a Přemyslem Oráčem nebo ředitelkou
pravěké základní školy. Tématem byly Dějiny lidstva. Pro příš-
tí rok si pořadatelství vylosovala Základní škola na tř. Dr. E.
Beneše a převzala tak »štafetu« od Základní školy na ulici Čs.
armády. Text: František KREJZEK, foto: Josef Skokan

■ Fitipaldi a popletená řadicí páka
Pomník padlým v 1. a 2. světové válce ve Starém Bohumíně,

který město nechalo vloni opravit za více než 230 tisíc korun, zde-
vastoval počátkem března svou jízdou řidič, který si spletl správ-
nou polohu řadicí páky a najel přímo do okrasného oplocení. Ško-
du na památníku policisté odhadli na 30 tisíc korun, na vozidle
dosáhla pětačtyřiceti tisíc korun. Text a foto: Lukáš KANIA

Petice proti videoterminálům
Bohumínem začala v těchto dnech kolovat petice, která

brojí proti hazardním hrám a výherním přístrojům. Lidé 
v Bohumíně otevřeně protestují proti videoterminálům, 
které povoluje ministerstvo financí. Petici mohou zájemci po-
depsat ve školách nebo v infocentru městského úřadu. Bližší
informace lze získat na telefonním čísle 777 029 121. (balu)


