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Senioři se hlásí na vysokou školu

Ples města Bohumína byl prostě skvělý
Téměř šest set hostů navští-

vilo 1. února reprezentační
ples města Bohumína, který
byl aranžován v prvorepubli-
kovém duchu. Mezi zajíma-
vosti patřil dobový fotograf,
výběr z denního tisku občan-
stva Bohumínský obzor z let
1926 až 1938, výborné řecké
víno a tradičně bohatá tombo-
la. Hlavním hostem večera 
byla Věra Špinarová, líbily se 
i mažoretky-seniorky z Horní
Lhoty. Zájem převyšoval mož-
nosti největšího společenského
sálu ve městě - Domu kultury
ŽDB Group. (frk)Účastníci plesu nadšeně tleskali i barmanské ohňové show. Foto: Karel Balcar

V prvním semestru školního roku 2007/2008 ukončili studenti univerzity třetího věku výuku informatiky 
(více čtěte na str. 8). Foto: František Krejzek

Vysokou školu mohou na-
ši senioři začít studovat pří-
mo v Bohumíně. Počítače,
cizí jazyky a další předměty
čekají na studenty, kteří ma-
jí maturitu a více než 55 let.
Univerzita začala ve městě
fungovat vloni a letos se ote-
vírá další první ročník.

»Zájemci o dvouleté studium se
mohou začít hlásit od pondělí 18.
února v knihovně K3 Bohumín,
kde jim pomůžeme vypsat při-
hlášku prostřednictvím formuláře
na webu Vysoké školy podnikání,«
sdělila vedoucí knihovny Jana
Leparová s tím, že se budoucí
studenti-senioři mohou obra-
cet v knihovně přímo na ni.

Dvouleté vysokoškolské stu-
dium ostravské Vysoké školy
podnikání je rozděleno do čtyř
semestrů. Univerzitní učebny
najdou zájemci v prostorách
základní školy na ulici Čs. ar-
mády. Od října by noví vyso-
koškoláci-senioři měli začít
studovat ve dvou studijních
skupinách po 16 studentech.
Cena jednoho semestru bude
1 800 korun, ale dospělí stu-

denti zaplatí za jeden semestr
přibližně 600 korun. Částka se
totiž bude odvíjet od počtu
studentů ve skupině. Zbytek 
1 200 korun za ně uhradí měs-
to, které tak chce podpořit
vzdělávání svých seniorů. Vlo-
ni mělo město na projekt vy-
členěno ze svého rozpočtu 40
tisíc korun. Letos, kdy už pro-
běhnou dva výukové semestry,
počítá město s částkou více
než 100 tisíc korun.

»Studium se u seniorů setkalo 
s velkým ohlasem. I když každý
ze studentů vstupoval do školy 
s různou znalostí, každý z nich si
ze školy odnesl nové zkušenosti 
a vědomosti. Navíc se te� setká-
vají i mimo školu a rozšířila se me-
zi nimi i e-mailová komunikace,«
uvedla Pavla Skokanová, ve-
doucí odboru školství, kultury
a sportu bohumínské radnice.

Univerzita třetího věku za-
čala v Bohumíně fungovat vlo-

ni na podzim v rámci městské-
ho projektu »Učící se město«.
Ten má za cíl nabídnout vzdě-
lání všem věkovým kategoriím
v Bohumíně. Původně měla
Vysoká škola podnikání vyu-
čovat jen jednu studijní skupi-
nu, ale zájem byl tak veliký, že
bylo nakonec přijato celkem
40 studentů (36 žen a 4 muži),
kteří dnes tvoří dvě skupiny.

(Dokončení na str. 2)



2 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  3  /  2 0 0 8

Senioři se hlásí na vysokou školu
(Dokončení ze str. 1)
Jejich studium začalo téma-

tickým programem »Počítače

kolem nás«, který skončil letos 

v lednu. Senioři budou v ná-

sledujícím letním semestru

pokračovat výukou cizích jazy-

ků. Další obory pro třetí 

a čtvrtý semestr vybrala škola

na základě požadavků dříve

narozených studentů. V na-

bídce se proto objeví právo,

zdravý životní styl a historie. 

Podle místostarostky Bohu-
mína Věry Palkové usiluje
město ve spolupráci s vysokou
školou o získání peněz z ev-
ropských fondů na celoživotní
vzdělávání. »Doufáme, že se vy-
soká škola stane tradicí. Chtěli
jsme našim seniorům nabídnout
možnost vzdělávat se přímo v mís-
tě jejich bydliště. Už te� přemýš-
líme o možnosti nástavby na ten-
to dvouletý projekt,« doplnila
Věra Palková.

Lucie BALCAROVÁ

Richard Berný, vedoucí bohumínského oddělení Policie České republiky,
hodnotil na zasedání rady města také spolupráci s městskou policií.

Foto: František Krejzek

Objasněnost trestné 
činnosti na padesátce
Padesátiprocentní objasně-

ností trestných činů se prezen-
toval na radě města Richard
Berný, vedoucí bohumínského
oddělení Policie České repub-
liky. Spolupráce s městskou po-
licií je podle něj zásadní a pro
obvodní oddělení nezbytná.
Podrobnější informace o bez-
pečnosti ve městě na straně 5.

Postup města při výběru
stočného
Radní schválili systém výbě-

ru stočného od vlastníků ne-
movitostí za vypouštění od-
padní vody do městské kanali-
zace. Tento poplatek doposud
vybíraly jen SmVaK Ostrava
od majitelů nemovitostí, kteří
jsou napojeni na stoky v ma-
jetku této vodohospodářské
firmy. O odpadních vodách za-
čínáme dnes zveřejňovat seriál
na pokračovaní na straně 4. 

Komise pro přidělování
dotací
Pro přidělování dotací na

pořádání sportovních, kultur-

O čem jednala rada města

Do kultury a sportu rozdělí peníze dvě komise
Podruhé v letošním roce zasedala rada města 4. února 

s plným počtem radních. Na programu jednání byla příprava
materiálů pro zasedání zastupitelstva města a další úkoly.

ních a ostatních zájmových
akcí do maximální výše pět ti-
síc korun na jednotlivou akci 
a pro hodnocení projektů v ob-
lasti kulturní činnosti jmeno-
vala rada dvě komise. Jsou v ní
zástupci komise sportu i kultu-
ry, finančního výboru a zastu-

pitelstva. V komisi pro hodno-
cení projektů pak navíc také
ředitel K3 a ředitelka domu
dětí a mládeže.

Město si váží dárců krve
V březnu budou na radnici

opět pozváni dobrovolní dárci
krve. Město je symbolicky od-
mění za nejméně dvacet bez-

platných odběrů. Kromě fi-
nančního daru dostanou dárci
také permanentky do kina K3.
Můžeme prozradit, že letos
bude mezi 42 pozvanými také
držitel Zlatého kříže II. třídy za
více než 160 bezpříspěvkových
odběrů krve. Setkání se usku-
teční 4. března ve tři hodiny
odpoledne ve velké zasedací
místnosti radnice. 

Změny v komisích 
pro městské části
Komise pro městskou část

Pudlov a Záblatí doznaly změ-
nu. Z každé byl odvolán jeden
člen, který se do činnosti neza-
pojoval. Navíc byla komise 
v Pudlově doplněna novým
členem Liborem Honyszem.

Restaurace v letním kině
bude opět v provozu
Restaurační zařízení u amfi-

teátru v parku má nového pro-
vozovatele. Radní schválili zá-
jemce z výběrového řízení s nej-
vyšší nabídkou za pronájem.
Můžeme se tedy opět těšit na
příjemné posezení pod koru-
nami stoletých stromů.

František KREJZEK

Prázdniny jsou ještě daleko, ale rozhodnutí o dovolené je
třeba dělat už dnes. Není proto na škodu, naplánovat ji tak,
aby nenastaly starosti, komu svěřit dítě v době školních prázd-
nin. Mateřské školy budou otevřeny v těchto termínech:

30.6. - 4.7. Soukromá mateřská škola Bambino, Záblatí, 
tel. 596 035 149;

30.6. - 11.7. Mateřská škola, ulice Smetanova, tel. 596 013 071;
Mateřská škola, Rafinérský lesík, tel. 596 012 873;

14.7. - 25.7. Mateřská škola, ulice Okružní, tel. 596 013 613;
Soukromá mateřská škola Záblatí, ulice Tovární, 
tel. 596 035 205;

28.7. - 8.8. Mateřská škola, ulice Čáslavská, tel. 597 582 485;
Mateřská škola, Starý Bohumín, tel. 596 013 031;

11.8. - 22.8. Mateřská škola, ulice Nerudova, tel. 596 013 242;

18.8. - 29.8. Soukromá mateřská škola Bambino, Záblatí, 
tel. 596 035 149;

25.8. - 29.8. Soukromá mateřská škola, Skřečoň, tel. 596 033 110.

Upozorňujeme rodiče, že pobyt svých dětí v jiných mateřských
školách si zajiš�ují samostatně, a to nejpozději do 30. května.

Pavla SKOKANOVÁ,
vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Mateřské školy o prázdninách

Koncert skupiny Kamelot
Legendární skupina Kamelot v Bohumíně oslaví 25 let své

existence na koncertě v kině K3 Bohumín v pátek 29. února
od 19 hodin. Síla skupiny je v tom, že se vždy snaží na pódiu
propojit mezi sebou i diváky a naladit se na stejnou strunu.
Kapela je připravena zahrát u nás více než 25 skladeb. (kab)
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Termíny licitací 
městských bytů

O městské byty se licituje 
v budově radnice v I. patře 
v zasedací místnosti, číslo
dveří 230 nebo 243. Vyvolá-
vací cena je 24 korun za metr
čtvereční. Město nabízí k li-
citaci tyto byty:

I Byt na ulici Čs. armády
1054, 1+3, I. kategorie, čís-

lo bytu 34, 7. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 60,71 m2,
pro výpočet nájemného 59,37
m2. Prohlídka 14.2. od 8.30 do
9 hodin. Licitace se koná 18.2.
v 16 hodin.

I Byt na ulici Okružní 379,
1+1, II., číslo bytu 2, 1. nad-

zemní podlaží. Celková plocha
59,86 m2, pro výpočet nájem-
ného 59,86 m2. Prohlídka by-
tu 14.2. od 8.30 do 9 hodin.
Licitace se koná 18.2. v 16.15
hodin.

I Byt na ulici Jateční 1153,
1+3, kategorie I., číslo bytu

46, 10. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 70,33 m2, pro vý-
počet nájemného 67,81 m2.
Prohlídka bytu 19.2. od 8.30
do 9 hodin. Licitace se koná
20.2. v 16 hodin. (vach)

l ic i taceMěstské byty jsou stále žádané

Vážený průměr ceny vylici-
tovaných nájmů se zvýšil opro-
ti předešlému roku o 3,30 ko-
run za metr čtvereční a činil
46,69 korun. Nejčastěji jsou
licitovány byty na ulicích Okruž-
ní a Čs. armády. Vloni zde
změnilo nájemníka celkem 41
bytů. Na další informace jsme
se ptali Lenky Vachtarčíkové 
z majetkového odboru.

O jaké byty je ve městě 
největší zájem?

Pokud se licitují byty o veli-
kosti 0+1 či 1+1, zájem je
menší. Naopak při licitaci bytů
o velikosti 1+2 se počet zájem-
ců o licitaci pohybuje kolem
20 účastníků.

Jaký je průměr účastníků licitací?
V prosinci loňského roku byl

průměr 6 zájemců na 1 byt. Prů-
měr celého loňského roku je 
5 zájemců na 1 byt. U bývalého
hotelového domu to bylo v prů-
měru 14 licitujících na 1 byt. 

Je zájem spíše o vybavené byty
nebo si lidé chtějí základní 
vybavení pořídit podle vlastních
představ?

Podle našich zkušeností si
nájemci většinou linky pořizu-
jí sami a nechávají si proplatit
příspěvek. Sporák si často ne-
chávají dovybavit na náklady
města. Do bytů dodáváme
standardní sporák i kuchyň-
skou linkou.

V případě, že nájemce má
zájem si pořídit linku či sporák
nadstandardní, pořídí si vyba-
vení na vlastní náklady a měs-

to přispívá v tomto případě
nájemci částkou 4 tisíce korun
na sporák a 5 tisíc korun na
linku. Pak ale sporák i linka
zůstávají v majetku města.

Na co by si měli dát lidé pozor 
při licitaci, aby z ní z formálních
důvodů nebyli vyřazeni?

Nejčastějším důvodem vyřa-
zení ze stávající licitace je ne-
pozornost při vyplňování čest-
ného prohlášení - chybí napří-
klad úplná adresa trvalého byd-
liště, podpis účastníka nebo za-
kroužkování příslušných bodů.

V loňském roce proběhlo 274 licitací městských bytů. Pade-
sát jedna z nich bylo »neúspěšných«, to znamená, že byty ne-
byly vylicitovány hned v prvním kole. Z velké většiny jsou to
případy, kdy se licitace nikdo nezúčastnil. Město přitom již
delší dobu nabízí v licitacích jen byty první a druhé kategorie.

rozhovor

Důležité je, aby podrobně
znali zásady města pro užívání
nájemních smluv na obecní
byty a opravdu splňovali
všechny jejich podmínky. Při
samotné licitaci podepisují
čestné prohlášení, ve kterém
svým podpisem stvrzují, že je
skutečně všechny splňují. My
samozřejmě toto jejich pode-
psané prohlášení ověřujeme a
v případě, že nesplňuje někte-
rou z podmínek, je toto důvo-
dem pro vyřazení ze všech lici-
tací městských bytů na dobu
jednoho roku. 

Byli bychom rádi, kdyby si
všichni zájemci přišli byt pro-
hlédnout, aby se seznámili 
s jeho stavem. K licitaci zájem-
ci potřebují občanský průkaz 
a psací potřeby. 

Kolik bytů průměrně ročně 
nabízí město k licitaci?

V loňském roce se vylicito-
valo 138 městských bytů a na-
víc 85 bytů pro příjmově vy-
mezené osoby (pozn. redakce:
byty v rekonstruovaném domě
na Okružní ulici).

Informace o vyhlášených li-
citacích a zásady města pro 
užívání nájemních smluv na 
obecní byty najdete vždy na
www.mesto-bohumín, sekce
radnice.

František KREJZEK

Hájenka v Pudlově shořela
Vyšetřovatel hasičů nevy-

loučil cizí zavinění. »Na místě
zasahovaly tři hasičské jednotky.
Při příjezdu už vydatně hořely
všechny dřevěné stěny i střecha.
Oheň jsme dostali pod kontrolu
zhruba za půlhodinu, za další ho-
dinu jsme jej uhasili a rozebrali
dřevěné konstrukce,« informo-
val mluvčí moravskoslezských
hasičů Petr Kůdela. 

Škoda na zničené hájence,
ze které zůstaly jen dva cihlové
komíny, je čtvrt miliónu ko-
run. Příčina vzniku požáru se
vyšetřuje. Na místě pátral po-
licejní pes, specializovaný na
vyhledávání hořlavých látek.
Jím nalezené látky jsou na ex-
pertize.

Lukáš KANIA

Hájenka Mysliveckého sdružení Bohumín-Pudlov je minu-
lostí. Dřevěný objekt, který se nacházel jen několik desítek
metrů od břehu Vrbického jezera, 4. února lehl popelem. 

Foto: František Krejzek

Město Bohumín zveřejňu-
je termín licitace osobního
vozidla Opel Astra HB 1,
speciálního požárního auto-
mobilu AVIA A 30 K a pří-
věsu Gaston 3.

Licitace se uskuteční 7.
března ve 14 hodin v budově
městského úřadu v Bohumí-
ně, I. poschodí, č. dv. 243.
Prohlídka vozidel a přívěsu je
5. března od 13 do 15 hodin na
nádvoří MěÚ Bohumín. 

Bližší informace zájemcům
podá Zdeňka Suchorová z or-
ganizačního odboru na telefo-
ním čísle 596 092 129 a Eva
Mertová z městské policie, te-
lefonní číslo 596 092 283.

(red)

Licitace vozidel
a přívěsu
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Až do 1.1.2002 neexistoval
legislativní předpis, který by
upravoval vztahy při rozvoji,
výstavbě a provozu vodovodů
a kanalizací (příp. přípojek na
ně), sloužící veřejné potřebě,
stejně tak i působnost orgánů
územních samosprávných cel-
ků a správních úřadů. Schvá-
lením zákona č. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích
se mnohé změnilo. Jeho usta-
noveními se upravují vlastnic-
ké vztahy, přesně definují prá-
va a povinnosti vlastníků a pro-

vozovatelů stok, specifikuje
systém dodávek, měření i cen
za tyto služby.

Město Bo-
humín vlastní
na území města více než 24
km kanalizačních sítí, z toho
17 km provozuje na základě
smlouvy společnost Severo-
moravské vodovody a kanali-
zace Ostrava, a. s. Na zbývají-
cích 7 km stok je město jako
vlastník a zároveň provozova-
tel povinno zajistit jejich ply-
nulé a bezpečné provozování 

v souladu s právními předpisy.
Tato povinnost je v zákoně vy-
rovnána právem na úplatu po-
skytované služby (v poslední
době tolik diskutované stočné). 

Tím, že odpadní vody z ne-
movitosti odtečou přípojkou
do kanalizace, vlastně vzniká

mezi provozo-
vatelem kana-
lizace a odbě-

ratelem vztah podléhající reži-
mu výše jmenovaného zákona.
Všichni provozovatelé kanali-
zací pak musí s veškerými od-
běrateli uzavřít písemnou smlou-
vu o odvádění odpadních vod.
Proto i město Bohumín zaháji-
lo v loňském roce s vlastníky
nemovitostí (většinou dávno
napojených na městskou kana-

lizaci) jednání, týkající se uzav-
ření potřebných smluv a zahá-
jení výběru stočného. Cílem by
mělo být zavedení jakéhosi
»principu solidarity«, aby ne-
docházelo ke zvýhodňování jed-
noho odběratele vůči ostatním. 

Závěrem je třeba dodat, že
vypouštění odpadních vod bez
uzavřené písemné smlouvy je
dle zákona neoprávněné a jde
o přestupek, za který lze ve
správním řízení uložit pokutu
až do výše 100.000 korun.

O zjiš�ování objemu vypou-
štěných odpadních vod, stoč-
ném a také o tom, jestli lze vý-
ši účtovaného stočného ovliv-
nit, si povíme příště.

Petra KIŠKOVÁ,
majetkový odbor

aktuálně

Nová pravidla ve výběru stočného - 1.část
Zhruba od podzimu loňského roku značná část obyvatel

městských částí »žije« uzavíráním smluv o odvádění odpad-
ních vod kanalizací. Proč tomu tak je, proč musíme najednou
mít podepsanou smlouvu o odvádění odpadních vod, když
donedávna vše fungovalo i bez ní?

Zápis dětí do první třídy

Hasiči mají nové velitele

Sérii zápisů dětí do prvních ročníků základních škol ukončila
Základní škola ve Skřečoni 5. února. Všech 25 dětí, které přišly 
k zápisu, se stalo po splnění kouzelnických úkolů Harryho Pottera
žáky školy. V květnu je čeká »škola na nečisto« a pak už jen po-
slední bezstarostné prázdniny. 

Marie VALUŠTÍKOVÁ, ředitelka školy

Foto: archiv školy

Občanům vznikaly problé-
my jak s doručováním zásilek,
tak s dojezdem návštěv či sani-
tek. Přeznačení z názvu Rol-
nická na Ostravská na vjezdu
do oblasti z ulice Ostravské

snad pomůže problémy od-
stranit. Týká se domků č. p.
138, 25, 303 a objektu Štěrko-
ven Dolní Benešov č. p. 27.

Lumír MACURA, 
vedoucí organizačního odboru

Změna značení ulice v Pudlově
Na základě upozornění občanů z ulice Ostravské, která 

v krátkém úseku navazuje na ulici Rolnickou, dojde přezna-
čení tohoto úseku z ulice Rolnické na Ostravskou.

Od 6. února byli jmenováni
na návrh starostů sborů dob-
rovolných hasičů noví velitelé
jednotek ve Skřečoni a ve Vr-
bici, a to Jiří Stuś a Eduard
Rajski. Dosavadní velitelé od-
stoupili ze svých funkcí v pro-
sinci loňského roku na protest
proti zřízení nové jednotky 
v Kopytově. Oba odstupující
velitelé, Roman Téma ve 
Skřečoni a Libor Honysz ve
Vrbici, pracovali ve svých
funkcích od roku 1999. 

Dosavadním velitelům patří
poděkování za jejich dlouhole-
tou práci, novým velitelům
pak mnoho úspěchů při vede-
ní jednotek.

Pesimistické prognózy ohled-
ně navýšení potřeb na vybave-
ní jednotek se nenaplnily a zá-
stupci všech jednotek se na
své první letošní poradě bez
problémů shodli na nákupech

a údržbě hasičského materiálu
a techniky na letošní rok.

Dlouholetými veliteli jedno-
tek ve Starém Bohumíně jsou
Milan Piperek a v Šunychlu
Václav Ferfecki, v Záblatí je od
roku 2007 velitelem Jan Plas-
gura nejmladší. Pět jednotek
je zařazeno do kategorie JPO
V, jednotka ze Starého Bohu-
mína patří do kategorie JPO
III, což znamená i její začleně-
ní do poplachového plánu 
k výjezdům i mimo Bohumín.

Na prosincovém zasedání
městského zastupitelstva bylo
rovněž rozhodnuto o zrušení
hasičské zbrojnice v Nové Vsi.
Od 1. února byl objekt předán
majetkovému odboru a bude
nabídnut k prodeji. Hasičská
Avie z Nové Vsi bude prodána
formou licitace 7. března.

Lumír MACURA, 
vedoucí organizačního odboru

Po úpravě požárního řádu města na prosincovém zastupi-
telstvu a zřízení samostatné jednotky dobrovolných hasičů 
v Kopytově působí na území města šest jednotek, jejichž veli-
telé jsou jmenováni starostou města. Velitelem nové jednotky
v Kopytově je od ledna František Mlynkec.

...bezplatná služba E-info, 
kterou provozuje městský úřad,

má již 1124 uživatelů? Stačí se zaregistrovat na stránkách
www.mesto-bohumin.cz, sekce Zpravodajství, odkaz E-info a zvo-
lené typy informací vám budou doručovány zdarma na váš mobil
nebo do mailové schránky. Informace ✆596 092 202. (jir)

víte ,  že . . .
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Maják městské policie
padem, které tam samozřejmě
neměly co dělat. Hlídka obča-
na pokutovala a přinutila ho
černou skládku uklidit.   

■ Pomoc poskytli strážníci 26.
ledna muži, který měl zdravot-
ní problémy a upadl obličejem
na chodník. Muže se pak ujala
záchranná služba, která jej
převezla do nemocnice.

■ Ve dnech 27.1 a 1.2. strážníci
zadrželi dva hledané muže. 

■ Pozornosti strážníků neunik-
li dva mládenci na Drátoven-
ské ulici, kteří 3. února převá-
želi plechy z parovodu. Nebyli
to však montéři spěchající do
práce, ale zloději. A tak puto-
vali na Polici ČR.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

■ Majitel ukradeného vozidla
si oddechl, když mu strážníci
23. ledna oznámili, že si ho
může vyzvednout. Bylo nale-
zeno v Pudlově, poblíž kolejiš-
tě ČD.

■ V jednu hodinu v noci 25.
ledna autohlídka MP zahlédla
na Mírové ulici vozidlo Lada,
které chtělo před hlídkou evi-
dentně ujet. Strážníci vozidlo
sledovali do Starého Bohumí-
na, kde vozidlo zastavilo a ři-
dič vozidla přes výzvy strážní-
ků začal utíkat přes několik za-
hrad rodinných domků. Stráž-
níci muže zajistili a dále pak
bylo zjištěno, že muž uvedené
vozidlo odcizil.

■ U garáží Na Chalupách ulo-
žil přestupce čtyři pytle s od-

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

Oproti roku 2006 došlo 
v Bohumíně celkově k mírné-
mu poklesu trestné činnosti,
a to z 800 na 786 trestných či-
nů. Jejich objasněnost se zvý-
šila na 48,41 procenta. Z 12
obvodních oddělení PČR 
v bývalém okrese Karviná se
jedná o třetí nejvyšší objas-
něnost.

K nárůstu však došlo u hos-
podářské trestné činnosti (ze
102 na 114). Naopak k poklesu
trestných činů došlo u pro-
stých krádeží (z 340 na 285).
Statistiku trestné činnosti tr-
vale zvyšuje trestná činnost
spáchaná na železnici ČD, kde
bylo vloni spácháno 41 trest-
ných činů. Městská policie za-
znamenala vloni také nové trest-
né činy spáchané řidiči moto-
rových vozidel nevlastnících ři-
dičské oprávnění - bylo jich 87.

Ve městě můžete potkat 30
strážníků městské policie. Mi-
mo území Bohumína mají na
starost také Rychvald. Během
loňského roku řešili 3 187 pře-
stupků. Většinu blokovými
pokutami, více než tisíc z nich
postoupili k dořešení přestup-
kové komisi městského úřadu
nebo Polici České republiky.

Při výtržnictví sáhnou v přípa-
dě potřeby i k donucovacím
prostředkům. Takto museli za-
kročit ve 38 případech, avšak
bez způsobení zranění či škody.

Při páchání trestné činnosti,
pokusů o trestnou činnost a při
závažnějších majetkových pře-
stupcích zakročili v 57 přípa-
dech a zadrželi 111 podezřelých
pachatelů. Na obvodní odděle-
ní Policie České republiky
předvedli 28 hledaných osob, 
z toho tři osoby, které se vyhý-
baly nástupu výkonu trestu. 

Podařilo se jim zadržet 75
chovanců Dětského diagnos-

tického ústavu, kteří se poku-
sili o útěk. Při své činnosti po-
mohli dvěma osobám při váž-
ných zdravotních problémech
na veřejném prostranství. 

V osmi případech strážníci
nalezli kradená motorová vo-
zidla a navrátili je jejich pů-
vodním majitelům. Přitom za-
jistili ve dvou případech cel-
kem čtyři podezřelé pachatele
krádeží vozidel. 

V rámci programu prevence
kriminality pokračovala měst-
ská policie v loňském roce
projektem z předchozích let.
Jsou to přednášky strážníků na

základních školách s ukázkami
výzbroje strážníků. Základy
právního vědomí žáků a do-
pravní výchovy dětí vysvětlo-
vali všem žákům, včetně střed-
ní školy a gymnázia. 

Kamerový monitorovací sys-
tém města má již 14 pohybli-
vých barevných kamer a jednu
statickou černobílou kameru.
Disponuje také vyhodnocova-
cím zařízením, digitálním zá-
znamovým zařízením a má
propojení s monitorovacím
pracovištěm na Policii ČR.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

Městská policie chrání bezpečnost v Bohumíně

Nedávno nainstalovaná kamera u parkoviště nedaleko nádraží monitoruje nejen zaparkovaná vozidla, ale 
také prostor před nádražím. Vlevo umístění kamery, vpravo její detail. Foto František Krejzek

Potvrdila to interní auditor-
ka Městského úřadu v Bohu-
míně Věra Vzatková: »Nejčas-
těji jsme řešili případy soused-
ských neshod. Lidé se slovně na-
padají, vadí jim hluk, nedokáží
vyjít mezi sebou. Dostáváme 
i podněty, abychom prozkoumali,
zda se v městských bytech nezdr-
žují lidé, kteří tam nejsou legálně
přihlášeni.« Stížnosti posuzují
jednotlivé odbory městského

Časté jsou stížnosti na sousedy
Na adresu bohumínské radnice vloni dorazilo pětatřicet 

písemných stížností občanů.

úřadu. »Oprávněných stížností
bylo zhruba padesát procent,«
doplnila Věra Vzatková s tím,
že druhá polovina stížností by-
la oprávněná jen částečně ne-
bo vůbec. Písemných stížností
vloni radnice přijala méně než
v roce předešlém, v roce 2006
jich bylo 41. Úřad rovněž rea-
goval na pět petic, stejně jako
v roce 2006.

Lukáš KANIA

Od vadné elektroinstalace zahořel automobil
Bohumínští hasiči zasahovali 2. února u požáru osobního auto-

mobilu značky Renault. »Hořící automobil jsme uhasili jedním vyso-
kotlakým proudem. Náš vyšetřovatel společně s kolegou z Policie České
republiky zjistili příčinu požáru důkladným ohledáním hned na místě. 
O zničení interiéru vozidla a palubní desky se postarala vadná elektro-
instalace,« uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Faster.
Škodu odhadl majitel vozidla na 15 tisíc korun. (luk)



daně jsou tímto připraveni pomoci při po-
dávání přiznání a formální kontrole jeho
správnosti, včetně správnosti příloh, po-
tvrzení apod. Zároveň podají podrobné
informace, jež se uvedeného přiznání tý-
kají a odpoví na otázky. 

Rozšíření úředních hodin Finančního
úřadu v Bohumíně ve dnech 17. až 31.
března bude následující:

6 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  3  /  2 0 0 8

daněPodání se týká přiznání za zdaňovací ob-
dobí roku 2007 - tedy ještě dle původních
zákonů, včetně možnosti přiznání ke spo-
lečnému zdanění manželů. 

Nové změny v zákoně o daních z příjmů
se týkají již roku letošního, a první poznat-
ky sami vyhodnotíme v rámci mzdy za le-
den 2008.

Finanční úřad v tomto období, přede-
vším však v posledním týdnu měsíce břez-
na, po velikonočních svátcích, opět rozši-
řuje své úřední hodiny.  Všichni správci

den úřední hodiny úřední hodiny 
podatelny pokladny

17.3. 8 - 12 13 - 17 8 - 12 13 - 15.30

18.3. 8 - 12 13 - 14.30

19.3. 8 - 12 13 - 17 8 - 12 13 - 15.30

20.3. 8 - 12 13 - 14.30

21.3. 8 - 12 13 - 13.30

25.3. 8 - 12 13 - 18

26.3. 8 - 12 13 - 18 8 - 12 13 - 16.30

27.3. 8 - 12 13 - 18 8 - 12 13 - 16.30

28.3. 8 - 12 13 - 18 8 - 12 13 - 16.30

31.3. 8 - 12 13 - 18 8 - 12 13 - 16.30

Václav POLOK, ředitel finančního úřadu

Daňová přiznání i mimo úřední hodiny
Termín 31. března je už delší dobu spjat s podáváním daňových přiznání k dani 

z příjmů fyzických i právnických osob. Stejně tomu tak bude i v letošním roce.

Přednášky pro zahrádkáře V PZKO proběhla druhá přednáška z cyklu pro zahrádkáře, které pořádá 
zahrádkářský svaz Bohumín. Byla věnovaná bylinkám - jejich pěstování, sběru, sušení i používání (více čtěte
na str. 13). Na 27. února je připravena další přednáška na téma Pěstování ovoce, odrůdy a tvary. Mohou na
ni přijít i nečlenové svazu. Foto: František Krejzek

Vláda byla proti předvoleb-
ním štědrým výdajům, přehla-
soval ji ale Parlament za pomoci
lidovců a vaší ODS. Za vrchol
arogance považuji porovnání
kuřáků a poplatku 30 korun.
Nemá náhodou na nemocnost
vliv životní prostředí? Ostrav-
sko patří mezi nejvíce postiže-
ná území v Evropě a například
Bohumín je na tom špatně s po-
létavým prachem. Víte kolikrát
byl vloni překročen denní limit
v našem městě? Zeptal jste se
někdy doktorů, kolik přibylo 

v Bohumíně alergiků a astma-
tiků? Není to jeden z hlavních
důvodů zvýšených návštěv u lé-
kaře? Chtěl bych vidět ty, jak u-
vádíte, kteří se chlubí ušetře-
nými náklady na jídlo a topení
tím, že si jdou lehnout do ne-
mocnice. 

Pane Walico, máte naše dok-
tory za hlupáky, kteří toto pod-
porují? Slovensko zmiňujete
jak se vám hodí, říkáte A, ale
neřeknete B. Slovenská vláda
prosadila, že soukromé pojiš-
�ovny budou muset vracet zisk

do zdravotnictví. Vaše ODS
chce předat pojiš�ovny do sou-
kromých rukou. Co bude s je-
jich ziskem? Naše poplatky 
u doktorů a v lékárnách nejdou
do zdravotnictví, ale zůstávají
u toho, kdo je vybral.

Pane Walico, asi se potřebu-
jete zviditelnit, ale to už jste
dávno jako ODS udělali. Bo-
humín byl ve všech denících 
a hlavních zprávách televize. Je
jenom potřeba do své organiza-
ce ODS přijmout více »nácků«
a příznivců nacizmu. Nechtěli
byste se občanům Bohumína
omluvit? Já ale takovou propa-
gaci města nechci. Jsem raději,
když se mohu pochlubit měs-

tem, které je každým rokem
hezčí a kde je dobré žít. Soucit-
ný úsměv vzbuzuje závěr vaše-
ho článku. Bubáckého článku
starosty, jak píšete, se nepole-
kala jen hrstka voličů ČSSD,
ale i důchodci, rodiny s dětmi,
samoživitelé a zdravotně posti-
žení. Když jsme u té hrstky vo-
ličů ČSSD, musím vám připo-
menout preference za leden
2008: ČSSD 37 procent, ODS
27 procent. Vůbec se nedivím
lidem, že je politika nezajímá.
Vy jste příklad toho, jak jim po-
litiku znechutit. Děláte své
straně podobnými články jen
ostudu.

Jan GRIM

pozvánka

Plno nekonkrétních argumentů, zloby a žluče
Reakce na článek »Nestrašte lidi poplatky u lékaře« Pane Walico, váš článek v Oku číslo 2 »Nestrašte lidi poplat-

ky u lékaře« mnou velice otřásl. Mohl bych začít stejným způ-
sobem, jako vy, nechci se však snížit na vaši úroveň. V článku
je plno nekonkrétních argumentů, zloby a žluče. Jsem dů-
chodce, něco si pamatuji, a tak bych chtěl vaši paměť osvěžit.

Rychvaldská parodie
na pohádku
Parodizovnou pohádku pro

malé i velké přivezou do Bo-

humína členové ochotnického

divadla ze sousedního Rych-

valdu. Původní pohádka Hon-

za málem králem dostala v po-

jetí rychvaldských ochotníků

svou osobitou úpravu. Diva-

delníci v ní zohledňují a re-

flektují mimo jiné také bohu-

mínské poměry. 

Divadelní představení ode-

hrají v kině K3 Bohumín ve

Studentské ulici v neděli 17. ú-

nora od 19 hodin. (kab)
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Je vaše členství v zastupitelstvu
města prvním krokem 
v komunální politice?
Ano, je. Předtím jsem se do

komunální politiky nezapojo-
vala. Určitě se budu snažit 
o to, abych mohla ovlivnit ře-
šení problémů v našem městě.
Především životního prostře-
dí, modernizace bydlení a dal-
šího rozvoje městských částí.

Jaký byl váš motiv ke vstupu
do orgánu městské samosprávy?
Tím motivem byla možnost

podílet se na zlepšování a zdo-
konalování prostředí, ve kte-
rém žiji. Baví mě neustále ně-
co vylepšovat a tvořit. Jinými
slovy řečeno: být užitečná ne-
jen pro sebe, ale i svému okolí.

Jste v zastupitelstvu teprve 
od léta 2007, podařilo se vám
naskočit do »rozjetého vlaku«?
Na hodnocení je to určitě

krátká doba, musím se hodně

učit a čerpat zkušenosti od o-
střílených a zkušených zastu-
pitelů. Spolupráce s těmito
lidmi si vážím a oceňuji jejich
vědomosti a pomoc.

Která oblast
komunální
politiky vám
je nejbližší? 
Každá oblast komunální po-

litiky má svůj význam a důleži-
tost. Pracuji v bytové komisi 
a v komisi pro městskou část
Pudlov, kde se budu snažit
prosadit návrhy a požadavky
občanů Pudlova.

Do které oblasti městského
rozpočtu by se, podle vašeho
názoru, mělo více investovat 
a kde byste potřebné zdroje
hledala?
Nelze vytyčit a preferovat

jen jednu oblast, ale myslím si,
že v našem městě je vidět kus
dobře odvedené práce, kterou

se můžeme chlubit. Finance by
se měly rozdělovat spravedlivě
a uváženě podle důležitosti da-
né problematiky. 

Jak reagujete na to, když se 
na vás obrátí občané 
s připomínkami?
Již se to několikrát stalo. By-

ly to dotazy a připomínky pře-
devším ohledně bydlení, ale
také k životnímu prostředí 
a jeho vylepšování. Návrhy

občanů pro-
jednávám spo-
lečně s komisí
pro městskou

část Pudlov i v bytové komisi.
Snažíme se občanům vyhovět
a hledat pozitivní řešení jejich
připomínek. Požadavky a ná-
měty jsou předány příslušným
orgánům, které řeší tuto pro-
blematiku.

Co je vaším koníčkem a kolik
mu věnujete času?
Svůj volný čas věnuji pře-

vážně aktivitám, při kterých se
mohu pohybovat v přírodě.
Mými koníčky jsou turistika,
jízda na kole, houbaření a prá-
ce na zahrádce. Mimo odpo-
činku v přírodě dokážu také

Finance by se měly spravedlivě rozdělovat
Na slovíčko se zastupitelkou Petrou Dudovou

Nováčkem v zastupitelstvu města je Petra Dudová, která
kandidovala na kandidátní listině ČSSD. V červenci loňského
roku nahradila v zastupitelstvu Jaroslavu Krömerovou. Petra
Dudová má ráda přírodu, zahrádku, ale také hezké bydlení 
a příjemné prostředí okolo sebe. Podle těchto svých zálib si
zvolila také členství v komisích rady města.

relaxovat při zhlédnutí dobré-
ho filmu.

Jaké jsou, podle vás, ve městě
podmínky pro sportovní
a kulturní vyžití?
Možnosti pro sportování 

a kulturní vyžití jak mládeže,
tak i dříve narozených jsou 
v našem městě na dobré úrov-
ni. Město má širokou nabídku
služeb, ze kterých mají občané
možnost si vybrat, jak trávit
volný čas. 

Co byste přála našemu městu?
Aby se i nadále zvelebovalo

a modernizovalo. 

Připravil František KREJZEK

píšete nám

rozhovor

Kamiony na dálnici
netrefí
Už jsou to více než dva mě-

síce, kdy jsme se konečně doč-
kali. Pan prezident nám s vel-
kou parádou otevřel novou
dálnici. Však jsme se na ni
moc těšili. Je krásná, široká,
pohodlná, má krásné protihlu-
kové bariéry, a ta super jízda
po ní. Osobní auto sem tam,
kamiony skoro žádné. Přece
byste nechtěli, aby po ní jezdi-
ly kamiony a nedej bože ji ještě
poškodily! Kamiony patří na
starou cestu, mezi domy, aby
hlukem, prachem a výfukový-
mi plyny obš�astňovaly jejich
obyvatele. Dobře jim tak, ne-
měli si je tam postavit. Víte,
jaké to musí být pro takového
řidiče blaho, když vás obstřík-

ne blátem z kaluže? A navíc -
přece byste nechtěli, aby plati-
li mýto! Nějaké miliony by 
z toho stát vybral, ale on je 
i tak vybere někde jinde, třeba
na kojencích v inkubátorech.
Tož vítejte v Kocourkově!

Jiří VARKOČEK, Vrbice

Stará přísloví určitě
platí i dnes 
Když jsem byla malá, měla

jsem strach z přísloví Bez prá-
ce nejsou koláče. U nás ten-
krát nebyla práce. Cikáni cho-
dili od domu k domu a prosili
o krajíc chleba. Ale pak přišla
jiná doba, lepší, a bez práce
byly i ty koláče. Já jsem to štěs-
tí neměla. Vždy jsem těžce
pracovala, abych si koláček
mohla občas koupit. Začali
jsme s manželem v Chomu-

tovských rourovnách a po le-
tech přišli do Bohumína. Žiji
si zde za poctivé peníze a neče-
kám, kdy mi někdo něco dá.
Sociální dávky se začínají zmen-
šovat a možná, že nastane čas,
kdy zase bude platit přísloví 
z úvodu dopisu. Lidem, kteří
pobírali celý život dávky, bude
těžko. Možná, že sami přijdou
na to, že bez poctivé práce ne-
jsou koláče. (mám)

Stále hledám svou
fenku Besu
Stále hledám fenku křížence

německého ovčáka, menšího
vzrůstu, slyšící na jméno Besa,
která se zaběhla 31.12.  Je pří-
tulná, není nebezpečná, čer-
no-hnědá, stará 9 let. Prosím,
kdo ji vlastní nebo viděl, volej-
te na číslo 737 841 600. Pře-
dem velice děkuji. Majitelka

O kanalizaci 
u kulatého stolu
T.I.K. vás zve ke sledo-

vání diskusního pořadu
Kulatý stůl na téma kana-
lizace a její další vývoj 
v Bohumíně. Téma, které
hýbe zejména městskými
částmi, vám bohumínská
televize nabídne v úterý
26. února od 17 hodin 
v přímém přenosu. U ku-
latého stolu se potkají zá-
stupci radnice i dotčených
městských částí. Dotazy piš-
te na adresu tik@mubo.cz,
volejte na číslo 596 092 140
nebo zasílejte SMS ve tva-
ru TIK_ a váš dotaz na čís-
lo 732 596 092. Reprízy
pořadu uvidítev pátek 29.
února a v pondělí 3. břez-
na, vždy od 17 hodin.

(luk)
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Studenti univerzity třetího věku se v Maryšce loučili se svým lektorem. Foto: František Krejzek

Studenti s pár křížky, ale s humorem
Mezi povykující »mládeží«

v Salónu Maryška byste 31.
ledna jen těžko hledali oso-
bu, která nemá na krku mi-
nimálně pět křížků. Když se
ozval mužský hlas »Děcka,
poslouchejte mě!« starší dámy
a dva senioři ztichli.

Je tady konec prvního se-
mestru univerzity třetího věku
(U3V) a studenti se přišli roz-
loučit s přednášejícím. Další
semestr bude vyučovat někdo
jiný.

»Jsme rozdělení do dvou sku-
pin po dvaceti posluchačích. Od
října jsme navštěvovali přednáš-
ky o informatice a seznamovali se
s počítačem. Lektor s námi měl
svatou trpělivost a vůbec nebyl
nervozní, když nám některé věci
musel opakovaně připomínat,«
vypráví Josefa Vlasáková.

»Pro mne je to něco úžasného.
Začínala jsem jako děcko psát ve
škole olůvkem na tabulku. Když
jsem v říjnu loňského roku začala
studovat, dovedla jsem tak leda
zapnout. Dneska mám doma in-
ternet, mailuji, posílám fotky,
brouzdám po internetu a získá-
vám různé informace z celého
světa,« říká Ludmila Knotová.

Věra Obluková dodává:
»Zpočátku jsme měli problém na-
příklad s myší. Udržet ji, umístit
na správné místo, vodit ji.«

»Další semestr bude ještě těžší,
budeme se učit jazyky - angličtinu
nebo němčinu. Slovíčka nám bu-
dou dělat problémy, ale nestydí-
me se před sebou,« doplňuje

zprávu o průběhu studia další
studentka Božena Langerová.

»Je velmi milé, když nám čtyři-
cátník říká ›Děcka, nebavte se,
nebo půjdete stát do kouta‹,«
směje se Miroslava Stoklasová. 

Střípky z prvního semestru
sypou studentky z rukávu. Vý-
borná nálada ovládla všechny
přítomné. Je to nejen kvůli
prvním úspěchům studia uni-
verzity třetího věku, ale hlav-
ně díky dobré partě. A před-
nášející Petr Pelikán z Vysoké
školy podnikání v Ostravě po-
tvrzuje to, co se dá z nálady 
v místnosti již dopředu tušit.
»Tihle studenti ve věku našich
rodičů jsou úplně stejní, jako je-

jich dvacetiletí potomci. Jsou mezi
nimi šprýmaři, které je slyšet neu-
stále vtipkovat, také ti, kteří se
raději drží stranou, uličníci, které
musí člověk neustále napomínat.
Výuka má však na rozdíl od běž-
ných studentů mnohem silnější
pracovní atmosféru, tihle starší
chtějí všechno vědět. Mají bohu-
žel handicap, že už pro ně nikdy
nebude přirozené pracovat s pří-
stroji, vedle kterých my žijeme od
malička celý svůj život. Myš s o-
cáskem vpředu pro ně bude vždy
nepochopitelná, protože s ní po-
hybují na stole, ale její pohyb se
zobrazuje na monitoru.«

Lektor zadal poslední úkol,
který ukončí semestr informa-

tiky. Poslat na jeho adresu ma-
ilem zprávu s textem Jsem hr-
dá na to, že jsem to dokázala.
Studenti poděkovali předná-
šejícímu za trpělivost, se kte-
rou k výuce přistupoval a na
památku mu věnovali knihu.

Univerzita třetího věku po-
kračuje dalším semestrem, ale
již také vyhlašuje termín pro
zápis do prvního ročníku pro
nové studenty. Minulý rok byl
o studium velký zájem, proto
byste neměli dlouho váhat 
a přihlášku poslat co nejdříve
na adresu K3 Bohumín, kni-
hovna, Vrchlického 262, 735
81 Bohumín.

František KREJZEK

Projektem, kterým jsme získali částku
266 tisíc korun - příspěvek Moravskoslez-
ského kraje a města Bohumína, chceme
řešit především obnovu celé zahrady. Ne-
chali jsme vypracovat dendrologický prů-
zkum a ten potvrdil naše obavy, většina
stromů musí být pokácena. V listopadu
jsme předložili výsledky průzkumu Odbo-
ru životního prostředí MěÚ v Bohumíně,

který potvrdil a schválil  nutnost vykácení
ohrožujících dřevin. Nyní se připravujeme
na kácení a věříme, že příroda nám umož-
ní vše řádně provést.

A co pak? Na místo vykácených stromů
budou postupně vysázeny stromy nové.
Každá třída i každý žák najde na zahradě
svůj strom. Strom se svým jménem, o kte-
rý se bude starat a pečovat. Věříme, že tak

přispějeme k tomu, aby se naši žáci naučili
vnímat životní prostředí a stromy v něm
jako zdravou část toho, co nás obklopuje.
Chceme je naučit o své okolí pečovat a ne-
ničit ho. 

Součástí celého projektu je i vytvoření
zeleninové a květinové zahrady, kde bu-
dou děti v rámci pracovního vyučování
pěstovat třeba i to, co mají rády, co se jim
líbí.

Za školou, na školní zahradě, se tak bu-
deme moci od jara do podzimu opět pohy-
bovat beze strachu a pocitu ohrožení, děti
si tam opět budou hrát i učit se. 

Jarmila HOROVÁ, ředitelka školy

Co je pudlovský projekt Škola za školou
Na jaře minulého roku jsme napsali projekt s názvem Škola za školou. Co zname-

ná? Všichni, kdo znáte Základní školu v Pudlově, pak také víte, že u školní budovy
je hřiště i rozsáhlá zahrada. Kolem celého pozemku byly v 70. letech minulého sto-
letí nasázeny topoly, které se již začínají lámat a ohrožovat zdraví. Pohyb na školní
zahradě tak začíná být nebezpečným. 
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krátce

Studentský Community web na stránkách OKA www.gym-bohumin.cz/community

Svůj volný čas si krátím růz-
nými činnostmi. Patří k nim 
i brouzdání po internetu. Ni-
kdy mi to nedá a podívám se,
co je nového na  »lidech«. Po
otevření náhodného profilu
propuknu v hurónský smích.
V následujícím článku se tedy
pokusím vysvětlit, co mě tak
hlasitě rozesmálo. 

Začalo to zcela nevinně...
Bylo, nebylo jeden chytrý člo-
věk kdysi dávno vymyslel vy-
nález, který pojmenoval ICQ
(I seek you). Jen pro zajíma-
vost, ČESKY to znamená hle-
dám tě. Přiznám se, že tomuto
kouzlu jsem podlehla i já. Jak-
mile slyším kdekoli to zvučné
»o ou«, vždy to ve mně hrkne.
Z vlastní zkušenosti vím, jak
těžké je odpovídat rychle i pěti
lidem, pravidla interpunkce 

a velkých písmen tedy proten-
tokrát vynechám. Tato úvaha
se opakuje den co den a vzniká
z toho »pk ne-
co tkaoveho«.
Existují však 
i jedinci, ma-
jící stále sna-
hu ctít český
jazyk a na
ICQ tedy píší
s interpunkcí,
ale málokdy
dodržují pra-
vidla psaní
velkých pís-
men. Na tomhle programu
prostě není čas, proto vznikají
zkratky typu:
jsem z5 = jsem zpět
mmt (někdo si dá dokonce 
více práce a napíše mmnt) =
moment

w8 = wait, je to podobné jako
moment

jj = jo jo
jn = jo no
okno = ok no 
a mnoho dalších…

Ale to není ještě vše. Vší si-
lou se ICQ snaží napodobovat

různé zvuky.
Například
mlasknutí po-
libku vyjadřu-
je výrazem
»muck« nebo
»muah«. To
vše bylo pře-
neseno dál,
i za hranice
ICQ, myslím
tím na různé
profily, kde si

jedinci vyplňují osobní údaje 
a přikládají své fotky, které do-
plňují duchaplnými komentáři
typu: »milunkam te, lowuji te,
muckam te, laskuju te, mucine-
sek, zlatisko, milasek, mno« atd.
Lidé, píšící tyto blafy, museli

mít co do činění s historií, jeli-
kož slovo mno se používávalo
v minulosti.

Nevím, jak si to vysvětlit,
možná jen chtějí najít způsob,
jak vyjádřit své city co nej-
pravděpodobněji, a tak zdrob-
ňují a šišlají, například »klás-
noucke zvížátko… :D«

Mezi nejnovější trendy se
poslední dobou řadí poanglič-
�ování. To znamená, že mezi
jednotlivá slova vkládáme pís-
meno H a jednoduché V na-
hradíme dvojitým W, aby věta
zněla tak, jako bychom v puse
měli horký brambor. »Thim
mhyslim nheco thakhoweho, thx
zha pochopeni.«

Můj názor je, jen tak dál
(myšleno ironicky). Jj takze
lidhicky mejte se fajnoucky
všecinky vas milunkam mo-
cinky mocinky moc zlatishka
moje muck muck<3 4ever!!!!

Článek pro Vás napsala

Petra z Community

Good bye, češtino!

Webové stránky studentů bohumínského gymnázia dýchají
recesí a humorem. O příspěvky na nich není nouze. Pokud
pramen nevyschne, chtějí se studenti podělit o své myšlenky
také s vámi.

Djembe, didžerida, mojito,
no ovšem, moc vám to neří-
ká. Pokud nenavštívíte čajo-
vnu Čajka na Masarykově u-
lici u evangelického kostela. 

Djembe (čti džembe) je afric-
ký bicí nástroj, dřevěný kotlík
pokrytý vyčiněnou kůží, didže-
rida (vypadá jako dutá větev)
je prastarý hudební nástroj
původních obyvatel Austrálie.
Jeho hra uklidňuje a léčí. Mo-
jito je jeden z desítky čajů, kte-
ré můžete v čajovně dostat.
Pokud ho ochutnáte, budete
ho chtít mít doma.

Čajovnu navštěvují mladí li-
dé, kteří zde nalézají pohodu,
přátele ke konverzaci a doušek
lahodného čaje. »Chodím sem
za kamarády a seznámit se s no-
vými lidmi. Diskutujeme spolu 
o filozofických otázkách,« pro-
zradila Barbora Kadlíčková.
Bere do rukou didžeridu a pro-
fukuje ji dlouhým, hlubokým
tónem. Kluk se zrzavými vlasy
se skrývá před fotoaparátem 
a další z návštěvnic čajovny
vy�ukává do napjaté kůže
djembe svůj vlastní rytmus.

»Minulými diskuzními tématy
byly image a smysl života. Sice
jsme na nic objevného nepřišli,
ale docela hezky jsme se pobavili.
Chodívá sem dvacet, pětadvacet
lidí, dneska je nás méně, jsou
prázdniny a mnoho kamarádů
odjelo z města,« říká Miriam Pas-
zová, která večery organizuje.

Eva Švidrnochová sedí s přá-
teli u nízkého stolečku a posr-

kává čaj mojito. Přišla do Čaj-
ky spolu s kamarády. »Chodím
sem už hodně dlouho, jsem zaklá-
dajícím členem. Někdy si pouští-
me film, jindy se jen tak bavíme 
a diskutujeme.«

Čajovna Čajka je otevřena
ve čtvrtek, pátek a v sobotu od
18 do 20 hodin. A čeká na vás,
mladí přátelé!

František KREJZEK

Vy ještě neznáte čajovnu Čajka?
Bobeš mění 
návštěvní hodiny
Od 1. února došlo k někte-

rým změnám provozní doby

centra Bobeš. Úterky odpoled-

ne od 15 do 17 hodin bude vol-

ná herna bez omezení věku

dětí. Další pravidelné termíny:

čtvrtek 8.30 až 10 hodin 

Berušky - cvičení pro

kojence 0 - 12 měsíců,

cvičíme od 9.15 hodin;

čtvrtek 10 až 12 hodin BABY

dopoledne - volná 

herna pro kojence 

0 - 12 měsíců;

pátek 15 až 15.30 hodin 

Veselá notička - nový

hudebně pohybový

kroužek pro nejmenší;

pátek 15.45 až 16.45 hodin

Baby English (1. skupi-

na) - nový kurz anglič-

tiny pro děti od 2 let;

pátek 16.45 až 17.45 hodin

Baby English (2. skupi-

na) - nový kurz anglič-

tiny pro děti od 2 let.

(kal)

V budově evangelické fary našli klub teenageři. Foto: František Krejzek
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El Capitan
Jerry, který se k nám na po-

slední chvíli přidal, je výborný
lezec, sportovec a kamarád. Au-
tomaticky tvoří dvojku s Alešem
a vyrážejí natáhnout první čtyři
délky na Sickle ledge. Já s Marti-
nem přenášíme naše dva taha-
čáky pod úpatí stěny, odkud je
budeme tahat na polici. Já ještě

vyrážím za kluky do stěny a beru
další fixy. Aleše a Jerryho dohá-
ním těsně pod Sickle ledge a do-
cela nechápu, kolik lezců je ve
stěně. Z police pak slaňujeme
pod nástup a do tmy ještě tahá-
me jeden tahačák na poslední
štand. Večer navrhuji, abychom
přespali pod nástupem ještě
jednu noc a do stěny vyrazili až
další den. Mám pocit, že lezecká
družstva, která jsou před námi,
nás budou zdržovat. Bohužel ni-
kdo s tímto návrhem nesouhlasí.
Ráno vstáváme před svítáním 
a vyrážíme do stěny. Není na co
čekat!

Jako první nastupuje Aleš 
s Jerrym. Po fixech dolézají na
Sickle ledge odkud chtějí pokra-
čovat ve výstupu. Já s Mar�asem
zapřaháme tahačák a postupu-
jeme za kluky. Po dlouhém vý-
stupu je však potkáváme na po-
lici. »Co tady ještě děláte? Jak to,
že nelezete?« - »Před námi je plno,
musíme počkat!«

Když se vlak rozjede, jeho
tempo není nijak závratné.
Dlouhé hodiny nečinnosti stří-

dají nechutnou dřinu a naopak.

Slunce je nemilosrdné. Po ná-

ročném kyvadlovém traverzu

dolézám k Mar�asovi, který prá-

vě zápolí z těžkou »krysou«. »Já
tady končím«, sdělí mi naštvaný

Martin. Mám podobné pocity 

a nadávám na pomalé tempo.

Před námi jsou ještě tři lanové

délky a slunce již zapadlo za ho-

rizont. Za světel čelovek dolézá-

me na velkou polici v jedenácté

délce. Naštěstí je prázdná, takže

je reálná šance na pohodlný

spánek. Vaříme čaj, jídlo. Jsme

všichni hrozně unavení. Aleše 

a Jerryho proto příliš nepotěší
naše rozhodnutí, že zítra končí-
me a jedeme dolů. Navrhujeme
klukům, aby si vybrali jen nej-
nutnější potraviny a věci. Až je
uvidíme pod vrcholem, vyrazí-
me za nimi po turistické cestě na
vrchol a přineseme jídlo a vodu. 

Ráno je krásné. Ve stěně to už
žije. Kluci plánují další postup 
a vybírají nejnutnější věci do své-
ho tahačáku. Potom se loučíme 
a každý vyráží svým směrem.
Aleš a Jerry šest set metrů nahoru,
já a Mar�as čtyři sta metrů dolů.

Po jednodenní relaxaci u řeky
chodíme každý den pod stěnu 
a sledujeme postup kluků. Když
je vidíme na posledním šestém
bivaku, víme, že nastal náš čas.
Ráno vstáváme ještě za tmy, va-
říme plný hrnec těstovin, bere-
me několik kanystrů vody, pakl
piv a vyrážíme na dvanáct kilo-
metrů dlouhý pochod na vrchol
El Capitana. Je to nádherný
den. Na hlavě obra si vychutná-
váme nádherné pohledy do ú-
dolí. Celou situaci ještě umocní
chvíle, kdy se na hranu stěny
vyhoupne Aleš s Jerrym. Jsou 
unavení, ale š�astní. Dáváme 
oslavné pivko a posloucháme
zážitky, které se z Aleše a Jerry-
ho jen hrnou. Hrnec plný těsto-

V divočině na skalách Yosemite Seriál Pet

Tři vítězky se zúčastní oblast-
ního kola, které proběhne 31.
května v Jičíně.

Jaké byly hlavní přednosti
»poupat« z bohumínských škol?
Zejména přirozené chování a kul-
tivovaný pohyb i projev. Po
skončení čtyř disciplín jsme se
zeptali všech osmi soutěžících
děvčat na jejich pocity.

»Po volné disciplíně ze mne
spadla nervozita a pak už to bylo
dobré,« říká Dominika Tomášo-
vá (13). 

»Vypadlo mi hodně slov z toho,
co jsem měla připraveno, ale te� už

se cítím dobře,« to jsou slova Ha-
ny Dendisová (14). 

»Ještě jsem pořád rozklepaná,
ale pomalu to ze mně opadá,« při-
znala se Kristýna Skalková (14). 

Barbora Ostárková (14) hod-
notí jako nejvydařenější discip-
línu aerobik: »V tom jsem se cíti-
la nejlíp. Úplně jsem se uvolnila.«

»Jsem ráda, že už to skončilo,
ale nelituji toho,« říká Hana Be-
čicová (14)

»Za to, že jsem se soutěže zú-
častnila, vděčím své kamarádce 
a do smrti jí to nezapomenu, dopo-
ručuji to vyzkoušet každému,«

vzkazuje Hana Gasiorová (14)
dalším dívkám pro příští rok.

Michaela Zelková (14) kon-
statovala s nadhledem, že: »Člo-

věk se ze začátku nervuje, ale zase
taková 'depka' to není. Každá 
z nás byla určitě nervozní, ale po
chvilce to opadne.«

Dívkou roku 2008 je Hanka De
Městské kolo celostátní soutěže Dívka roku 2008 vybralo

3. února v našem městě pro oblastní kolo tři nejzajímavější děv-
čata. Titul Dívka roku získala Hana Dendisová, Barbora Ostár-
ková se stala první vicemiss a třetí postupující je Kristýna Skal-
ková. Největší sympatie publika získala Michaela Zelková.

Loni v létě podnikl Petr Piechowicz další ze svých výprav za
krásami Země. Jeho horolezecká expedice mířila do Yosemit-
ského parku, který leží na západě USA v Kalifornii. Jeho cesto-
pis zveřejňujeme na pokračování.

Aleš Fiala při odlezu z Dolt Tower.
12 délka The Nos.

El Capitan. 
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Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)
Příroda kolem nás - plazi Bohumína (18)

Tato ještěrka je typickým obyvatelem vyšších poloh v pásmu
od 400 do 1200 m n. m., ale obývá i podmáčené louky v níži-
nách. Donedávna byla známa pouze z okolí Bohumína z Borku
(Dolní Lutyně), Černého lesa (Šilheřovice), nivy Odry v Ostravě-
Koblově a břehu rybníka Lesník (Ostrava-Heřmanice). Teprve
v novém miléniu byl její výskyt prokázán i na území Hraničních
meandrů Odry. Nejčastěji ji zastihneme u skládek dřeva.

Ještěrka živorodá je nejotuži-
lejším plazem vůbec - jako jedi-
ný druh zasahuje svým výsky-
tem ve Skandinávii a na Sibiři
až za severní polární kruh. Sa-
mice klade zpravidla v noci 5-7,
někdy až 12 mlá	at v průhled-
ných obalech, kterých se ná-
sledně zbavují (někdy již v klo-
ace). Nejde tedy o pravou živo-
rodost, jak ji známe u savců,
ale o vejcoživorodost (ovovivi-
parie). V obou případech jsou va-
jíčka chráněna v bezpečí před
predátory a dalšími škodlivými
vlivy prostředí. Jedná se přede-
vším o adaptaci na chladné kli-
ma, v němž by se nakladená
vejce jen obtížně vyvíjela. Na
jihu areálu (Francie, Španělsko,
Slovinsko) klade vejce do úkry-
tů v zemi a mlá	ata se líhnou až
po určité inkubační době. 

V dospělosti dosahuje délky
těla 15 až 16 cm, je tedy naším
nejmenším druhem ještěrky.

Zbarvení je nenápadné od žlu-
tohnědé přes světle červenohně-
dou, po tmavohnědou až čer-
nohnědou. Jsou známy i zcela
černé (melanické) formy. Ocas
má někdy namodralý. Samičky
mají břicho bělavé nebo jemně
žluté, samci mají břišní část tě-
la žlutooranžovou až výrazně
červeně zbarvenou. Mlá	ata
jsou bronzově hnědá a hnědo-
černá. Od září zimuje v děrách
pod kameny. Na jaře vylézá čas-
to již v březnu, na horách o ně-
co později; někdy ji můžeme
pozorovat v místech se zbytky
sněhu. Samci se zpravidla obje-
vují s jedno- až dvoutýdenním
předstihem před samicemi. Při
páření se zakousnou samici do
hřbetu někdy tak silně, že zra-
nění je vidět celý rok.

Ještěrka živorodá je druhem
s málo vyhraněnými nároky na
životní prostředí. Vyhledává o-
kraje lesů, mýtiny, vlhké louky

a rašeliniště; suchým místům
se vyhýbají. Její potravu tvoří
pavouci, sekáči, hmyz, plži a sto-
nožky. Sama se stává potravou
celé řady živočichů; z plazů jich
velmi mnoho uloví zmije obec-
né a užovky hladké. Mlá	ata
loví velké druhy střevlíků. Jako
všechny ostatní naše druhy
(ještěrka obecná, ještěrka zele-
ná a ještěrka zední) patří 
k chráněným druhům. Ohro-
žují ji nejvíce velkoplošná apli-
kace biocidů proti dřevokazné-
mu hmyzu a ničení přiroze-
ných biotopů. Na lokalitách 
s málo narušeným prostředím
je dosud hojná.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

vin, který byl původně pro nás
všechny, zmizne dříve, než to
klukům stačíme říct. A tak nám
nezbývá, než žaludek uklidnit
trochou vloček, které jim zůsta-
ly v ba�ohu. 

Fota k článku Petr Piechowicz.

(Pokračování příště)
■  ■  ■

7. března v 18 hodin bude Pe-
tr Piechowicz v Maryšce vyprá-
vět spolu s projekcí fotografií 
o expedici Yosemite. (red)

tra Piechowicze - 2. díl

»Bylo to dobré, něco zcela nové-
ho. Ale jsem ráda, že už to mám
za sebou, každý by si to měl vy-
zkoušet,« zakončuje sérii Katrin
Cvinerová (13).

Hana Tašková z domu dětí 
a mládeže připravuje tuto sou-
těž již nejméně deset let. Nej-
většími jejím starostmi jsou vý-
běr dívek a sponzorů. »V listopa-
du jsme začaly s přípravou soutě-
že. Na šesti schůzkách dívky tré-
novaly choreografii, pohybovku,
aerobik. Aby to mělo šmrnc a di-
vák se nenudil. Dívky, které se le-
tos přihlásily, mě příjemně překva-
pily. Mají úroveň. Pro všechna
soutěžící děvčata připravili naši
sponzoři hezké dárky, chci jim za
to poděkovat. Jsou to Jarmila
Adamová, Radim Ujfaluši - mak-
léřská a pojiš�ovací firma Garant,

Roman Kwašný - restaurace Ma-
ják v Penzionu ve věži, společnost
Bospor, BSK metal, město Bohu-
mín a Anonce Ostrava. Díky
všem těmto sponzorům si vítězné
dívky odnášely plné náruče dár-

ndisová

Akci podpořili: OEAV-Alpy,
Město Bohumín, 
Alpsport, Tendon

Jerry a Aleš na vrcholu El Capa.

Hana Dendisová s šerpou Dívka roku 2008, 1. vicemiss Barbora Ostár-
ková (vlevo) a druhá vicemiss Kristýna Skalková (vpravo).

ků,« říká organizátorka Dívky
roku v Bohumíně. 

Stoupající la�ku soutěže v Bo-
humíně potvrdil předseda poro-
ty Zdeněk Veselý: »Letošní sou-
těž měla vynikající úroveň. Děv-

čata byla dobře připravena. Při
rozhodování jsme se sice jedno-
značně shodli na vítězce, ale rozdí-
ly v bodování byly velmi těsné.« 

Příjemnou atmosféru v sále
vytvářeli rodiče soutěžících,
kteří dodávali svým potomkům
odvahu, kamarádi a kamarádky
povzbuzováním zaháněli trému.

Dívka roku 2008 Hana Den-
disová si za vítězství odnesla ko-
runku miss a náruč plnou kos-
metiky, bižutérie, hraček a dal-
ších dárků. Děvčata na druhém
a třetím místě, stejně jako dívka
sympatie, neodešly s prázdnou. 

Soutěž o nejhezčí dívku ve vě-
ku od třinácti do patnácti let le-
tos probíhala ve 28 městech. 
Poprvé dívky soutěžily v roce
1990 v Ostravě-Porubě v Miss
Teenager, o tři roky později do-
stala soutěž název Miss poupě,
pak se stala celostátní a od desá-
tého ročníku nazvali organizá-
toři tuto přehlídku Dívka roku.

Text a foto: František KREJZEK
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pozvánka

co - kdy - kde

Bruslení veřejnosti
Sobota, neděle
14 - 15.50 hodin, vstupné: 
dospělí 30 Kč, děti do 15 let
20 Kč, doprovod 20 Kč,

diskotéka na ledě 
neděle 16.30 - 18 hodin,
vstupné 30 Kč/osobu.

Provozní doba 
aquacentra

Pondělí 6 - 21 hodin 
veřejnost,

úterý 6 - 8 hodin 
až čtvrtek veřejnost - 

kondiční plavání, 

8 - 12 hodin 
plavecká škola
Bospor,

12 - 21 hodin
veřejnost,

pátek 11 - 21 hodin
veřejnost,

víkendy 8 - 21 hodin
a svátky veřejnost. 

Děvčata z kategorie starších žaček skákala výšku 140 cm.
Foto: František Krejzek

Žáci létali nad skokanskou la�kou 
Městské kolo halového

skoku do výšky proběhlo 
v tělocvičně Základní školy
na ulici Čs. armády. Ve čty-
řech věkových kategoriích
soutěžilo 46 skokanů. 

Mladší žáci a žákyně (6. a 7.
třídy) a starší žáci a žákyně (8.
a 9. třídy) zastupovali všechny
základní školy a osmileté gym-
názium. Vítězové jednotlivých
kategorií postupují do oblast-
ního kola. 

Velký boj svedly mladší žá-
kyně i mladší žáci, výkony zde
byly vyrovnanější. Naopak ve
starší věkové kategorii jsou již
sportovci daleko vyhraněnější.
A tak mezi dívkami jedno-
značně dominovala Barbora
Dobrovolná, mezi chlapci pak
Michal Heczko. Vítězka kate-
gorie starších žákyň se po zdo-
lání la�ky na výšce145 centi-
metrů neúspěšně pokusila 
o 150 cm.

Na stupních vítězů v jednot-
livých kategoriích podle věku
stanuli:

Mladší žákyně: 1. Pavla No-
váková 125 cm, ZŠ Skřečoň, 2.
Tereza Kalichová 125 cm, 3.
Veronika Wencelová 120 cm,
obě ZŠ, ulice Čs. armády.

Starší žákyně: 1. Barbora
Dobrovolná 145 cm, ZŠ, ulice
Čs. armády, 2. Sandra Souku-
pová 135 cm, ZŠ, tř. Dr. E. Be-
neše, 3. Michaela Válková 

135 cm, Masarykova ZŠ.
Mladší žáci: 1. Stanislav Ho-

lub 145 cm, ZŠ, tř. Dr. E. Be-
neše, 2. Adam Barbulák 135
cm, Masarykova ZŠ, 3. Martin
Perutka 130 cm, ZŠ, ulice Čs.
armády.

Starší žáci: 1. Michal Heczko
160 cm, ZŠ, ulice Čs. armády,
2. Antonín Šabatský a 3. Mar-
tin Pastušek oba 155 cm, oba
ZŠ Skřečoň.

Postupovou soutěž skoku do
výšky každoročně organizuje
pořádající základní škola spolu
s domem dětí a mládeže a At-
letickým klubem Bohumín.

V minulých letech se soutěží
ve skoku do výšky zúčastňoval
i Ladislav Svoboda, jehož nej-
novější osobní rekord je 190
cm. Tento nadějný odchova-
nec bohumínské atletiky v sou-
časné době studuje sportovní
gymnázium a během letošního
léta se očekává jeho přestup 
z bohumínského do vítkovic-
kého sportovního klubu.

František KREJZEK

V nejbližších dnech dojde ke
změně provozní doby bazénu.
O jarních prázdninách, ve
dnech 18. až 21. února, bude
bazén pro veřejnost otevřen
denně od 6 do 21 hodin. V pá-
tek 22. února jen od 10 do 21
hodin. Od 25. února pak trva-
le bude změněna provozní do-
ba pro veřejnost v pondělky.
Pondělní rána budou vyhraze-
na kondičnímu plavání od 6
do 8 hodin, plavání pro veřej-
nost od 12 do 21 hodin. (red)

Další úspěch atletů
na mistrovství ČR
V Praze se ve dnech 8. až 10.

února uskutečnilo mistrovství
České republiky ve vícebojích
a v chůzi. Bohumínský Ondřej
Chylek získal v chůzi na 3000
metrů zlatou a Michal Stuch-
lík v sedmiboji bronzovou me-
daili (ve skoku o tyči s výko-
nem 350 cm). Blahopřejeme
nejen jim, ale také jejich tre-
nérce Haně Legerské. (zves)

Stříbrné medaile za druhá
místa získali Michal Stuchlík 
v kategorii žáků v sedmiboji 
a ve skoku o tyči (pěkný oddí-
lový rekord 325 cm) a Lukáš
Halaj v kategorii dorostenců 
v běhu na 800 m. Bronzové
medaile za  třetí místa rovněž
v kategorii dorostenců získali
Ladislav Svoboda ve skoku do

výšky a Lukáš Halaj v běhu na
400 m. Pochválíme také za
pátá místa v kategorii žáků
Ondřeje Kratochvíla v běhu
na 800 m a dorostence Tomá-
še Friedla v sedmiboji. Sezóna
bude zakončena ve dvou ná-
sledujících víkendech mistrov-
stvím ČR v Praze. Budeme jim
držet palce. (zves)

Halová sezóna atletů vrcholí
Na mistrovství Moravy a Slezska, které se uskutečnilo 

v Olomouci (víceboje) a v Bratislavě (Morava a Slezsko nemá
odpovídající halu!), stáli naši atleti pětkrát na stupních vítězů.

Turnaj v mariáši 
jako memoriál 
Antonína Látala
Šestý ročník turnaje v mari-

áši Bohumínské hrabátko pro-
běhne 16. února v restauraci
Kuželna. Startovné je 200 ko-
run a přihlášky se přijímají 
v den konání do 8.30 hodin

nebo e-mailem na adrese 
radim.bloksa@elcomgroup.eu
či telefonicky na číslech 602
337 370, 604 379 758. Maxi-
mální počet startujících je 81
hráčů. V případě »naplnění
kapacity« mají přednost pře-
dem přihlášení hráči. Pro mi-
nimálně dvacet prvních hráčů
jsou připraveny ceny. První tři
kola budou odehrána od 9 do
12 hodin, čtvrté až šesté kolo
mezi 13. a 16 hodinou. (red)
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Chci zodpovědně prohlásit,

že nové vedení místního sdru-

žení ODS v Bohumíně, zvole-

né v říjnu 2007, nemělo o těch-

to »vedlejších« aktivitách do-

tyčného žádné relevantní in-

formace. ODS je demokratic-

kou stranou, otevřenou všem

zájemcům o členství, kteří ma-

jí zájem o správu věcí veřej-

ných a není jim lhostejno, co

se děje v jejich městě, kraji či

státě. 
Nevím, jak je tomu v jiných

stranách, ale ODS je stranou
otevřenou, respektující odliš-
né názory jiných, nekádrující
předem své zájemce o členství,
nemající žádné prověrkové ko-
mise ani tajnou službu, slídící
po minulosti svých členů.
ODS však důrazně dbá na do-
držování demokratických prin-
cipů a platných zákonů, při-
čemž v jejích řadách není mís-
to pro jakékoliv extremistické

V minulých dnech se místní sdružení ODS v Bohumíně 
dostalo do zájmu mnoha médií, a to v souvislosti se zjištěním
novinářů, že jeden jeho (dnes již bývalý) člen se měl zúčastňo-
vat shromáždění extremistických pravicových organizací či se
dokonce podílet na jejich organizování. 

Pravda a lež o MS ODS

tendence, lhostejno zda pravi-
cové či levicové.

Po zjištění a ověření infor-
mací o nežádoucích aktivitách
dotyčné osoby jsem jakožto
předseda místního sdružení

ODS v Bohumíně ihned svolal
mimořádné zasedání místní
rady, na které jsem byl připra-
ven navrhnout vyloučení do-
tyčného z ODS. K vyloučení
však nakonec nedošlo, nebo�
dotyčný sám na členství v ODS
rezignoval. Celá mediální kau-
za o jakési radikalizaci či infilt-
raci ODS tak skončila po pou-
hých pěti dnech, včetně sobo-
ty a neděle. ODS na rozdíl od
jiných stran nic netajila, nic
nezametla pod koberec, nevy-
mýšlela fantaskní teorie o spik-
nutí novinářů či mocenských
bojích. Velmi bych si přál, aby

pol i t ika

pol i t ika

i v ostatních politických stra-
nách našli sílu a odhodlání ře-
šit problémy stejně rychle, ra-
zantně a provždy.

Přesto pro občany za daleko
důležitější událost z poslední
doby považuji regionální sněm
ODS, konaný 4. února 2008,
na kterém delegáti schválili
kandidátku ODS pro volby do
krajského zastupitelstva Mo-
ravskoslezského kraje, které se
uskuteční na podzim tohoto
roku. Lídrem ODS se opět stal
stávající hejtman Ing. Evžen
Tošenovský, na kandidátce jsou
i členové bohumínské ODS,
shodou okolností všichni jsou
i členy zastupitelstva města
Bohumína za ODS - Pavel
Drobil, David Maryška a Vla-
dimír Šmíd. 

Moravskoslezský kraj zažívá
i díky stávajícímu vedení kraj-
ského úřadu v posledních le-
tech významný rozmach, pro-
to osobně doufám, že občané 
v podzimních volbách toto 
ocení a dodrží nepsané pravi-
dlo, že vítězný tým se nemění.

David MARYŠKA, 
předseda MS ODS Bohumín

ODS a radikálové v jejich řadách
Plzeňský primátor zakázal pochod radiká-

lů. Ti na něj podali trestní oznámení. Plzeň-
ský primátor je členem ODS a držím mu pal-
ce, aby situaci zvládl. Na jeho místě bych, ač
jsem člen ČSSD, postupoval naprosto stejně,
také jsme v minulosti podobný pochod nepo-
volili a měli s tím potíže. 

V komunální politice nás stra-

nickost příliš nerozděluje a tento

případ jen ukazuje, jak obtížné to někdy máme.

Při nejasné legislativě musíme často volit mezi

dvěma zly, nezavděčíme se všem a k trestnímu

oznámení, za něž se neplatí žádný poplatek, ne-

mají nespokojenci daleko. A člověk pak chodí

na policii k výslechu, dokládá důkazy, potřebuje

právníky… to vše s nejistým koncem. 

A cením si kolegů, kteří nezvolí pro ně nejjed-

nodušší a opatrnou možnost a jdou pro dobrou

věc i do osobního rizika. 

Ale do ODS si přece rýpnu, ale pro jejich dob-

ro. Organizátorem akce radikálů v Plzni byl bý-

valý člen ODS. Oč lepší je pro plzeňskou ODS

skutečnost, že se jedná o člena bývalého, o to ví-

ce se divím bohumínské ODS. 

V jednom z loňských čísel OKA jsme totiž

mohli číst štvavé články jejich čerstvého člena

pana Martina Bacíka, v dalším už informaci, že

se dokonce stal členem místní rady ODS. Pan

Bacík byl organizátorem akcí radikálů v Bohu-

míně. I té, kterou jsme zakázali,

což rovněž mělo soudní dohru.

A navíc byl souzen za maření

komunálních voleb, když na kandidátní listině

byli uvedeni lidé, kteří o tom ani nevěděli a je-

jichž podpisy byly falšovány. 

Když se o tohoto člena začala zajímat média,

nenašla však většina místních funkcionářů

ODS ani odvahu se přiznat, že to o něm věděli.

A nemohli nevědět, když pan Bacík figuroval ja-

ko člen Národní strany na oněch »falšovaných«

volebních lístcích. To je na tom bohumínská

ODS opravdu tak špatně? To by byla tragédie

pro ně, ale i pro nás. Potřebujeme pro svůj růst

kvalitní opozici. 

Petr VÍCHA, MO ČSSD

pol i t ika

Podpořte 
petice

Vážení spoluobčané,

nikdo nemůže popřít, že
Komunistická strana Čech 
a Moravy za posledních u-
plynulých osmnáct let nejed-
nou prokázala, že je jedinou
důslednou levicovou opozi-
cí, že neustoupila z pozic 
v zápase za spravedlivější 
uspořádání lidské společ-
nosti.

V současné době komunis-
tičtí poslanci a senátoři ostře
vystupují proti všeobecnému
zdražování a proti nehumán-
ním poplatkům ve zdravotnic-
tví, které nejvíc ohrožují mla-
dé rodiny s dětmi, ale i dů-
chodce. Komunističtí poslanci
Parlamentu ČR jsou organizá-
tory petic - proti zdražování 
a proti poplatkům ve zdravot-
nictví, které podepisují stovky
našich spoluobčanů, přičemž
bohumínští nejsou výjimkou.

Každý z vás, kdo má zájem
podpořit zmíněné petice a pro-
jevit tak nesouhlas s protilido-
vým opatřením, které nám do
nového roku nadělila »Topo-
lánkova vláda«, může tak uči-
nit každou středu v době od 15
do 16 hodin na Městském 
výboru KSČM, ulice Masary-
kova čp. 418, tj. vedle nově 
vybudovaného parkoviště u ná-
draží ČD.

Karel KAŠTIL, 
ZO KSČM č. 92 Bohumín 

K3 Bohumín dětem
Program na jarní prázdniny

má pro školáky K3 Bohumín.
V úterý 19. února je pro děti
připravena divadelní pohádka
Princezna Konvalinka. Ta zač-
ne na pódiu kina K3 Bohumín
v 9 hodin. Na 20. února od 
9 hodin se v knihovně ve
Vrchlického ulici chystá čtení
a povídání o knihovně, ma-
lá exkurze, výtvarná dílna 
a spousta soutěží. Odpoledne
program pokračuje v pobočce
ve Skřečoni. (kab)
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Vzpomínky - úmrtí
Dotlouklo srdce Tvé 

znavené, uhasl oka svit,
budiž Ti, drahý Josífku,

za všechno vřelý dík.
Děkujeme všem 

příbuzným, přátelům 

a známým za účast 

a květinové dary při 

posledním rozloučení 

s panem Josefem KVÍČALOU, 
který zemřel 20. ledna 2008 

po těžké nemoci ve věku nedožitých 73 let.

Zarmoucená rodina.

František Dudešek * 1943, Bohumín-
Pudlov

Anežka Adamczyková * 1925, Bohumín

Květuše Hanzlová * 1941, Bohumín

Teofil Ścieszka * 1924, Bohumín

Gertruda Náwratová * 1919, Bohumín

Vlasta Nerostková * 1924, Bohumín

Nikos Chalkidis * 1949, Bohumín

Ludmila Gombášová * 1923, Starý 
Bohumín

Emilie Smékalová * 1924, Bohumín

Anděla Marková, * 1914, Bohumín

Naposledy jsme se rozloučili

Řekli si 
své ANO 
Tomáš Rochl a Romana 

Sobkowiaková, oba z Českého

Těšína;

Michal Berky z Rakovníka 

a Karla Bočková z Bohumína;

Dušan Pompa z Bohumína 

a Viera Kroščenová z Hodejova;

Pavel Hanusek a Petra 

Konečná, oba z Bohumína;

Milan Pala z Frenštátu 

pod Radhoštěm a Anežka 

Kuciánová z Bohumína;

Martin Dadák z Dolní Lutyně

a Petra Krzewká z Bohumína.

(mat)

Ivana Veselá * 1979, Bohumín

Jaromír Kališ * 1943, Bohumín-Skřečoň

Eduard Ferfecki * 1912, Bohumín-
Šunychl

Josef Kvíčala * 1935, Bohumín-Pudlov

Alžběta Nakielná * 1932, Starý Bohumín

Arnoštka Babiszová * 1928, Bohumín

Libuše Rosiková * 1931, Bohumín-Pudlov

Arpád Gubčo * 1937, Bohumín

Samuel Rechtoris * 1933, Bohumín

Etela Nemetzová * 1942, Bohumín

Jan Kaczmarczyk * 1953, Bohumín (mat)

30. ledna se hovořilo o by-
linkách, jejich pěstování, sbě-
ru, sušení, používání a účin-
cích. Přednášející Jiří Dráb ne-
ní léčitel, ale jeho znalosti 
i praktické zkušenosti jsou
prověřeny na vlastním zdraví.
Zdůrazňuje především, že léči-
vé rostliny mohou působit při
prevenci, jako podpůrný dopl-
něk medikální léčby a po jejím
skončení při doléčení. 

»V podzimních a jarních měsí-
cích bylinky posilují imunitu proti
běžným chorobám, jako je na-
chlazení, chřipka a podobně. Do-
plnění vitamínu C je vhodné šíp-
kovým čajem, dobrý je lipový čaj
s příměsí černého bezu, jitrocele
kopinatého a proskurníku lékař-
ského,« radí pro nadcházející
jarní období Jiří Dráb.

Většina bylin se dostane již
usušená v obchodě, ale nevíte,
jaké další příměsi obsahuje.
Lépe je vypěstovat si je na za-
hrádce. Přednášející hovořil 
o vhodném stanovišti, o obdo-
bí sběru, způsobu sušení.

»Už jsem se dostal do fáze, kdy
se pokouším pěstovat cizokrajné
byliny, které na zahrádce udržet
nelze. Ale z našich běžných čes-
kých bylinek mám nejraději tu,
která mi pomohla - lnice květel.
Vyléčil jsem si dvanácterníkové
vředy. Ráno na lačno vypijete při-
pravený čaj, lehnete si a po deseti
minutách se otočíte o čtvrt otáčky

na bok, po dalších deseti se otočí-
te o další čtvrtobrat, aby se vnitř-
nosti vypláchly ve všech koutech.
Tuto kúru jsem dělal vždy v kri-
tickém období jaro, podzim po
dobu čtrnácti dnů. Během roku 
a půl vředy zmizely. A to jsem se
předtím čtyři roky bezvýsledně
trápil u lékařů,« prozrazuje ta-
jemství lnice květelu Jiří Dráb.

Z materiálu Jiřího Janči a J.
A. Zentricha Herbář léčivých
rostlin doplňujeme tuto zku-
šenost dalšími podrobnostmi:

Sbíranou částí lnice květelu
je nezdřevnatělá kvetoucí na�,
která se sbírá od června do září
seřezáváním asi 10 až 20 cm od
země. Suší se ve stínu nebo u-
měle za teplot do 40 °C. Musí
si zachovat původní zbarvení,
při pomalém sušení tmavne.

Lnice působí protizánětlivě,
projímavě, močopudně, snižu-
je křehkost cév, tlumí bolesti
při průjmech i kolikách nej-
různějšího původu (např. žluč-
níkové či ledvinové kameny).
Je ji možno použít u léčby
chronické zácpy, u jaterních 
a žlučníkových poruch spoje-
ných se zácpou, protizánětli-
vého působení lze využít při
léčbě hemeroidů, zánětu spoji-
vek nebo oční rohovky, při
žloutence, při zánětu močo-
vých cest nebo při léčbě dva-
nácterníkového a žaludečního
vředu. V těchto případech se

užívá nálev, který se připraví 
z 1 až 1,5 čajové lžičky sušené
drogy na sklenici vody. 

Zevně lze drogu použít ke
gynekologickým výplachům ne-
bo ve formě obkladů na bérco-
vé vředy, hemeroidy, infikova-
né kožní defekty, při praskání
cév nebo na oční záněty. V tom
případě se připravuje svaře-
ním 20 g drogy v půl litru mlé-
ka jako kašovitý obklad.

Letošní přednáška Jiřího
Drába se zabývala léčivkami
vhodnými na srdeční choroby
a podporu krevního oběhu.
Posluchači měli možnost o-
chutnat čtyři druhy čajů namí-
chané pro různé »diagnózy«.
Na velkém plátně si do detailů
prohlédli jednotlivé rostliny 
a poté se v diskuzi ptali na dal-
ší otázky, které je zajímaly. 

Zajímavá byla i přednáška
Ochrana a výživa okrasných
rostlin, která proběhla 13. ú-
nora. Za čtrnáct dnů, 27. úno-
ra, čeká zahrádkáře téma Pě-
stování ovoce, odrůdy a tvary.

František KREJZEK

O bylinkách a léčivkách
Zahrádkáři, ale nejen oni, mají jedinečnou příležitost dově-

dět se zajímavosti o pěstování na svých zahrádkách. Mohou
navštívit pravidelné přednášky, které pořádá zahrádkářský
svaz v PZKO Bohumín. Přístupné jsou všem zájemcům.

Lnice květel je bylina vysoká dvacet
až šedesát centimetrů a má žluté
květy ve tvaru kalichu.

Nášivku vlajky města
koupíte v infocentru

Na informačním centru rad-

nice můžete za 140 korun zís-

kat rukávovou nášivku měst-

ské vlajky velikosti 8,3 x 7,0

centimetrů. Pro případné zá-

jemce jsou zde k zapůjčení

rovněž stolní vlaječky města 

a venkovní vlajky. (lum)
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Dotlouklo srdíčko, 
ztichl Tvůj hlas, 

ale vzpomínka na Tebe
dál žije v nás.

�
16. února 

vzpomeneme nedožité

60. narozeniny 

paní Danuše ŠAFRÁNKOVÉ. 

S láskou a úctou stále vzpomínají 

syn Petr, dcera Monika a celá rodina.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

�
11. února 

jsme vzpomněli 

1. výročí úmrtí našeho

milovaného syna, otce

a bratra 

pana Dalibora GEISLERA. 
S láskou a úctou vzpomínají maminka,

Zdeněk, dcera Kateřina, 

sestra Radka s rodinou.

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.

25. února 

vzpomeneme 

10. smutné výročí úmrtí našeho syna, 

bratra, vnuka, švagra a strýce 

pana Petra OPARTYHO. 

S úctou a láskou vzpomínají rodiče 

a celá rodina.

Dotlouklo srdíčko, 
ztichl tvůj hlas, 

ale vzpomínky na Tebe 
dál žijí v nás.

�
25. února by se dožila

85 let 

paní Frída SCHEWCZYKOVÁ. 

S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Jana s manželem, 

vnuci Luboš, Lenka a Petra s rodinami.

Vše na čas umírá,
jen stopy Tvé lásky 

zůstávají.

17. února 

vzpomeneme 

5. výročí úmrtí 

paní Anny
JAWORKOVÉ 

z Bohumína. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 

s námi. Za tichou vzpomínku děkuje 

syn Jiří s rodinou 

a dcera Kristina s rodinou.

Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo Tě miloval, 

nikdy nezapomene.

�
21. února 

vzpomeneme 

2. smutné výročí úmrtí 

pana Jiřího HECZKA. 

Stále vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 15. února 

vzpomeneme 

2. smutné výročí úmrtí

paní Josefy
KUBIŠOVÉ. 

�
Vzpomínají s láskou 

a úctou a nikdy 

nezapomenou syn Eduard s Vlastou,

vnuk Martin s Martinou, 

vnučka Marcela s Lumírem 

a pravnuci Dvídek a Radimek.

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

Láska však smrtí nekon-
čí, v srdcích Tě dál 

budeme mít.

12. února 

jsme vzpomněli 

3. smutné výročí úmrtí

pana Vladimíra ZATLOUKALA. 

Děkujeme všem, kteří nezapomněli. 

Stále vzpomíná manželka, 

syn, příbuzní a přátelé.

Člověk nezemřel, 
člověk žije ve vzpomínkách

svých milých.

�
11. února by se dožil

80 let 

pan Alois WENCEL.

Vzpomíná manželka Hedvika, 

dcera Renáta s rodinou, 

syn Ladislav s rodinou.

Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo Tě miloval, 

nikdy nezapomene.

�
5. února by se dožil

100 let 

pan Ludvík LIPUT. 

Zároveň uplynulo 22 let od jeho úmrtí.

Stále vzpomínají dcery Růžena, 

Eva a Vlasta s rodinami.

Děkuji rodině, 

přátelům a známým za

projevenou upřímnou

soustrast při úmrtí 

mého manžela 

pana Arpáda
GUBČA, 

který zemřel 27. ledna

2008, a za účast při posledním rozloučení,

květinové dary a slova útěchy. Zároveň

děkuji paní Balarinové za důstojnou pří-

pravu a celý průběh smutečního obřadu.

Manželka Eliška s rodinou.

Vzpomínky - úmrtí
Čas plyne, 

vzpomínky zůstávají...
21. ledna 

jsme vzpomněli 5.

smutné výročí úmrtí

našeho drahého 

manžela, tatínka, 

tchána a dědečka 

pana Bronislava SZWANCZARA.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy neza-

pomenou manželka Marie, syn Tomáš 
a Jirka s rodinou a dcera Martina s rodinou.
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● Pokládka plovoucích pod-
lah, PVC, lina, koberců, obklá-
dání schodiš�, nivelace, brouše-
ní starých podlah včetně lako-
vání atd. ✆ 604 265 861.

● Půjčky dostupné všem
bez poplatků a ručení, ✆ 607
949 745.

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

● Koupím RD nebo sta-
veb. pozemek v Bohumíně 
a okolí, ✆ 777 925 007.

● Koupím velký pozemek
v Bohumíně a blízkém okolí, 
✆ 608 984 962.

● Půjčka pro každého za-
městnance, důchodce, OSVČ,
mateřská. Žádné popl. předem.
Po dohodě přijedu k vám. Vo-
lejte 774 828 496.

● Prodám výčepní a chla-
dicí zařízení, chladicí vitrínu
na nápoje, barové židle, ✆ 
731 044 338.

● Koupím byt v Bohumí-
ně, platím hotově, i zadlužený.
✆ 775 370 371.

inzerce

● Koupím jakýkoliv dr.
byt, event. rodinný dům, po-
zemek v Boh. a okolí, pouze od
přímého majitele! Platba v ho-
tovosti, ✆ 777 979 158.

● Pronajmu byt 1. kat. 2+1
na náměstí v Bohumíně. Pěk-
ný, ✆ 776 627 442.

● Provádíme pokládku pl.
podlah, PVC, veškeré staveb-
ní práce. ✆ 777 721 402.

● Koupím RD, pozemek,
popř. chatu i v horším stavu,
platba ihned v hotovosti, 
✆ 608 370 379.

● Koupím byt na ul. Tovární,
2+1 nebo 0+1, ✆ 732 328 983.

● Pronajmu byt 2+1, ulice
Mírová, v současné době re-
konstrukce, volný od 1.3.
2008, ✆ 775 314 402.

● Hledám spolehlivou fir-
mu ke zhotovení cca 80 m2

zámkové dlažby u rod. domku,
✆ 605 581 443.

● Prodám stř. box Thule
Ocean 600, pův. 8000, nyní
5000, pro 5 párů lyží, max.
180 cm, ✆ 732 550 457.

Petr Nevyjel
účetní

zpracování mezd
účetnictví 

a daňová evidence

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

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P. O. Box 61 

735 81 Bohumín 1

13. února oslavil 

své životní jubileum

89 let 

pan Josef KOCUR. 

K 80. narozeninám,
které naše maminka 

a babička 

paní Olga

KUBICOVÁ
oslavila v lednu, 

k tomuto významné-

mu životnímu jubileu

jí touto cestou posíláme kytičku blaho-

přání - mnoho zdraví, radosti v srdci 

a dobrou náladu. 

Dcera Jarka a syn Josef s rodinami.

15. února 

uplyne 50 let 

od okamžiku, 

kdy si řekli ANO 

manželé Božena 

a Bohumil

KALIKOVI 
ze Skřečoně. 

Do dalších společných let mnoho štěstí

přejí vnoučata Pavla a Lukáš, 

ze� Mirek a Hanka.

14. února oslavují 

diamantovou svatbu, 

60 let společného života, 

manželé Jiřina a Vladimír

BEDNÁŘOVI

z Vrbice. 

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

do dalších společných let 

přejí našim drahým rodičům 

syn Svatopluk a snacha Dagmar, 

vnuk Martin s rodinou 

a vnučka Svatava s rodinou.

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

PŮJČKY + ÚVĚRY

- do 500 tis. bez ručitele
- až do 75 let -

- RYCHLÉ VYŘÍZENÍ -

- NEBANKOVNÍ ÚVĚRY
se zástavou nemovitosti, 
bez odhadu, bez příjmů.

Tel.: 608 729 490

Blahopřání - jubilea

Hodinářství ROFI
Nerudova 1157, Bohumín
Šárka Ďuráková Vojnarovská

Odp. vedoucí Karel Vojnarovský

Út - pá 9 - 11 13 - 18 hod.
Sobota 9 - 12 hodin

Mobi l :  605 506 432

E-mail: 
ROFI.MTS@seznam.cz

Masáže v aquacentru
Bohumín - účinné řešení
bolestí vašich kloubů, zad,
nohou. Ing. Jaromír Hrbáč 

✆ 603 802 030.

KOMPLETNÍ CENÍK 
INZERCE najdete na 

www.mesto-bohumin.cz

K jeho významnému výročí přeje ze srdce

hodně zdraví, štěstí a životního elánu 

do dalších let dcera Alena s rodinou 

a neteř Květka.

�

Jednadvacet Jakubů
a Natálek

Hitparádu nejčastějších jmen, která ro-
diče vloni v Bohumíně dávali svým čerstvě
narozeným potomkům, ovládla jména Ja-
kub a Natálka. »Vloni jsme v našem městě 
uvítali přes 250 dětí. Jméno Jakub rodiče zvo-
lili v deseti případech. U dívek se pak stalo nej-
oblíbenějším jméno Natálie. Těch se bohu-
mínským rodičům narodilo jedenáct,« uvedla
Pavlína Ucháčová z matriky naší radnice. 

(luk)
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Informace o podmínkách a cenách inzerce získáte
telefonicky na ✆ 596 092 282 nebo na www.mesto-bohumin.cz.

EMIGA, spol. s r. o. 
NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY:

● příprava a provedení technické kontroly
● měření emisí
● pneuservis
● geometrie
● zkušebna brzd a tlumičů

Kontakt: doprava-gavelcik@seznam.cz
tel./fax: 596 013 402, 723 634 734

MECHANIZACE A DOPRAVA
Roman G a v e l č í k

n a b í z í  s v é  s l u ž b y :
■ autobusová doprava
■ práce autojeřábů
■ práce vysokozdvižných plošin
■ nákladní přeprava
■ čerpání a likvidace fekálií
■ protlak kanalizace
Kontakt: doprava-gavelcik@seznam.cz

tel./fax: 596 013 402, 723 634 734

ŽDB GROUP, a.s.
Bezručova 300, 735 93 Bohumín

ŽDB GROUP a.s. připravila ve spolupráci se Střední školou Bohumín, pří-
spěvkovou organizací, pro školní rok 2008/2009 nový učební obor Hutník.
Absolventi tohoto tříletého učebního oboru budou uplatnitelní na těchto
pracovních pozicích: hutník-ocelář, valcíř kovů, tažec drátů, lanař.

Co v rámci tohoto oboru nabízíme navíc?

1. příspěvek na učebnice a školní pomůcky pro každého žáka na začátku školního
roku ve výši 500,- Kč, 

2. příspěvek na dopravu žáků ze vzdálených lokalit (Karviná, Ostrava, Frýdek-Místek,
Havířov) ve výši 30 %, 

3. v rámci odborné placené praxe možnost výdělku v rozsahu 1000,- Kč až 2000,- Kč
za měsíc,

4. náborový příspěvek pro rodiče ve výši 1000,- Kč při nástupu žáka do 1. ročníku,
5. náborový příspěvek pro absolventa oboru Hutník při nástupu do naší společnosti

5000,- Kč (s podmínkou setrvání v pracovním poměru po dobu min. 2 let).

Zároveň všem absolventům tohoto učebního oboru garantujeme bezprostředně po
ukončení studia přijetí do pracovního poměru v naší společnosti na pracovní pozici
odpovídající získané profesi. 

V případě vašeho zájmu či v případě jakýchkoliv otázek neváhejte kontaktovat odbor
Personální záležitosti. Pro zájemce zorganizujeme exkurze na jednotlivé provozy.

Ing. Eliška Těžká, vedoucí oddělení Personalistika, 
tel.: +420 59 608 2079, +420 604 228 331, e-mail: etezka@zdb.cz

www.zdb.cz

Autodoprava Rybářství Rychvald s. r. o.
Orlovská 1279, 735 32 Rychvald

NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY:

● zemní práce a stavby 
− KOMAT'SU WB 97S

● revitalizace vodních toků, 
odbahňování − 
MENZI MUCK A51, 
UNC 061

● nákladní přeprava − T148 − S3, MAN TGM.240 − S3

● přeprava chladírenskou dodávkou do 1,8 t 
− RENAULT MAESTER

KONTAKT: e−mail  info@rybarstvirychvald.cz,
tel . :  596 546 224, 604 283 551, 731 505 125, 
fax: 226 002 412, www.rybarstvirychvald.cz
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596 245 031, 603 175 739, 603 867 289
www.perik.cz, e-mail perik@perik.cz

POSKYTUJE SLUŽBY:
● kompletní renovace peří: čištění, praní

a desinfekce UV zářením
● kvalitní šití ložních péřových přikrývek 

a polštářů (ruční plnění)
● velký výběr sypkovin a vzorů šití, 

šijeme i atypické velikosti
● na objednávku zhotovíme i nové výrobky

a ložní povlečení
NÍZKÉ CENY:
● renovace vlněných přikrývek,
● prodej ložních výrobků z peří, 

vlny a dutého vlákna.
● zajišťujeme ODVOZ A DOVOZ 
až do domu.

PEŘÍK, Mexická 32, Ostrava−Muglinov
PROVOZNÍ DOBA PO až PÁ 16 − 19.00 hod.
Mimo provozní dobu na základě telefonátu.

Objednávky případně i v SO a NE.

O
D

V
O

Z
 A

 D
O

V
O

Z
p

r
o

 d
ů

c
h

o
d

c
e

 
a

 i
n

v
a

l
i
d

y
 Z

D
A

R
M

A
Nové řeznictví TOZOS 

v Bohumíně
Firma Tozos spol. s r. o. - Vojkovické uzeniny,

zve k nákupu do své podnikové prodejny 
v Bohumíně, Bezručova ulice

(dříve prodejna RADA). 

VE SVÉ PRODEJNĚ NABÍZÍ DENNĚ 

● čerstvé maso z vlastního chovu 
a masné výrobky. 

● Zároveň je možno objednat u personálu

prodejny bourané vepřové půlky, 
uzené kýty nebo uzená selata.

Firma Tozos spol. s r. o. - Vojkovické uzeniny 
je držitelem certifikátu HACCP a také v roce 2007 
získala u tří výrobků z rukou ministra zemědělství 

ocenění KLASA.

Na Vaší návštěvu se těší ochotný 

a vždy usměvavý personál této prodejny.

Spokojený zákazník náš cíl!!



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 14. do 29. února Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA

Občanské sdružení Maryška, 
Salón Maryška, nám. T. G. Masaryka, 
www.maryska.cz, info@maryska.cz, 

■ 4.2. - 13.3. TANEC V RÁMECH. Výstava Kateři-
ny Kočí z Bohumína-Skřečoně, oboru užitá fotogra-
fie Střední umělecké průmyslové školy v Ostravě.
■ 19.2. od 17 do 18 hodin PSYCHOLOGIE PÍS-
MA. 1. lekce cyklu o grafologii, � Kravčíková, ☎
731 417 155.
■ 25.2. od 17 do 18 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH.
Vhodné i pro seniory a méně  pohyblivé cvičence,
informace H. Červenková, � 721 828  610. 
■ 27.2. JAK NA JARNÍ OČISTU TĚLA. Přednáš-
ka s prezentací přírodních produktů, � H. Čer-
venková.
■ 28.2. od 18 hodin OBJEV STOLETÍ. Speleolog
Josef Wagner a jeho tým objevili v podzemí bájný
poklad, přednáška s dataprojekcí, � K. Smigová,
☎ 606 847 612.
■ 1.3. MARYŠKA NA WYPIEKI. Výjezd zástupců
OS Maryška do polských Zebrzydowic na festival
o jídle, � K. Smigová.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ
CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 

www.bobescentrum.cz, 
bobes@bobescentrum.cz, 

telefon: 604 800 100, 604 388 853 (herna).

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, Nerudova ulice,
www.rcslune.probers.info,

rcslune@centrum.cz, telefon: 604 999 147.

■ 14.2. SRDÍČKOVÉ DOPOLEDNE. MC Slůně.
■ 15.2. v 11 hodin PORADNA PRO KOJÍCÍ MA-
MINKY. Poradna je poskytována zdarma, tel. obj.,
CMR Bobeš.
■ 19.2. v 17 hodin CVIČENÍ S POMŮCKAMI +
POROD II. Nutno tel. objednat, CMR Bobeš.
■ 21.2. v 10 hodin PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU.
Divadélko pro nejmenší, MC Slůně.

K3 BOHUMÍN 
Studentská 781,

www.k3bohumin.cz, k3@k3bohumin.cz, 
telefon: 596 012 124.

■ 15.2. v 18 hodin BEZPEČNÝ A ZAJÍMAVÝ SEX
I JINDY NEŽ NA VALENTÝNA. Povídání s MUDr.
Pavlou Š�astnou o nejen ženských záležitostech,
� Jeskyňka Bohumín, 200 Kč, rezervujte si mís-
to předem, ☎ 608 608 955.
■ 17.2. v 19 hodin HONZA MÁLEM STAROS-
TOU. Divadlo pro děti, kino K3, 50 Kč.
■ 18.2. v 17 hodin TISKOVÝ MLUVČÍ - LHÁŘ NEBO
ŠIŘITEL PRAVDY? Knihovna K3 Bohumín, 30 Kč.
■ 19.2. v 9 hodin JARNÍ PRÁZDNINY V KINĚ
ANEB DIVADLO PRINCEZNA KONVALINKA. Di-
vadelní představení pohádky, kino K3, 50 Kč.
■ 20.2. v 9 hodin JARNÍ PRÁZDNINY V KNI-
HOVNĚ ANEB KNIHOVNA PLNÁ AKTIVIT. Čte-
ní, povídání o knihovně a malá exkurze, výtvarná
dílna a spousta soutěží, loupežnické pexeso a kviz.
■ 29.2. v 19 hodin FOLKOVÁ LEGENDA - SKUPI-
NA KAMELOT. Kino K3, 170 Kč.

KINO K3 - FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

■ 14. - 15.2. v 19 hodin TĚSNĚ VEDLE. Komedie
USA, přístupný od 12 let, 65 Kč.
■ 16.2. v 19 hodin P.S. MILUJI TĚ. Komedie USA,
přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 17.2. v 10 hodin PAN VČELKA. Animovaná ko-
medie USA pro děti, v českém znění, 65 Kč.
■ 21. - 22.2. v 19 hodin 30 DNÍ DLOUHÁ NOC.
Horror Nový Zéland/USA, přístupný od 15 let, 60 Kč.
■ 23. - 24.2. v 19  hodin SÍLA SRDCE. Thriller
USA, přístupný od 15 let, 65 Kč.
■ 24.2. v 10 hodin VLÁČEK KOLEJÁČEK. Pásmo
českých kreslených a loutkových pohádek, 45 Kč.
■ 28.2. v 19 hodin KAUZA CIA. Thriller USA, pří-
stupný od 15 let, 60 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 
telefon: 596 012 203.

■ 4. - 29.2. od 9 hodin NOEMI VALENTINY -
KRISTINA SVIDROŇOVÁ. Výstava prací studen-
tek Základní umělecké školy v Bohumíně pod ve-
dením Žanety Ježové.

OSTATNÍ KULTURA

■ 25.2. v 16 hodin KONCERT HOSTŮ JANÁČKO-
VY KONZERVATOŘE v Ostravě. Koncertní sál ZUŠ.
■ 27.2. v 15.30 hodin PĚSTOVÁNÍ OVOCE - OD-
RŮDY A TVARY. Přednáší Oldřich Janků, PZKO
Bohumín.

■ 22.2. v 10 hodin SDRUŽENÍ OBRANY SPO-
TŘEBITELŮ. Prezentace poradny, MC Slůně.
■ 26.2. v 17 hodin CVIČENÍ S HUDBOU + PRV-
NÍ MINUTY HODINY A DNY PO PORODU, CMR
Bobeš.
■ 28.2. v 15 hodin »SVĚTOVÝ BABY KARNE-
VAL«. Odpoledne v maskách pro nejmenší. Děti 
v masce představující některou zemi, národ do-
stanou malou odměnu, CMR Bobeš.
■ 28.2. v 9 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ. MC Slůně.
■ 28.2. v 10 hodin ZPÍVÁNKY U KLAVÍRU. MC
Slůně.
■ 29.2. v 17 hodin TVOŘIVÝ PODVEČER PRO ŽE-
NY. Učíme se plést košíky, pouze na tel. obj., MC
Slůně.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, 
www.ddmbohumin.wz.cz,

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 18. - 22.2. od 9 do 15 hodin PŘÍMĚSTSKÝ
JARNÍ TÁBOR PRO DĚTI. Sportovní hry v těloc-
vičně, společenské hry, hry na PC, bowling nebo
návštěva aquacentra. Za cenu 500,- Kč dostanete
navíc 5x oběd v restauraci Rio a budete pojištěni
proti úrazu. � 596 013 131. 
■ 25.2. ve 14 hodin POČÍTAČOVÉ HRÁTKY. Počí-
tačová učebna DDM.
■ 26.2. v 17 hodin SOUTĚŽE V DESKOVÝCH
HRÁCH.
■ 26.2. - 27.2. v 8.30 hodin VYBÍJENÁ - MĚST-
SKÉ KOLO. Starší žákyně - 26.2., starší žáci -
27.2. Tělocvična DDM.

PLESOVÁ SEZÓNA

■ 16.2. v 19 hodin PLES TJ SLOVANU ZÁBLATÍ.
Sokolovna, � J. Gříbek, ☎ 603 504828.
■ 16.2. v 19 hodin CHOVATELSKÝ PLES. Sál Bo-
chemie, slosovatelná vstupenka s večeří 250 Kč,
☎ 731 483 519.
■ 16.2. v 19.30 hodin SPORTOVNÍ PLES. Viktorie
Starý Bohumín, sál PZKO Bohumín, vstupenky ve
Zlatnictví Ovádek (vedle Tip Sportu), ☎ 724 778 030.
■ 1.3. od 19. hodin ŠIBŘINKY. Sokolovna v Zábla-
tí, � B. Freitagová, ☎ 721 218 307.

SPORT

■ 17.2. v 9 hodin Viktorie Bohumín A - TJ Vendry-
ně. KRAJSKÁ SOUTĚŽ DRUŽSTEV V ŠACHU,
sokolovna Starý Bohumín.
■ 23.2. v 6 hodin BĚŽKY NEBO PĚŠKY. Odry - Do-
bešov - Veselí - Odry. Sraz na nádraží ČD v 6 ho-
din, odjezd vlaku v 6.18 hodin. � Eliška Tomaští-
ková, ☎ 731 883 947.

Foto: František Krejzek?
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Miss »Žabička« ve Skřečoni
Děti ze skřečoňské základní školy si nepříjemné čekání na vy-

svědčení poslední den v lednu zpříjemnily školní soutěží děvčátek
1. stupně školy Miss Žabička. Všech 12 soutěžících předvedlo svůj
um ve volné disciplíně, konverzaci s porotou a tvorbou originální-
ho účesu. Vítězství patřilo Šárce Exnerové ze II. třídy, druhá
skončila Bára Nodžáková z V. třídy a třetí pak Karolínka Lazarová
ze II. třídy. Blahopřejeme! (val)

Soutěž jako veřejná show
V prvním semifinálovém kole vědomostního klání Soutěž jako

veřejná show se 5. února utkali žáci pátých tříd Základní školy ve
Skřečoni a Masarykovy základní školy. Soutěžní otázky byly těžké
a odpovědi na ně ještě těžší. Víte, jaké je nejhlubší jezero na svě-
tě? Všech osm soutěžících to vědělo. Atmosféra jako v televizní
show, potlesk diváků, reflektory, mikrofony. Postupujícím týmem
se stali žáci Masarykovy základní školy. Ve finále se utkají s vítězi
druhého semifinále mezi žáky škol na tř. Dr. E. Beneše a Čs. 
armády. (frk)

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy

Foto: Karel Balcar

Fitškolka 
na lyžích

Víte, jak shazují přes Váno-
ce nabraná kila paní učitelky 
z Fitškolky? Jedou s dětmi na
hory! Týden po Novém roce
už tradičně vyrážíme s dětmi
do Beskyd, do krásného pro-
středí Horní Bečvy, kde na nás
čeká »náš« hotel Cherry s pří-
jemným personálem, skřítko-
vé v tamní solné jeskyni a vel-
ké sněhové závěje. Děti se tu
naučily základní lyžařské do-
vednosti a užily si dnes už cel-
kem vzácné sněhové nadílky 
a pohybu na čerstvém vzdu-
chu. Výborná kuchyně přispě-
la k tomu, že se stalo naše před-
sevzetí nedosažitelné, takže nás
s tím shazováním vánočních kil
neberte příliš vážně! 

Eliška DENDISOVÁ


