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Senioři dostanou prostory pro svůj klub

Připomeneme si 62. výročí konce války

Položení kytic k pa-
mětní desce na budově
radnice se zúčastní zá-
stupci sportovních a spo-
lečenských organizací,
škol, politických stran 
a vedení města. 

Od devíti hodin bude
na náměstí T. G. Masa-
ryka koncertovat decho-

vá hudba a přesně v půl
desáté za zvuku hudby
začne pietní akt. Čest-
nou stráž při kladení ky-
tic k pamětní desce bude
držet jednotka Aktiv-
ních záloh Bohumín. 

Následuje Běh ulicemi
města (bližsí informace
na straně 12). (red)

Pietním aktem na náměstí T. G. Masaryka si 
8. května připomeneme 62. výročí od konce dru-
hé světové války.

▲ Svátek osvobození je tradičně spojen s Během ulicemi města. Foto: F. Krejzek

Foto: František Krejzek

Prostory jsou členité, mají
atrium s venkovním prosto-
rem a patří k nim i dvě sprchy.
»Před nastěhováním se prostory
musí zrekonstruovat, vybavit 
a zařídit. Na to již máme finanční
prostředky,« oznámil na schůzce
seniorů starosta Petr Vícha.
Klubovna by měla být podle

slov místostarostky Věry Pal-
kové připravena během prázd-
nin a její úprava proběhne
podle doporučení členů klubu.

»Uvažujeme, že pro ty, kteří
nejsou schopni v domácím pro-
středí provést základní očistu tě-
la, zde zřídíme novou službu.
Nabídla by odvoz do Senior klu-

bu, kde by bylo možno využít ka-
deřnických služeb, pedikúry, ma-
nikúry a koupele za pomoci služ-
by. V prostředí klubu by si klient
odpočinul a následně by byl do-
praven zpátky domů,« prozradi-
la další záměry Věra Palková.

Schůzka však měla ještě dal-
ší důležitý program. Letos pro-
bíhá rok ochrany seniorů před
majetkovou trestnou činností.
Zástupce Policie České repub-
liky nadpraporčík Sobol radil 

a varoval před podvodníky, kte-
ří se zaměřují právě na starší
občany. 

O zájezdech a návštěvách
divadel se také hodně diskuto-
valo. Jsou to příležitosti, jak
mohou senioři zajímavě trávit
svůj čas ve společnosti přátel.
Mnoho z účastníků tohoto
setkání si pochvalovalo přís-
pěvky na plavenky, které jim
usnadňují přístup do bazénu.

František KREJZEK

Ze setkání na radnici si seniorští příznivci klubového zaříze-
ní odnesli potěšující zprávu. Město jim od 18. dubna dalo 
k dispozici prostory bývalého K-centra na Okružní ulici. 
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▲ Ředitel Bosporu, s. r. o. Bohumín Jan Rozsypal (uprostřed mezi třemi
oceněnými) při převzetí titulu v Brně. Foto: Tomáš Svoboda

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR a Svaz pod-
nikatelů ve stavebnictví vy-
hlásili začátkem roku soutěž
Top Invest, o nejlepší inves-
tiční záměr v roce 2006.

Na brněnský Stavební vele-
trh si pro nejvyšší ocenění jel
ředitel společnosti Bospor, s.r.o.
Bohumín Jan Rozsypal. Titul
Nejlepší investice roku 2006
získala totiž úprava vodáren-
ské věže na Penzion ve věži.
Dalšími dvěma oceněnými
stavbami se v Česku staly nová
krajská knihovna v Karlových
Varech a nejvyšší budova praž-
ského administrativního BB
Centra. Z titulu se mohou tě-

Náš Penzion ve věži uspěl i u odborníků

šit nejen bohumínští, ale také

projektant Projekt/Studio Opa-

va a dodavatel stavby Tchas,

spol. s r. o.

Do rukou Jana Rozsypala ti-

tul předal ministr pro místní

rozvoj a místopředseda vlády

ČR Jiří Čunek.

Penzion ve věži poskytl vlo-

ni ubytování 2 630 hostům, 

z toho bylo 400 turistů ze za-

hraničí. Asi jedinečnou nabíd-

kou mezi tuzemskými hotely je

bezplatná možnost plavání 

v krytém bazénu po celou do-

bu pobytu.

František KREJZEK

ocenění

V plánu je výstavba dalších kanalizačních stok

Jak řešit danou situaci jsme
podrobně popsali v minulém
čísle OKA. »Nejjednodušším«
řešením situace je napojit se
na kanalizační sí�, která odvá-
dí splaškové vody na městskou
čistírnu odpadních vod (ČOV)
do Šunychlu. Ne všude je to
ale možné.

Z hlediska koncepce odka-
nalizování a čištění odpadních
vod lze Bohumín rozdělit na
dvě charakteristické oblasti -
centrální část města a příměst-
ské části. K centrální části patří
území Nového Bohumína a část
Pudlova, je charakteristická zá-
stavbou městského typu (pře-
devším bytové domy). K pří-
městským částem patří území
Starého Bohumína, Šunychlu,
Skřečoně, Záblatí, Vrbice a zby-
lá část Pudlova. Zástavbu tvoří
převážně rodinné domy a ze-
mědělské usedlosti. V případě
centra Starého Bohumína se
jedná o činžovní domy.

Obecně lze říci, že centrální
část města je plně odkanalizo-
vána, veřejná kanalizace zde
byla postupně budována už od
roku 1910 do současnosti. Pří-

městské části jsou bu� napo-
jeny kmenovými kanalizační-
mi stokami na ČOV (Starý Bo-
humín, Skřečoň, část Záblatí)
nebo mají vybudovány samo-
statné kanalizační sítě, které
většinou ústí do povrchových
recipientů. A právě odstraně-
ní vyústění uličních kanalizací
do povrchových toků a dobu-
dování kanalizačních stok v za-
stavěném území, ale jen tam,
kde je to ekonomicky únosné
(do 50 tisíc korun na jednoho 
obyvatele), bylo zastupitelstvem
města schváleno na jeho úno-
rovém jednání. Byl schválen
plán výstavby kanalizačních
stok dle jednotlivých městských
částí. Zastupitelstvo současně
rozhodlo o spoluúčasti města
ve společném projektu Svazu
měst a obcí okresu Karviná,
který má zajistit finanční zdroje
na realizaci dostavby kanalizač-
ní sítě města z Evropské unie.

Přinášíme přehled plánu vý-
stavby kanalizačních stok v jed-
notlivých ulicích podle měst-
ských částí

1. Záblatí 1 - ulice Sokolská,
Rovná, Stará a Anenská;

2. Záblatí 2 - ulice Sokolská,
Na Pískách, včetně výtlaku 
z čerpací stanice;

3. Skřečoň 1 - ulice Úvozní,
včetně všech bezejmenných
dělících komunikací;

4. Skřečoň 2 - ulice 1. máje,
včetně dělící komunikace, 
U Borku, napojení na kmeno-
vou kanalizační stoku z Nové-
ho Bohumína;

5. Šunychl - ulice Mlýnská,
Spádová a Šunychelská;

6. Starý Bohumín - ulice Čs.
armády,  Petra Cingra, S. K.
Neumana;

7. Vrbice, ulice Ostravská,
Vrbická včetně výtlaku z čer-
pací stanice;

8. Pudlov 1 - ulice Ostrav-
ská, Rolnická, Dukelská, Par-
tyzánská, Polní, Trnkova, včet-
ně výtlaku z čerpací stanice;

9. Pudlov 2 - Na Loukách,
Jeremenkova ulice včetně vý-
tlaku z čerpací stanice.

Přesné vymezení vedení ka-
nalizačních stok v jednotli-
vých ulicích si každý může zjis-
tit na oddělení rozvoje a územ-
ního plánování stavebního od-
boru Městského úřadu v Bo-
humíně, v úředních dnech 
v kanceláři č. dveří 234.

V současné době jsou zpra-
covávány 4 projektové doku-
mentace pro územní a staveb-

ní řízení (lokalita Úvozní ve
Skřečoni, Na Loukách v Pud-
lově, Anenská v Záblatí a S.K.
Neumana ve Starém Bohumí-
ně). Město Bohumín zároveň
požádalo Moravskoslezský kraj
o přidělení dotace na zpraco-
vání projektové dokumentace
všech ostatních lokalit. Před-
pokládáme, že všechna povo-
lení ke stavbě vybraných kana-
lizačních sítí budou vyřízena 
v průběhu let 2007 - 2010.

Protože celkové náklady na
výstavbu kanalizačních stok
přesáhnou 200 mil korun plá-
nujeme, že se realizace usku-
teční v minimálně 5 etapách 
v letech 2008 - 2013. Jedině 
v případě dotace z Evropské u-
nie však bude město schopno
dodržet předpokládaný termín
odkanalizování všech měst-
ských částí. 

Vedení města spolu s týmem
zaměstnanců radnice zajistí
všechny kroky potřebné k rea-
lizaci výše uvedeného plánu
výstavby. Pak už je na vás, ob-
čanech, abyste všichni co nej-
dříve využili možnosti napoje-
ní na novou kanalizační sí� 
a připojili se tak nejen slovy 
k ochraně svého životního
prostředí.

Petr KAMÍNEK, 
stavební  odbor

Od počátku příštího roku ukončí platnost stávající povole-
ní vypouštění odpadních vod do povrchových recipientů (po-
vrchových toků) vystavených do 31.12.2001. Účinná zůstávají
povolení, vydaná po 1.1.2002.
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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 Janáčkově
811, 1+1, kategorie II., číslo
bytu 1, 1. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 51,10 m2, pro vý-
počet nájemného 44,95 m2.
Prohlídka bytu 27.4. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
2.5. v 16 hodin.

● Byt na ulici Čs. armády
1072, 1+3, kategorie I., číslo
bytu 52, 8. nadzemní podlaží.
Celková plocha 69,96 m2, pro
výpočet nájemného 64,95 m2.
Prohlídka bytu 26.4. od 8.30
do 9 hodin. Licitace se koná
2.5. v 16.15 hodin.

● Byt na ulici Bezručově
1143, 1+1, kategorie I., číslo
bytu 72, 13. nadzemní podlaží.
Celková plocha 31,20 m2, pro
výpočet nájemného 28,88 m2.
Prohlídka bytu 27.4. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
2.5. v 16.30 hodin.

● Byt na ulici Bezručově
1143, 1+1, kategorie I., číslo
bytu 37, 7. nadzemní podlaží.
Celková plocha 29,70 m2, pro
výpočet nájemného 28,13 m2.
Prohlídka bytu 27.4. od 10.30
do 11 hodin. Licitace se koná
2.5. v 16.45 hodin. 

Nepřehlédněte: chystá se licitace městských bytů

Přij�te si na radnici vybrat nový byt 

● Byt na nám. T. G. Masa-
ryka 226, 1+1, kategorie I.,
číslo bytu 1, 1. nadzemní pod-
laží. Celková plocha 45,87 m2,
plocha pro výpočet nájemné-
ho 43,08 m2. Prohlídka bytu
3.5. od 8 do 8.30 hodin. Lici-
tace se koná 7.5. v 16 hodin. 

● Byt na ulici Nerudově
566, 0+1, kategorie I., číslo
bytu 1, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 25,80 m2, pro
výpočet nájemného 25,80 m2.
Prohlídka bytu 2.5. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
7.5. v 16.15 hodin. 

● Byt na ulici Okružní 378,
1+1, kategorie II., číslo bytu 3,
2. nadzemní podlaží. Celková
plocha 59,86 m2, pro výpočet
nájemného 59,86 m2. Prohlíd-

ka bytu 3.5. od 8.45 do 9.15
hodin. Licitace se koná 7.5. 
v 16.30 hodin.

● Byt na ulici Mírové 1016,
1+3, kategorie I., číslo bytu
20, 4. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 57,43 m2, pro vý-
počet nájemného 55,78 m2.
Prohlídka bytu 10.5. od 10.45
do 11.15 hodin. Licitace se ko-
ná 14.5. v 16.30 hodin.

● Byt na ulici Bezručově
1143, 1+3, kategorie I., číslo
bytu 63, 11. nadzemní podlaží.
Celková plocha 68,43 m2, pro
výpočet nájemného 66,86 m2.
Prohlídka bytu 11.5. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
14.5. v 16.45 hodin.

Bližší informace na tel. čísle
596 092 199. (vach)

Ačkoliv do předání zrekon-
struovaného domu, kterému
se už asi nebude říkat jinak
než hotelový, ještě pár měsí-
ců schází, byty již začíná měs-
to nabízet budoucím nájem-
níkům. Velký výběr různých
velikostí uspokojí každého.

Město je nabídne okruhu 
osob s omezeným příjmem.
Díky dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj musí dodržet
předem stanovená pravidla. 
A ta určují, že byty budou při-
děleny rodinám, které jsou fi-
nančně podprůměrné. A jaké
byty budou k dispozici? Všech-
ny jsou I. kategorie o velikos-
tech 1+1, 2+1, 3+1, 2+kk
a 3+kk (kk = kuchyňský kout). 

Podle pravidel pro nakládá-
ní s byty pro příjmově vymeze-
né osoby (schválené radou měs-
ta s platností od 11.4.2007 
a podle nařízení vlády 146/2003
Sb.) musí žadatel o nájem to-
hoto bytu být občanem Evrop-
ské unie, dosáhnout 18 let vě-
ku a být způsobilý k právním
úkonům. Navíc musí trvale
bydlet po dobu 5 let na území
Bohumína nebo zde alespoň
jeden rok před podáním žá-
dosti mít zaměstnání. O byt
mohou požádat také studenti
Slezské univerzity Opava.

Žádost se podává na přede-
psaném formuláři, který zá-
jemce obdrží na odboru majet-
kovém v budově radnice. 

K čemu bude úřad přihlížet
při posuzování žádosti? Zej-
ména k průměrnému měsíční-
mu příjmu. Ten se posoudí po-
dle zákona 110/2006 Sb. v ob-
dobí 12 měsíců před uzavře-
ním nájemní smlouvy. Nesmí
přesáhnout 0,8 násobek prů-
měrné měsíční mzdy, která je
zveřejňována Českým statis-
tickým úřadem a v současné
době dosahuje částky 20 211
korun. Osoba s dalšími členy

domácnosti prokáže, že součet
průměrných měsíčních příjmů
v období 12 kalendářních mě-
síců před uzavřením nájemní
smlouvy nepřesáhl 1,5 náso-
bek průměrné měsíční mzdy.
O tom žadatel doloží čestná
prohlášení všech osob, které
budou v bytě bydlet. K žádosti
o bezbariérový byt je nutné
doložit lékařské potvrzení a vy-
jádření sociálního odboru o nut-
nosti bezbariérového bytu. 
A také to, že žadatel je scho-
pen samostatného bydlení.

Podmínky pro příjem žádos-
tí jsou stejné jako při licitaci

bytů, doplněné o podmínku, že
si žádost nemohou podat zá-
jemci, kteří byli uznáni vinnými
z přestupků proti veřejnému
pořádku a občanskému soužití.

Bude následovat licitace se
základní vyvolávací cenou 24
korun za metr čtvereční. Ná-
jemní smlouva se uzavře maxi-
málně na dobu dvou let s mož-
ností opakovaného prodlouže-
ní. Současně s nájemní smlou-
vou se sepíše smlouva o kauci
na městský byt. 

Uzávěrka pro příjem žádostí
v prvním kole je 30. června
2007. V případě, že v prvním
kole nebudou obsazeny všech-
ny byty, bude vyhlášeno druhé
kolo, které rozšíří okruh mož-
ných žadatelů také o občany 
okresů Karviná, Ostrava, Opa-
va a Frýdek-Místek za stejných
podmínek jako v prvním kole.
Uzávěrka druhého kola bude
31. srpna 2007. Před licitacemi
si lidé budou moci nabízené
byty prohlédnout. Termíny pro-
hlídek budou uveřejněny na
internetových stránkách, v Oku
i ve vývěskách městského úřadu.

Žádosti přijímá a bližší infor-
mace podá Lenka Vachtarčíko-
vá, odbor majetkový, e-mail:
vachtarcikova.lenka@mubo.cz,
tel. 596 092 199.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ

▲ V rekonstruovaném »hotelovém domě« najdete na konci léta už jen
moderní byty I. kategorie. Foto: vizualizace



▲ Parkování podél kina bude možné již na podzim. Mezitím dojde ještě
k přemístění busty T. G. Masaryka do prostor radnice a na jejím místě
vyroste nový vodní prvek. Foto: František Krejzek
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Problém se stále narůstají-
cím počtem automobilů a ne-
dostatkem parkovacích stání
pomohou v Bohumíně už
koncem letošního roku vyře-
šit nová parkovací místa. Ve
dvou lokalitách v centru
města jich vyroste téměř
stovka. 

Projekty počítají s výstav-
bou parkoviště v místě býva-
lých tenisových a volejbalo-
vých kurtů u nádraží Českých
drah a v okolí rekonstruované-
ho kina. 

»V prostoru kurtů plánujeme
vybudovat 87 kolmých parkova-
cích stání. U kina se v rámci po-

slední části regenerace centra
města najde prostor pro dalších
11 stání,« popsala záměry rad-
nice vedoucí investičního od-
boru Jitka Ptošková. 

Městu se podařilo získat na
realizaci obou projektů státní
dotaci ve výši dvacet miliónů
korun. Práce na výstavbě par-
koviště u Českých drah zač-
nou 2. července a motoristům
by mělo začít sloužit koncem
roku. Termín ukončení stavby
je 31. října. O měsíc dříve by
mělo být dokončeno parkoviš-
tě před kinem a podél něj. 
Zprovozněno bude v říjnu le-
tošního roku. 

Lukáš KANIA

Přibudou další parkovací místa v centru města

Do sportu a kultury dáme miliony

Tato částka ale nemusí být
konečná. Žádat o příspěvky na
akce pořádané ve druhé polo-
vině roku mohou organizace
až do konce května. »Spolky
žádají město o příspěvek na svou
činnost nebo chtějí finančně pod-
pořit při pořádání kulturních,
sportovních či zájmových akcí.
Církve naopak potřebují přispět
na opravy objektů. Každou žá-
dost proto individuálně posoudí-
me a zastupitelstvu doporučíme
částku, kterou daný subjekt či ak-

ci podpořit. Na samotných zastu-
pitelích ale zůstává, do jaké míry
žádostem vyho-
ví. Zda spolky
podpoří maxi-
mální částkou, o kterou žádají, 
anebo schválí jinou výši dotace,«
uvedla vedoucí odboru škol-
ství, kultury a sportu Pavla
Skokanová. 

O rozdělení převážné větši-
ny finančních prostředků na
rok 2007 zastupitelé rozhodli
na svém zasedání 11. dubna.

Na činnost a pořádání akcí 
v oblasti sportu schválili zastu-
pitelé celkem 3 359 tisíc ko-
run, v oblasti kultury 977 tisíc
korun a ostatní zájmové spol-
ky získaly 228 tisíc korun.
Církvím zastupitelé přiklepli
příspěvky na opravy jejich ob-

jektů v cel-
kové výši 100
tisíc korun. 

V loňském roce rozdalo
město sportovním či kultur-
ním spolkům a organizacím
4,6 milionu korun a muselo
posoudit 210 žádostí. Zhruba
3 miliony korun rozdělilo měs-
to mezi sportovní organizace,
více než 1 milion korun pak
věnovalo kulturním subjek-

tům. Bohumínským církvím
přispělo téměř 400 tisíci koru-
nami ze svého rozpočtu. A na
ostatní zájmové spolky město
vynaložilo asi 200 tisíc korun.

»Zastupitelé se snaží, aby od
města každý subjekt finanční
příspěvek dostal. Proto musejí 
u některých žádostí snížit částku,
aby vyhověli všem. Ještě se nám 
u obvyklých a pravidelně se opa-
kujících sportovních či kulturních
akcí nestalo, že by daný subjekt
nedostal na jejich pořádání ani
korunu. Jen výjimečně se stává,
že město nepřispěje« řekl staros-
ta Petr Vícha.

Lucie BALCAROVÁ,
tisková mluvčí 

dotace

Pěti miliony korun podpoří v letošním roce radnice aktivi-
ty bohumínských občanských sdružení, sportovních klubů či
církevních organizací. Město letos obdrželo od bohumínských
sdružení celkem 176 žádostí o finanční podporu. Organizace
chtějí získat dotace dohromady za více než pět milionů korun.

Od 24. dubna mají zájemci 
z devátých tříd možnost podá-
vat přihlášky ve druhém kole.
Zatím jsou volná místa u stu-
dijních oborů mechanik elek-
tronik, kuchař a obchodník 
a také u všech učebních oborů
s výjimkou učebního oboru
kadeřnice.

Ve druhém kole přijímá ško-
la přihlášky až do konce srpna.
Neúspěšní žadatelé o studium
na gymnáziích nebo průmyslo-
vých školách mají možnost ješ-
tě přihlášky podat.

Některé obory bohumínské
střední školy nabízejí možnost
získání řidičského průkazu sku-

piny B zdarma v rámci výuky.
Škola spolupracuje s polskými
a německými školami obdob-
ného typu. V rámci projektu
Socrates se mohou nejlepší
studenti ucházet o třítýdenní

studijní pobyt v zahraničí.
Studenti mnoha oborů se pra-
videlně zúčastňují krajských 
i celostátních soutěží v odbor-
ných dovednostech.

František KREJZEK

Střední škola nabízí studentské stáže v zahraničí
Střední škola Bohumín uzavřela 23. dubna první kolo přijí-

macích pohovorů. Testy z obecných studijních předpokladů
absolvovali žáci základních škol u oborů výchovná a humanitár-
ní činnost, technické lyceum a provoz a ekonomika dopravy.

Nabídka Střední školy Bohumín: studijní obory s maturitou,
na které je možno se ještě hlásit: mechanik elektronik, kuchař,
obchodník. Učební obory se závěrečnou zkouškou s dosud vol-
nými místy: zámečník, obráběč kovů, automechanik, elektri-
kář - silnoproud, autoelektrikář, krejčí, truhlář - výroba ná-
bytku, instalatér, technicko-administrativní pracovník a ku-
chař - číšník. Informace získáte na tel. 596 013 298.
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Maják městské policie
Výsluní. Strážníci dohledali ve
sběrně odcizený materiál, na-
lezli známého »sběrače« a vše
předali PČR.

● Ve Starém Bohumíně se
snažil podnikatel z Dětmaro-
vic vyhodit větší množství zá-
řivek do kontejneru. Nebez-
pečný odpad si odvezl a zapla-
til blokovou pokutu.

● Založení černé skládky
strážníci řešili na Nádražní 
ulici. Přestupce větší množství
nábytku uklidil a taktéž při-
spěl pokutou do pokladny
města.

Karel VACH, 
ředitel Městské policie Bohumín

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

● U rodinného domku na ul.
Ostravské došlo 4.4. ke kráde-
ži většího množství železného
materiálu. Podezřelého pacha-
tele, který z místa utekl, stráž-
níci rychlým zákrokem zadrže-
li na ulici Na Chalupách. Od-
cizený materiál měl tento muž
připravený k odvozu poblíž
domku. 

● O den později strážníci
kontrolovali podezřelého mu-
že s plným dvojkolákem mate-
riálu, o kterém tvrdil, že jej na-
šel a vezl jej do sběrny surovin
na ulici Drátovenské. Dalšího
dne nám byla oznámena krá-
dež stejného materiálu od ro-
dinného domku na ulici Na

Děkuji strážníkům Městské policie Bohumín Ondrovi
Semjanovi (na snímku Františka Krejzka) a Ivo Uherkovi,
kteří 3. dubna v rámci projektového dne zdraví provedli bese-
dy s žáky naší školy k prevenci kriminality. Oceňuji jejich
pěkný přístup k žákům a jejich profesionalitu.

Marie VALUŠTÍKOVÁ, 
ředitelka Základní školy Bohumín-Skřečoň 

Strážníci přednášeli dětem

V červnu téhož roku byla 
uspořádána Národní pou� ve
prospěch chráněnky Kopyto-
va. Město Čáslav předalo Ko-
pytovu 110 tisíc Korun česko-
slovenských a návštěvníci čá-
slavských zábavních podniků
odevzdávali dobrovolnou daň

1 korunu čes-
koslovenskou
ve prospěch
»kmotrovské obce« Kopytova.

Po jednašedesáti letech se
zástupci města Čáslav a obce
Kopytova dohodli na setkání.
Vzpomenou na doby, kdy je

poutalo neviditelné pouto so-
lidarity a symbolicky zasadí
společně strom přátelství. De-
legaci města Čáslav přijme 
30. dubna na radnici starosta

Petr Vícha.
Sdružení ha-

sičů Čech, Mo-
ravy a Slezska,

Sbor dobrovolných hasičů Bo-
humín-Šunychl, Kopytov a měs-
to Čáslav vás zvou na slav-
nostní akt, při kterém bude 
v Kopytově vysazena památná

Po šedesáti letech se sejde »kmotr s kmotřencem«
lípa. V pondělí 30. dubna v 17
hodin nabídnou Kopytovští
tento program: výsadba lípy,
výstava historických pramenů
poválečného kmotrovského měs-
ta Čáslav, přednáška dr. Ham-
plové o přírodní památce Hra-
niční meandry řeky Odry. Mla-
dí hasiči z Kopytova předve-
dou svou zručnost při hašení
hořícího domečku. Bude pro-
stor i k povídání se zástupci
Čáslavi a na volnou zábavu.

František KREJZEK

Bylo krátce po válce a Slezsko potřebovalo pomoc. Mnohá
česká města přebírala »kmotrovství« nad válkou postiženými
obcemi a městečky. Rada Místního národního výboru v Čá-
slavi se 29. dubna 1946 usnesla na převzetí kmotrovství nad
osadou Kopytov u Bohumína ve Slezsku. 

z  h is tor ie

Lze také využít placení ban-
kovní kartou přímo v poklad-
ně městského úřadu. Pokud
budete platit na dvakrát, ter-
mín splátky druhé části po-
platku je konec srpna. Neče-
kejte, až si váš pes sám řekne 
o úhradu poplatku a překvap-
te ho vlastní pozorností.

Uvažujete-li o pořízení pejs-
ka, zaje�te se podívat do psího
útulkuv Šunychlu. Doložíte-li

při přihlašování doklad o tom,
že váš pes pochází právě od-
tud, budete od placení poplat-
ku osvobozeni celé dva roky. 
A u štěňátek nezapomeňte - po
dosažení 3 měsíců věku je nut-
né psa přihlásit na odboru fi-
nančním v budově radnice. Dal-
ší informace získáte na e-mai-
lu kaniova.jitka@mubo.cz ne-
bo u Jitky Kaniové, telefoní
číslo 596 092 188.  (frk)

Váš pes si ještě neřekl o poplatek?
Před námi je už jen pár posledních dubnových dnů a skončí

termín, ve kterém je nutné zaplatit místní poplatek za svého
čtyřnohého kamaráda. Můžete si na radnici dohodnout plat-
bu ve dvou splátkách, pokud částka přesahuje 400 korun, 
nebo zaplatit celou sumu najednou v hotovosti.

Setkání v městských částech
V předstihu upozorňujeme na blížící se setkání občanů

městských částí s vedením města a zástupci radnice. Letos se
uskuteční pouze na jaře, začátkem června.

● Úterý 5.6. Vrbice v 16 hodin, restaurace U Zvonu, Pudlov 
v 17.30 hodin, restaurace U Kanárků.

● Středa 6.6. Šunychl v 16 hodin, restaurace U Jelena, Starý
Bohumín v 17.30 hodin, Základní škola Starý Bohumín.

● Čtvrtek 7.6. Záblatí v 16 hodin, sokolovna Záblatí, Skřečoň 
v 17.30 hodin, Základní škola Skřečoň. (red)

... o Národním domě ve Starém
Bohumíně je již rozhodnuto?

Na svém dubnovém zasedání zastupitelstvo města schválilo od-
koupení Národního domu na náměstí Svobody ve Starém Bohu-
míně do majetku města s jeho následnou rekonstrukcí. (red)

víte, že...
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▲ Samoobsluha »Hanusek« je ve Skřečoni oblíbenou prodejnou potravin
a o zákazníky nemá nouzi. Foto: František Krejzek

Nejlepší prodejci OKA - seriál rozhovorů s bohumínskými podnikateli

»U Hanuska« jsou zákazníci spokojeni
Městské noviny OKO se

prodávají na třiapadesáti
místech po celém městě.
Každých čtrnáct dnů si čte-
náři zakoupí téměř tři tisíce
výtisků. Také zásluhou pro-
dejců, kteří na svých pultech
městské noviny nabízejí, je
remitenda (neprodané výtis-
ky) na úrovni čtyř procent.

Rádi bychom vám předsta-
vili alespoň některé z nich. Ve
Skřečoni prokazuje městským
novinám největší službu samo-
obslužná prodejna potravin
»Hanusek«. S jejím majitelem
Erichem Hanuskem jsme ho-
vořili o OKU i o podnikání. 

■ Kolik výtisků prodáváte ve své
prodejně?
Začínali jsme na stovce, pak

jsme prodej zvýšili na sto pa-
desát a v posledních měsících
prodáme všech 180 výtisků
městských novin.

■ Jste velkou prodejnou?
Patříme mezi středně velké

samoobsluhy. Máme široký
sortiment potravin, zeleninu,
maso, drogerii. Noviny leží 
u pokladny, jsou hned na očích,
každý si jich všimne a koupí.

■ Jaká byla reakce kupujících na
dvoukorunové zdražení OKA?
Regionální tisk stojí přes de-

set korun a lidé ho kupují den-
ně. Jednou za čtrnáct dnů dát
sedm korun lidem nepřipadá
přehnané, zvláš� když se zají-
mají o dění ve městě. Barevné
OKO navíc vypadá hezky.

■ Kdy jste začal podnikat 
v obchodě?
Od roku 1991. Jsem vyučen

v oboru. Obchodní řemeslo se
předává v naší rodině již pátou
nebo šestou generaci. Začínal
jsem s večerkou na hlavní tří-
dě, zařizoval jsem prodejnu
vedle hotelového domu, ny-
nější Albert. Po revoluci jsem
v aukci získal tento obchod na
ulici 1. máje ve Skřečoni.

■ V čem je tajemství stabilní 
klientely, dostatku zákazníků?
Jsou to příznivé ceny a spo-

lehliví zaměstnanci. A určitě
to není jen o osmihodinové
pracovní době. Rád bych se
pohyboval v prodejně a hovo-
řil se zákazníky, ale vedení

prodejny mi zabere hodně ča-
su, navíc si dělám administra-
tivu sám.

■ Jak na vás dopadá rozšiřování
nových řetězců ve městě?
Možná to pocítíme i my, ale

prodejna naproti budoucího
supermarketu Lidl bude mít
co dělat vypořádat se s konku-
rencí. Přeji jim, aby se to po-
dařilo. Představoval bych si
větší prodejní plochu, ale za-
tím s rozšířením a případným
zadlužením nepočítám. Člo-
věk neví, co bude. Měl jsem 
obavu i ze stavby D47, toho
většinou využijí silné obchod-
ní řetězce a postaví v blízkosti
supermarket. Dálnice je na-
štěstí dost vzdálená.

■ Máte nějaký fígl, jak si udržet
zákazníka?
Zákazník vyžaduje slušné

jednání a dobrou cenovou po-
litiku. Jsem členem sítě Hruš-
ka, nabízíme zvýhodněné ce-
nové akce. Podle malého prů-
zkumu, který jsem si udělal,
jsou zákazníci spokojeni. A to
obchodníka těší.

■ Je dobré být členem větší sítě?
Síla sítě, ve které je mnoho

menších prodejen, přináší vý-
hody obchodníkovi i zákazní-
kovi. Vůči dodavatelům máme
silnější pozici a dobré podmín-
ky. Je s tím více práce, ale díky
tomu mohu nabízet zboží za
dobré ceny.

■ Bude ve vaší rodině dodržena
tradice a bude mít obchod 
nástupce?
Ano, syn letos bude matu-

rovat na obchodní akademii.
Někdy jsem z toho již velmi 
unaven a potřeboval bych po-
mocníka nebo společníka.

■ Jak vaše firma spolupracuje 
s městem?
Protože jsem hrával fotbal 

v Dolní Lutyni, sponzorsky
podporuji tamní oddíl, skře-
čoňské škole se snažím také
pomáhat, protože našimi zá-
kazníky jsou zároveň rodiče
dětí, které tam chodí. Sponzo-
ruji Dětský diagnostický ústav
v Šunychlu. Samozřejmě v rám-
ci možností, které mi obchod
dává.

Rozhovor připravil 
František KREJZEK

Až do poslední chvíle trvá
nejistota - pojedeme, nepoje-
deme? Internetové zpravodaj-
ství o stavu sněhu sledujeme
každodenně. Někteří rodiče
(nevěřící Tomášové) děti z ly-

žařského výcviku odhlašují,
zbývá přes třicet skalních opti-
mistů od 2. do 9. třídy. A pak
přichází spásný nápad. Cho-
pok, vyhlášené středisko v Níz-
kých Tatrách má sněhu dost 

a od Malina Brda je to jen pár
kilometrů. Je třeba změnit or-
ganizaci zájezdu. Nakonec od-
jíždí autobus lyžařů a snow-
boardistů za velkou neznámou.
Počasí nás ale odměňuje pře-
krásnými slunečnými dny, 130
cm sněhu a ideálními lyžařský-
mi podmínkami. Lyžování ve
výšce 1440 až 2000 metrů a krás-
ná panorama Nízkých a Vyso-

kých Tater přinesla lyžařům ne-
zapomenutelné zážitky. Posled-
ní den, jako protiváhu lyžová-
ní, strávily děti v moderním 
areálu termálního koupaliště
Bešeňová. Zažili jsme jeden 
z nejkrásnějších »lyžáků«.
Zkrátka, děti sluníčkové školy
na letošní zimu vyzrály!

Dagmar ŠOSTOKOVÁ,
ředitelka školy

Není pochyb o tom, že letošní zima byla jiná, než
ostatní. Teplo, žádný sníh! Pro lyžaře katastrofa!
Každoroční lyžařský výcvik Masarykovy základní

školy a Mateřské školy na Malinu Brdu je ohrožen.
Mnohé školy »lyžáky« ruší, ale sluníčková škola se nevzdává. 

Jak jsme ve »sluníčkové škole« vyzráli na letošní zimu
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Letní kino zahajuje v květnu promítání
Svou druhou sezónu zahá-

jí v půli května letní kino.
Diváci, kterým chybí již od
minulého podzimu filmová
představení v kině K.A.R.,
jistě přivítají zajímavé tituly,
které během čtrnácti květ-
nových dnů nabídne otevře-
ný amfiteátr v parku Petra
Bezruče.

Posezení v příjemném pro-
středí nabízí již také od 14.
dubna venkovní restaurace,
která s letním kinem sousedí.
Občerstvit se zde můžete od 14
do 22 hodin.

Kulturní agentura Radost,
která letní kino provozuje, do
programu zařadila tato filmo-
vá představení: 

● Sobota 12. a neděle 13.5.
Královna. Historické drama
ze zákulisí královské rodiny,
ale i vysoké politiky v období
po tragické smrti Diany. 

● Čtvrtek 17. a pátek 18.5.
Obsluhoval jsem anglického
krále. Hořká komedie Jiřího
Menzla o muži, který na konci
svého života hledá obrazy ča-
su, který prožil. 

● Sobota 19. a neděle 20.5.
Vratné lahve. Komedie Jana
Svěráka o loučení, vítání a ji-
ných pěkných manželských
chvilkách. 

● Čtvrtek 24. a pátek 25.5.
Prázdniny pana Beana. Ko-
medie s Rowan Atkinsonem,
který se vydává z Británie při-
vést k šílenství Francouze. 

● Sobota 26. a neděle 27.5.
Hannibal - Zrození. Vstupte
do temné mysli Hannibala
Lectera, který vůbec není oby-
čejný kluk. 

● Čtvrtek 31.5. a pátek 1.6.
ve 21.15 hodin Bitva u Ther-
mopyl. Spartský král Leoni-
das a jeho 300 věrných bojov-
níků se utká s mnohonásob-

nou přesilou Peršanů pod ve-

dením krále Xerxese. 

Začátky představení, po-
kud není uvedeno jinak,
jsou v 21 hodin.

K.A.R. Bohumín, Student-

ská 781, telefon 596 012 124, 

e-mail: radost@karbohumin.cz,

www.karbohumin.cz (red)

▲ Letní kino pojme až 800 diváků. Foto: František Krejzek

První cvičení povedou bo-
humínská Gabka Jelínková,
Iveta Dendisová a Eva Sikoro-
vá. Deset minut před desátou
se na ploše objeví nejstarší
mažoretky ve střední Evropě.
Od jedenácti uvedou všechny
do varu muži. Skvostem show
je David Huf z Prahy, několi-
kanásobný mistr Evropy ve
sportovním aerobicu, brněn-
ský Roman Ondrášek a Petr
Berka z Mohelnice. 

Vstupenky jsou slosovatel-
né, hlavní cenou je DVD pře-
hrávač. Výtěžek ze vstupného
bude darován stacionáři Salo-
me Bohumín.

Bohumínská aerobic show
by se podle pořadatelů mohla

svou letošní účastí zařadit na
špičku v regionu.

Prodej vstupenek pro cvičící
(v předprodeji 150 korun, na
místě 200 korun) probíhá ve
Sportcentru a City cafe, ale ta-
ké v Ostravě, Havířově, Karvi-
né a Hlučíně. Divácké vstup-
né je symbolických 10 korun.

Jako pozvánku jsme zvolili
rozhovor s Davidem Hufem,
který má na svém kontě ně-
kolik českých mistrovských
titulů v párech i v mužích, ti-
tuly Mistra Evropy i stříbro 
z mistrovství světa ve spor-
tovním aerobicu.

● Tato pěkná akce se v Bohumíně
pořádá již po páté. Jste zde 
stálým hostem?

Z důvodů mého pracovního
vytížení coby sportovního ma-
nažera si velmi pečlivě a dlou-
ho dopředu vybírám akce, kde
se budu prezentovat. Proto to
v Bohumíně bude jedno z mých
mála představení v roli in-
struktora dance aerobiku v prv-
ní půlce tohoto roku. Navíc
jsem byl osloven pořadatelkou
této akce Ivetou Dendisovou,
která mi představila cíl - vy-
braná částka bude darována
na charitativní účely. Nemusel
jsem dlouho přemýšlet a ihned
jsem pozvání velmi rád přijal.
Jsem rád, že mohu svou účastí
přispět na dobrou věc.

● Na co se mohou cvičící, ale 
i diváci těšit? Jakou hodinu jste
si pro ně připravil?
Moje hodina bude taneční,

takže hodina dance aerobiku.
Jen bych chtěl dodat, že i já se
moc těším. Pocházím rovněž

ze severní Moravy a tak vím,
že je zde velmi silná, sympatic-
ká a početná cvičící veřejnost.
Navíc do Bohumína pojedu 
s vědomím, že svou účastí kaž-
dý z příchozích udělá nejen
něco pro své zdraví, ale hlavně
přispěje na dobrou věc. 

Připravil a Iveta DENDISOVÁ

Nenechejte si ujít Aerobic show v Bohumíně
V hale zimního stadionu zaduní 26. května reproduktory

rytmickou hudbou. V 8.45 hodin zde odstartuje pátá aerobic
show. Pořadatel Aerobic club Bohumín připravil pro všechny 
účastníky maratón pohybu a pro diváky nádhernou podívanou.

DDaavviidd  HHuuff

Čekáme Tě na 
Aerobic show!
Čekáme Tě na 
Aerobic show!
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V úterý 1.5.2007 od 9 do 10.30 hodin 
● koncert Dechového orchestru Českých

drah před výpravní budovou na náměstí
Adama Mickiewicze,

● defilé bohumínských mažoretek. 

Další informace v infocentru ČD Bohumín,
e-mail: zstbhminfce@opr.ova.cd.cz, telefon:
972 756 466.

Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ve dnech 27.4. - 1.5.2007 od 8
do 16 hodin výstava v infor-
mačním a kulturním středis-

ku železniční stanice Bohumín 
● kopie staniční kroniky,

● fotodokumentace přestavby železničního
uzlu Bohumín, 

● projekce staniční kroniky a přestavby 
železničního uzlu Bohumín.

Oslavy 160 let železnice v Bohumíně
Připomenutí dne "D", příjezdu prvního vlaku z Lipníku n./B do Bohumína 1.5.1847

1. května 1847 přijel z Lipní-
ku nad Bečvou do Bohumína
první vlak. Jednoduchá věta,
téměř konstatování, dnešní
běžná záležitost. Málokdo z bo-
humínských obyvatel si však
uvědomuje, že nebýt tohoto
historického faktu, Bohumín
nemusel být - a on by také
zřejmě nebyl - tím, čím se stal
a jakého významu následným
rozvojem průmyslu a obchodu
nabyl. A samotné město Bo-
humín by také zřejmě nevypa-
dalo tak, jak ho známe dnes.

● Zrodu nádraží Bohumín
předcházely potíže

Pokud bychom nahlédli do
časů vzniku železnice v Bohu-
míně, pak bychom jistě ne-
mohli říct, že vybudování že-
lezniční trati a stanice bylo jed-
noduchou a běžnou záležitostí.
Přestože byla železnice polovi-
ny devatenáctého století
mnohde v Evropě již běžným
způsobem dopravy, u nás to-
mu tak zdaleka ještě nebylo.
Původní v bolestech se rodící
a u rakouského dvora těžce pro-
sazovaný záměr, daný zvláštním
privilegiem císaře Ferdinanda
ze dne 4.3.1836, byl vést bo-
humínskou část Severní dráhy
císaře Ferdinanda SDCF k dneš-
nímu Starému Bohumínu.
Majitelé pozemků, kudy měla
budoucí železniční tra� vést,
však byli velmi nedůvěřiví,
skeptičtí a tvrdě se stavěli pro-
ti jakýmkoliv novotám. Proto
bylo nakonec využito náhrad-
ní řešení, díky kterému vedla
železnice o kus dál - dnes by-
chom řekli: stavělo se na zele-
né louce. I když o louce se vů-
bec nedalo mluvit vzhledem 
k bažinatému pozemku, na
kterém se začalo stavět. Tím
ovšem Starý Bohumín postup-
ně zůstával poněkud stranou
dění a okolo vybudované že-
leznice vznikalo nové, význam-
né průmyslové centrum, pů-
vodně nazvané Šunychl-Bo-
humín-nádraží. Vznikala dů-
ležitá křižovatka dopravy, ob-
chodu i lidských osudů. 

● Železnice a průmysl 
se vzájemně ovlivňovaly
ve svém rozvoji

Původní výpravní budova
bohumínské železniční stanice
stála jinde, než ta současná.
Byla to budova zvaná »záme-
ček«. Stávala v místě mezi
dnešním tržištěm a silničním
nadjezdem ve směru na Ostra-
vu. Svému účelu ale velmi br-
zy přestala sloužit, proto roku
1860 byla zahájena výstavba
nové staniční budovy v mís-
tech, kde je dodnes. Byla men-
ší než současná - a stejně jako
její předchůdkyně přestala 
brzy stačit své-
mu účelu. Pro-
to byla v letech
1902 - 1904 přestavěna do
dnešní podoby. 

Železniční stanice však není
jen budova, ale také koleje 
a další stavby a zařízení, které
jsou zapotřebí, aby vlaky moh-
ly jezdit. V době zahájení že-
lezničního provozu měla želez-
niční stanice jednu hlavní a tři
vedlejší koleje, několik kolejí
skladištních a kolej dílenskou.
Na dnešní poměry taková men-
ší »zastávka«, řekli bychom. 

S rozvojem železnice začaly
podél ní vznikat průmyslové
podniky, a to velice rychle.
Těžko lze dát jednoznačnou
odpově� na otázku, zda stav-
ba železnice přispěla k rychlé-
mu rozvoji průmyslu v Bohu-
míně, nebo naopak nově vzni-
kající podniky měly vliv na

rozvoj železni-
ce. Zřejmě se
obojí ovlivňo-

valo a podmiňovalo navzájem,
nebo� kupříkladu v době hos-
podářské krize třicátých let
dvacátého století měl pokles
průmyslové výroby velmi váž-
ný dopad v zaměstnanosti na
železnici - ale to jsme odbočili.

Faktem zůstává, že okolo že-
lezniční stanice rostly nové to-
várny a továrničky jako houby
po dešti. První bohumínský
průmyslový podnik - továrnič-
ka na výrobu mlýnských ka-
menů - byl založen už v roce
1875, dnes už ovšem po něm
není ani památky. 

O deset let později, v roce
1885, vzniká další významná
továrna, která je s Bohumínem
nerozlučně spojená - železárny.
Železárny, původní rourovna,
které založil berlínský průmysl-

ník Albert Hahn, se léty roz-
rostly do vpravdě obřích roz-
měrů a co do významu si v ča-
sech své největší slávy nezadaly
s ostatními velkými průmyslo-
vými giganty našeho regionu.
Průmysl a železnice byly neroz-
lučně spojeny společnými zá-
jmy - výrobou a přepravou su-
rovin a zboží. V závislosti na
požadavcích na přepravu zboží
i surovin vznikala další skladiš-
tě, vlečky, vykládací rampy 
a další potřebná zařízení.

S růstem průmyslové výroby
stoupal i počet obyvatel, což se
projevilo následně i na želez-
niční přepravě osob. Původní
prostory staniční budovy neby-
ly pro větší množství přepravo-
vaných osob dostačující a, jak
již bylo uvedeno, ani nová sta-
niční budova nedostačovala
stoupajícímu počtu cestujících.

(Pokračování příště)

160 let historie železnice v Bohumíně (1)
K letošnímu 160. výročí příjezdu prvního vlaku do Šu-

nychlu-Bohumína-nádraží připravili pracovníci Českých
drah historický seriál o vývoji železniční stanice Bohumín.
Autory textů jsou Ivan Čimbora a Ivana Kropáčová.

▲ »Zámeček« - první nádražní budova (na historické fotografii první
zleva). Dnes už tato stavba nestojí. Foto: ze sbírky sběratele Rosy

výročí
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Literární toulání studentů v Brně
Čtvrtek ráno, pro mnohé

obyčejný pracovní den, jen-
že pro partu studentů Střed-
ní školy Bohumín, kteří bu-
dou za necelé dva měsíce
maturovat, to jen tak obyčej-
ný den nebyl. Čekal nás
dvoudenní výlet za pozná-
ním a kulturou Brna. 

Po příjezdu jsme navštívili
Mahenovu knihovnu, aby-
chom v jejím velmi příjemném
přednáškovém sále vyslechli
zajímavý výklad asistentky Lu-
cie Jarkovské z Masarykovy
univerzity na dnes tolik aktu-
ální téma gender a feminis-
mus. Po docela poutavé hodi-
nové přednášce jsme litovali,
že nevyšel čas na diskusi, pro-
tože daná problematika nám
byla velmi blízká. 

Pak nás pracovnice knihov-
ny provedla historickými sály,
v nichž se dnes nacházejí jed-
notlivá oddělení. Seznámila
nás se službami, které tato nej-
větší knihovna na Moravě na-
bízí veřejnosti. Budova kni-
hovny byla před několika lety

rekonstruovaná a její prostory
vypadaly opravdu nádherně. 

Večer na nás čekala Hudeb-
ní scéna Městského divadla 
a muzikál Čarodějky z East-
wicku, který nás všechny o-
kouzlil nejen skvělými umě-
leckými výkony tří hlavních
představitelek, Markéty Sed-
láčkové, Jitky Švancarové a Ive-

ty Blanarovičové, ale i nádher-
nými písněmi. 

Druhý den ráno jsme se do-
trmáceli na hrad Špilberk.
Spousta z nás proklínala stavi-
tele hradu, protože pro jeho
místo vybral nejvyšší kopec 
v Brně. Následovala prohlídka
kasemat, která jsou především
známá jako bývalé vězení pro

nejnebezpečnější zločince, ja-

kým  byl i loupežník Babinský.

A jakoby vzdělávání a kultu-

ry nebylo pořád dost, rozhodli

jsme se ještě navštívit Morav-

skou galerii. Zde právě probí-

hala výstava nádherných foto-

grafií Josefa Sudka, jednoho 

z nejvýznamnějších českých

mistrů fotografie.

Program konečně skončil 

a přišlo očekávané volno, 

s nímž každý naložil podle své-

ho zájmu. Prohlédli jsme si ne-

jen Petrov, známý Zelný trh,

ale i Kavárnu Vladimíra Men-

šíka, která je plná vzpomínek

na jednoho báječného herce.

Myslím, že nikdo ze zúčast-

něných tohoto »výletu« neli-

tuje a naše díky patří vyučují-

cím českého jazyka, kteří nám

umožnili poznat tento kout

naší vlasti, a zvláště pak paní

učitelce Vančurové, která pro

nás celou akci připravila.

Veronika MASÁROVÁ, 
studentka Střední školy Bohumín

▲ Přednáška v Mahenově knihovně. Foto: Tereza Kořízková

Puškinův památník v Maryšce

Přehlídky ruských písní,
básní a prózy se zúčastnilo 15
studentů středních odborných
škol, učňovských škol a gym-
názií Moravskoslezského kra-

je. Soutěž proběhla pod zášti-
tou senátora a starosty našeho
města Petra Víchy.

Naši školu reprezentovaly
studentky Hana Milbergerová

z I. ročníku a Eva Gospošová
ze septimy. Na kytaru ji dopro-
vázel student II. ročníku
Adam Čermák. Za svůj velmi
dobrý výkon je porota doporu-
čila na celostátní přehlídku,
která se bude konat v Praze 
18. května 2007. 

Hana HABRAMOVÁ, 
studentka Gymnázia F. Živného 

Krajské kolo 41. ročníku Puškinova památníku si našlo 30.
března své místo v Salónu Maryška. Organizaci převzalo
Gymnázium Františka Živného za pomoci pořadatelů České
asociace rusistů a Česko-ruské společnosti. 

Foto: František Krejzek

Poděkování
úředníkům

Celému městskému 
úřadu, zejména Janě Ho-
leszové a Marceli Gabry-
šové a matrikářkám patří
mé poděkování za příklad-
né služby, které poskytují
klientům. S prací úřední-
ků bohumínské radnice
jsem nadmíru spokojena.

Rovněž BM servis, a. s.
patří mezi organizace, kde
jsou všichni velmi vstříc-
ní. Všem děkuje

Jarmila TOBIÁŠOVÁ

...od letošního 4. ledna si na
odboru dopravy vyměnilo svůj
starý řidičský průkaz celkem
744 řidičů a řidiček? Je-li váš
řidičský průkaz vydán před
1.1.1994, stačí vám k bezplatné
výměně na odboru dopravy jed-
na fotografii, řidičský průkaz 
a občanský průkaz. (vav)

víte, že...
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▲ Z plastových lahví studenti postavili auto. Foto: František Krejzek

CO VLASTNĚ VÍME O DNI ZEMĚ, EKOLOGICKÉM

▲ Na konci úklidu kolem Kališoku naplnili studenti sesbíranými odpadky celou stovku pytlů. Foto: František Krejzek

Nechali jsme ekologii pouze na dětech a mládeži?

● ● ● Masarykova základní škola
v týdnu, který končil 22. dubna
Dnem Země, zaktivizovala své
žáky k ekologickému chování
formou zhotovení alespoň jed-
noho výrobku z odpadových
surovin. Sbíral se starý papír 
a výtěžek poputuje do psího ú-
tulku. Žáci vysadili nové strom-
ky a keře, osazovali truhlíky 
a dávali do pořádku okolí školy.
Navštívili Stanici mladých pří-
rodovědců v Karviné, zoologic-
kou zahradu v Ostravě, meand-
ry řeky Odry, nejvyšší třídy
podnikly výlet na výstavu kvě-

tin do Olomouce či do Hranic-

kého krasu.

● ● ● Skřečonští školáci uklízeli

okolí své školy a také sportovní

areál Gliňoč. Oslavou se pro ně

stalo vysazení prunusu červe-

nolistého, stromu, který umís-

tili hned vedle stromu milénia

před budovou školy. Sadili ho

prvňáčci spolu s žáky devátých

tříd, kteří letos končí docházku.

Ti symbolicky předali starost 

o nový stromek svým nejmlad-

ším kamarádům, kteří o něj  příš-

tích devět let budou pečovat.

● ● ● Záblatí pročesaly děti zá-
kladní školy v pondělí 23. dub-
na. Každoročně se vydávají 
s pytli ulicemi a Zemi ulehčí od
poházených odpadků.

● ● ● Škola na ulici Čs. armády
svůj ekologický den uskuteční
30. dubna. Nejmenší vyjdou do
přírody, starší budou pracovat 
v dílničkách se zaměřením na
životní prostředí a nejstarší se
postarají o úklid v okolí školy 
a stadionu.

● ● ● Kolem školy a Fit školky
uklízeli také žáci školy na tř. Dr.
E. Beneše. Z radnice získali od-
padové pytle a z BM servisu od-
voz odpadků na skládku.

● ● ● Studenti gymnázia se v pá-
tek 20. dubna vydali uklízet ko-
lem Kališoku. Sebrali tady 1,5
tuny odpadků. Dalších osmde-

sát pytlů nasbírali podél řeky
dobrovolníci z řad občanského
sdružení Hraniční meandry Od-
ry. Byli vyzbrojeni velkými va-
ky, které dodal odbor životního
prostředí a služeb. Další stu-
denti navštívili skládku odpadů,
prohlédli si sběrný dvůr a sezná-
mili se se systémem likvidace au-
tovraků v recyklačním závodě.

● ● ● Střední škola Bohumín se
ekologických aktivit účastní
pravidelně. Letos na náměstí 
T. G. Masaryka 20. dubna při-
pomínala Den Země bohatým
programem. Studenti postavili
z prázdných plastových lahví
automobil a poté polyetylenové
lahve sešlapali na nejmenší ob-
jem, aby tak demonstrovali
smysl třídění odpadních látek.

František KREJZEK

Před 37 lety uspořádali poprvé američtí studenti Den Země.
Zúčastnilo se ho asi dvacet milionů lidí. Od roku 1990 se slaví
na celém světě. Letošního připomenutí stavu životního pro-
středí v Bohumíně se ujaly zejména základní a střední školy. 

Některé stavy nedokážeme ovlivnit
Zatímco v odpadovém hospodářství máme velmi dobré vý-

sledky, znečištění ovzduší v Bohumíně příliš ovlivnit nedokáže-
me. V celé ostravské aglomeraci jsou v posledních letech překra-
čovány limity. Za rok 2005 bylo na měřící stanici na Jateční uli-
ci naměřeno 58 mikrogramů polétavého prachu na metr krych-
lový a vloni 65 mikrogramů (limit je 40 µg/m3). Příčinou jsou
prachové emise z hutních podniků v Ostravě. Převládající jiho-
západní proudění vzduchu zasahuje právě Bohumín a okolí.
Jednotlivé zdroje znečišění emisní limity sice dodržují, ale kon-
centrace průmyslu na Ostravsku znamená i vysokou koncentra-
ci prachu ve vzduchu. Pavel KLIMOVIČ, vedoucí odboru

životního prostředí, dopravy a služeb
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Na Moravě nebyla její dlou-
hodobá fluktuace tak drama-
tická. Letos se první exemplá-
ře objevily u Odry ve Starém
Bohumíně 15.dubna. Vpřírod-
ní památce Hraniční meandry
Odry ji můžeme pozorovat až
do konce srpna.

Babočka sí�kovaná je jednou
z nejzajímavějších baboček,
protože tvoří dvě nápadné for-
my, které jsou ukázkovým pří-
kladem proměnlivosti druhu.

Druh obývá hlavně světlé
lesy a nivy podél potoků a řek.
Samičky kladou několik desí-
tek vajíček na spodní stranu lis-
tů, vajíčka jsou nalepena v po-
době řetízků. Housenka žije 
v mládí pospolitě, později se
zdržuje osamoceně vespod lis-
tů živné rostliny, jíž je kopřiva
(Urtica spp). Zpravidla se čtyři-
krát svléká - její vývoj trvá asi
měsíc. Při vyrušení padají hou-
senky k zemi, na rostlině zů-
stanou pouze jedinci, kteří se
právě svlékají nebo kuklí. Kuk-
la je zavěšena hlavou dolů. Cyk-
lické kolísání početnosti v prů-
běhu celého století bylo dolo-
ženo i z Belgie a Nizozemí.

Text a foto Jiří ŠUHAJ

Babočka sí�kovaná (Araschnia levana)
Tato naše nejmenší babočka se vyskytuje na Bohumínsku 

v současné době poměrně hojně. V Čechách se stala v první
polovině minulého století vzácností, od 50. let 20. století patří
opět k běžným druhům. 

Příroda kolem nás - motýli Bohumína (7)

Tento jev se odborně nazývá
sezónní polyfenismus. Jarní ge-
nerace (f. levana) jsou zcela od-
lišné od generace letní (f. prorsa),
takže v dřívějších dobách byly
považovány za samostatné dru-
hy (Vanessa Prorsa aV. Levana).
Občas se udává třetí generace 
s intermediálním zbarvením,
ale tyto pozdní nálezy jsou způ-
sobeny pouze nízkými teplota-
mi v době kuklení. Výskyt se
tak protahuje místy až do září.

▲ Babočka sí�kovaná - letní generace (f. prorsa)

▲ Babočka sí�kovaná - jarní 
generace (f. levana)

Staré lípy
musely dolů

Dvě lípy, které rostly na ná-
městí u budovy kina, byly po-
káceny. 

U jedné lípy bylo jednoznač-
ně jasné, že už se znovu nezaze-
lená. Uvnitř kmene byla zcela
ztrouchnivělá. U druhé to od-
borníci předpokládali po nále-
zu stejného napadení u kořenů
stromu. To se nakonec potvrdi-
lo, když lípa padla. Vnitřek
kmene stromu byl vyhnilý, stej-
ně jako u první lípy. 

Na podzim oba stromy na-
hradí jerlíny japonské, které 
uprostřed léta žlutobíle kvetou
a jsou odolné proti znečištění 
ovzduší v městském prostředí.

(frk)

Foto: 	ubica Jaroňová

M CHOVÁNÍ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ?

Občané si začínají uvědo-
movat, že i sběrný dvůr jim
nabízí možnost ekologického
chování. Je snazší a bezpeč-
nější odvézt stavební su�, sta-
rý televizor a další věci na le-
gální stanoviště, než trnout
hrůzou, kdy budu muset za
pytel vyhozený z jedoucího
auta zaplatit vysokou pokutu.

Přestáváme být neteční k ne-
šetrnému počínání některých
lidí v přírodě a ženeme je 
k odpovědnosti. Sluníčko nás
probouzí, stejně jako příro-
du, k pozitivním aktivitám.
Zatímco v lednu navštívilo
sběrný dvůr 178 občanů, v  ú-
noru 155 a v březnu už 371. 

(Pokračování na str. 13)

Jsme ekologicky uvědomělejší,
ale stále to ještě nestačí

Město se odpadovému hospodářství věnuje systematicky
po celý rok. Ke sběru odpadu všeho druhu jsou určeny běž-
né kontejnery na tuhý domovní odpad, separační nádoby
na tříděný odpad, pravidelně jsou na stanoviště přistavová-
ny kontejnery na velkoobjemový odpad a stále ještě šest-
krát ročně projíždí městem sběrna nebezpečného odpadu. ▲ Sběrný dvůr je v areálu BM 

servisu na Koperníkově ulici.

Od 1. května přichází BM
servis, a. s. s nabídkou odvo-
zu velkoobjemových odpadů
(skříně, gauče, ledničky, prač-
ky, televizory a další) do sběr-
ného dvora multikárou. 

Tuto službu si mohou občané
objednat osobně nebo telefo-
nicky v BM servisu, a. s. na te-
lefonních číslech 596 092 438,
443 nebo 459. Je nutné domlu-
vit se týden dopředu na termí-
nu. Odpady pak firma bude
svážet ve čtvrtky v době od 14
do 17 hodin nebo v soboty od
10 do 15 hodin.

Ceny za čtvrteční odvoz jsou
pro centrum města 381 korun,
pro Skřečoň 405 korun, pro o-
statní městské části 476 korun.

V sobotu jsou ceny 428 korun,
452 koruny nebo 524 koruny.

Další možností je zapůjčení
dvoukoláku, za který předem
složíte zálohu ve výši 500 ko-
run a prokážete svou totožnost.
Po vrácení vozíku dostanete zá-
lohu nazpět.

Šárka PLUTOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Nové možnosti při likvidaci odpadů
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výsledky

▲ Loňský ročník Běhu ulicemi města měl doposud rekordní účast 576
sportovců. Bude letos překonán? Foto: František Krejzek

Běh ulicemi města má letos dvě jedničky
Dvě jedničky

Běhu ulicemi
města zcela
právem může-
me udělit za
vždy perfektní

organizaci a za
všechny účastní-

ky uplynulých ročníků. 

A jsou to také dvě jedničky 
v letošním, jedenáctém roční-
ku závodu dětí, rodičů, mláde-
že i dospělých, který se poběží
8. května na náměstí T. G.
Masaryka. Běh ulicemi města
je spojen s Během Terryho Fo-
xe, který celé atletické dopo-
ledne uzavře.

Sportovce i všechny přízniv-
ce přivítá dechová hudba, kte-
rá náměstí rozezvučí již od de-
víti hodin. Před vlastním star-
tem proběhne v 9.30 hodin pi-
etní akt, při kterém položí zá-
stupci škol, organizací, tělový-
chovy i města kytice k pamětní
desce na budově radnice.

Start první kategorie běžců,
dětí s rodiči, odstartuje výstřel

pistole v 10 hodin. Pak již bu-
dou následovat v pětiminuto-
vých intervalech další katego-
rie ročníků od pětiletých po
dvanáctileté. 

V 11 hodin vyběhnou na tra�
dlouhou 1200 metrů ženy do
35 a nad 35 let. Muži do 35 let

odstartují pět minut nato a po-
běží nejdelší úsek - 1800 met-
rů. V 11.13 hodin je doba startu
kategorie mužů nad 35 a nad
50 let. V 11.20 hodin přijdou
na řadu starší žákyně, starší
žáci, dorostenky a dorostenci.
Velmi sledované štafety bohu-

mínských škol uzavřou star-
tem v 11.40 program Běhu uli-
cemi města.

Při Běhu Terryho Foxe, kte-
rý proběhne od 11.45 hodin
můžete dobrovolnou částkou
přispět na boj proti rakovině.

Finanční odměny i letos če-
kají na nejlepší běžce a běžky-
ně v kategoriích od dorostenek
a dorostenců po muže nad pa-
desát let.

Písemné přihlášky je nutno
podat do 5. května na adrese
zves.kronika@centrum.cz ne-
bo přímo na místě hodinu
před závodem u organizátorů
běhu. Závod bude živě vysílat
Televizní informační kanál.

Běh ulicemi města sponzo-
rují hlavní sponzoři Boche-
mie, Česká spořitelna, BIS in-
vest, město Bohumín, Rock-
wool a TJ Bohumín, atletika.
Mezi dalšími sponzory je dva-
cet dva osob a organizací z Bo-
humína.

Běh je součástí oslav 100.
výročí parku Petra Bezruče.

František KREJZEK

Letos vás opět zveme na na-
še kurty. Cena za hodinu hraní
zůstává stejná, tj. 60 korun.
Doporučujeme využívat kurty
mezi 8. a 15. hodinou, kdy ješ-
tě nehrají členové klubu. Váží-
me si každého hráče a doufá-

me, že bude u nás spokojen.
Bohumínský amatérský tenis
se u nás dvakrát ročně schází
na turnajích ve dvouhrách 
a čtyřhrách.

Zveme všechny neregistro-
vané hráče v kategoriích do

40, od 40 do 60 a nad 60 let
na 10. ročník memoriálu E.
Ševčíka ve dvouhrách. Bude
se konat 4. až 6. května na
kurtech ve Starém Bohumíně.
V pátek 4. května v 9 hodin
začíná kategorie nad 60 let 
a v sobotu 5. května v 8.30 ho-
din kategorie do 40 let. Další
informace na tel. 731 106 329.

Josef CZYŽ

Tenisový memoriál E. Ševčíka ve dvouhrách
Jsme tenisový klub bez závodních soutěží, klub pro všechny

amatérské, většinou bohumínské hráče. Pro ty, kteří mají te-
nis rádi a nedělají tento sport výkonnostně.

Další nečekanou prohru

jsme zažili na domácí palubov-

ce s VŠB Ostrava. V tomto zá-

pase jsme doplatili na slabou

střelbu trestných hodů, kdy se

nám podařilo z 21 proměnit

pouze 9. 

Bohumín - VŠB Ostrava

68:73. Body: V. Ziembinski

18, Havlík 17, Pohludka 12.

Do třetice jsme už další pro-

hru nepřipustili a na palubov-

ce nebezpečné OPF Karviná

jsme po velmi dobrém výkonu,

hlavně ve druhém poločase,
získali výhru. Jejím základem
byly tentokrát velmi úspěšné
trestné hody, kdy jsme z 20
proměnili 14. Dobře pod obě-
ma koši zahrál Kamil Havlík,
autor 32 bodů. 

OPF Karviná - Bohumín
53:80. Body: Havlík 32, Cmiel
14, Pohludka 12.

Alekos JAKOVIDIS,
předseda oddílu

Střídavě úspěšní basketbalisté
Naši košíkáři si připsali první prohry. S oslabeným týmem

bez tří hráčů základní pětky jsme prohráli v Havířově. Přes
bojovný výkon jsme nestačili na domácí, kterým vycházela
střelba a prohráli jsme 71:57.

● Šipky
Umístění v tabulkách po

26. kole:
1. liga
6. místo DC Skulls Partyzán

"A" Bohumín;
13. místo DC Tahiti Bohu-

mín

2. liga
9. místo Sportovka Bohumín
11. místo DC Skulls Party-

zán "B" Bohumín

3. liga
1. místo DC Hornet's Spor-

tovka Bohumín
6. místo BC Team Sportov-

ka Bohumín
7. místo Bingo Club Starý

Bohumín. (red)

● Letní sezóna na »zimáku«
Od pondělí 23.4. je zahá-

jen letní provoz na zimním
stadionu. Hala je v provozu
denně od 7 do 21 hodin. In-
formace na tel. 777 707
783, 596 016 530. (pie)
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Český rybářský svaz - místní organizace Bohumín pořá-
dá u příležitosti oslav státního svátku České republiky
8.5. od 6 do 12 hodin na revíru Odra 1B - Velké Kališovo
jezero veřejné rybářské závody.

Závody jsou určeny pro zájemce starší 15 let, kteří získají
hodnotné ceny. Lov je povolen na dva pruty s maximálně
dvěma návazci podle rybářského řádu. Do hodnocení se za-
počítává pouze úlovek kapra. Startovné činí 60 korun. Po-
drobnosti na sweb.cz/mobohumin nebo ve vývěskách MO.

Všechny příznivce Petrova cechu zve výbor MO

Rybářské závody

▲ Účastníci jednoho z předcházejících ročníků rybářských závodů.
Foto: František Krejzek

Díky příznivému počasí se
na start postavili cyklisté hned
17 oddílů nejen ze severu Mo-
ravy, ale i z Polska. 

Bohumínským se v silné
konkurenci dařilo pouze v ka-
tegorii masters a předvedli
skvělý závod. 

V závěru k cíli spurtovala
čtrnáctičlenná skupina, na je-
jímž čele bojovalo hned 6 bo-
humíňáků a mezi ně se doká-
zal protlačit jen jeden soupeř 
z Petřvaldu. V cíli byl nejrych-
leji Bogdan Zok (SK Šafrata) 
o pár centimetrů před Marti-

nem Giraczkou a Janem Baie-
rem (oba CK Kolík). 

Dalším závodem, který bude
náš klub pořádat, je tradiční
MTB cena Bohumína 1. květ-
na. K naší velké radosti přislí-
bila svůj start aktuální junior-
ská mistryně ČR Lenka Och-
mannová. Bude závodit proti
kadetům a tak očekáváme zají-
mavou podívanou.

Rostislav ŠAFRATA

Přijede závodit mistryně republiky
Prvním závodem, který letos pořadatelé z SK Šafrata Bohu-

mín připravili, byla silniční hodinovka okresní pohárové sou-
těže na bohumínskolutyňském okruhu. 

Mladší žáci prohráli v Al-
brechticích 1:4, branku vsítil
Kurušta. "A" žáci remizovali
rovněž v Albrechticích 2:2,
branky za Bohumín vsítili
Raczek a M. Kroščen. "B" žáci
prohráli v Horní Suché 1:4,
"A" dorost vyhrál nad Dětma-
rovicemi 2:0, "B" dorost vy-
hrál v Horní Suché 2:1 (Gábor
M.). "B" muži pokračovali ve

výkonech z podzimu a prohráli
v Dolní Lutyni 0:5. Samostat-
ná kapitola jsou muži "A"
družstva, kteří prohráli s MFK
Havířov 1:4. Toto utkání bylo
z pohledu KFS Ostrava a z po-
hledu policie ČR vnímáno ja-
ko rizikové a byly přijaty jak ze
strany Fotbalového klubu Bo-
humín, policie ČR, městské
policie, tak ze strany města 

opatření k zajištění zdárného
průběhu utkání a pořádku ve
městě. Po skončení utkání do-
šlo k malým incidentům, které
byly v zárodku vyřešeny. Chtě-
li bychom touto cestou podě-
kovat Policii ČR a městské po-
licii za zabezpečení pořádku 
a zdárného průběhu utkání.

Miroslav KŘAN, 
jednatel FK Bohumín

Výsledky Fotbalového klubu Bohumín

Setkání se
spisovatelkou 

Městská knihovna a Gym-
názium Františka Živného
vás srdečně zvou na Přátel-
ské literární setkání spojené
s autogramiádou autorky 
a bohumínské rodačky Ale-
ny Mrázové.

Vzácnými hosty budou na-
kladatel knihy pan Stefan Sze-
ryński a paní Marzena Kra-
jewska, 1. tajemnice Velvysla-
nectví Polské republiky v Pra-
ze. Akce se koná pod záštitou
Petra Víchy, senátora a staros-
ty města Bohumína. 

Proběhne zde křest nové
knihy Dům učitelů, která míří
zvláštním nostalgickým pohle-
dem do časů dětství. Přináší
barvitý obraz Bohumínska s od-
leskem jiných kultur i země-
pisných pásem. Zachycuje hr-
diny na konci 70. let minulého
století a ukazuje život ve všech
časech i souvislostech. Citlivé
vyprávění prodchnuté tajem-
stvím, nepostrádá humorný
nadhled. Působí jako pohlaze-
ní na duši.

Setkání se uskuteční v mul-
timediální učebně bohumín-
ského gymnázia v pátek 11.
května v 17 hodin. (lep)

Jsme ekologicky 
uvědomělejší, ale 
stále to ještě nestačí

(Dokončení ze str. 11)
Namátkou ještě počet těch,

kteří v minulém kvartále ode-
vzdali do sběrného dvora ne-
potřebné elektrospotřebiče:
leden 52, únor 32, březen 106
občanů. Jak by asi vypadalo
naše okolí, kdyby se v něm ob-
jevilo jen v březnu 23 tun sta-
vební sutě, které ve sběrném
dvoře odevzdali stavebníci?
Dalších téměř čtrnáct tun to-
hoto odpadu sem dovezli v prů-
běhu ledna a února. Chcete
ještě další číslo, které charak-
terizuje naše postupně se zlep-
šující ekologické chování? Za
tři měsíce převzali ve sběrném
dvoře 31 tun velkoobjemové-
ho odpadu - zejména nábytku,
pneumatik a textilu.

František KREJZEK

Odbor Klubu českých tu-
ristů TJ Bohumín pořádá 
v sobotu 12. května pro tu-
risty, mládež, rodiče s dětmi
a širokou veřejnost 33. roč-
ník turistického pochodu 
a jízdy na kolech Z Bohumí-
na do Bohumína. 

Start je před nádražím ČD
Bohumín. Trasy:
»pěší« 50 km, od 6 do 7 hodin,

40 km, od 7 do 8 hodin,
20 a 15 km, od 8 do 9
hodin,

»cyklisté« 50, 40, 20 a 15 km
od 8 do 9.30 hodin.

Startovné: dospělí 15 korun,
děti a mládež 5 korun. Cílem
je hájenka Záblatí (Baginec).
V cíli čeká občerstvení, u ohně
country muzika a tombola -
slosování všech startovacích
čísel. Každému účastníku bu-
de předán diplom a zvláštní
odměny nejmladšímu, nejstar-
šímu a nejvzdálenějšímu.

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

Klub českých turistů TJ Bohumín

● Z Bohumína do 
Bohumína
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STOP americkým 
základnám v Evropě 

pol i t ika

pol i t ika

Městský výbor Komunis-
tické strany Čech a Moravy
připomíná všem občanům
Bohumína, že až do konce
května 2007 je možné pode-
psat petici proti základnám
USA na našem území. A to
na na MěV KSČM, Masary-
kova ulice 148, vždy ve stře-
du od 15 do 16 hodin.

Řekli si 
své ANO

Jaromír Jančík a Pavlína 
Tichánková, oba z Bohumína;

René Piszczek a Inéz 
Lazarová, oba z Bohumína;

Matej Meniar a Lenka 
Dudziková, oba z Bohumína.

Májová veselice
Zveme všechny členy, příznivce, občany i mládež, kteří se

chtějí pobavit, na májovou veselici, která se uskuteční v sobo-

tu 28. dubna od 14 hodin v areálu PZKO v Novém Bohumí-

ně. Hudba a občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Jiří STRNAD, předseda MO KSČM

Státní rozpočet má šetřit vý-
daje - ředitelé škol dostanou
méně peněz na mzdy. A pora�-
te si, jak umíte! Máte dokonce
dvě možnosti. Bu� učitelům
škrtnete odměny a osobní pří-
platky, nebo navýšíte počet žá-
ků ve třídách na maximum,
přestanete dělit výuku jazyků,
tělocviku a podobně do skupin
a část učitelů propustíte! Která
varianta je lepší?

Už dnes po učitelích chceme
téměř nemožné. Zachovávat
individuální přístup téměř ke
každému dítěti. Nadané víc
motivovat a připravovat na
soutěže, postiženému chystat
speciální program a úkoly, po
výuce zajištovat volnočasové
aktivity, všechny pak uchránit
od drog, násilí a šikany, která
se šíří jako epidemie. Děti jsou

Naše vláda má bohulibé úmysly. Kromě daňové a zdravot-
nické reformy se chystá propustit až 40 tisíc státních zaměst-
nanců. Nelze než zatleskat - vždyť úřednický šiml je velmi
dobře živen a řehtá rok od roku hlasitěji. Jenže, což je neuvě-
řitelné, plnou polovinu plánovaného počtu má ušetřit škol-
ství. Nikoli však na ministerstvu, v administrativě či inspekci,
ale ve školách na učitelích! Jak snadné!

Dobrá vláda nad zlato...

dnes mnohem sebevědomější
(a to je dobře), ale mají i jiné
vzory, násilí berou jako přiro-
zenost, dožadují se svých práv,
povinnosti však často neuzná-
vají. A tak zřejmě brzy přijde
doba, kdy učitelé přestanou
používat křídu a tabuli. Ne
snad proto, že ji definitivně
vymění za moderní techniku,
ale ze strachu otočit se ke třídě
zády začnou místo ní nosit pi-
stoli u pasu.Te� možná maluji
čerta na ze�, ale příklad ma-
sakru na univerzitě ve Virginii
je varováním i pro nás.

Rozhodnout se, kromě ředi-
telů škol, budou muset i měs-
ta. V Bohumíně je dlouhodo-
bým a ne zrovna levným zámě-

rem, zachovat školy v měst-
ských částech Starý Bohumín,
Záblatí, Pudlov. Navíc podpo-
rujeme výuku jazyků, informa-
tiky a plavání mimořádnými fi-
nančními příspěvky. Chceme,
aby se naše děti domluvily 
v Evropské unii, aby počítače
byly jejich přirozeným pomoc-
níkem, aby uměly plavat nejen
ve vodě, ale i v životě. Pokud
však budeme muset za stát při-
spívat i na platy učitelů, pak se
musíme rozhodnout. Opravíme
méně cest, nebo snad vezmeme
finance z veřejného osvětlení 
a zeleně, případně přestaneme
podporovat sport a kulturu?
Pora�te! Nikdo z nás přece
nechce, aby kvůli naší zlaté
vládě ze škol odešli ti nejlepší
učitelé a místo nich nastoupili
nekvalifikovaní zaměstnanci
do přeplněných tříd.

Vláda, přes všechny před-
volební sliby, školy zřejmě neo-
chrání. Jen na nich šetří peníze
a vylepšuje si státní rozpočet.
Musíme spoléhat sami na sebe.

Věra PALKOVÁ, MO ČSSD 

Tento osvětový a infor-
mační »sloupek« připravuje
pro odběratele plynu Seve-
romoravské sdružení pro
zemní plyn. 

Distribuce zemního plynu
zahrnuje soubor činností, kte-
ré distributor zemního plynu
provádí v souladu s platnou le-
gislativou pro zajištění bezpeč-
né dodávky zemního plynu ko-
nečným zákazníkům. 

Především se jedná o pravi-
delné inspekční činnosti, ke
kterým patří kontrola trasy
plynovodů a přípojek, kontro-
la ochranných pásem, kontro-
la těsnosti, kontrola umístění
vizuálních značek, orientač-
ních sloupků a identifikačních
tabulek či provozní revize.

Mezi významné preventivní
činnosti zajiš�ované z hlediska
bezpečnosti patří také tzv. odo-
rizace zemního plynu(přidává-
ní chemické látky do zemního
plynu). Odorant je nejedovatá
organická sloučenina, která již
v malém množství dodává zem-
nímu plynu charakteristický,
nezaměnitelný zápach, a tím
ho »odhaluje« a identifikuje 
v okolní atmosféře (ve vzdu-
chu). Tento zápach má za cíl
vyvolat obrannou reakci a do-
nutit tak osoby opustit »zamo-
řený« prostor. 

Drtivá většina úniků, které
se v rámci výjezdů pohotovost-
ní a poruchové služby Severo-
moravské plynárenské, a. s.,
(telefonní číslo 1239) řeší, se
týkají hlášených úniků s kon-
centrací výrazně pod spodní
mezí výbušnosti.

Z »plynárenského« hlediska
je ale každý únik považován za
potenciální nebezpečí, protože
v sobě zpravidla skrývá tech-
nický problém. Občané by
proto neměli váhat s nahláše-
ním někdy i jen podezření na
možný únik zemního plynu na
poruchovou linku Severomo-
ravské plynárenské, a. s. tel. č.
1239 a přenechat jeho řešení
specialistům z distribuční spo-
lečnosti. 

Severomoravské sdružení 
pro zemní plyn

Bezpečnost 
při distribuci 
zemního plynu

● Druhá chirurgická 
ambulance je na 
poliklinice
Jedna z nejstarších dopiso-

vatelek OKA, paní Mária Mia-
diková, upozorňuje všechny,
kteří to ještě neví, že 2. chirur-
gická ambulance Bohumínské
městské nemocnice se nachází
v budově polikliniky na Čáslav-
ské ulici. Ordinuje zde primář
chirurgie Vojtěch Žoch. Paní
Miadiková ve svém dopise re-
dakci chválí jeho odbornost 
a přístup k pacientům. (red)

krátce
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Čas umí vše zahojit, 
ale jsou ztráty, 

které nepřebolí nikdy. 

Dne 28.4.2007 

vzpomeneme smutné

5. výročí úmrtí 

našeho drahého 

tatínka, dědečka, 

pradědečka a tchána 

pana Oldřicha MACHACZKA. 

Kdo jste ho znali, 

věnujte mu tichou vzpomínku. 

Dcery Eva a Božena s rodinami.

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

nikdy nezapomene.

�
Dne 29.4.2007 

by se dožil 80 let 

pan Květoslav MICHL. 

S láskou a úctou vzpomíná 

za celou rodinu 

manželka Emílie.

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

nikdy nezapomene.

Dne 29.4.2007 

by se dožil 70 let náš

milovaný manžel, otec,

dědeček a tchán 

pan Walter FUNK, 

který již 13 let žije jen v našich srdcích.

Stále s láskou vzpomíná manželka Anna,

dcery Jana, Květoslava a Šárka 

s rodinami.

Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají.

�
Dne 29.4.2007 

vzpomeneme 

1. smutné výročí 

úmrtí našeho otčíma 

pana Františka JESTŘABÍKA. 

S úctou a láskou vzpomíná 

Zdeňka a Jarmila s rodinami.

Kdo žije v srdcích těch,
které miloval a opustil,

ten neodešel. 

�
Dne 4.5.2007 

vzpomeneme 

2. smutné výročí úmrtí

paní Zdenky LEHMANNOVÉ. 

S láskou a úctou vzpomínají 

vnuk Rudolf s manželkou Ivetou 

a dcera Zdeňka s manželem Jiřím.

Kytičku na hrob 
Ti můžeme dát, svíčku
zapálit a vzpomínat. 

Dne 3. května 

by se dožil 80 let 

pan Antonín
CEDIVODA 

a zároveň v tomto roce v listopadu 
budeme vzpomínat 10. smutné výročí 

jeho úmrtí. 

S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka, dcera s manželem 

a vnučky s rodinami.

Vzpomínky - úmrtí

Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají.

�
Dne 27.4.2007 

by se dožil 60 let 

pan Emil JAKUBEC
z Bohumína. 

Vzpomínají manželka, 

syn, snacha, dcera, 

vnučky Aneta a Andrea.

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

nikdy nezapomene.
Dne 27.4.2007 

vzpomeneme 1. výročí

úmrtí tatínka, tchána,

dědečka a pradědečka

pana Oldřicha ZUZÁNKA. 
S láskou vzpomínají syn Oldřich, dcera

Eliška s manželem Josefem, 

vnučky Ivana s manželem Pavlem,

Gabriela s manželem Rostislavem 

a pravnoučata Eliška, Filip a Sebastien.

Odešel jsi tiše tmou, 
odešel jsi s bolestí svou.
Odešel jsi tam, kde Ti

hvězdy v noci rozkvetou,
v našich srdcích žiješ dál
se vzpomínkou bolestnou.

Dne 25.4.2007 jsme

vzpomněli 1. výročí úmrtí našeho syna

Antonína BALCÁRKA. 
S láskou stále vzpomínají rodiče, 

bratr Jiří s rodinou, 

sestra Anna s rodinou, teta Jarka, 

bratranci Emil a Vlastík Nogovi.

Dne 26.4.2007 

uplynulo 15 let, 

co nás opustila moje

maminka

paní Alžběta
KUBÍKOVÁ

ze Šunychlu

a zároveň 1. smutné výročí úmrtí mé sestry 

Marie KUBÍKOVÉ. 
Vzpomíná Helena Machová  s rodinou.

Když jaro hýřilo květem, 
ty loučil ses, Ros�o, s tímto

světem. Když probudil se nový
den, tys v bolestech a trápení

usnul svůj věčný sen.
Dík za to, čím jsi, Ros�o, pro

mne byl, za každý den, 
který jsi pro mne žil.

Dne 2. května 2007

vzpomeneme 1. smutné

výročí úmrtí mého milovaného přítele

pana Rostislava PŘÍLUČÍKA
z Bohumína. 

S láskou a úctou vzpomíná přítelkyně

Anna Suchánková s rodinou.

Filip Ehrenberger ● Radek Plaček ● Adam
Frycz ● Petr Drag● Karolina Vicherková●

Adam Król ● Benjamin David Kohut
● Dagmar Adamusová ● Matouš Sosna ●

Filip Kučera ● Alžběta Pípová ● Petr Glac
● Hana Slezáková ● Alexandra Raffaiová
● Michaela Růžanská

Do pamětní knihy města Bohumína by-
li zapsáni malí Bohumíňáčci:

Uzávěrka inzerce pro OKO č. 9, 
které vyjde 10. května, je 2. května.
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�

Blahopřání - jubilea

Stálé zdraví, štěstí 

a spokojenost přejí

své mamince, 

babičce a prababičce

paní Vlastě

FLUXOVÉ 

k osmdesátinám,

které oslaví 5. května 2007, 

děti Vlasta, Zdeněk a Ivana, 

vnuci Lenka, Marek, Lukáš a Vendulka

a pravnuci Mareček a Ondrášek.

�

Dne 12.5.2007 

oslaví životní 

jubileum 

pan Rudolf
HUWER. 

Přejeme Ti hodně
zdraví, elánu a štěstí,
abys mohl v plné síle

»padesátku« nésti. Úsměv, štěstí, dlouhá
léta a nakonec prostá věta: Padesátka 

a� Tě neleká, do stovky je cesta daleká!
Přejí manželka Alena, dcera Andrejka,

babička Gita a děda Alois.

�

Dne 1. května 2007
oslaví své životní 
jubileum 60 let 

pan Karel
SIEKIERA
ze Skřečoně. 

Vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví,

spokojenosti, životní pohody a splnění
všech přání do dalších let 

Ti z celého srdce přejí manželka Alena,
dcera Marta s manželem Danielem,

syn Jan s Andreou, sestra Anna 
a celá rodina.

�

Dne 1. května 2007

oslaví své krásné 

životní jubileum 

85 let 

paní Božena
ŠKAPOVÁ. 

Všechno nejlepší,

především hodně zdraví, spokojenosti

a štěstí přejí dcera Olga s manželem,

syn Jiří s manželkou, 

vnučky Hanka a Martinka 

a pravnouček Vašíček.

»Naše činnost zasahuje do mnoha odvětví
lidského konání. Týká se havárií plynu, elekt-
řiny, chemie, požárů, otevírání bytů, zdraví
člověka, dopravních nehod, ale i zapomenuté-
ho kastrolku s večeří na plotně,« říká velitel
družstva Jan Bělošický z bohumínské pro-
fesionální požární stanice.

Právě před rokem dostali bohumínští
profesionálové patnáctimilionový dárek
krajského úřadu, který je jejich zřizovate-
lem. Třicetimetrový požární mobilní žeb-
řík. Jedná se o špičkovou techniku řízenou
počítačem, ovšem při ovládání člověkem.
V garážích stojí další dvě zásahová vozidla.
Vybavení stanice je na standardní úrovni.

»Dosti časté bývají na jaře a na podzim vý-
jezdy k hořící suché trávě, v průběhu celého
roku pak k dopravním nehodám, otevírání by-
tů, s žebřem jsme také zasahovali při pádu
muže z vyššího patra na střechu nižšího domu,

kde zůstal zraněný ležet. V rámci integrovaného
záchranného systému jsme vytěžováni v širo-
kém pásmu činností,« dodává Jan Bělošický.

Profesionálové spolupracují také s pěti
sbory dobrovolných hasičů na území měs-
ta. Povolávají je k pomoci při rozsáhlejších
požárech, do jejich pravomocí přibyl v po-
slední době zásah při likvidaci bodavým
hmyzem.

»Nejsou to žádni amatéři, i když to dělají
dobrovolně. Jsou zapálení a tato práce je baví.
Vidí do problematiky a jsou součástí složek in-
tegrovaného záchranného systému,« říká Jan
Bělošický, velitel jednoho ze tří družstev
Hasičského záchranného sboru Bohumín.

Den otevřených dveří, který vedení sbo-
ru připravilo pro veřejnost, navštívili 13.
dubna zejména děti z bohumínských škol.
Zájem překvapil i organizátory (viz foto na
straně 20). František KREJZEK

Široký záběr našich hasičů
V mnohých činnostech nám v krizových situacích pomáhají hasiči. Hasičský zá-

chranný sbor v Bohumíně není výjimkou. Od spáleného jídla, které vyplaší souse-
dy, až po těžké havárie na silnicích nebo v chemických provozech nám profesionál-
ní hasiči dovedou pomoci zachránit majetek, zdraví nebo holý život.

Na sobotu 7. dubna připravila huma-
nitární organizace ADRA, ADRA klub
Bohumín, u příležitosti 15. výročí vzni-
ku ADRA ČR, setkání se svými dobro-
volnými pracovníky a příznivci, ale ta-
ké s dalšími humanitárními organizace-
mi pracujícími v Bohumíně.

Setkání se neslo pod heslem »Pomáhat
může každý«. Pracovní skupiny diskuto-
valy na téma »Jak efektivně pomáhat«, 
o účelnosti otevření ADRA klubu Bohu-
mín a zřízení střediska pro pomoc a rozvoj
při bohumínském klubu. Te� pomáhá or-
ganizovat dobrovolnický klub mladých,
který by spolupracoval při integraci mla-
dých lidí. Klub spolupracuje se školami

přiorganizování výtvarné soutěže, kterou
pod heslem »Pomáháme společně« vyhlá-
sila ADRA pro sedmi až jedenáctileté děti. 

Velikonoční sbírka, která se konala na
celém území ČR ve dnech 17. a 18. dubna,
je důležitá i pro činnost ADRA klubu Bo-
humín, protože jedna třetina sbírky, usku-
tečněné v Bohumíně, bude použita právě
na její projekty. Letos byl výtěžek bohu-
mínské sbírky 8 477 korun, což je oproti
loňskému roku o dva tisíce korun méně.

Veřejnost stále může podpořit projekty
ADRY také zasláním SMS ve tvaru DMS
ADRA na číslo 87 777. ADRA obdrží 27
korun. Finanční prostředky se shromaž-
�ují na čísle 211211211/0300 (v.s. 211).

Rostislav KLÍMA

Zajímavý Den ADRY v Bohumíně

▲Při prezentaci ADRA klubu na náměstí T. G. Masaryka spolupracovali studenti gymnázia 
i Střední školy Bohumín. Děvčata oboru kadeřnice předváděla účesy. Foto: František Krejzek



17Inzercečíslo 8/2007

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

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

POTŘEBUJETE
PŮJČIT PENÍZE?
Nabízíme hotovostní půjčky

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

Čerpací stanice
LUTOGAS, 

Bohumín-Skřečoň

NONSTOP

Natankujte u nás a máte

KAFE ZDARMA!AKCE!
AKCE!

I na mateřskou!
Bez poplatku a ručitele!
Již od 6 000 Kč a více

● bankovní, nebankovní
● hypotéky, úvěry na cokoliv

Rychlý úvěr!

Tel. 728 857 403
736 120 270

Všeobecná zdravotní pojišťovna
krajská pobočka pro Moravskoslezský kraj 

územní pracoviště Karviná
úřadovna BohumínVZP ČR

Oznamujeme našim klientům, 
že od 16.4.2007 úřadujeme 

v nových prostorách 
naproti přes náměstí na č. p. 939.

Těšíme se na Vaši návštěvu 
ve stávajících úředních hodinách. 

Podrobné informace na č. tel.: 596 013 047.
MASÁŽE v Aquacentru 

Bohumín − info a objednávky 
na tel. 603 802 030.

Ceník inzerce najdete na www.mesto-bohumin.cz

Základní škola na tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně 

přijme 
od nového školního roku 2007/2008 

KVALIFIKOVANÉHO UČITELE 
pro výuku jazyka anglického, dějepisu, 
hudební výchovy a výtvarné výchovy. 

Informace na tel. čísle: 596 016 665.
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● 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.

● 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.

● Prodám stavební poze-
mek 3 200 m2 v Dolní Lutyni,
✆ 723 343 102.

● Mladí manželé koupí byt
v Bohumíně, ✆ 603 763 004.

● Koupím družstevní byt
1+1 nebo 2+1 v Bohumíně,
cenu respektuji, kontakt: 
✆ 736 152 493, 604 959 737.

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

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

inzerce ● Pronájem kanceláře v pod-
kroví na ulici 9. května, samo-
statné měření, parkovací mís-
ta zajištěna. ✆ 602 424 387.

● Nebankovní půjčky i pro
matky na MD, bez poplatku
předem. ✆ 607 949 745 - vo-
lejte kdykoliv.

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

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

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

● Koupím pozemek ke
stavbě RD v Záblatí, Skřečoni.
✆ 602 494 031.

● Prodám zánovní elektric-
kou pračku a stolní ždímač-
ku, ✆ 596 013 360.

● Pronajmu garáž u bývalé
Rybeny, ✆ 604 110 008.

● Pronajmu byt 3+1 v cent-
ru Bohumína, cihla, vybavený,
slušným lidem, nekuřáku. 
Ihned volný, ✆ 775071239.



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě 26.4. do 10.5. 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

■ 27.4. od 14 do 16 hodin POČÍTAČOVÝ TUR-
NAJ VE HŘE WARCRAFT. �Vladimír Vyrobik.
■ 30.4. od 14 do 16 hodin PONDĚLNÍ POČÍTA-
ČOVÉ HRÁTKY. �Vladimír Vyrobik.
■ 28.4. v 19 hodin SLET ČARODĚJNIC. Pálení
čarodějnic, hudba, opékání párků, soutěže pro dě-
ti. Akce se koná za každého počasí v zahradě nebo
sálu záblatské sokolovny. � Marcela Knotová, 
☎ 606 747 585.

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
bobescentrum.cz,

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

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, Nerudova ulice,
rcslune.probers.info, rcslune@centrum.cz,

telefon: 604 999 147. 
Informace o akcích Slůněte podá Vilma Ur-
bančíková, o akcích Bobše Petra Kalichová.

■ 27.4. v 17 hodin TVŮRČÍ PODVEČER PRO ŽE-
NY - savování. Nutná telefonická objednávka.
Rodinné centrum Slůně.
■ 2.5. v 10.15 hodin CHRAŇTE SEBE I SVOU
DCERU. O prevenci karcinomu prsu a ochrana oč-
kováním pro děvčátka. Centrum Bobeš. 
■ 2.5. v 9 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - pedikúra.
Nutná telefonická objednávka. Centrum Bobeš.
■ 9.5. dopoledne BOBEŠOVA KYTIČKA MAMIN-
KÁM. Centrum Bobeš.

DDM

Akce 
v domě dětí
a mládeže

Sportovní
akce

■ 9.5. dopoledne RŮŽOVÉ DOPOLEDNE. Mamin-
ky i děti, přij�te dnes v růžové. Přehlídka výrobků
maminek - tentokrát na téma Sladké srdce. Re-
cept k výrobku s sebou. Centrum Bobeš.
■ 10.5. v 10 hodin POBYT NA SLUNÍČKU A CES-
TOVÁNÍ S MIMINKEM. Centrum Bobeš.

Městská knihovna Bohumín, 
knih-bohumin.cz, 

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

■ 2.- 18.5. DĚTI ČERNÉ, ŽLUTÉ, BÍLÉ ŽIJÍ 
V JEDNOM SVĚTADÍLE. Výstava výtvarných
prací dětí ze školní družiny ZŠ Pudlov. Městská
knihovna - Malá galerie na chodbě, pořadatel ZŠ
Pudlov. �Jana Leparová.

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

maryska.cz, info@maryska.cz, 

■ Do 10.5. pokračuje výstava obrazů a koláží -
MOJE PRVNÍ RETROSPEKTIVA. Pavel Oparty.
Otevřeno út a čt od 15 do18 hodin.
■ 4.5. v 19 hodin FOLK-ROCKOVÁ KAPELA
I.C.Q. Druhý koncert v Maryšce.

■ 27.4. - 1.5. 160 LET ŽELEZNICE V BOHUMÍNĚ.
Oslavy výročí příjezdu prvního vlaku do Bohumí-
na, viz pozvánka na str. 8.
■ 2.5. v 16.30 hodin KONCERT SOUBORŮ ZUŠ.
Slavnostní zahájení před budovou školy, kde vy-
stoupí Dechový orchestr mladých »Dombo« spo-
lečně se souborem mažoretek naší školy (pouze
za příznivého počasí). Koncertní sál ZUŠ, ☎596
013 331, e-mail: zus-bohumin@volny.cz.
■ 5.5. v 8 hodin VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU. Pozo-
rování ptáků, odchyt a ukázka kroužkování. Mean-
dry řeky Odry v Bohumíně, sraz na nám. Svobody,
Starý Bohumín, pořadatel ZO ČSOP Olza a Slezská
ornitologická společnost, informace Jan Hartl,
☎602 500 588, e-mail: csop.olza@seznam.cz.
■ 9.5. v 15 hodin Klavírní matiné. Vystoupení žá-
ků školy vyučujících klavíru. Koncertní sál ZUŠ.

■ 27.4. v 17 hodin SQUASHOVÝ TURNAJ. Pro
všechny začínající i pokročilé hráče. Sportcent-
rum Bohumín (bývalá kotelna), � Lenka Urbišo-
vá, ☎724 556 557.
■ 28.4. v 16 hodin TJ Slovan Záblatí - Baník Fučík
Orlová. FOTBAL - okresní přebor - muži. Hřiště
TJ Slovan Záblatí.
■ 28.4. v 16  hodin Viktorie Bohumín - MFK Haví-
řov B. FOTBAL - muži. Hřiště TJ Viktorie Starý
Bohumín, �Josef Osvald, ☎728 205 804.
■ 28.4. v 15 hodin BADMINTONOVÝ TURNAJ
(čtyřhra). Pro všechny začínající i pokročilé hrá-
če. Sportcentrum Bohumín,�Lenka Urbišová.
■ 28.4. JEDEME DO POLSKÉ MINI ZOO (nená-
ročný cyklistický výlet). 
■ 29. 4. »Někam za Karvinou« do westernového
městečka (cyklistický výlet pro náročnější). Od-
jezd vždy v 9 hodin z bohumínského náměstí T. G.
Masaryka. Informace o obou akcích Rostislav
Šafrata, ☎603 203 040, www.sweb.cz/sksafrata.
■ 29.4. v 16 hodin FK Bohumín A - TJ Háj ve Slez-
sku. FOTBAL - muži A - krajský přebor. Hřiště
park P. Bezruče.
■ 1.5. ve 12 hodin 9. MTB CENA BOHUMÍNA.
Areál Bu� fit Gliňoč - Skřečoň, pořadatel SK Šaf-
rata, �Rostislav Šafrata.
■ 1.5. v 9.30 hodin 9. ŠKOLNÍ MTB LIGA. Závody
dětí na horských kolech. Areál Bu� fit Gliňoč - Skře-
čoň, pořadatel SK Šafrata, �Rostislav Šafrata.
■ 1.5. v 16.30 hodin FK Bohumín A - FK Velké Hoš-
tice. FOTBAL - muži A - krajský přebor. Hřiště
park P. Bezruče.
■ 1.5. v 16.30 FK Bohumín B - TJ Sokol Lískovec.
FOTBAL - muži - I.A třída, sk. B. Hřiště Vrbice.
■ 3.5. HRANICKEM PŘES KLOKOČÍ. Pěší turisti-
ka, cca 12 km, Klub českých turistů TJ Bohumín,
�Jaroslav Vykoukal, ☎596 126 817.
■ 3.5. v 17 hodin CVIČENÍ PRO ŽENY. Břišní tanec
pro každou ženu, pro každý věk. Dům služeb ŽDB
Group, a.s., �Thea Buryanová, ☎736 439 691.
■ 4. -  6.5. v 9 hodin 10. ROČNÍK MEMORIÁLU E.
ŠEVČÍKA. Tenisový turnaj ve dvouhrách neregist-
rovaných hráčů (viz str. 12). Tenisové kurty Starý
Bohumín, �Josef Czyž, ☎731 106 329.
■ 5.5. Komorní Lhotka. CYKLOTURISTIKA pro
náročnější, cca 80 km. Klub českých turistů TJ
Bohumín, �Petr Chromík, ☎605 830 561.
■ 5.5. od 14 do 19 hodin OTEVŘENÍ NEBE. Leteč-
tí modeláři zahajují novou sezónu. Pro letecké mo-
deláře a širokou veřejnost. Letište Na Grobli, Bo-
humín-Skřečoň, Nová Ves, pořadatel Modelklub
Orlová, � Marek Sobaniec, ☎596 092 212.
■ 6.5. v 16.30 hodin FK Bohumín B - TJ Tatra Příbor.
FOTBAL - muži - I.A třída, sk. B. Hřiště Vrbice.
■ 8.5.od 9 hodin 11. ročník BĚHU ULICEMI
MĚSTA BOHUMÍNA. Náměstí T. G. Masaryka
(viz str. 12). � Zdeněk Veselý, ☎737 962 499.

Akce 
pro rodiče 
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Akce 
sdružení
Maryška 

Akce 
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knihovně

Ostatní 
kulturní 

akce



Závody modelů aut ve Skřečoni
Skřečoňská základní škola má pro své žáky připravenou kaž-

dou chvíli nějaké příjemné překvapení. Po velmi zajímavém
Dni zdraví pozvala své děti na závody dálkově ovládaných mo-
delů aut. Na nádvoří školy to vypadalo jako na Hungaroringu.
Malým nadšeným závodníkům v exhibici předvedli své stroje 
a umění také profesionálové. Vítězem ve slalomu se stal David
Kala z Masarykovy základní školy, odkud byli přihlášeni tři zá-
vodníci. Ve sprintu byl nejrychlejší Lukáš Biječek ze Skřečoně.
Domácí stáj měla na startu celkem 21 pilotů.

Text a foto: František KREJZEK
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Pohádková akademie v Pudlově
Mezinárodní den Romů (8. dubna) oslavily děti Základní

školy T. G. Masaryka v Pudlově Pohádkovou akademií (4. dub-
na), na které vystoupily s vlastním programem. V tělocvičně
školy předvedly tanečky na hudbu z nejrůznějších pohádek. Na
úspěchu vystoupení se podíleli také všichni pracovníci školy.

Jarmila HOROVÁ, ředitelka školy
Foto: archiv školy

Život v našem městě má mnoho podob

Den otevřených dveří u hasičů
Den otevřených dveří přilákal do areálu Hasičského zá-

chranného sboru v Bohumíně stovky dětí od těch nejmenších
až po školní mládež. Se zájmem si vyzkoušely manipulaci se
stříkací hadicí, pohled z třicetimetrového požárního žebříku
nebo obdivovaly protichemický oblek, ve kterém hasič vypadal
jako kosmonaut. Ve městě, kde je sedm sborů dobrovolných
hasičů, není zájem o tuto profesi jistě náhodný.

Text a foto: František KREJZEK

Malí tanečníci bavili Domovinku
Centrum sociálních služeb připravilo pro své klienty z Do-

movinky a z ústavu za parkem představení, ve kterém vystou-
pil dětský romský taneční soubor a zazpívaly romské děti. Své
prostory nabídl Salón Maryška. Tanečníci se těšili z potlesku
diváků, návštěvníkům představení se líbila rytmická hudba 
i všechna vystoupení. 

Text a foto: František KREJZEK


