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vyjde 

10.  dubna,  

uzávěrka 2.4.

Možná jsme těmto slavnos-
tem dříve říkali jinak. Veli-
konoční jarmark je však ná-
zev, který den plný veselí, zá-
bavy, dobrot a drobných ná-
kupů přesně charakterizuje. 

K3 Bohumín rozprostřela
po náměstí T. G. Masaryka o-
par dobré nálady a pohody. Li-
dové zvyky se při těchto příle-
žitostech pravidelně vracejí do
našeho města. Děti si budou
pamatovat pohlazení měkké-
ho kožíšku ovečky, nezapome-
nou, jak a kdo upletl košík, ve
kterém najdou na stole ovoce.
Velikonoční ozdoby, malovaná
vajíčka a vše, co patří k největ-
ším křes�anským svátkům, k Ve-
likonocům, nám jarmark nabídl.
Děkujeme »ká trojko«! (frk)

Vlevo stále rušná Ostravská ulice v Pudlově, vpravo pudlovští občané diskutují na setkání se zástupci radnice. Foto: František Krejzek

Velikonoční jarmark máme zase zpátky

Dříve samostatná obec Pudlov, dnes městská část Bohumí-
na, slaví své 580. výročí. První zmínka o ní je totiž z roku 1428.

Foto: Karel Balcar

Letos si připomeneme 580. výročí založení

Jde o území rovinatého cha-
rakteru podél řeky Odry, které
vyhovovalo hlavně rozvoji ze-
mědělství. V obci nebyl kostel,
takže chybí podrobné historické
údaje, protože letopisy se ved-

ly v minulosti především u far-
ností. Proto ani původ jména
není příliš jasný. Jedna verze
říká, že zeměpisné názvy se zá-
kladem Pudel bývají u vody,
což má svou logiku. Jiná verze,

dle představeného obce Jana
Stillera z roku 1847, popisuje
vznik názvu takto: »Ona obec,
kde je nyní Pudlov, domovní číslo
48, byla část lesa i holin, které
měly výtečnou jakost trávy a slou-
žily dobytku za pastvu. Původní
osídlenci si postavili proti nepoho-
dě několik dřevěných bud, tato

prozatímní ubytování zlepšovali 
a když dobytek dával dostatek obži-
vy, opravovali a přistavovali nové.
Osada neměla jiného jména než
»budy« čili Budov. Teprve později
bylo písmeno B v písemnostech 
a tuzemské řeči upraveno na P,
takže dodnes zůstává Pudlovem«.

(Dokončení na str. 10)

PudlovaPudlova
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aktuálně

Kronikář města Zdeněk Veselý s kronikou roku 2007.
Foto: František Krejzek

Kronika města 2007 
Na jednání se radním dosta-

la do rukou další ručně psaná
kronika města roku 2007. Do-
končil ji Zdeněk Veselý, který
již pět let zastává čestné místo
kronikáře města. Pohled na ži-
vot ve městě, zmínky o počasí,
nejdůležitější události v zemi,
fotografie, autentické pozván-
ky, to vše na 170 stranách ru-
kou psané, vázané kroniky. Její
digitální podoba se brzy objeví
také na stránkách města. 

Město přispělo na opravu
židovského hřbitova
Možná si vzpomenete na 

okamžiky, kdy ve městě obno-
vila Židovská obec Ostrava pů-
vodní hřbitov. Dva týdny nato
vandalové jejich snahu zničili.
Nyní znovu začínají práce na
obnově náhrobků a město 
k tomu poskytne finanční dar
ve výši dvacet tisíc korun.

Cíle rady na rok 2008
Výstavba obytného domu ve

Starém Bohumíně, demolice
nebytové části hotelového do-
mu a regenerace okolí nebo
modernizace nemocnice, to jsou
jen některé z hlavních cílů ra-
dy města na letošní rok. V pří-
pravách jsou rovněž investiční

O čem jednala rada města

Radním se nelíbí novela zákona o odpadech
Na svém 24. zasedání rady města jednali radní mimo jiného

o petici proti novele zákona o odpadech. 

akce, které je nutno dobře při-

pravit, aby město mohlo žádat

o dotace na případné provede-

ní rekonstrukce Národního

domu, napojení mostu na

Slezskou ulici ve Starém Bo-

humíně, výstavbu víceúčelové

haly, další etapy regenerace

sídliš�, nové kanalizace, úpra-

vu Rafinérského lesíku, centra
sociálních služeb a dalších vý-
hledových investic.

Město je proti 
přerozdělování
Ministerstvo životního pro-

středí připravuje novelu záko-
na o odpadech (č. 185/2001
Sb.), ve které navrhuje zvyšo-

vat poplatky za skládkování 
z dnešních 400 korun až na
1500 korun za tunu v roce
2013! Dále navrhuje přerozdě-
lit výnos z těchto poplatků, je-
hož příjemcem je dosud obec,
v poměru 80 % pro kraj a 20
% pro obec, na jejímž katastru
skládka leží. Protože Bohumín
má na svém území skládku ko-
munálních odpadů, týkají se
navrhované změny také nás.
Město se připojilo k petici,
která má k novele výhrady.

Studující dostanou 
opět úlevu
Studenti druhého ročníku

univerzity třetího věku dosta-
nou od města opět finanční
podporu školného. Částečnou
úhradu ve výši tisíc korun za
jeden semestr dostane v aka-
demickém roce 2008/09 každý
senior pokračující ve studiu.

Plán oprav komunikací
schválen
Po obhlídce míst navrže-

ných odborem životního pro-
středí a služeb k letošním 
opravám komunikací radní
rozhodli o prioritách. Více 
v samostatném článku k to-
muto tématu.

František KREJZEK

Uvádíme alespoň některé
lokality, které byly pro letošní
rok schváleny k opravě. Z vo-
zovek se jedná například o uli-
ci Čáslavskou v úseku od Žiž-
kovy po cykloservis, dojde 
k položení nového asfaltu na
zbývající části ulice Palackého,
ve Starém Bohumíně část ná-
městí Svobody a dokončení u-
lice Malé. Ve Skřečoni a v No-
vé Vsi se opraví komunikace
za restaurací U Keconě, část 
ulic Přední a Podvojné, Úvoz-
ní a Na Hrázi. V Záblatí to bu-

de ulička za pomníkem u poš-
ty, Na Pískách po základní
školu a opravíme částečně ta-
ky plochu mezi garážemi za
restaurací Partyzán. V Pudlo-
vě částečně ulici Na Výsluní,
ve Vrbici ulici K Hlavní.

U chodníků se jedná o část
na sídlišti Nerudova, na sídliš-
ti Sv. Čecha, na ulicích Štefá-
nikova, Seifertova, Tyršova,
Máchova. Opraveny budou
vstupy před základními škola-
mi na ulici Čs. armády a ve Sk-
řečoni, ve Starém Bohumíně

před nemocnicí a části chodní-
ků ve Vrbici a v Pudlově. Síd-
liště na ulici Tovární se dočká
bezbarierových úprav všech
chodníků.

Tyto opravy vozovek a chod-
níků si vyžádají v součtu asi 7,5
milionu korun. To však nejsou
veškeré peníze, které do údrž-
by plynou. Nemalé prostředky
dáváme také například na dal-
ší opravy výtluků, odvodňova-
cích vpustí, dopravního znače-
ní či zimní údržbu.

Další informace o chysta-
ných opravách komunikací
můžete získat na telefonním
čísle 596 092 237 nebo 731
130 673.

Ivo LENOCH, 
odbor životního prostředí a služeb

Cesty a chodníky budou zase v pořádku
Vozovky a chodníky v celém Bohumíně, které byly pro le-

tošní rok navrženy k opravě, si 4. března prohlédlo vedení
města. Jedná se jak o komunikace, na které upozornili obča-
né, tak i o ty, které vytipoval odbor životního prostředí a slu-
žeb. Ten má údržbu místních komunikací na starost. 

Bohumín má šanci 
na výstavě tvořivosti

Město Prudnik v Polsku zve
k účasti na XI. Výstavě lidové
tvořivosti a uměleckého ře-
mesla polsko-českého pohra-
ničí, která se koná 6. až 8.
června. Prezentace může zahr-
novat veškeré odvětví umělec-
ké tvořivosti. Účast lidových
tvůrců je bezplatná. Vloni se
výstavy zúčastnilo 400 vysta-
vovatelů. Termín podávání
přihlášek je do 5. května na e-
mail: dtrz@op.pl. Město Bo-
humín případným účastníkům
uhradí náklady na dopravu.
Bližší informace o výstavě na
organizačním odboru MěÚ 
v Bohumíně, tel. 596 092 127.

(lum)
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Spotřeby z poměrových mě-
řidel v bytech a nebytových
prostorech (NP) jsou uprave-
ny koeficientem, který je vy-
počten jako podíl mezi namě-
řenou (vypočtenou) a vyfak-
turovanou spotřebou z kote-
len od dodavatelů teplé užit-
kové vody (TUV) a spotřebou
naměřenou na všech poměro-
vých měřidlech v bytech a NP.
V případě, že nejsou osazeny
poměrovými měřidly, základní
složka (30 %) se rozúčtovává
podle m2 stanovených pro
TUV a spotřební složka (70%)
podle počtu osob v domě.

U topení se jedná o dodávku
tepla měřenou v gigaloulech.

Vyúčtování služeb v městských bytech - 2. část
Blíží se termín pro vyúčtování služeb v městských bytech. 

V minulém čísle jsme si připomněli, jak se služby zajišťované
městem rozúčtovávají mezi jednotlivé nájemce. Dnes zveřej-
ňujeme pokračování článku.

Náklad na tuto službu se roz-
účtovává:

- podle náměrů rozdělovačů
topných nákladů (RTN) v pří-
padě, že byty
nebo NP jsou
po celé zúčto-
vací období osazeny RTN (na
radiátorech),

- podle m2 otopné plochy by-
tů a NP v případě, že byty ne-
bo NP nejsou osazeny RTN. 

Rozúčtování nákladu na to-
pení podle naměřených hod-
not na RTN provádí firma In-
po, spol. s r. o., Karviná-Fryš-
tát a firma Enbra Slezsko, s. r.
o., Karviná-Nové Město doda-
vatelsky a podrobné výpočty

této služby tvoří přílohu k tis-
kopisu vyúčtování služeb. 

Celkový náklad na topení se
rozúčtuje na konečné spotře-
bitele (nájemce bytů a NP) dle
vyhlášky č. 372/2001 Sb. v plat-
ném znění takto:

- 40 % z celkového nákladu
tvoří základní složka (ZS), kte-

rá je rozúčto-
vána podle m2

stanovených
pro topení v bytech a NP,

- 60 % z celkového nákladu
tvoří spotřební složka (SS),
která je rozúčtována podle ná-
měrů RTN v bytech a NP.

Ostatní služby jsou rozúčto-
vávány podle počtu osob v by-
tě nebo NP v zúčtovacím ob-
dobí. Jedná se o položky:

- elektro - náklad zahrnuje
spotřebu elektrické energie ve
společných prostorech v do-

mě, elektro opravy, revize,
- výtah - náklad zahrnuje

spotřebu elektrické energie, o-
pravy, revize,

- úklid - úklid společných
prostor v domě,

- odpad - odvoz odpadu,
- fekálie - vývoz fekálií,
- ostatní - ostatní služby,

které je povinen hradit nájem-
ce.

Náklad na zbývající služby
se rozúčtovává na konkrétní
byty v domě:

- anténa - náklad na společ-
nou televizní anténu je roz-
účtován podle počtu přípojek 
v bytě,

- komín - náklad je rozúčto-
ván podle počtu komínových
průduchů.

Marcela PŘIBYLOVÁ, 
majetkový odbor

Termíny licitací městských bytů 

I Byt na ulici Tyršově 712,
1+2, kategorie II., číslo bytu

5, 3. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 72,10 m2, pro výpo-
čet nájemného 67,25 m2. Pro-
hlídka bytu 27.3. od 9.30 do
10 hodin. Licitace se koná
31.3. v 16 hodin.

I Byt na ulici Nerudově
973, 1+1, kategorie I., číslo

bytu 7, 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 28,43 m2, pro
výpočet nájemného 27,47 m2.
Prohlídka bytu 27.3. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
31.3. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Okružní
1087, 0+2, kategorie I., čís-

lo bytu 38, 8. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 53,53 m2,
pro výpočet nájemného 49,99
m2. Prohlídka bytu 25.3. od
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 31.3. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Štefánikově
1080, 1+2, kategorie I., čís-

lo bytu 3, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 58,10 m2, pro
výpočet nájemného 57,40 m2.
Prohlídka bytu 25.3. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
31.3. v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Studentské
156, 1+2, kategorie II., číslo

bytu 1, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 78,10 m2, pro
výpočet nájemného 72,85 m2.
Prohlídka bytu 1.4. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
7.4. v 16 hodin.

I Byt na ulici Nerudově
567, 1+2, kategorie II., číslo

bytu 2, 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 59,70 m2, pro
výpočet nájemného 57,85 m2.
Prohlídka bytu 1.4. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
7.4. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Okružní
1087, 0+2, kategorie I., čís-

lo bytu 135, 8. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 53,53
m2, pro výpočet nájemného
49,99 m2. Prohlídka bytu 4.4.
od 10.30 do 11 hodin. Licitace
se koná 7.4. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Bezručově
1143, 0+1, kategorie I., čís-

lo bytu 71, 13. nadzemní pod-
laží. Celková plocha 29,70 m2,
pro výpočet nájemného 28,13
m2. Prohlídka bytu 27.3. od
10.30 do 11 hodin. Licitace se
koná 7.4. v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Trnkové 282,
1+2, kategorie II., číslo bytu

2, 1. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha bytu 98,28 m2, pro
výpočet nájemného 88,48 m2.
Prohlídka bytu 8.4. od 8.30 do
9 hodin. Licitace se koná 9.4.
v 16 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
1072, 0+1, kategorie I., čís-

lo bytu 67, 12. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 31,18 m2,
pro výpočet nájemného 28,86
m2. Prohlídka bytu 1.4. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
9.4. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
1054, 1+1, kategorie I., číslo

bytu 57, 12. nadzemní podlaží.
Celková plocha 38,61 m2, pro
výpočet nájemného 37,27 m2.
Prohlídka bytu 3.4. od 8 do
8.30 hodin. Opakovaná licita-
ce se koná 9.4. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Štefánikově
1073, 0+1, kategorie I., čís-

lo bytu 50, 9. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 31,18 m2,
pro výpočet nájemného 28,86
m2. Prohlídka bytu 3.4. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 9.4. v 16.45 hodin.

Bližší informace získáte na
majetkovém odboru radnice,
telefon 596 092 199. (vach)

Licitace probíhají v hlavní budově radnice v 1. patře ve velké
zasedací místnosti, číslo dveří číslo dveří 230 a 243. Vyvoláva-
cí cena je 24 korun za metr čtvereční. Město nabízí tyto byty:

f inance

aktuálně

Veřejné projednání
investic

V prostorách bývalé tržnice,
v nebytové části bývalého ho-
telového domu, proběhne 10.
dubna od 16 hodin  za účasti
vedení radnice veřejné projed-
nání investic města. Bude se
diskutovat o demolici stavby 
a úpravě okolí po jejím odstra-
nění a o regeneraci Rafinér-
ského lesíka. (pto)

Provozní hodiny 
sběrného dvora

Od změny zimního na let-
ní čas se mění ve sběrném
dvoře na Koperníkově ulici
hodiny provozu. 

Od 31. března bude otevřen

v pondělí až pátek od 8 do 17

hodin, v sobotu od 8 do 15 ho-

din.

Mobilní sběrný dvůr je v tu-

to chvíli ještě do 1. dubna na

stanovišti v Pudlově, na Os-

travské ulici. Otevřen je přes

týden od 10 do 17 hodin, v so-

botu od 8.30 do 14 hodin. Od

3. do 15. dubna se přesune do

Skřečoně na ulici 1. máje, na-

proti pneuservisu. (red)
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Rozsah pokrytí použitel-
ných tras je dán zónami. Pro
Bohumín platí zóna 14. U dlou-
hodobých jízdenek platí tento
tarif u všech dopravců na této
trase. Kupon dlouhodobé jíz-
denky lze zakoupit na železnič-
ní stanici v Bohumíně nebo 
v Ostravě. Dlouhodobé časové

jízdenky jsou
vydávány s do-
bou platnosti
7, 14, 30, 90, 180 nebo 365
dnů. První tři uvedené kupo-
ny jsou přenosné, časové jíz-
denky s platností 30, 90, 180
nebo 365 dnů jsou nepřenos-
né. Jsou tvořeny kuponem po-

tvrzujícím platnost jízdenky 
v konkrétních tarifních zó-
nách a v daném časovém ob-
dobí a průkazkou s fotografií 
a předepsanými údaji.

Krátkodobé jízdenky pro
rozšířenou službu ODIS vydá-

vá řidič auto-
busu. Její plat-
nost je dána

počtem tarifních zón a časem.
Jízdenka pro tři tarifní zóny 
s platností 60 minut platí pro
jízdu v rámci nejvýše tří na se-
be navazujících tarifních zón,
a to nejdéle 60 minut od vy-

značeného času prodeje. Krát-
kodobé jízdenky jsou přestup-
ní. Město Ostrava je pro krát-
kodobé jízdenky bráno jako
jedna zóna. Krátkodobé jíz-
denky platí v rámci ODIS na
linkách dopravců Connex Mo-
rava, a. s., Dopravní podnik
Ostrava, a. s.

Ještě v průběhu tohoto roku
je připravováno začlenění všech
zbývajících autobusových linek
příměstské dopravy na Orlov-
sku a Bohumínsku do ODIS. 

Pavel KLIMOVIČ, 
vedoucí odboru dopravy a služeb

Na jednu jízdenku až do Starého Bohumína
Ostravský dopravní integrovaný systém (ODIS) nabídne od

1. dubna svým uživatelům další rozšířenou službu. Pro naše
město to bude znamenat možnost cestovat na dlouhodobé
jízdenky ODIS autobusem ze Starého Bohumína na nádraží 
v Novém Bohumíně, odtud vlakem do Ostravy, případně měst-
skou dopravou po území krajského města a stejnou trasu zpět.

novinky

aktuálně

S pochopením přijali prv-
ní stání mobilního sběrného
dvora ve Starém Bohumíně.

Během třinácti dnů jej nav-
štívilo 192 občanů. Přivezli od-
pady, které naplnily deset vel-
kokapacitních kontejnerů a dvě
stejně velké nádoby stavební
sutě. Odevzdávali biologický
odpad, šest lednic, deset tele-
vizních přijímačů a další elek-
troniku, sklo, papír i plasty.

Příští rok by mohlo město
vyhlásit soutěž o nejvíce sesbí-
raného odpadu na hlavu v jed-
notlivých městských částech.
Nepřidali byste se do takové-
ho soutěžení? (red)

Mobilní sběrný dvůr navštívilo 192 občanů

Foto: Šárka Plutová

Zhotovitelé projektu v sou-
časné době podrobně projed-
návají s bohumínskou radnicí
trasu budoucí horkovodní sítě
v centrální části města. Radni-
ce má zájem na tom, aby při
realizaci stavby horkovodu ne-
docházelo ke zbytečnému roz-
kopání města. Jde zejména 
o místa, kde byly v nedávné
době provedeny nové povrchy
vozovek a o další zpevněné-

plochy, jako jsou chodníky 
a parkoviště. Týká se to také
náměstí v centru města. 

Současně chce naše radnice
v maximální možné míře za-
chovat původní zeleň a pokud
možno i každý vzrostlý strom,
který se nachází v bezprostřed-
ní blízkosti trasy horkovodu.

Vyvedení tepla z EDě do Bohumína
Investorem byl vypracován

harmonogram kontrolních dnů
projektu, jehož hlavním cílem
je maximální spolupráce s měs-
tem při řešení těchto otázek. 

V letošním roce se předpo-
kládá dopracování dokumen-
tace pro územní řízení stavby,
projednání podmínek vstupů
na pozemky a vydání územní-
ho rozhodnutí ke stavbě cent-
rálního zásobování teplem.
Zahájení prvních dodávek tep-
la z dětmarovické elektrárny
do Bohumína se předpokládá
na podzim roku 2010. 

Ondrej RÉPÁS,
majetkový odbor

Na centrálním zásobování teplem v Bohumíně se již in-
tenzivně pracuje. Ihned po podpisu koncesní smlouvy na do-
dávku tepla, uzavřené mezi městem Bohumín a ČEZ, a. s.,
Elektrárnou Dětmarovice v listopadu 2007, zadal investor
ČEZ, a. s., vypracování projektové dokumentace stavby. 

krátce

O Bohumínu v USA
V březnu tohoto roku odvy-

sílala v USA Czech-American
TV (Česko-americká TV) pro-
střednictvím kabelové televize
a internetu video dokument 
z Bohumína. Tento televizní
pořad mělo možnost vidět na
obrazovkách v Chicagu a jeho
okolí přes šest miliónů diváků.
Pořad měl velmi kladný ohlas
a velkou sledovanost. Obrazo-
vý materiál mohou zájemci ny-
ní vidět na internetových strán-
kách česko-americké televize
www.catvusa.com v archivu
vysílání (Archived Broadcast).

Jiří ADÁMEK,
Czech-American TV



Senioři našli ve svém klubu zázemí pro posezení, hry, zábavu a drobnou ruční práci.
Foto: František Krejzek
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nosti se pomocí tohoto nářadí
vloupal do stavební buňky, kde
odcizil měděné kabely a po-
honné hmoty. Hlídka zasáhla
dříve, než stačil lup odnést.

■ Jako mraveneček pendloval
chlapík na kole o půlnoci 6.
března od areálu ŽDB ke sběr-
ným surovinám na Lidické uli-
ci a zpět. Netrénoval však na
cyklistické závody, ale převážel
litinové ingoty. Když strážníci
muže zajistili, měl už jich po-
blíž sběrny odcizených a ukry-
tých dvacet kusů. 

■ Hlídka městské policie zadr-
žela na ulici Sv. Čecha hleda-
ného muže, který se do této
chvíle úspěšně vyhýbal nástu-
pu výkonu trestu.

Ze svodky městské policie 
připravil František KREJZEK 

■ V parku, přímo za plotem fir-
my Exelsior, strážníci 18. února
zajistili tři muže, kteří odtud
odnášeli železný materiál.

■ Nejen jedinci, ale už i firmy
si začaly zakládat své vlastní
skládky odpadu přímo na ulici
našeho města. Asi je to jinde
zvykem, protože brněnská spo-
lečnost, kterou městská poli-
cie 26. února přistihla, zane-
chala na veřejném prostranství
stavební su�, plasty, kartony 
s odpadem a další věci. Případ
bude řešit přestupková komise.

■ Muže s kovovými brzdovými
zdržemi zadržela hlídka již té-
měř v cíli na Lidické ulici. Do
sběrny surovin již nedorazil.

■ Strážníci se nedali zmást se-
kerou v ruce muže, který tvr-
dil, že jde na dřevo. Ve skuteč-

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

krátce

Střednědobý projekt Ko-
munitního plánování
sociálních služeb města
Bohumína pro léta 2007

až 2010 byl spolufinanco-
ván Evropskou unií v rámci

Společného regionálního operačního
programu a Moravskoslezským krajem.
Konečné podoby nabyl v březnu minu-
lého roku, následně byl schválen zastu-
piteli našeho města jako podklad pro
Strategický plán města Bohumína. 

Z fáze přípravné a realizační jsme po-
stupně přešli do provozní fáze projektu,
ve které by měly být v průběhu následují-
cích let výsledky komunitního plánování
sociálních služeb postupně zaváděny do
života. Realizace cílů nebude snadná, ně-
co lze zrealizovat hned, něco na etapy, 
některé cíle projektu se nepodaří zrealizo-
vat vůbec - takový už je život. Vše finanč-
ně závisí na iniciativě, ochotě a spolupráci
všech zainteresovaných. 

První vlaštovkou výstupu pracovní sku-
piny pro péči o starší občany je otevření
denního centra pro seniory na Okružní u-
lici. V Bohumíně je znám pod názvem Se-
nior klub a provozuje jej Centrum sociál-
ních služeb Bohumín. V odpoledních ho-
dinách se zde pravidelně scházejí senioři
našeho města. V příjemném prostředí ta-
dy tráví volný čas podle svých představ.

Pravidelně se setkávají pracovní týmy
pro zdravotně postižené, pro péči o starší
občany, pro krizové situace, pro prevenci
sociálně-patologických jevů, pro rodiny 
s dětmi a pro menšiny. Jsou koordinovány
skupinou pro komunitní plánování sociál-
ních služeb města Bohumína. Všichni,
kteří stáli u zrodu komunitního plánování
a prošli všemi jeho fázemi, jsou nadále o-
chotni spolupracovat a mají eminentní zá-

jem na úspěšném zavádění výstupů pro-
jektu do praxe.

Vše podstatné o komunitním plánování,
včetně publikace Komunitní plánování so-
ciálních služeb města Bohumína a Katalogu
sociálních služeb města Bohumína (který
bude v závěru letošního roku aktualizo-
ván), najdete na www.mubo.cz. - Radnice -
Komunitní plánování.

Helena BABISZOVÁ, sociální odbor

Komunitní plánování sociálních služeb 

Program senior klubu
Pro druhé čtvrtletí je při-

praven pro členy Senior klu-
bu bohatý program, ze kte-
rého si vybere každý.

Pravidelné schůzky v Kassi
baru proběhnou 1. dubna, 6.
května a 3. června. Klubovna
na Okružní ulici je otevřena
každé pondělí.

V dubnu nabízí Senior klub
zájezd na Flóru Olomouc se
zastávkou v Bystrovanech na
zpáteční cestě. Solná jeskyně 
v polské Wieliczce a návštěva
Krakowa čeká na cestovatele 
v květnu a na červen se připra-
vuje zájezd na farmu Bolka Po-
lívky.

Pravidelné návštěvy pořadů
Salonu Maryška pokračují ta-
ké v tomto čtvrtletí, stejně ja-
ko promítání pro seniory v ki-
ně K3. Na 14. května je navíc

Maják městské policiev sále kina připraven hudební
a taneční program ke Dni ma-
tek.

Ani ve sportu nechybí pest-
rá nabídka. Na začátek dubna
se mohou těšit milovníci kuže-
lek, proběhne turnaj mezi se-
niory. Pravidelné plavání a ná-
vštěvy solné jeskyňky pokra-
čují. V zelených květnových
dnech vyrazí ti zdatnější na
kolech podél meandrů Odry 
a v červnu se pojede do Šilhe-
řovic. (red)

Zveme vás k návštěvě
Klienti a personál Domova

Jistoty, p. o., na ulici Šunychel-
ské č. 1159 (areál bývalých ka-
sáren) vás zvou na Den otev-
řených dveří, který se uskuteč-
ní 1. dubna od 9 do 17 hodin.
Budete si moci prohlédnout
náš Domov Jistoty, informovat
se na služby, které poskytuje-
me. Srdečně zveme. (neu)



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  6  /  2 0 0 8

ekologie Snazší návrat do zaměstnání 

Velikonoční svátky v mateřince Děti, rodiče i paní učitelky speciální třídy Mateřské školy na Nerudově
ulici č. 1040 malovali velikonoční vajíčka. Odpoledne bylo velice hezké. Sešlo se mnoho rodičů i prarodičů 
a společně vytvořili pěkné dekorace. Všem se malování líbilo a těšíme se společně na další příjemné akce.

Text: Magda Urbančíková, foto: Jarmila Zikmundová

Za zlikvidování 
autovraku na zájezd

ŽDB Group loni zdarma 
ekologicky zlikvidovaly přes
tisíc autovraků - pro staré
auto si od letošního roku ta-
ké přijedou až k majiteli,
který může vyhrát zájezd za
10 000 korun.

»Nyní si pro tyto staré vozy ne-
jen přijedeme a odtáhneme na
vlastní náklady, ale vystavíme 
i protokol o převzetí vozidla k e-
kologické likvidaci, který bude
majiteli vozidla předán na místě
ihned po kontrole aut,« říká ve-
doucí provozu recyklace v bo-
humínské společnosti Jiří Gel-
nar s tím, že společnost ŽDB
Group patří mezi tři největší
likvidátory starých aut v Čes-
ké republice. »Jako jediná firma
v Moravskoslezském kraji máme
oprávnění likvidovat vozy Škoda,
Volkswagen, Audi, Seat a od loň-
ského roku také BMW,« doplnil.

Na březen a duben ŽDB
Group připravila celkem 16 svo-
zových dnů autovraků po měs-
tech a obcích regionu Morav-
skoslezského kraje. »Sběrový
den umožňuje majitelům vraků
předat zcela zdarma vozidlo k e-
kologické likvidaci přímo v blíz-
kosti jejich bydliště,« uvádí Jiří
Gelnar s tím, že další termíny
svozových dnů jsou v jednání.

ŽDB Group začala v roce
2005 organizovat bezplatnou
akci pro majitele nepojízdných
automobilů všech světových
značek. Například v soused-
ním Německu za likvidaci au-
tovraku zaplatí majitelé těchto
starých aut 70 až 130 eur. 

Tomáš ŽELAZKO

Pojízdná sběrna 
nebezpečných odpadů 

V sobotu 29. března vyjede
letos poprvé pojízdná sběrna
nebezpečných odpadů a elekt-
rozařízení. V tomto roce pro-
běhnou ještě další tři svozové
dny, a to vždy v soboty 21.
června, 6. září, 8. listopadu.
Věříme, že občané této služby
využijí alespoň tak, jako vloni,
kdy bylo pojízdnou sběrnou
svezeno přes 13 tun odpadů 
a elektrozařízení. Ty byly ná-
sledně ekologickým způsobem
likvidovány. (plu)

V období ledna až března
2008 zde po 9 večerů probíhal
cyklus přednášek a nácviko-
vých akcí pod názvem »Návrat
do zaměstnání«. Maminky
měly možnost se od odborníků
z úřadu práce a poradenských
agentur dozvědět, jak napří-
klad správně sestavit životopis 
a motivační dopis, jak se při-
pravit na pohovory a výběrové
řízení nebo kde všude vyhledat
volná pracovní místa. Součástí
kurzu byly také besedy s psy-
choložkou, která maminkám
poradila, jak se co nejlépe po-
prat s trémou a stresem. Závě-

rečnou tečkou bylo sezení s kos-
metičkou. Během kurzu si ma-
minky osvěžily nejen své komu-
nikační dovednosti, ale také si
zvedly potřebnou sebedůvěru.

Přednášející a odborní kon-
zultanti byli fundovaní a velmi
vstřícní, dokázali vytvořit vel-
mi příjemnou atmosféru, ve
které se maminky ptaly na vše,
co je k danému tématu zajíma-
lo. Otevřeně se rozpovídaly 
i ty více nesmělé. Mezi ma-
minkami se vytvořil dobrý ko-

lektiv a rády by pokračovaly 
v příjemných večerních setká-
ních i nadále, tentokrát spo-
lečnou výukou angličtiny.

Chtěla bych jménem svým 
i účastnic kurzu poděkovat ko-
ordinátorce mateřského cent-
ra Bobeš Petře Kalichové za u-
spořádání akce a přednášejí-
cím za výborně zvládnuté před-
nášky a semináře. 

I když celá akce byla založe-
na na principu dobrovolnosti,
neobešla se bez potřebného
materiálního zázemí, o které
se kromě mateřského centra
Bobeš zasloužily také sponzor-
ské firmy Remo - Václav Pešu-
la, Orlová, Redos - Jan Pešula,
Orlová, Půjčovna vozů - Ro-
bert Chodura, Havířov. Tímto
bych jim také ráda poděkovala. 

Lucie MICHÁLKOVÁ

V posledních několika letech si maminky zvykly, že mohou
navštěvovat mateřská centra a zpestřit tak den sobě i dítěti 
v různých kroužcích a aktivitách. Zatím se ale vše točilo převáž-
ně kolem dětí. Mateřské centrum Bobeš však přišlo s novou 
aktivitou, která se týká přímo maminek a jejich budoucnosti.

novinky

Dům dětí a mládeže pořádá za podpory
Městského úřadu Bohumín, sponzorů a dal-
ších partnerů premiérový koncert tanečních
souborů Radost&impuls s názvem »V sobo-
tu večer a v neděli ráno«. Koncerty se konají
v sobotu 5. dubna v 18 hodin a v neděli 6.
dubna v 15 a 18 hodin v sále K3 Bohumín.

Tančit pro vás budou soubory Radost&im-
puls a jejich 160 tanečníků ve věku od 4 do 25
let. Těšit se můžete na zbrusu nový repertoár

tanců a zároveň zhlédnout v předsálí K3 Bohu-
mín výstavu fotografií s názvem »Tanec v obra-
zech« bývalé členky souboru, nadějné fotograf-
ky Kateřiny Kočí. 

Předprodej vstupenek v cestovní a reklamní
agentuře Faine na ulici Čáslavské od 25. břez-
na (prodejna Elektro Dendis, naproti školy na
tř. Dr. E. Beneše).

Na všechny příznivce tance se těší vedení
souborů Radost&impuls Bohumín. (gav)

Premiérový koncert souborů Radost&impuls
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Jak byste hodnotil období od 
komunálních voleb ve funkci 
zastupitele a jak jsou naplněny
vaše představy v práci pro město? 

Členem zastupitelstva jsem
druhé volební období. Dříve,
než jsem vstoupil do komunál-
ní politiky, mi to slovo nic ne-
říkalo. Až do okamžiku, kdy
přišel rok 1989. O tři roky po-
zději jsem založil v Bohumíně
Romskou občanskou iniciati-
vu, která byla zaměřená na
romskou národnostní menši-
nu. Mám velmi silné sociální
cítění s občany a jejich problé-
my, zajímají mě jejich potřeby.
Proto jsem vstoupil do komu-
nální politiky.

Mé představy se ztotožňují 
s volebním programem ČSSD,
která mi kandidaturu nabídla.
Po celé volební období ho na-
plňujeme a snažíme se o rozvoj
města podle potřeb občanů. Ti
se také sami mohou přesvěd-
čit, že město rozkvétá a oprav-
du v něm stojí zato žít. Již dru-
hé volební období pracuji v by-
tové komisi. Je to velmi citlivá
práce, protože řeší osudy na-
šich nájemníků. Nejnovější
zásady vstoupily v platnost od
1. ledna letošního roku.

Co považujete za největší úspěch
a neúspěch uplynulého roku?

V loňském roce město pro-
investovalo 250 milionů na
rozvoj města. Je to největší ob-
jem investic za všechna voleb-
ních období sociální demokra-
cie. To považuji za velký ús-
pěch. Připomeňme si napří-

klad dvě etapy regenerace síd-
liště Sv. Čecha a třetí, pro kte-
rou se připravuje dokumenta-
ce k získání státní dotace. Má-
me nádherně zrekonstruované
kino, zanedlouho bude na ná-
městí T. G. Masaryka dokon-
čena a dána do provozu fontá-
na. Podařilo se postavit nové

parkoviště pro 80 aut na býva-
lých tenisových kurtech. Z ho-
telového domu jsou bytové
jednotky první kategorie. Ve
prospěch města hovoří také
dokončení úseku dálnice D47,
neúspěchem naopak její nedo-
končení na polské straně.

Na který problém by bylo třeba se
zaměřit v roce 2008 přednostně? 

Všechny problémy, které
jsou před námi, jsou důležité,
protože se týkají občanů. Bere-
me je vážně a program, který
jsme před volbami nabídli, bu-
deme naplňovat ve prospěch
všech občanů i města. 

Jak hodnotíte přínos nulové 
tolerance, kterou vedení radnice
vyhlásilo v Bohumíně? 

V zastupitelstvu jsme v nu-
lové toleranci jednotní. Z by-
tové komise vím, jak vysoká je
částka na dluzích na nájem-
ném, které zapříčinili neplati-
či. Nulovou toleranci respek-
tuji, přestože můj osobní ná-
zor je trochu jiný. Od 1. ledna
se upravily zásady licitace pro-

Slova se musí odrážet v činech 
Na slovíčko se zastupitelem Dušanem Kroščenem

Zakládající člen bohumínské Romské občanské iniciativy
Dušan Kroščen se rozhodl pomoci svému etniku vstupem do
komunální politiky. V roce 1994 se stal členem ČSSD a zkou-
šel štěstí na kandidátní listině do zastupitelstva města. Teprve
podruhé, v roce 2002 zasedl v zastupitelském sboru. 

rozhovor nájmu bytů. Upravily se smlou-
vy o nájmu, kde jsou zakotve-
ny zásady, jako vzájemné sou-
žití, porušování sousedských
vztahů a úklid. Pokud hovoříme
o hracích automatech, i tam je 
v zastupitelstvu jednota. V uli-
cích města si je nepřejeme!

Mělo by město řešit problém 
bezdomovců a negativní vztah 
ostatních občanů k nim?

Myslím, že ano. Město se
tímto problémem začalo zabý-
vat. Vyčlenilo objekt, který by
se opravil a poskytl by přístřeší
bezdomovcům. Zvláště v zim-
ním období se zdržují v prosto-
rách nádraží a obtěžují cestují-
cí. V opraveném objektu by
měli střechu nad hlavou, moh-
li by si tady udělat svou hygie-
nu a trochu slušněji žít.

Co je vaším koníčkem a kolik mu
věnujete času?

Dříve jsem aktivně sporto-
val, hrával jsem fotbal. Dneska
se na sport podívám v televizi.
Hodně času věnuji rodině, 
v létě jezdím na kole, pracuji na
zahrádce. Rád cestuji k moři.

Připravil František KREJZEK

finance

Dotace úřadu práce
na pracovní místa

K 1. únoru 2008 vstoupily
v platnost nové podmínky
poskytování finančních vý-
pomocí z prostředků aktivní
politiky zaměstnanosti Úřa-
du práce v Karviné. 

V případě, že zaměstnavatel

hodlá zaměstnat uchazeče o za-

městnání, který je z hlediska

své kvalifikace obtížně umísti-

telný na trhu práce, může úřad

práce takovým zaměstnavate-

lům přispět bu� na mzdové ná-

klady ve výši 7 000 případně 

9 000 korun měsíčně, a to po

dobu šesti nebo dvanácti měsíců.

Nebo je možno získat na poří-

zení majetku potřebného ke

zřízení pracovního místa část-

ku až do výše 100 tisíc korun.

Dalším způsobem podpory

ze strany úřadu práce jsou pří-

spěvky až do výše 50 tisíc ko-

run uchazečům o zaměstnání,

kteří jsou z hlediska kvalifikace

obtížně umístitelní na trhu prá-

ce, pokud takoví uchazeči na

základě předloženého a schvá-

leného projektu zahájí samo-

statnou výdělečnou činnost. 

Bližší informace lze získat,

případně konzultovat konkrét-

ní záměry je možno kanceláři

č. 613, v 6. patře budovy úřadu

práce, oddělení APZ, tř. O-

svobození 60a/1388, Karviná-

Nové Město, tel. 950 126 461.

Žádosti o finanční výpomoci

úřadu práce, včetně podmínek

k jejich získání, naleznete také

na webových stránkách Úřadu

práce v Karviné portal.mpsv.cz/

sz/local/ka_info/informace_up

/zamestnavatelum/apz.

Vladimír KLUSEK, 
ÚP Bohumín

Už téměř měsíc, od 1. března 2008, si
rodiče mohou opět nechat své děti za-
psat do cestovního dokladu. 

Skončila tak nepříjemná povinnost mít
pro dítě do 5 let věku vystavený samostat-
ný pas, který měl navíc platnost pouhý rok.
Nově je možno do pasu zapsat dítě do 10 let

věku. Pro zapsání dítěte do cestovního do-
kladu potřebujete rodný list dítěte, svůj
platný občanský průkaz a cestovní doklad,
do kterého bude změna zapsána. Správní
poplatek je 50 korun za každé zapsané dítě.
Děti nad deset let věku cestovní doklad -
pas potřebují i po této zákonné úpravě. Zá-

pis může vyřídit také pověřená osoba na
základě plné moci. Pokud budete vyřizovat
svůj cestovní doklad a zároveň do něj ne-
cháte zapsat i dítě, padesátikorunový po-
platek nemusíte platit. Děti zapsané do pasu
již dříve, mohou s rodiči cestovat po dobu
platnosti pasu až do věku 15 let. (red)

Od března již zase své děti zapisujeme do pasu 
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Jaký je stav policistů v obvodě
Bohumín, Rychvald?

Uvedené obce spadají pod
místně příslušné obvodní od-
dělení Policie ČR Bohumín.
Personální stav na tomto od-
dělení není uspokojivý, ostat-
ně tento stav je u Policie ČR
neutěšený jak v okresním, tak
i celorepublikovém měřítku. 
V obvodním oddělení máme
podstav zhruba 18 % policistů
proti »tabulkovým« stavům,
zejména těch, kteří chybějí 
v ulicích.

Jakou formou chcete získat 
potřebný počet příslušníků?

K naplnění personálních
stavů na obvodním oddělení 
v Bohumíně může dojít nejdří-
ve v průběhu příštího roku.
Osobně chci tomuto stavu po-
moci vlastní iniciativou. Pro-
střednictvím místní kabelové
televize T.I.K bych chtěl se-
známit občany s podmínkami
přijetí k policii a osobně inter-
venovat k pružnějšímu náboru
v této oblasti. Dále jsem při-
praven schvalovat žádosti již
stávajících policistů z jiných 
okresních ředitelství, žádají-
cích o službu v rámci okresní-
ho ředitelství Karviná, a ty dle
možnosti směřovat právě k po-
sílení personálního stavu OOP
Bohumín.

Hovoří se o návratu k osvědčené-
mu prvorepublikovému 
uspořádání policie. Bude mít
každý okrsek svého ochránce?

Policejní okrsek není ničím
jiným, než územím v rámci
služebního obvodu obvodního
oddělení, do kterého bude při-
dělen policista s místní a osob-
ní znalostí, na něhož bude de-
legována povinnost aktivně se
zapojovat do řešení místních
problémů v okrsku. Bude ko-
munikovat s občany, samos-
právou a občanskými sdruže-
ními, a takto získá důvěru 
i místních obyvatel, kteří se
budou moci obracet se svými
problémy na »svého« policis-
tu. Jedná se svým způsobem 
o částečný návrat k filozofii

práce prvorepublikových čet-
níků. Dnes tato praxe nese po-
dobný styl práce, název i filo-
sofii převzatou z policejní pra-
xe západoevropských policej-
ních sborů pod názvem Com-
munity policing. Já se k jeho
propagaci i zavádění do praxe
české policie jednoznačně hlá-
sím. Pokud dostatečně využiji
prostoru a funkce, kterou nyní
zastávám, garantuji zavedení
tohoto stylu práce do podmí-
nek všech oddělení v rámci
OŘ Karviná, tedy i OOP Bo-
humín, kde je vedoucí, který
mě přesvědčuje o podpoře
mých plánů. 

Ze zprávy o bezpečnosti ve městě
vyplývá, že se zvýšil počet 
drobných krádeží. Jaký máte 
na to recept?

Při jmenování do funkce 
okresního ředitele jsem uvedl,
že se budu snažit reagovat na
vývoj kriminality na celém 
území policejního okresu.
Zvýšil se počet
krádeží vlou-
páním do vozi-
del v příhraničí (Bohumín 
a Český Těšín) a z toho důvo-
du jsem ihned reagoval tím, že
jsem se svými kolegy zorgani-
zoval přesun policejních sil 
okresu do těchto měst a jejich
okolí.

V podstatě jsme trestnou
činnost v těchto lokalitách 
anulovali přítomností zvýše-
ného počtu policistů v ulicích.
Šli jsme do takových důsled-
ků, že jsme zkontrolovali i res-
taurace, ve kterých dochází po
krádežích k nejčastějšímu od-
bytu kradených věcí. Po zkuše-
nostech z Havířova jsme si 
ověřili i skutečnost, zda se po-
dává mladistvým a nezletilým
alkohol v místních restaura-
cích.

Akce dopadla nadmíru ús-
pěšně, policisté zadrželi pa-
chatele krádeže, celostátně
hledanou osobu, několik pod-
napilých řidičů a ve spolupráci
s pracovníky úřadu, městské
policie a celníky, byly zkontro-
lovány i restaurace. Počet pod-

napilých mladistvých a nezle-
tilých šel přitom spočítat na
prstech jedné ruky.

Jakou máte představu o práci 
ve funkci ředitele okresního 

ředitelství?
Při svém ná-

stupu jsem si
stanovil čtyři základní priori-
ty:

Řešit otázku personálního
stavu, respektive podstavu. Na
našem ředitelství chybí bez-
mála stovka policistů. Policisté
tak nejenže chybí v ulicích, ale
jsou zatížení i prací za chybějí-
cí policisty. Vyřešením perso-
nálního podstavu bude ve měs-
tě více policistů, a to povede
ke zvýšení pocitu bezpečí v uli-
cích a na komunikacích. 

Změnit filozofii policejní
práce na moderní a proaktiv-
ní, což si myslím, že nebude
vůbec snadné. Obecně česká
policie přechází díky snahám
nejvyššího vedení z represiv-
ního charakteru své práce na
preventivní. 

Významným vzorovým mo-
delem těchto změn je postup-
né zavádění modelů excelence
EFQM a posléze Community
policing, přičemž společné pro
tyto výrazy je kvalita policejní
práce a služba zákazníkům.
Hovořím o kvalitě policejní

služby a prevenci. Policie bude
jednat s občany na základě
»zákaznického principu« sluš-
ně, proaktivně, čestně a o pro-
fesionálním přístupu ani ne-
mluvím. Při jednání s občany
budou policisté vždy vzorově
upraveni i ustrojeni a připra-
veni kdykoliv zasáhnout, a� je
to v kterémkoliv koutu terito-
ria okresního ředitelství Kar-
viná.  

Zlepšit komunikaci s vnitř-
ním zákazníkem (v policii - po
vertikální i horizontální úrov-
ni), tak i s vnějším zákazníkem
(občany, starosty, primátory
aj.). K tomu mám připraveny
kroky, které hodlám uplatnit
ve své nové funkci. Jedním 
z nich je například vzdělávání
policistů v oblasti komunika-
ce. Komunikace není jednodu-
chá a nedá se změnit k lepšímu
ze dne na den, například po
pohovoru s ředitelem nebo
přímým nadřízeným. Pro vy-
brané služby připravuji kurzy
pozitivní komunikace a jiné.
Komunikace je dle mého ná-
zoru »prostředek« k tomu, aby
policie »vtáhla« občany a ve-
řejné instituce do společného
řešení problému zvaného »kri-
minalita a veřejný pořádek«.
Jedině převzetím míry odpo-
vědnosti těchto partnerů za
vývoj kriminality na teritoriu
se bude dařit tuto eliminovat. 

Podpořit Reformu Policie
ČR. Prvním krokem je zřízení
týmu podpory kvality, to zna-
mená zřízení skupiny policis-
tů. Jejich hlavní náplní práce
bude specializovat se na reali-
zaci preventivních projektů 
a komunikaci s veřejností.

Co se týče nehodovosti, bu-
deme pravidelně vyhodnoco-
vat úseky s nejvyšší četností
nehod a do těchto míst pak
budeme posílat i své síly a pro-
středky k jejich předcházení.
O místech s nejvyšším výsky-
tem dopravních nehod bude-
me informovat i občany pro-
střednictvím internetu nebo
médií, k tomu chci přizpůsobit,
respektive do budoucna změ-
nit, způsob předávání i těchto
důležitých informací obča-
nům. Stránky na internetu se
podrobí patřičným změnám.

Připravil František KREJZEK

Na radnici se přijel představit no-
vý ředitel Okresního ředitelství
Police České republiky plukovník
Martin Hrinko 

Foto: František Krejzek

Nový ředitel chce změnit postoj občana k policii
Okresní ředitelství Policie České republiky v Karviné má

nového ředitele. Stal se jím plukovník Martin Hrinko, se kte-
rým dnes hovoříme o budoucích změnách v práci policie.

rozhovor
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krátce

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

Moudra, která pro studium
rozhodně využijete:

»Žádné biflovačky naší Kačky!
Všechno najdete v atlase.« - vás
naučí vyhledávat informace.

»Holky sedící v prvních lavi-
cích jsou kývačky.« - pan profe-
sor vás naučí rozeznávat lidi

»Papíry na písemku mám...«
- pan profesor vás naučí při-
pravenosti

»Máme tady resty...resty ...res-
ty máme« - pan profesor vás
naučí opakovat si věci, které
nesmíte zapomenout

»Nikdo z vás ze zeměpisu ma-
turovat nebude, nic neumíte. 
Vždy� primáni ví více, než vy!
Všichni si koupíte lopatku a vy-
hodíte si z hlavy, že chcete matu-
rovat ze zeměpisu, H**** ty si

kup rovnou bagr.« - pan profe-
sor vás naučí pocitu méněcen-
nosti 

Při rozdávání testů z názvo-
sloví: 

»Čéče K********ová, jak se
tak dívám na tu tvoji písemku, ty
jsi naprostá chemická panna.
Chemií naprosto nedotčená.«

Hlášení rozhlasu po tom, co
pan profesor viděl třídu stěhu-

jící se do jiné učebny kvůli zi-
mě: »Hlášení rozhlasu. Komu je
zima, nech� si udělá deset dřepů.«

»Bylo by príma, kdyby si prima
zamkla šatnu.«

»Prosíme profesorku D****,
aby si přišla pro svého studenta.
Paní profesorka se rozhodne mi-
grovat a neřekne kam.«

Opět rozdávání testů:
»K*****ová za pět, J****ová
velice vyrovnaný výkon.«

Rozhodování o známkách
na vysvědčení: 

»Ty bys chtěl za dva? Čéče, to
ale tak za sele.«

Při sledování filmu o substi-
tuci: »Čéče, ty si to píšeš? Vždy�
je to dvacet let staré.«

Při hodině chemie v 6.P:
»J*** se dal na myslivost, loví 
v nose holuby.«

Příště ještě další perličky.

Článek pro Vás připravili 
Barča a Honza, 

samozřejmě společně 
s našimi profesory

Když už musíme chodit do školy a studovat, ještě že nám to
všechno zpestřují naši profesoři svými nezapomenutelnými
výroky. Pár perliček z hodin, ale i mimo ně, vám posílá redak-
ce community webu. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem
profesorům, že »vystřihují« jeden výrok za druhým. 

Moudra z naší »alma mater«

Kolektiv mladších a star-
ších hasičů z Kopytova se 23.
února zúčastnil v Havířově
halové soutěže v požárním
sportu na neoficiálním mist-
rovství mladých hasičů
Čech, Moravy, Slezska a Slo-
venska. 

Družstva soupeřila ve štafe-
tě na 4x60 m, štafetě požár-
ních dvojic a v uzlové štafetě.
V kategorii mladších hasičů se
družstvo umístilo z celkového
počtu 27 na 15 místě. Druž-
stvo starších mladých hasičů
obadilo mezi 47 družstvy 27
místo. 

Oba týmy se dva měsíce
poctivě připravovaly pod ve-
dením vedoucího mládeže Mi-
chala Mlynkece. Chceme po-
děkovat městu Bohumín za fi-
nanční podporu činnosti mla-
dých hasičů a zároveň sponzo-
rům: čerpací stanici Transeu-
rope, firmě Lutogas, pojiš�ov-
ně Kooperativa, paní Karkoš-
kové z prodejny Rybenka, Poš-
tovní spořitelně, společnosti

Bonatrans a firmě Plaváček,
bez kterých by mladí hasiči 
v Kopytově nemohli startovat.

Je třeba také připomenout,
že 17. února byla podepsána 
v polských Gorzycích druhá
část smlouvy o příhraniční

spolupráci mezi sbory SDH

Kopytov a OSP Gorzycze, ve

které je také zakotvena spolu-

práce mezi mladými českými 

a polskými hasiči.

Michal MLYNKEC

Mladí hasiči z Kopytova získávají ostruhy

Družstvo mladších a starších hasičů z Kopytova.
Foto: František Mlynkec

Osobnosti Maryšky
za hranicemi města

Maryška má ve svých řa-
dách šikovné lidičky. Jednou
z nich je Anna Balcárková -
jogínka. Hbitě se přes svůj
věk s elegancí sobě vlastní
pohybuje po salonu při ne-
jedné akci a určitě jste se s ní
již setkali.

Eva Papežová z Domu seni-
orů v Ostravě-Zábřehu se do-
zvěděla z tiskové zprávy o této
naší cvičitelce jógy a pozvala ji
na názornou instruktáž. Anič-
ka předvedla rehabilitačním
pracovníkům a personálu do-
mu seniorů svou sestavu zdra-
votního cvičení. Úspěch měla
také »Jóga na židli«, jak se naše
úspěšné pondělní podvečery
nazývají. Pravidelně je navště-
vují cvičenci všech věkových
skupin, od školaček až po dů-
chodce. 

Jsme rádi, že dovedeme zau-
jmout návštěvníky nejen kul-
turními aktivitami, ale ani 
pohyb nám není cizí. Tím zís-
kává Maryška další rozměr
svých činností, které by nemo-
hla pořádat bez podpory města
Bohumína. Jeho důvěru jsme
získali díky sedmileté aktivní 
a nápadité činnosti na poli
kultury. Pomyslně tak navlé-
káme korálek ke korálku v ce-
listvý náhrdelník, který zdobí
kulturní město Bohumín.

Kamila SMIGOVÁ, 
občanské sdružení Maryška

Děti přenocují 
v knihovně K3

Nocování dětí v knihovně
aneb Slet čarodějnic je no-
vinka knihovny K3 Bohu-
mín. Letos poprvé se tímto
projektem zapojí do celo-
státní akce pojmenované
Noc s Andersenem.

Děti se setkají 28. března 
a z knihovny půjdou nejprve
do kina na pohádku Auta. Po-
té zamíří do knihovny, kde je
pro ně připraveno loutkové di-
vadélko Velkého čaroděje, ma-
lá módní přehlídka z vlastních
donesených zdrojů, soutěž o nej-
vtipnější pyžamo a spousta
dalších překvapení. (kab)
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Pepe v Midnight Lightning. Foto: Petr Piechowicz

Loni v létě podnikl Petr 
Piechowicz další ze svých vý-
prav za krásami Země. Jeho
horolezecká expedice mířila
na západ USA do Yosemit-
ského parku. Cestopis v tom-
to čísle končí. 

Midnight Lightning
Pomalu končí náš pobyt v ú-

dolí a stále se mi nepodařilo
překonat bouldrový problém,
který otevřel v roce 1978 Ron
Kauk. Když jsme hovořili s brat-
ry Huberovými, tak nám řekli,
že v údolí jsou tři nejdůležitější
cesty, které by každý lezec měl
přelézt. Tou první je cesta The
Nos na El Capa, tou druhou je
Separate Reality a tou třetí je
Midnight Lightning. Tři cesty,
tři milníky. 

Tento bouldrový problém
jsem už zkoušel před šesti lety 
a nebyl jsem v něm příliš úspěš-
ný. Proto jsem kolem ML cho-
dil s velkou úctou a respektem.
Teprve po pohrůžce od Saši
Gendové, která mi na naše od-
dílové stránky napsala »bez ML

se nevracej!«, jsem se opět do
tohoto problému pustil. Přes-
tože jsem to nečekal, můj první
pokus byl lepší než ten nejlepší,
který se mi podařil před šesti
lety. Když jsem se dostal do klí-
čového místa tohoto bouldru,
věřil jsem, že tento problém do
konce zájezdu vylezu. Překoná-
ní těchto pěti metrů bylo však
tak náročné, že jsem za den ne-
zvládl více než tři pokusy.

I přesto, že si to stále nechci
připustit, dnes odpoledne od-
jíždíme do San Francisca. Bolí
mě rameno. Mar�as je však ne-
kompromisní. »Tady máš boul-
dermatky a poj	 do toho. Než při-
jede George, tak to můžeš vylézt!«
Pořádně se rozehřívám a plně
se soustředím na všechny kro-
ky, které tak dobře znám. Lišta,
spo�ák, malý stup na levou no-
hu, pravou nohu nakulit na
velký stup. Pravou rukou na
bočák a levou táhnout na lištu,
pravou ruku přebrat na spo�ák
a levou rukou poskočit na výše
položenou lištu. Potom do kříže
našlápnout pravou nohou a dy-
namicky skočit do lišty. Tento

V divočině na skalách Yosemite Seriál Pet

Letos si připomeneme 580. výročí
(Dokončení ze str. 1)
S osídlením Pudlova pásl

každý svůj dobytek bez překá-
žek na pastvinách u řeky Odry,
byl zde i dostatek orné půdy 
a tato oblast nesla název Orla.
Jenže s rostoucí kvalitou i ce-
nou pozemků začalo »milostivé

panstvo« z Bohumína tvrdit, že

je to majetek dědičný (starodáv-

ný) a tuto oblast Orla zabralo

pro sebe. Obelstění rolníci o to-

to území přišli a tím získali po-

směch »glupi chlop z Pudlova«.

Z výkladu je patrné, že obec

byla málo osídlena, vždy� ještě

v roce 1845 měla pouze 357 

obyvatel. Chci zmínit také zají-

mavost, že v letech 1852-1892

byla k Pudlovu přičleněna 

Vrbice. K rozvoji Pudlova při-

spěla až výstavba průmyslových

podniků v okolí a především 

v roce 1896 vybudování drátov-

ny přímo v jeho katastru (v ro-

ce 1892 již měla 700 obyvatel,

postupně se budovaly dělnické

kolonie - nejznámější Maroko,

Hranice - dnes Louny) a v době

největšího rozmachu na jejím

území v roce 1930 žilo 4 189 

obyvatel. Pro srovnání uvádím
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krok je potřeba provést preciz-
ně. Po skoku je důležité vrátit
nohy na malé stupy a celé tělo
vyvážit tak, aby bylo možné při-
dat levou ruku k pravé. Když je
tělo dobře vyvážené, další krok
na skalní hrot je snadný. Celé
tělo se pak přehoupne doprava
a nohy se postaví na dobré stu-
py. Levá ruka jde k pravé. Pra-
vou ruku je nutno přebrat na
spo�áka. Pravá noha se pak
postaví na stup, který je v úrov-
ni obou rukou a celé tělo se po-
koušíte nakulit na levou ruku 
a pravou nohu. A toto je »klí-
čový mantl« , který když udělá-
te, máte Midnight Lightning 
v kapse. Když ne, tak shučíte ze
čtyř metrů kamarádům do ná-
ruče. 

Ten den jsem zvládl tři poku-
sy. Třikrát jsem se dostal do
mantlu a třikrát jsem .....  

Yosemite jsou krásné, je tře-
ba se tam vrátit.

tra Piechowicze - 5. díl

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

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Příroda kolem nás - plazi Bohumína (20)

Tato ještěrka žije v nížinách a pahorkatinách do 600 m n.
m. Preferuje slunná, suchá stanoviště: náspy, louky a opuště-
né hliníky, pískovny a lomy; často ji nacházíme i na starých
hřbitovech a neudržovaných zahradách. Vyhýbá se chemicky
ošetřovaným velkoplošným agrokulturám. Hojně ji zastihne-
me ve všech městských částech Bohumína.

Typické zbarvení samice. 
Foto: Daniel Jablonski

Samec s přisátými klíš�aty. 

založení Pudlova
počet obyvatel začátkem letoš-
ního roku - 1 495.

Pokud jde o historii, tak za
třicetileté války (1618 až 1648,
kdy byla ukončena vestfálským
mírem) se vojenské oddíly ge-
nerála Mansfelda, vévody z Vý-
maru, které byly sledovány
Švédy, opevnily po překročení
oderského dřevěného mostu na
poli Orla. Obě vojska zde spolu
bojovala a na památku padlých
a pohřbených tady stojí na vy-
výšeném místě kříž. Obec byla
také velmi často postihována
povodněmi. V červnu 1894, 
v květnu 1897 a v roce 1903 byly
záplavy až 4 metry nad normál,
což ničilo úrodu a odplavovalo
z polí ornici. V roce 1912 byl vybu-

Obývá velkou část Evropy
na východ od Pyrenejí; severní
hranice prochází Švédskem 
a Finskem. Rozlehlý areál za-
sahuje v Asii po severozápad-
ní Čínu. Ještěrka obecná do-
růstá do délky 17 - 22 cm. Na
hřbetě je tmavý pás často le-
movaný po stranách světlým
proužkem, někdy jsou záda ru-
dohnědá (forma erythronota).
Boky těla mají samci zelené,

samice zpravidla šedohnědé.
Zbarvením jde o dosti variabil-
ní druh. Hlava samců je zejmé-
na na jaře zelená. Od ostat-
ních druhů ještěrek se liší pře-
devším typickými ornamenty
(»květy«) na bocích - velkými
tmavými skvrnami s bělavou
skvrnkou uvnitř.

Zimuje v norách, pod kořeny
stromů a keřů. Aktivita začíná
v březnu až dubnu, končí v září
až říjnu. Samci jsou teritoriál-
ní, před pářením bojují urput-
ně se svými soky. Půtky končí
téměř vždy krvavě, v krajním
případě i smrtí slabšího jedin-
ce. V červnu a červenci klade
samice okolo 10 kožovitých va-
jec. Mlá�ata o délce 6 - 8 cm se
líhnou po 40 - 60 dnech inku-
bace. Dospívají ve 2. až 3. roce

života a dožívají se okolo 13 let.
Potravu tvoří různí bezobratlí,
především hmyz. Ještěrky vý-
borně šplhají po stromech, díky
tomu zůstaly na březích Odry 
i po záplavách v roce 1997.

Je pro ně charakteristické
antipredační chování zvané
autotomie - samovolné odvr-
žení části ocasu při ohrožení
života. Účelem této pasivní 
obrany je odvést pozornost 
k prudce se zmítající části oca-
su. Mezitím co predátor upírá
svou pozornost na svíjející se
ocas, ještěrka úspěšně uniká.
Nový ocas, který naroste na
místě zlomu, nazýváme rege-
nerát. 

Jiří ŠUHAJ

dován vodovod z muglinovského
kopce, který vedl přes Hrušov,
Vrbici a Pudlov do Bohumína.

Pokud jde o významné stav-
by, pak je to kaple sv. Izidora -
rolníka z roku 1902, Antošovic-
ká lávka přes Odru (nově vy-
stavěna v roce 2000, když byla

předtím stržena povodní - loni
na lávce byla opravena chátra-
jící dřevěná podlaha). Dále vo-
dojem z padesátých let minulé-
ho století a mnoho částí kolejo-
vého svršku bývalé tramvajové
dráhy. Významným střediskem
vzdělanosti a kultury v této
městské části je Základní škola
T. G. Masaryka.

V současné době jsou na ka-

tastru obce dva významné pod-

niky: ŽDB Group a. s. (drátov-

ny, lanárna) a Bekaert, s. r. o.

Území není zatíženo stavbou

dálnice D47 a po její dostavbě

se určitě zklidní dopravní ruch

po ulici Ostravské.

V samotném závěru malou

poznámku. Vandalové zřejmě

oslavují těch 580 let obce po

svém. Již dvakrát poškodili míst-

ní kapličku a požárem zničili

mysliveckou hájenku, která by-

la mimo jiné centrem zábavy 

i poučení mnoho desetiletí.

Věřím, že občané Pudlova o-

slaví výročí zajímavými akcemi

pod vedením komise pro jejich

městskou část, kterou vede

Marie Kozlová. 

Zdeněk VESELÝ, 
kronikář města

(Použity informace z dosud

vydaných publikací a z kroniky

Metoděje Svárovského).

Na snímcích vlevo dva z mnoha
hezkých rodinných domů v Pudlově,
které zdobí uličky této městské
části Bohumína, vpravo budova
školy. Foto: František Krejzek

Pudlov kdysi míval i přes čtyři tisíce obyvatel
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Nejsilnější účastník závodů v bench pressu. Foto: František Krejzek

Přes sedmdesát závodníků silového čtyřboje

krátce

Tělocvična bohumínské-
ho gymnázia hostila 13. břez-
na chlapce a dívky ze základ-
ních a středních škol okresu
Karviná, kteří přijeli změřit
své síly v silovém čtyřboji. 

Soutěže se zúčastnilo cel-
kem 73 závodníků, což bylo
možné pouze po dohodě všech
vedoucích družstev. Jinak by
se soutěže mohli z každého
družstva zúčastnit pouze čtyři
závodníci. Řada jednotlivých
výkonů ve všech kategoriích
snese srovnání s nejlepšími
výkony v republice, ale druž-
stvo tvoří tři závodníci, a tam
už výkonnostní vyrovnanost
schází. 

Vítězové všech kategorií po-
stupují do krajského kola, kte-
ré se koná ve Frýdku-Místku
3. dubna. Přejeme vítězům co
nejlepší umístění. Pouze žáci
už z krajského kola nemohou
postoupit dál.

Výsledky:
S 575 body zvítězili žáci Zá-

kladní školy na ulici Čs. armá-
dy, druzí skončili kluci z Masa-
rykovy základní školy a třetí
místo získali domácí gymna-
zisté. 

V další skupině si odnesli 

vítězství dívky ze Střední ze-

mědělské školy následovány

Střední školou Bohumín a tře-

tím družstvem Střední školy

Havířov.

V kategorii chlapců se na
prvním a třetím místě objevila
družstva gymnázia a střední
školy Bohumín, mezi ně se
vklínilo gymnázium Orlová.

Kazimír PALKA

Miroslav Andrejovský za-
hrál volnou hru 350 karambo-
lů na jeden náběh a složitější
disciplínu kádr 52/2 na dva
náběhy. 

Sportovní kulečník je ve finále ČR
Poslední utkání 1. ligy se silným týmem BC Ponětovice 

sehrál 8. března oddíl sportovního kulečníku BC Bohumín
ve složení Miroslav Andrejovský, Honza Musil, Václav 
Majewski. Zvítězil po velmi dobrém výkonu 14:4.

Náš oddíl si v tomto utkání
vedl suverénně, stejně jako 
v celé soutěži. Zvítězil s násko-
kem pěti bodů právě před
družstvem Ponětovic. Tyto vý-

sledky nás opravňují zúčastnit
se finále mistrovství republiky,
které se bude konat 5. - 6.
dubna v Prostějově. 

Věříme, že vynikající forma
našich hráčů vydrží i ve finálo-
vých zápasech, a že po tříleté
pauze vybojujeme titul mistra
republiky na malých stolech.

Petr DUDA

Basketbalisté úspěšní
Naši hráči, kteří se letos ne-

probojovali do skupiny bojují-
cí o postup do vyšší skupiny,
podávají dobré výkony ve sku-
pině, kde jde o umístění na 7.
až 12. místě. Ze šesti zápasů
zaznamenali 5 výher a 1 poráž-
ku. V posledním hraném 
zápase jsme po velmi dobrém

výkonu hlavně v obraně sou-
peře porazili i přesto, že se po-
sílil o bývalé ligové hráč. Příští
utkání na domácí palubovce
odehrajeme 14. dubna v 19.30
hodin proti Třinci. (jaz)

Změny na soupisce
FK Bohumín

Jarní příprava Fotbalového
klubu Bohumín se chýlí ke
konci, v družstvech se uzavíra-
jí soupisky a zahájení sezony je

přede dveřmi. V A družstvu
mužů přerušili činnost Jan Ryl,
Roman Prokš a Martin Ďuriš.
Na jejich místech se objeví no-
vé tváře Lukáš Kozelský a Ja-
kub Bílek z FC Baníku Ostra-
va, Roman Koš�ál z MFK Ha-
vířov, Václav Potůček z TJ Svi-
nov a z dorostu byl přeřazen
Radek Krach. Do přípravy se
zapojili i dlouhodobě zranění
hráči Martin Anastazovský, Ra-
dek Motloch a Michal Krač-
mar. (mik)

Sluníčkový den 
pro opuštěné děti 

Nadační fond Rozum a Cit
pořádá 17. dubna již tradičně
svou celorepublikovou sbír-
ku na podporu opuštěných
dětí a pěstounských rodin. 

Do projektu Sluníčkový den
se v letošním roce zapojí na
1400 studentů středních škol
ze 70 měst a přes 60 mateř-
ských a základních škol České
republiky. V ulicích se setkáte
s kovovými plackami nebo mag-
netkami nesoucími symbol naší
sbírky - sluníčko. Cena předmě-
tu je 30 Kč. Výtěžek sbírky bu-
de použit na nákup zdravotnic-
kých, rehabilitačních a výuko-
vých pomůcek pro děti vyrůsta-
jící v pěstounských rodinách.
Fond dále pravidelně podporu-
je služby odborné pomoci při
výchově dětí v pěstounské péči
a aktivity sloužící k rozvoji ná-
hradní rodinné péče. 

Více na www.rozumacit.cz 
a na www.pestounskapece.cz.
Činnost fondu můžete podpo-
řit i zasláním dárcovské sms ve
tvaru: »DMS ROZUMACIT«
na číslo 8777. Prosím, pomoz-
te nám pomáhat i vy!

Petra SEDLÁČKOVÁ

co - kdy - kde
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Karel Prohl nechybí na žádném mistrovství masters. Foto: archiv

Juniorští vzpěrači občan-
ského sdružení Bonatrans
Bohumín se 8. března zúčast-
nili 26. ročníku mezinárodní
Grand Prix Košice ve vzpírá-
ní. Sešlo se na něm jedenáct
pětičlenných družstev z Ma-
ďarska, Rakouska, Sloven-
ska, Litvy, Polska a Česka. 

Kromě bohumínských zde
byli ještě vzpěrači z Rotavy 
a Sokolova. Bohumínští před-
vedli velmi kvalitní výkony 
a většinou v osobních rekor-
dech se jim tuto vysoce ceně-
nou soutěž podařilo vyhrát.

Jiří Gasior se nominoval na mist-
rovství Evropy juniorů do 17 let,
které se uskuteční ve Francii.

Foto: František Krejzek

Trenér Oddílu vzpírání o. s.
Bonatrans Petr Tepliček je jed-
ním z mužů přípravného výboru,
který mistrovství zabezpečuje.
Požádali jsme jej o rozhovor.

Kdy se mistrovství Evropy 
uskuteční?

17. - 24. května, od soboty
do soboty, účastníci se začnou
sjíždět již v pátek 16. května.
Před zahájením přijede přípra-
vu zkontrolovat předseda Me-
zinárodní vzpěračské asociace
(IWF) Bill Burton z Angle.
Od středy 14. května již budou
organizátoři chystat závodiště.
Soutěže 18. Mistrovství Evro-
py masters ve vzpírání proběh-
nou na ploše zimního stadionu.

Jakou účast očekáváte?
Závazně máme přihlášeno 514

účastníků z dvaceti sedmi zemí
Evropy. Návštěvníků ale bude
okolo sedmi set, někteří přije-
dou s rodinnými příslušníky.
Jen Němců bude více než sto.
Ale závodníci budou průběžně
přijíždět a odjíždět, takže na-
jednou tady nebudou všichni.

Prozra	te některá jména 
startujících!

Mezi nejlepší patří čeští
vzpěrači. Náš Karel Prohl je
několikanásobný medailista
Evropy i světa, ze Zlína přijede
vůbec nejstarší český účastník
Karel Seitel. Ve svých čtyřia-
osmdesáti je nejlepším vzpěra-
čem na světě, jako jediný do-

sáhl pěti set Sinclairových bo-
dů. Ještě o půl roku starší je
přihlášený německý vzpěrač.

Jaký bude sled programů?
V sobotu 17. května začne

nejstarší kategorie mužů a po
jejím skončení slavnostně mist-
rovství Evropy zahájíme. V ne-
děli se do bojů zapojí ženy 
a pak se budou střídat věkové
kategorie mužů. Celkem uvi-
díme osm váhových v deseti
věkových kategoriích. Ve stře-
du proběhne ve velkém sále
radnice mezinárodní kongres
asociace, na kterém se před-

Jiří Gasior jede na
mistrovství Evropy

rozhovor

Do našeho města se v květnu sjedou vzpě-
rači z dvaceti sedmi zemí Evropy. V prů-
běhu osmi dnů bude Bohumín hostit
Mistrovství Evropy masters ve vzpírání.
Silovým sportům se v Bohumíně dařilo 

a zase daří. Vzpírání, silový čtyřboj, silová
kulturistika, to jsou sporty, ve kterých spor-

tovci z našeho města dosahují trvale úspěchů. Od roku 1949,
kdy ve městě vznikl první vzpěračský oddíl, má tento sport 
v Bohumíně dobrý zvuk. Jména Saidel, Gospoš, Sebera, Vy-
kydal, Valter, Gabryš a mnoho dalších vystřídala nová - Prohl,
Thér, Tepliček a ještě další generace vzpěračů.

Uvítáme nejsilnější muže Evropy
staví pořadatel mistrovství 2009
z Petrohradu. Denně budou
soutěže začínat v deset hodin 
a skončí v devět večer. V sobo-
tu 24. května okolo čtvrté 
odpoledne bude mistrovství u-
končeno vyhlášením výsledků
a závěrečným banketem.

Taková velká sportovní akce po-
třebuje velké finance, jak to řešíte?

Rozpočet se pohybuje okolo
dvou milionů korun. Trápí nás
ale nízký kurz Eura, protože
část nákladů se hradí z účast-
nických poplatků, které byly
stanoveny předem. Město nám
pronajalo halu a Penzion ve
věži a dalo dotaci. Největší
částkou nás sponzorují Bona-
trans a ŽDB Group, ČEZ 
a další menší sponzoři.

Jaké bude vstupné na vzpěračské
soutěže?

Vstup bude zdarma, uvítá-
me každého návštěvníka, který
se přijde na soutěže podívat.

Jak zajiš�ujete propagaci akce?
Reklamní kampaň proběh-

ne v regionálním tisku, v TIKu
již běží, Oko nám také pomůže
a přímo na průběh mistrovství
je pozvaná Česká televize.

Nebudete mít problémy 
s ubytováním?

Velká část účastníků bude 
ubytovaná v ostravském Ato-
mu a samozřejmě využijeme
všechny bohumínské kapacity.
Vzpěrači budou postupně při-
jíždět a odjíždět, ubytování by
nemělo dělat problémy. Je ale
fakt, že doprava do Ostravy 
a zpět pětkrát denně bude taky
něco stát.

Jak dlouho vám trvala příprava?
Začali jsme před dvěma lety,

loni na Kypru jsme museli
předložit stav příprav a celý
projekt. Karel Prohl, který je
vedoucím přípravy, už pár týd-
nu špatně spí. Chtěl bych po-
děkovat městu Bohumínu 
a všem sponzorům, kteří nám
v přípravě pomohli a stále po-
máhají.

Děkuji za rozhovor. Před vlastním
zahájením se do zákulisí  této 
velké sportovní akce ještě určitě
podíváme.

Připravil František KREJZEK

Na úspěchu se podíleli Jiří
Gasior, který vzepřel 120 kg v
trhu a 150 kg v nadhozu, Jakub
Jureček zvedal 100 + 116 kg,
Petr Sedláček 96 + 112 kg, Jan
Mirga 80 + 100 kg a Jan Fodor
72 + 87 kg. Naše družstvo zví-
tězilo před Košicemi a Litvou.

V jednotlivcích se v konku-
renci dvaceti startujících umís-
til na nejvyšší příčce Jiří Gasior.
Jeho výkon má velmi vysokou
hodnotu a s velkou jistotou se
jím nominoval na mistrovství
Evropy juniorů do 17 let, které
se uskuteční 21. až 27. červen-
ce ve Francii. 

Vzpěračský oddíl o. s. Bona-
trans Bohumín všem zúčast-
něným závodníkům blahopře-
je a děkuje za vzornou repre-
zentaci města i svého oddílu.

Petr TEPLIČEK, 
předseda oddílu
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Co je to tříselná kýla 
nebo také hernie?
Vyklenutí břišní stěny v ob-

lasti třísla a vysunutí části 
útrob dutiny břišní navenek.
Nejčastěji je obsahem tzv. li-
pom - zmnožení tuku. Kýla
může být i bez obsahu anebo 
u větších kýl může být obsa-
hem klička tenkého či tlustého
střeva, slepé střevo, močový
měchýř apod.

Jak se projevuje?
Vyklenutím v oblasti třísla,

které může být spontánně re-
ponibilní, tzn. že se nám poda-
ří jej zatlačit zpět do dutiny
břišní, nebo je vyklenutí nere-
ponibilní, tzn. že zůstává stále,
i přes pokusy o jeho zatlačení.
Kýla se projevuje izolovanou
bolestí, vyklenutím, pocitem
tahu, štípáním, eventuálně po-
ruchami střevní průchodnosti
při známkách jejího uskřinutí.

Jak se léčí ?
Liší se ošetření hernií v kli-

dovém stádiu a ošetření při
známkách poruchy pasáže 
a střevní neprůchodnosti, kdy
přístup je podstatně radikál-
nější a doba hospitalizace a re-

konvalescence je výrazně pro-
dloužena.

Jediným řešením tříselné her-
nie, které řeší její projevy a e-
ventuální komplikace, je ope-
rační řešení. Pokusy o zatlače-
ní a fixaci hernie kýlním pásem
nepřinášejí vytoužený efekt.

V dnešní době se při chirur-
gickém řešení preferují mini-
invazivní laparoskopické me-
tody. Metoda spočívá v prepa-
raci a izolaci kýly zevnitř, z ob-
lasti dutiny břiš-
ní, za pomoci
optiky a ope-
račních nástrojů, které se za-
vádějí ze 3 drobných ranek.
Vlastní ošetření kýly pak v její
preparaci a překrytí defektu
pomocí sítky ze speciálního
materiálu. Výkon se provádí 
v celkové anestezii, za krátko-
dobé hospitalizace, doba re-
konvalescence je velice krátká
a umožňuje do doby 3 týdnů
od operace návrat k plnohod-
notnému způsobu života.

V indikovaných případech,
u rozsáhlých defektů a srůstů,
zejména v zanedbaných přípa-
dech, kdy pacienti otálejí s o-

perací, nebo
při komplika-

cích provádíme výkon s použi-
tím sítky z klasického přístu-
pu, ale opět na základě nejno-
vějších poznatků, tzv. tension-
free plastiky, tedy beznapě�ové
metody. Obě výše uvedené
metody mají minimum kom-
plikací a recidiv, což je rozho-
dující pro spokojenost jak pa-
cienta, tak operatéra.

Doporučení:
Pacienti s bulkou v tříslu, či

náznakem vyklenutí, by měli
být vyšetřeni chirurgem, který
po pečlivé úvaze doporučí e-
ventuální další vyšetření a sta-

noví léčebný postup. Kýlu lze
operovat v každém věku, typ
operace a anestezie je přesně
šitý na míru jednotlivým paci-
entům. Je lépe operovat plá-
novaně, než akutně při kom-
plikacích. 

Pacienti se mohou s důvě-
rou obrátit na naše chirurgic-
ké oddělení, eventuálně na spe-
cializovanou nově vzniklou
kýlní poradnu v naší nemocni-
ci. Ordinační doba je zde v ú-
terý v době od 13 do 15 hodin,
tel. 596 096 849, není nutné
doporučení obvodního lékaře.

Tomáš SOBALÍK, zástupce
primáře chirurgického oddělení

lékař  radí

Chirurgické řešení tříselných hernií

Foto: Jiří Spáčil

Operace tříselných kýl patřila, patří a bude jistě patřit v bu-
doucnu mezi základní výkony, které jsou prováděny na chi-
rurgických pracovištích. Nejinak tomu je i na našem chirur-
gickém oddělení.

Další moderní oddělení nemocnice V nových prostorách pavilo-
nu A sídlí od 17. března jednotka intenzivní péče interního oddělení. Na
její rekonstrukci a zařízení město vydalo přes tři miliony korun. Nyní je
samostatnou jednotkou, oddělenou od rušného provozu oddělení, takže
pacienti zde mají klid, je zde více místa a dostatek světla. (frk)

Foto: Josef Stoklasa

Cílem lékařů je co nejkvalit-
nější léčba, a tím zlepšení po-
hyblivosti a obnovení přimě-
řené aktivity
klientů, zmír-
nění bolestí,
zlepšení kvality života.

Ve spolupráci s ostatními
odbornými pracovišti naší ne-
mocnice můžeme nabídnout
další potřebná vyšetření (labo-
ratorní, radiodiagnostické, re-
habilitační, včetně fyzikální
terapie). Výhodou našeho za-
řízení je možnost komplexněj-
ší diagnostiky a léčby v návaz-
nosti ambulance bolesti na in-

fúzní stacionář a rehabilitační
oddělení.

Ambulance léčby bolesti se
nachází v pří-
zemí budovy
A nemocnice,

číslo dveří 5 a 6. Vedoucí lé-
kařkou je Katarína Střelcová.
Objednávky na telefonním
čísle 596 096 825.

Ordinační hodiny:
Pondělí, úterý, čtvrtek a pá-

tek od 7 do 15 hodin, ve středu
od 7 do 14.30 hodin.

Dagmar GATTNAROVÁ,
Bohumínská městská 

nemocnice, a. s.

Ambulance léčby bolesti
Ambulance léčby bolesti pečuje o pacienty, kteří

trpí především chronickou bolestí. Jedná se zejmé-
na o případy dlouhodobé bolesti zad, pohybového
aparátu a také o onkologicky nemocné pacienty.

novinky
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Každý, kdo absolvoval jedná-
ní na úřadech, má zajisté svou
vlastní zkušenost s úředním
šimlem a mohl by uvést celou
řadu příkladů.

Jakožto zastupitele města mě
však nenechává v klidu stav, kdy
jednotlivé úřady či instituce,
které se všechny společně mají
snažit o blaho občanů, stojí pro-
ti sobě a slepě trvají na své prav-
dě, úzkém pohledu svého úřa-
du, mnohdy proti zdravému ro-
zumu. Několik příkladů:

Po tragické dopravní nehodě,
která se stala na Opletalově uli-
ci, se začalo diskutovat o zřízení
bezpečného přechodu pro chodce
na této ulici, nebo� se zde střetá-
vá intenzivní provoz motoro-
vých vozidel, cyklistů i chodců.

Výsledek? Správce komunikace
nám sdělil, že uvedená silnice je
příliš široká na to, aby byl na ní
zřízen běžný pře-
chod pro chod-
ce, a příliš úzká
na to, aby byl uprostřed vozovky
zřízen zvýšený ostrůvek - vyříze-
no, skončeno.

Bohumín je proslulý množ-
stvím cyklistů, pohybujících se
po městě či v jeho okolí. Jedná
se určitě o nejzdravější způsob
dopravy, je však ale v Bohumíně
i bezpečný? Léta se hovoří o po-
třebě vybudování oddělených
cest pro cyklisty, které by vedly
podél stávajících komunikací 
a po kterých by mohli občané,
zvláště s malými dětmi, bezpeč-
ně cestovat mezi městskými

částmi a do centra města. Výsle-
dek? Auta cyklisty na společ-
ných cestách ohrožují dále. 

Občané z městských částí Vr-
bice a Pudlova se nemohli do-
čkat dokončení úseku dálnice 
z Ostravy-Poruby ke státní hra-
nici s Polskem. Doufali, že ze-
jména nákladní doprava, která
exhalacemi, hlukem a zvířeným
prachem velmi obtěžuje průjez-
dem po Ostravské ulici, bude

následně odklo-
něna na novou
dálnici, kde bu-

dou platit mýtné, a přes Vrbici
budou jezdit pouze osobní auta.
Výsledek? Správce komunikace
nám sdělil, že nákladní dopravu
po Ostravské ulici zakázat ne-
může, protože se jedná o silnici
I. třídy, a že tam budou nákladní
auta jezdit namísto po dálnici
pořád, protože ušetří na mýt-
ném - vyřízeno, skončeno.

V současné době, po letech
relativního klidu, probíhá dis-
kuse na téma, kudy vést v měst-
ských částech Bohumína kanali-
zační sí�. Logicky se nabízí, že

kanalizace by měla být vedena 
a zakopána do, či podél stávají-
cích komunikací. Lhostejno, zda
dané pozemky patří městu, kraji
či státu. Výsledek? Správa silnic
Moravskoslezského kraje, jakož-
to správce několika důležitých
silnic protínajících Bohumín,
sveřepě odmítá souhlasit s umís-
těním jakékoliv kanalizační sítě
v rámci stávajících komunikací.
A protože v příkopech či chod-
nících podél jejich cest jsou již
mnohdy umístěny rozvody ply-
nu, elektřiny, telekomunikací či
pitné vody, nelze ani tam kanali-
zaci umístit. Takže kam s kanali-
zací - rozkopat všechny ploty,
vjezdy, zahrádky, terasy u rodin-
ných domů nebo ji snad umístit
na stožáry?

A já se ptám - máme v Bohu-
míně právo mít i bezpečné silnice
s přechody pro chodce a samo-
statnými stezkami pro cyklisty,
právo na neobtěžování tranzitní
nákladní dopravou a právo napo-
jit se na veřejnou kanalizační sí�? 

David MARYŠKA, 
předseda MR ODS Bohumín

pol i t ika

Zdravý rozum versus byrokracie
Každý z nás se už patrně dostal ve svém životě při kontak-

tech s byrokracií do situace, kdy si řekl, že to či ono snad není
ani možné a čí zájmy vlastně daný úřad hájí. Množství zákonů,
nařízení, vyhlášek, prováděcích předpisů, formulářů nás při
vyřizování i drobných záležitostí stále více nutí do kompliko-
vaných procedur, jejichž smysl se občanovi vytrácí, popř. ho
nutí k vypisování údajů a předkládání dokumentů, které ale
státní správa má samozřejmě k dispozici.

A opravdu je to i příliš kom-
plikované téma, než aby bylo
možné na vše reagovat a po-
psat celý problém v tomto o-
mezeném prostoru. Zaslouží si
tedy objevit se i mimo tuto po-
litickou rubriku. 

A tak jen »politicky« krátce.
Ale jak to napsat a nedo-
tknout se autora, když jsem
minule nabádal ke slušnosti?

Napíši tedy, že se domní-
vám, že autor se v číselných 
údajích asi nevědomky spletl,
na projednávání mnoha mate-
riálů týkajících se kanalizací 
v zastupitelstvu za uplynulé
roky si pravděpodobně ne-
vzpomněl a již si nepamatuje
ani jak o nich hlasoval. Připo-
menu autorovi jen fakta. Již 
v letech 1996 - 1998 město po-

stavilo ve spolufinancování 
s SMVaK čistírnu odpadních
vod, jejíž neexistence do té do-
by zcela omezovala rozvoj města.
Stála více než
Davidem Ma-
ryškou uvádě-
né 143 miliony
korun. To byl jen dluh, který
jsme nesmyslně zdědili po mi-
nulém zastupitelstvu s větši-
nou ODS, a který po letech ú-
silí vláda ČSSD z velké části
městu odpustila. Odprodej té-
to čistírny za více, než do ní
město vložilo, považovali za
úspěch pravděpodobně všich-
ni členové zastupitelstva, když
pro něj hlasovali. Tak je tro-
chu nekorektní si nyní ne-
vzpomenout. Poté přicházely
každý rok na řadu investice do

přepojování objektů na tuto
čistírnu, naprojektování a vy-
budování sběračů ze Starého
Bohumína, části Záblatí a také
Skřečoně. Do žádné oblasti
město neinvestovalo více, než
právě do kanalizací. Celková
výše přesahuje vysoce 200 mi-
lionů korun, většinou jsme na
ně rovněž získali dotace. Jak
směšně zní tedy srovnání tře-
ba s Kravařemi, které autor
vyzdvihuje, že již mají při-

praven pro-
jekt a budou
stavět. My má-

me již dávno postaveno! Již
nyní splňujeme onu směrnici
EU, nebo� máme odkanalizo-
váno území s více než požado-
vanými 85 procenty obyvateli.
A přesto, že bychom už nemu-
seli, chceme postupně budo-
vat kanalizaci i v dalších oblas-
tech a pomoci tak lidem řešit
jejich problémy, které ale, ru-
ku na srdce, si většinově způ-
sobili jiným provedením stav-
by, než stanovovalo stavební
povolení. Jistě však kanalizace

přichází v úvahu jen tam, kde
je to efektivní. Proto máme
připraveny další projekty. 
V dubnové výzvě, první, do
které se můžeme přihlásit, bu-
de podána oblast Úvozní ulice,
nebo� ta jediná je v aglomera-
ci. Do dalších výzev budou
připraveny zbývající městské
části, protože se předpokládá,
že bude možno žádat o dotace
i mimo ministerstvem vyme-
zená území.

Postupujeme tak podle ge-
nerelu schváleného zastupitel-
stvem, které jej za účasti Davi-
da Maryšky schválilo všemi
přítomnými zastupiteli všech
politických stran.

Tak co, milý pane Maryško,
byla má odpově� slušná? Ne-
bylo spíše neslušné ztratit úče-
lově pamě�? Nebo to nebyla
ztráta paměti a bylo to jen zase
to obvyklé politické a účelové
překroucení věci? Chci si to
nemyslet.

Petr VÍCHA,(ČSSD) 
starosta města 

pol i t ika

Ke kanalizaci: Je to jen ztráta paměti?
Na článek člena zastupitelstva za ODS Davida Maryšky z minu-

lého Oka týkající se kanalizací se dá jen těžko nereagovat. Na to
je napsán příliš důmyslně a věrohodně a někdo by si mohl říct,
že na tom je něco pravdy. Mohl také svou kritikou vzbudit do-
jem, že je odborníkem na kanalizace a již roky v zastupitelstvu
k tomuto problému vystupuje s vehementní kritikou a případ-
ně s vlastními návrhy, které my, lumpové z ČSSD, ignorujeme.
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Čas plyne, 
vzpomínky zůstávají...

28. března 

vzpomeneme 

9. smutné výročí 

úmrtí drahého manžela,

tatínka, tchána, 

dědečka a strýce 

pana Rudolfa ŠRÁMKA. 

26. dubna by se dožil 83 let. 

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka s rodinou.

Člověk nezemřel, 
člověk žije ve vzpomínkách

svých milých.

31. března 

vzpomeneme 

nedožitých 90 let 

naší maminky, babičky

a prababičky 

paní Amálie KALUŽOVÉ. 

S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy

nezapomenou dcera Jarka a syn Mirek 

s rodinami.

Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, 
ten neodešel.

�
28. března 

vzpomeneme 

10. výročí úmrtí, kdy

nás navždy opustil manžel, tatínek a strýc

pan Bruno PROKŠ. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a syn s rodinou.

�
18. března uplynul rok,

kdy po těžké nemoci

utichlo šlechetné srdce

paní Květoslavy
NESRSTOVÉ, 

dlouholeté pracovnice 

právního odboru ŽDB. 

S láskou vzpomínají manžel Jaroslav 

a syn Jiří s rodinou. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

�
16. března 

jsme vzpomněli 

1. výročí úmrtí 

paní Ilony THEYEROVÉ. 

S láskou a úctou vzpomínají 

manžel a syn s rodinou.

Vzpomínky - úmrtí
S bolestí v srdci 

oznamujeme všem pří-

buzným a známým, že

nás 6. března navždy

opustila ve věku 88 let

naše milovaná mamin-

ka, babička, prababička,

tchyně, švagrová a teta

paní Gertruda BLAŽKOVÁ 
z Bohumína. 

S naší drahou zesnulou jsme se rozloučili
11. března v katolickém kostele ve Starém

Bohumíně. Zarmoucená rodina.

27. března oslaví 

životní jubileum 70 let

pan Jiří

SUCHÁNEK.

�
Do dalších let stálé zdraví, pohodu, 

spokojenost a nezdolný optimismus 

přeje manželka Alena, dcera Alena 

s manželem, syn Milan a vnuk Michal.

Blahopřání - jubilea

Vlasta Kubíčová * 1929, Bohumín

Jiřina Plačková * 1928, Bohumín

Otilie Hanusková * 1911, Starý Bohumín

Richard Chamrad * 1928, Bohumín

Jozef Bagar * 1936, Bohumín

Edeltruda Cielepová * 1931, Bohumín

Vladimír Solčáni * 1952, Bohumín-Záblatí

Fridolin Klima * 1921, Bohumín

Otto Široký * 1944, Bohumín-Záblatí

Josef Žáček * 1928, Bohumín

Kurt Weiss * 1932, Bohumín

Jan Dziwisz * 1949, Bohumín

Dagmar Firešová * 1935, Starý Bohumín

Gertruda Blažková * 1919, Bohumín

Naposledy jsme 
se rozloučili

Řekli si 
své ANO 
Jindřich Lecián z Ostravy a Veronika
Kleczková z Bohumína;

Martin Figur z Bohumína a Dagmar 
Kulová z Orlové;

Pavel Gábor a Simona Lanžová, oba 
z Bohumína. (mat)

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

Alex Mayer ● Sofia a Aristotelis Atanaso-
pulosovi ● Viktorie Venglařová ● Tereza
Schubertová ● Matyáš Volejník ● David
Pavelka ● Karolína Dohnalová ● Adam Ku-
bík ● Patrik Solich ● Tibor Gábor ● Michal
Kristen ● Kristián Máder ● Šimon Mezera
● Erik Jandák ● Tomáš Doskočil ● Fabian
Kroščen ● Jiřina a Marie Bodkovy ● Kristý-
na Gáborová ● Veronika Tomášová ● Jonáš
Bonczek. Matrikářky

Ceník inzerce ve Společenské
kronice:
rozměr 59,5 x 56 mm: bez fota 150,- Kč

s fotem 250,- Kč

Děkuji poctivým
klukům

Tři poctiví kluci ve věku deset až
třináct let se zachovali jako slušní
mládenci. Když nalezli klíče zapome-
nuté ve dveřích automobilu, ani na
chvíli nezaváhali a donesli je majitelce
až do bytu. Jak zjistili, komu auto pat-
ří, to nevím, ale srdečně jim děkuji za
poctivost, kterou při tom prokázali.

Ludmila GABRYŠOVÁ

Příjem inzerce do Společenské kroniky
pro OKO č. 7, které vychází 
10. dubna, končí 2. dubna.
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● Úvěr na bydlení za úrok
4,76 % po celou dobu splácení,
vhodné k přeúvěrování dražších
hypoték, k vyplacení podílů 
apod. Možno kdykoliv mimo-
řádné splátky, ✆ 605 177 378.

● Prodám krůty - vykrmené
i rozkrmené, ✆ 776 171 452.

● Koupím zahradu, stav.
pozemek s IS, Bohumín a o-
kolí, ✆ 603 359 633.

● Pronajmu byt 3+1 v cent-
ru Bohumína, pouze SMS 
✆ 728 377 927.

● Prodávám včelí med kvě-
tový a medovicový z Jeseníků,
✆ 601 549 575.

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

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

● Pokládka plovoucích
podlah, PVC, lina, koberců,
obkládání schodiš�, nivelace,
broušení starých podlah včetně
lakování atd. ✆ 604 265 861.

● 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.

● Koupím byt v Bohumí-
ně, platím hotově, i zadlužený.
✆ 603 785 142.

● 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.

inzerce

PNEUSERVIS STOKLASA Dolní Lutyně - Střed
NOVÉ LETNÍ PNEUMATIKY (cena s DPH):

od: Barum:
145/70/13 690,- 730,-
155/70/13 680,- 730,-
165/70/13 690,- 760,-
175/70/13 730,- 790,-
165/70/14 760,- 890,-
OCELOVÉ DISKY (cena s DPH):
FELICIA 4,5x13" ................. 590,-
FABIA 5x14" ...................... 790,-
FIAT 5,5x14" .......................790,-
Dále nabízíme: PLNĚNÍ KLIMATIZACE (vakuování - čištění - dezinfikace)
za 780,- Kč s DPH ➤ GEOMETRIE KOL za 400,- Kč s DPH ➤ ROVNÁNÍ
HLINÍKOVÝCH DISKŮ ➤ PŘÍPRAVA A PROVEDENÍ STK

Možnost objednání všech druhů 
ocelových i hliníkových disků!
OCTAVIA II 6x15" ................890,- 
SUPERB 6x16" ..................1070,-

PROVOZNÍ DOBA: PO - PÁ 8 - 17 hodin, SO 9 - 12 hodin.

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

od: Barum:
175/65/14 780,- 930,-
185/60/14 790,- 990,-
185/65/14 870,- 970,-
195/55/15 960,- 1190,-
205/55/16 1780,- 1780,-
185/80/14C 1160,- 1380,-

Není důležitá výše slevy, ale KONEČNÁ cena!

ŽELEZÁŘSTVÍ
LIBOR GLISTA
(areál Benziny) 

rozšířil sortiment 

o NEREZOVÝ,
MOSAZNÝ 

a PEVNOSTNÍ
spojovací materiál.

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

● Hledám nejlépe studen-
ta/ku VŠ s výbornou znalostí
angl. na soukromé hodiny (ne
doučování), 1x týdně, dvojčata
10 let, Skřečoň, ✆731 155 270.

● Pronajmu byt 0+1 v cent-
ru Bohumína, dlouhodobě, 
✆ 777 979 158.

● Koupím rodinný dům,
✆ 777 925 007.

● Prodám pozemek 1500
m2, Borek - les, cena dohodou,
✆ 604 403 425.

● Studentka vysoké školy, 
obor angličtina, levně doučí
žáky základních a středních
škol anglický jazyk, kontakt 
✆ 731 037 013.

● Nabízíme malířské, natě-
račské práce - nátěry oken,
topení a všeho, nač si vzpome-
nete, ✆ 732 116 007.

● Koupím jakýkoliv dr. byt
v Bohumíně, event. rodinný
dům nebo pozemek v okolí,
Rychvald, Dol. Lutyně. Pouze
od přímého majitele! Hoto-
vostní platba! Nejsem RK, 
✆ 777 979 158.

● Hledám práci strážného
nebo hlídače, ✆ 604 368 254.

● Nabízím zednické práce
všeho druhu. Bohumín a oko-
lí, ✆ 731 491 292, Zdeněk Ma-
chyňák.

● VADS, a. s. Bohumín na-
bízí k pronájmu prostory 
k podnikání 263,10 m2, ná-
jem 65 000 Kč/rok (bez nákla-
dů na energie a služby). Kon-
takt: ✆ 596 014 232 - 27, 
724 079 510.

● Pronajmu garsonku na
ulici Sv. Čecha, od 1.4.2008,
✆ 775 314 402.

● Českomoravská stavební
spořitelna nabízí do 31.5.2008
pro vaše dítě do 1 roku věku
smlouvu o stavebním spoře-
ní bez úhrady za uzavření
smlouvy, a to až do výše cílové
částky 300 tis. Kč. Info: kan-
celář ČMSS, nám. T. G. Masa-
ryka 942 (kadeřnictví Eva),
Bohumín, ✆ 596 011 191, 
604 576 461.

● Prodáme dvougenerační
dům v dobré kondici, samo-
statně stojící na okraji Skřečo-
ně, 2x 3+1, zast. plocha 281
m2, pozemek 704 m2. Celo-
podsklepený, s půdou, el. 230/
400, septik. Tepelně izolova-
ný, vytápění el. + pev. paliva,
vyvložkované komíny i na plyn
- přípojka na hranici pozemku.
Zahrada se skleníkem a za-
hrad. domkem se sklípkem na
ovoce. K dispozici hospodář-
ská budova s garáží pro 2 auta
a půdou. Soukromí a klid. Vol-
ný po domluvě, nejpozději kon-
cem roku 2008. RK nevolat!
✆ 603 491 969, 596 033 074.

Muzikálová novinka Romeo a Julie
Moderně zpracovaný muzikál Romeo 

a Julie přinese v pátek 4. dubna od 19 hodin
K3 Bohumín. 

»V posledních letech zachvátila republiku doslova
muzikálová horečka. Po muzikálech Jesus Christ Su-
perstar, Dracula česká hudební scéna vychrlila další
muzikály - Kleopatra, Tři mušketýři, Angelika, Ta-
jemství a další. Moderního přepracování do muziká-
lové verze se tak dočkalo i klasické Shakespearovo
dílo Romeo a Julie,« řekl ředitel K3 Bohumín Ka-
rel Balcar s tím, že je rád, že právě K3 Bohumín
může uvést tuto novinku na divadelní scéně 
v podání Těšínského divadla.

Příběh veronských milenců, jejichž lásce brá-

ní nenávist obou znepřátelených rodů, není tře-

ba zvláš� představovat. Okouzluje diváky takřka

na celém světě, inspiruje tvůrce různých žánrů 

a ožívá v mnoha podobách.

Muzikálovou hudbu složil skladatel Zdeněk

Barták původně pro divadlo SPAC v jihokorej-

ském Soulu, které tuto hru poprvé inscenovalo

v muzikálovém provedení. Za hudbu získal Zde-

něk Barták cenu, které se říká »asijský Oskar«.

Těšínská inscenace je prvním provedením toho-

to muzikálu v České republice. (kab)

Milá pozornost
Bylo 8. března a já do-

stala krásnou červenou rů-
ži. V kalendáři jsem drob-
ným písmem našla po-
známku Mezinárodní den
žen. Město nezapomnělo.
Nevím, kdo všechno kvě-
ty dostal, ale později jsem
se dověděla, že radost
nám rozdávala městská
organizace ČSSD. Děkuji
za sebe i za ostatní.

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

Petr Nevyjel
účetní

zpracování mezd
účetnictví 

a daňová evidence

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

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P. O. Box 61 

735 81 Bohumín 1

MALOVÁNÍ
byty, firmy, RD

■ opravy omítek ■ vyhlazování
stěn ■ tmelení stěrkou 

■ interiérové nástřiky stěn 
■ umyvatelné nástřiky byt. jader

koupelen ■ nátěry fasád RD 
■ obhlídka a posouzení zdarma

Tel. 596 014 986
603 146 638

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

T E X T I L
prodejna v budově kina

NOVÁ KOLEKCE
Nabízíme:
● dámský a pánský textil
● ložní prádlo české výroby
● spodní prádlo Andrie

Po - pá 9 - 17 hodin
so 8 - 12 hodin

Kontakt 739 008 346
Těšíme se na Vás!



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 28. března do 10. dubna 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, 

■ 28.3. v 18 hodin MARTA. Režisérka Marta No-
váková osobně představí svůj absolventský film
Marta.
■ 29.3. v 19.30 hodin VEČER POEZIE. Při příleži-
tosti 51. ročníku Wolkerova Prostějova se v Bohu-
míně sejdou účastníci v Salonu Maryška na veče-
ru poezie.
■ 1.4. v 17 hodin PSYCHOLOGIE PÍSMA. Čtvrtá
lekce.
■ 1.4. - 22.5. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ KARLY
SPÁČILOVÉ.
■ 3.4. v 18 hodin VÍTÁNÍ JARA - autorský večer
Dagmar Čížové. Hosté: Renáta Bittová - automatic-
ká kresba, Petr Korč - verše, Sisi Binarová - zpěv.
■ 5.4. od 9 do 15 hodin MALOVÁNÍ NA HEDVÁ-
BÍ parními barvami. Fén a pracovní oděv s sebou.
Cena 650 Kč včetně materiálu na osobu a den.
■ 7.4. v 17 hodin JÓGA NA ŽIDLI.

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.

■ 28.3. v 17 hodin KAFÍČKO O PÁTÉ. Pilates -
cvičení pro každou ženu. Pouze na telefonickou
objednávku, RC Slůně.
■ 2.4. v 9 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - pedikúra.
CMR Bobeš.
■ 5.4. v 15 hodin JAK SE ŽIJE V POLSKU. CMR
Bobeš.
■ 9.4. v 9 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - kosmetička.
CMR Bobeš.
■ 9.4. v 10 hodin INTIMNÍ HYGIENA U CHLA-
PEČKŮ. Beseda s urologem, CMR Bobeš.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 29.3. v 19 hodin LATINO DANCE PARTY. Výu-
ka tanců - tango argentino, merenque aj., stylové
oblečení vítáno, rezervace vstupenek u Lýdie Bal-
cárkové, ☎ 596 013 131.
■ 1.4. od 14 do 16 hodin SÍŤOVÉ HRY.
■ 1.4. od 17 do 20 hodin TURNAJ V DESKOVÉ
HŘE BLOKUS.

K3 BOHUMÍN 
Studentská 781,

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

■ 27.3. v 18 hodin OSOBNOST ROKU se zpěvá-
kem Petrem Mukem. Po slavnostní části a krát-
ké přestávce přijde v 19.30 hodin na řadu vystou-
pení Petra Muka, vstupné 110 Kč.
■ 1. - 2.4., úterý v 15.30 hodin, středa v 16 hodin
BOHUMÍNSKÝ AMOS 2008. Tradiční vyhodnoce-
ní nejlepších učitelů. Jako dárek bude promítnut
film »Svatba na bitevním poli«. Kino K3 Bohumín.
■ 4.4. v 19 hodin MUZIKÁL ROMEO A JULIE.
Těšínská inscenace bude prvním provedením to-
hoto muzikálu v České republice,  vstupné 170 Kč. 
■ 12.4. v 19 hodin MÓDNÍ PŘEHLÍDKA aneb LÉ-
TO SE BLÍŽÍ. Trendy světové módy pro jaro a léto
2008, vstupné 50 korun.

KINO K3 - FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

■ 28.3. v 18 hodin AUTA. Animovaný rodinný film
USA, český dabing, 35 Kč.
■ 28.3. ve 20 hodin JÁ LEGENDA. Film USA, 
s titulky, přístupný od 12 let, 65 Kč.
■ 29. - 30.3. v 19 hodin NA VLASTNÍ NEBEZPE-
ČÍ. Film ČR, přístupný, 75 Kč.
■ 30.3. v 10 hodin ALVIN A CHIPMUNKOVÉ. Ro-
dinná komedie USA, český dabing, 60 Kč.
■ 9.4. v 9 hodin KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ
VĚK. Historický film Velké Británie/Francie, 50 Kč.
Filmový klub pro seniory. 
■ 10. - 11.4. v 19 hodin LOVCI POKLADŮ: KNIHA
TAJEMSTVÍ. Film USA, s titulky, 75 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 28.3. v 18 hodin NOCOVÁNÍ DĚTÍ V KNIHOV-
NĚ aneb SLET ČARODĚJNIC. Noc plná her 
a kouzel v knihovně. Pohádkové představení v ki-
ně, loutkové divadélko Velkého čaroděje, malá
módní přehlídka čarodějných kostýmů, soutěž 
o nejvtipnější pyžamo, tajuplný strom »pohádkov-
ník« a spousta dalších překvapení. Knihovna - od-
dělení pro děti, vstupné 35 korun.
■ 1.4. v 15 hodin Dubnová ČÍTÁRNIČKA PRO
NEJMENŠÍ. Tentokrát je motivem »Ladův pohád-
kový svět«, knihovna.
■ 3. - 30.4. v 9 hodin BETONOVÁ HRANICE. Vý-
stava dokumentů Klubu vojenské historie o probí-
hající rekonstrukci nejznámějších bohumínských
bunkrů MO-S5 Na trati a MO-S4 Šedá vila. Kni-
hovna K3 Bohumín.

■ 7.4. od 14 do 17 hodin POČÍTAČOVÉ HRÁTKY.
■ 8.4. od 17 do 20 hodin TURNAJ V KARETNÍ
HŘE BANG.

OSTATNÍ KULTURA

■ 1.4. v 10 hodin Dopolední angličtina NA FAŘE
DOKOŘÁN. Čajka - modrá budova evangelické
fary. Informace Miriam Paszová, ☎ 736 627 503.
■ 11.4. v 18 hodin STUDIO VIZÁŽ OSTRAVA.
S Hanou Máriou Matysovou, solná jeskyně,
vstupné 200 Kč.

SPORT

■ 27.3. v 16 hodin Sokol Bohumín B - Sokol Dob-
roslavice B. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH,
kuželna TJ Sokol Bohumín.
■ 29.3. v 9 hodin NEBUDE-LI PRŠET ... A JEDE-
ME NA ČESNEČKU (Bohumín - Chalupki - Šilhe-
řovice - Hlučín - Děhylov/česnečka - Landecký a-
reál - Antošovice - Bohumín), z náměstí T. G. Ma-
saryka.
■ 29.3. v 10 hodin Sokol Bohumín A - Frenštát
pod Radhoštěm. PŘEBOR MORAVSKOSLEZSKÉ-
HO KRAJE V KUŽELKÁCH, kuželna TJ Sokol Bo-
humín.
■ 29.3. v 15 hodin TJ Slovan Záblatí - TJ Sokol
Sedliště. FOTBAL - 1.B tř., sk. C - muži, hřiště TJ
Slovan Záblatí.
■ 30.3. v 9 hodin NEBUDE-LI PRŠET ... MINI
ZOO (Bohumín - Olza - Buków/mini ZOO - Hubert -
Ha� - Šilheřovice - Bohumín), z náměstí T. G. Ma-
saryka.
■ 1. - 2.4. v 8.30 hodin MĚSTSKÉ KOLO VE VO-
LEJBALU. Starší žákyně, starší žáci, tělocvična
DDM.
■ 3.4. v 16 hodin Sokol Bohumín C - Unie Hlubina
E. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH, kuželna
TJ Sokol Bohumín.
■ 5.4. v 15.30 hodin TJ Slovan Záblatí - SK Slavoj
Petřvald. FOTBAL - 1.B tř., sk. C - muži, hřiště TJ
Slovan Záblatí.
■ 6.4. v 9 hodin Viktorie Bohumín A - Jäkl Karviná
B. KRAJSKÁ SOUTĚŽ DRUŽSTEV V ŠACHU. So-
kolovna Starý Bohumín.
■ 10.4. v 7 hodin ZAJÍMAVÝMI OBLASTMI
OPAVSKA. Turistický výšlap, cca 10 km, odjezd
vlaku 7.18 hodin.

PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA

PO 6 - 8 hodin - kondiční plavání,
12 - 21 hodin - veřejnost,

ÚT - ČT 6 - 8 hodin - kondiční plavání,
8 - 12 hodin - plavecká škola Bospor,
12 - 21 hodin - veřejnost,

PÁ 11 - 21 hodin - veřejnost,
víkendy a svátky 8 - 21 hodin - veřejnost. 
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Letem napříč
světem

Projekt Letem napříč svě-
tem Základní školy ve Skřečo-
ni nabídl žákům šestých až de-
vátých tříd možnost samostat-
ně připravit prezentaci o zemi,
kterou si předem vylosovali.
Na přípravu kostýmů, typic-
kých jídel, národních tanců,
představení významných osob-
ností a zajímavostí z každé ze-
mě měli týden a 14. března se
pak v tělocvičně školy soutěži-
lo o prvenství. K vidění byly
obrázky z Indie, Francie, Rus-
ka, Číny, Rakouska či Kanady.
Zvítězili žáci 6.B a získali fi-
nanční příspěvek na třídní vý-
let. (frk)

Dvakrát kvetoucí město
Když před třemi lety zmizely před radnicí staré sakury, vypadalo

náměstí smutně. Málokdo by si pomyslel, že nově vysázené stro-
my nám udělají radost hned od počátku. Kdo chodí pravidelně po
náměstí, všiml si, že štíhlé stromky kvetou dlouhé měsíce a k to-
mu dvakrát ročně. Loni, stejně jako letos, kvetly již v únoru 
a podzimní rozkvět nastal po opadu listí. Již několikrát drobné
květy přečkaly mrazíky a sníh. Nejinak tomu bylo minulý týden,
kdy se větve obsypané růžovými kvítky zabalily do sněhu. Přečka-
jí i letos? Text a foto: František KREJZEK

Hra »kámen - nůžky - papír«
Tuhle hru zná snad každé malé dítě, i mnozí dospěli si pamatují

na svá dětská léta, když ji hrávali. Také vyučovací dopoledne na
Střední škole Bohumín v budově na Čáslavské ulici se 7. března
nesla ve znamení této hry. Klání proběhlo mezi třídami POD 1 - 2,
TSČ 1 a zástupci učitelského sboru. Tři nejvýše umístění dostali
zajímavé odměny, ale ten den vyhráli všichni. Každý si odnesl
sladkou odměnu v podobě gumových medvídků. Tolik rozzáře-
ních oči jsme dlouho na školních chodbách neviděli.

Text a foto: Radek CHARUZA

Prohlédněte si kroniku Bohumína 
Po tom, co se s kronikou města 2007 seznámili radní, odbor

školství, kultury a sportu nechá originál a tři barevné kopie svázat
do pevných desek. Koncem dubna by měly být k nahlédnutí 
v městské knihovně. Originál zůstane uschován v archivu. Nejpr-
ve se ale objeví digitální podoba kroniky na webových stránkách
města, kde již najdete svazky z let 2002 až 2006. (frk)

Foto: archiv školy


