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Ocenění učitelům patří ví-
ce, než komukoliv jinému.
Jsou u zrodu nadání každé-
ho z nás. Vzpomeňte si na
některé své učitele z dětství!
Vybaví se vám jména těch,
kteří ve vás zanechali nej-
hlubší stopu. V našem městě
oceňuje radnice zaměstnan-
ce ve školství již řadu let. Na-
posled to bylo 1. dubna v sá-
le kina K3. 

Při hodnocení osmi učitelek
základních škol padaly pří-
vlastky čestná, kamarádská,
zodpovědná, systematická, pra-

▲ Taneční soubor Radost, kolektiv mládeže roku 2007. ▼ Družstvo starších žáků Atletického klubu 
Bohumín. Foto: František Krejzek

Bohumínský Amos 2008 udělen

Foto: Lucie Balcarová

Spektrum oceněných osobností se rozrůstá

covitá, trpělivá a chápavá.
Oceněny byly koordinátorky
školního vzdělávacího progra-
mu, které vytvořily pohodo-
vou školu, kam děti chodí rády
a učí se pro život. Předávají
své bohaté pedagogické zkuše-
nosti svým kolegům, jsou ve
své práci nápadité, studují no-
vé trendy ve školství a úspěšně
je aplikují v praxi, přemýšlí 
o každém svěřeném dítěti. 
A k tomu poradí a táhnou 
ostatní a ještě vše umí podat 
s jemným humorem. Takové
máme učitelky základních škol
v našem městě. 

(Dokončení na str. 6)

Na slavnostním večeru 27.
března se rozhodlo o udělení
ocenění Osobnost roku 2007
ve sportu a kultuře. Připo-
meňme, že tato prestižní an-
keta měla letos šest kategorií
ve sportovním odvětví a pět
v kultuře a ostatní zájmové
činnosti a ocenila devět jed-
notlivců a čtyři kolektivy.
Navíc byla radou města udě-
lena tři mimořádná ocenění.

Šance získat tituly ankety

Osobnost roku 2007 měli tito

nominovaní sportovci a druž-

stva:

V kategorii sportovních jed-

notlivců byli navrženi členové

oddílu vzpírání občanského

sdružení Bonatrans Bohumín

Petr Petrov, Jiří Gasior, Petr

Tepliček mladší, z Atletického

klubu Bohumín Ladislav Svo-

boda a Lukáš Halaj, trojbojař 

v silové kulturistice Marek Sa-

la, Dan Dwornik v plavání 

a Jan Gospoš, člen vzpěračské

reprezentace České republiky

pro letošní rok. 

Velmi aktivní je v posledním
roce nově vzniklý Atletický
klub Bohumín, který ve svých
řadách vychovává úspěšné
všestranné mladé sportovce.
Tento klub byl nominován
spolu se stejně úspěšným dív-
čím juniorským družstvem
vzpírání, které se stalo mist-
rem ligy. Oba kolektivy jsou 
v kategorii mládež.

(Dokončení na str. 10 - 11)



2 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  7  /  2 0 0 8

Přestože nelze zodpovědně
provést porovnání dvou zcela
odlišných měst s vlastní histo-
rií, rozdílným způsobem zástav-
by, počtem obyvatel či realizo-
vaných investičních akcí v zá-
vislosti na výši městského roz-
počtu a aktuálních prioritách
stanovených zastupitelstvem,
dozvěděli jsme se, že na rozdíl
od města Kravaře se pro vybu-
dování kanalizačních sítí v na-
šem městě téměř nic nedělá 
a teprve se shání dotace na
zpracování projektových doku-
mentací. 

K dnešnímu dni je již 80 % 
obyvatel města Bohumína na
kanalizační sí� napojeno. Z po-
hledu Směrnice rady č. 91/271/
EHS, o čištění odpadních vod,
upravující povinnost odkanali-
zovat aglomerace nad 2 000 
obyvatel do konce roku 2010,
pak máme odkanalizováno více
než 90 % území. 

Tato skutečnost nicméně ne-
znamená, že nejsou připravová-
ny další projektové dokumenta-
ce k připojení zbývajících loka-
lit na čistírnu odpadních vod.
Na základě zpracovaného Ge-
nerelu kanalizace v roce 2002,

Jak je to skutečně s kanalizací v Bohumíně
V uplynulých vydáních městských novin Oko byla rozvíře-

na polemika, týkající se výstavby kanalizačních stok a čistírny
odpadních vod v našem městě. A Bohumín byl porovnáván 
s téměř sedmitisícovým městem Kravaře... 

mapujícího celé území města,
byly vytypovány problémové lo-
kality s ohledem na možné
technické provedení a efektivi-
tu investice. Prioritou se stalo
napojení městských částí Starý
Bohumín, Skřečoň a části Zá-
blatí vybudová-
ním 5,5 km
dlouhé páteřní
kanalizační stoky na čistírnu
odpadních vod. Tato nákladná
investiční akce přesahující 45
milionů korun proběhla v le-
tech 2002 - 2005 za přispění
dotace z Ministerstva zeměděl-
ství a zvýhodněného úvěru z Ev-
ropské investiční banky. V roce
2005 jsme získali dotaci na
zpracování projektové doku-
mentace Skřečoň, lokalita Úvoz-
ní, v roce 2006 pak na lokalitu
Záblatí, ulice Anenská, Stará 
a Rovná, na lokalitu Pudlov Na
loukách, v roce 2007 pak na od-
kanalizování Pudlova a Vrbice,
to vše spolufinancováno pro-
střednictvím dotace přesahující
2 miliony korun z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje. Další
projektová příprava zbývajících
lokalit, například oblasti Šu-
nychlu, Záblatí, Skřečoně, je 

financována zcela z rozpočtu
města, kanalizaci na ulici S. K.
Neumanna ve Starém Bohumí-
ně město vybudovalo v uplynu-
lém roce. Příští měsíc budeme
podávat na Státní fond životního
prostředí žádost o poskytnutí
dotace ze strukturálních fondů
na realizaci kanalizace ve Skře-
čoni na Úvozní ulici, přestože
značná část nákladů souvisejících
s výstavbou nebude moci být 

z dotace hrazena.
Projednání

projektových do-
kumentací je běh na dlouhou
tra�. Ne vždy se podaří získat
souhlasy všech vlastníků po-
zemků dotčených trasou kanali-
zace. Projektovou dokumentaci
je pak nutno přepracovat, což bý-
vá obtížné s ohledem na existu-
jící malé spádové poměry v Bo-
humíně a již umístěné inženýr-
ské sítě a jejich ochranná pásma.
Je nutno si uvědomit, že kanali-
zační sí� nelze v terénu ohýbat,
jako vodovodní, elektrické či ply-
nové přípojky. Rovněž příliš vy-
soký počet přečerpávacích stanic
značně zvyšuje celkové investič-
ní náklady a realizace se tak stá-
vá s ohledem na počet připoje-
ných obyvatel ekonomicky nee-
fektivní. (Kritérium efektivnosti
stanovené ministerstvem země-
dělství je 100 tisíc korun na ekvi-
valentního obyvatele.)

Ideálním řešením se může
zdát umístit kanalizaci do silnič-
ního pozemku ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje. Přes-
tože probíhají náročná jednání
za účasti projektanta a vedení
města, Správa silnic MSK, ja-
kožto správce komunikace, sou-
hlas s umístěním ve většině pří-
padů nedá. Občané žijící podél
ulice Čs. armády a ulice Ostrav-
ské tyto důvody zcela jistě chá-
pou, stačí si vzpomenout, koli-
krát v minulém roce Ředitelství
silnic a dálnic, jakožto správce
silnice I. třídy, řešilo jejich stíž-
nosti na hluk a opravovalo u-
volněné kanalizační poklopy.
Naštěstí bohumínská ODS má
významné zastoupení ve vedení
Moravskoslezského kraje, takže
nalézt řešení se Správou silnic
Moravskoslezského kraje by
mělo být z pozice vlastníka jed-
noduché. 

Každá oprávněná kritika je
zdravá, pokud je s ní zároveň
spojen i objektivní návrh řešení
a přiložena ruka k dílu, napří-
klad ke spolupráci na přípravě
kvalitních projektů pro rozvoj
našeho města. Doufejme, že na-
místo slovních soubojů v měst-
ských novinách k tomu jednou
dojde.

Libor RADIŇÁK, 
vedoucí stavebního odboru

komentář

Na náměstí Svobody by měl už za rok stát nový obytný dům. Foto: Hana Kaspřáková

Po založení pilotů a polo-
žení základové desky již nic
nebrání tomu, aby se na ná-
městí Svobody ve Starém
Bohumíně začaly do výšky
šplhat nosné zdi nového po-
lyfunkčního domu.

Stavba je pokračováním fron-
ty budov na Slezské ulici. Za-
ložení na pilotech muselo být
zvoleno pro vysoký stav spod-
ní vody a nekompaktní podlo-
ží. V objektu, který by měl být
dokončen na jaře příštího ro-
ku, vznikne třináct nových by-
tů a v přízemí komerční neby-
tová plocha. Z pohledu od ná-
městí se bude stavba jevit jako
dva domy vedle sebe. Je to však
jen optické členění, jednak
barvou fasády a také dvěma
štíty. (frk)

Na náměstí Svobody začal vyrůstat nový dům 
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Termíny licitací městských bytů 

I Byt na ulici Okružní 380,
1+1, kategorie II., číslo bytu

7, 2. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 59,86 m2, pro výpo-
čet nájemného 59,86 m2. Pro-
hlídka bytu 10.4. od 8.30 do 
9 hodin. Licitace se koná 14.4.
v 16 hodin.

I Byt na ulici Štefánikově
1076, 1+2, kategorie I., čís-

lo bytu 14, 5. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 57,70 m2,
pro výpočet nájemného 57,00
m2. Prohlídka bytu 8.4. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 14.4. v 16.15 hodin.

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

lo bytu 14, 3. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 31,18 m2,
pro výpočet nájemného 28,86

m2. Prohlídka bytu 8.4. od
8.35 do 9.05 hodin. Licitace se
koná 14.4. v 16.30 hodin.* 

I Byt na ulici Okružní
1055, 1+1, kategorie I., čís-

lo bytu 47, 10. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 38,61
m2, pro výpočet nájemného
37,27 m2. Prohlídka bytu 15.4.
od 8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 16.4. v 16 hodin.

I Byt na ulici Janáčkově
804, 1+1, kategorie II., číslo

bytu 6, 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 52,10 m2, pro
výpočet nájemného 48,10 m2.
Prohlídka bytu 11.4. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
16.4. v 16.15 hodin. * 

I Byt na ulici Trnkové 306,
1+1, kategorie II., číslo bytu

6, 2. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 56,33 m2, pro výpo-
čet nájemného 50,33 m2. Pro-
hlídka bytu 15.4. od 9 do 9.30
hodin. Licitace se koná 16.4. 
v 16.30 hodin.* 

I Byt na ulici Mírové 948,
1+1, kategorie I., číslo bytu

2, 1. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 36,81 m2, pro výpo-
čet nájemného 35,81 m2. Pro-
hlídka bytu 22.4. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
23.4. v 16 hodin.

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

lo bytu 71, 13. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 29,68
m2, pro výpočet nájemného
28,11 m2. Prohlídka bytu 18.4.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 23.4. v 16.15 hodin.. 

* Licitace se mohou zúčastnit 
občané EU s trvalým pobytem na
celém území ČR. (vach)

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří 230 ne-
bo 243. Vyvolávací cena je 24 korun za metr čtvereční. Město
nabízí k licitaci tyto byty:

práce

víte ,  že . . .
... knihovna K3 Bohumín má

2 401 čtenářů, z toho 799 dětí
do 15 let? Vloni ji navštívilo
30 915 lidí, kteří si půjčili cel-
kem 150 027 titulů. Knihovna
sídlí na Vrchlického ulici a má
pobočky ve Skřečoni, Záblatí 
a ve Starém Bohumíně. (kab)

Pá�áci z »Masarykovky« vítězi soutěže
Volná místa 
na městském úřadě

Tajemnice Městského úřa-
du v Bohumíně vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení
pracovních míst:

■ referent/ka odboru
sociálního, oddělení
hmotné nouze

Pracovní poměr na dobu ur-
čitou. Jedná se o zajiš�ování
správní agendy na oddělení
hmotné nouze dle platných zá-
konů. Předpokládaný nástup
dohodou po ukončení výběro-
vého řízení.

Podrobnosti najdete na
www.mesto-bohumin.cz, sek-
ce Radnice. Přihlášku a pří-
slušné doklady doručte na po-
datelnu městského úřadu v pří-
zemí budovy, č. dv. 101, nebo
zašlete na adresu Městského
úřadu v Bohumíně, ul. Masa-
rykova 158, 735 81 Bohumín
do 22. dubna 2008. Bližší in-
formace podá Daniel Ucháč,
zástupce vedoucí odboru soci-
álního, tel. 596 092 217, e-
mail uchac.daniel@mubo.cz

■ referent/ka 
stavebního odboru,
oddělení rozvoje 
a územního plánování

Jedná se o územně plánova-
cí činnosti - pořizování územ-
ně plánovací dokumentace, ú-
zemně plánovacích podkladů.
Předpokládaný nástup po 
ukončení výběrového řízení
dle dohody. 

Podrobnosti najdete na
www.mesto-bohumin.cz, sek-
ce Radnice. Přihlášku a pří-
slušné doklady doručte na po-
datelnu městského úřadu v pří-
zemí budovy, č. dv. 101, nebo
zašlete na adresu Městského
úřadu v Bohumíně, ul. Masa-
rykova 158, 735 81 Bohumín-
do 18. dubna 2008. Bližší in-
formace podá Libor Radiňák,
vedoucí stavebního odboru MěÚ
Bohumín, tel. 596 092 144, e-
mail radinak.libor@mubo.cz
nebo Dalibor Třaskoš, e-mail
traskos.dalibor@mubo.cz, tel.
596 092 147. (proch)

Masarykova základní škola na Seifertově ulici zvítězila ve fi-
nále Soutěže jako veřejné show a o jeden bod porazila druhé
finálové družstvo Základní školy na ulici Čs. armády. 

Vítězné družstvo startovalo ve složení Marek Sobaniec, Tereza

Kachlová, Marek Medve a Adam Stefanov. Soutěžní pořad probí-

hal od října loňského roku v kině v režii K3 Bohumín. Své vědo-

mosti si zde ověřili žáci pátých tříd všech bohumínských základ-

ních škol. Obě družstva obdržela knihy, dort a volné vstupenky na

divadelní představení. (frk)

Foto: František Krejzek



Pozvánka na zastupitelstvo
Jarní zasedání zastupitelstva města se skuteční v pondě-

lí 14. dubna od 13 hodin v jednací síni městského úřadu. 

Bude se rozhodovat například o rozdělení dotací na činnost
v roce 2008 sportovním, kulturním a ostatním zájmovým
subjektům, nebo o žádostech o dotace z rozpočtu města na
pořádání akcí, opravy a investice. Jednat se bude také na té-
ma závěrečný účet města za rok 2007, schvalována bude 
obecně závazná vyhláška města Bohumína o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

Celý pořad jednání naleznete na www.mesto-bohumin,
sekce Radnice, podsekce Úřední deska a na vývěskách. Prů-
běh zasedání zastupitelů můžete sledovat v živém vysílání 
Televizního informačního kanálu. (red)

Velikonoční sbírka 
Ve dnech 18. a 19. března

probíhala ve více než stovce
měst tzv. Velikonoční sbírka,
kterou již po sedmé pořádala
humanitární organizace Adra.
V Bohumíně bylo shromáždě-
no na její konto sedm tisíc ko-
run. Třetina výtěžku sbírky bu-
de použita na projekty realizo-
vané v jednotlivých regionech
ČR. Další třetina je připravena
pro okamžitou pomoc při mi-
mořádných krizových událos-
tech doma i ve světě a poslední
třetina je určena na dofinanco-
vání dlouhodobých rozvojových
projektů. Rostislav KLÍMA

Nejen švédské války 
u Pudlova

Na základě upozornění 
vrbického občana k článku
580 let Pudlova zpřesňuji text
k třicetileté válce, která měla
celkem pět údobí. V roce1626,
za tzv. »dánské války«, se na
poli Orla opevnil Mansfeldův
podvůdce sasko-výmarský kní-
že Jan Arnošt se svým voj-
skem, které bylo sledováno 
císařskými oddíly. Švédská
vojska se na našem území po-
hybovala až po roce 1645. Pro-
to se uvádí, že jsou zde pocho-
váni vojáci mnoha národností:
císařští, dánští, švédští aj. 
Občanu za upozornění děkuji.

Zdeněk VESELÝ

krátce

V rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Bo-
humína vzniklo a začalo pracovat šest pracovních skupin. Jednou 
z nich je i skupina pro péči o starší občany, v jejímž čele stojí ředitel-
ka Domova Jistoty v Bohumíně Marie Neudertová. Řídí tým odbor-

níků, kteří se v našem městě specializují na zkvalitnění poskytova-
ných sociálních služeb pro naše starší spoluobčany.
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Pracovních schůzek týmu se aktivně zú-
častňují také senioři našeho města, kteří
zastupují početnou skupinu uživatelů na-
bízených služeb.

Při plánování sociálních služeb pro naše
seniory se vycházelo zejména z porovnání
existující nabídky se zjištěnými potřebami
současných i budoucích uživatelů. Mapo-
valy se chybějící služby, hledala se mož-
nost zkvalitnit a rozšířit nabídku služeb
stávajících. Výsledek dotazníkového šet-
ření, které proběhlo mezi širokou laickou 
i odbornou veřejností, posloužil jako je-
den z klíčových podkladů při formulování
priorit skupiny pro péči o starší občany -

zřízení klubu seniorů, poskytování pře-
chodných a odlehčovacích služeb, posky-
tování osobní asistence a zřízení centra 
osobní hygieny. 

Cíl 1 - zřízení klubu seniorů, místa, kde

by se naši starší spoluobčané setkávali 

a trávili aktivně svůj volný čas, se podařilo

částečně naplnit. V letošním roce budou 

z rozpočtu města do rozšíření stávajícího

zařízení investovány další cca 3 miliony

korun, současně s touto investiční akcí se

zrealizuje i cíl 4 - centrum osobní hygieny. 

Cíl 2 - přechodné, odlehčovací služby,

jsou v případě potřeby poskytovány Do-

mem pokojného stáří ve Starém Bohumí-
ně, dále jsou pro potřeby našich občanů 
k dispozici sociální lůžka v Bohumínské
městské nemocnici. Na základě dohody
mohou potřební využívat také služeb Agen-
tury Slunce, o. p. s., v Ostravě-Porubě. 

Cíl 3 - osobní asistence, jako vytyčený
úkol pracovní skupiny pro péči o starší ob-
čany, poskytuje Centrum sociálních slu-
žeb - pečovatelská služba, v omezené míře
také Charita Bohumín. V současnosti ne-
ní o tuto službu z řad našich spoluobčanů
příliš velký zájem. 

Komunitní plánování sociálních služeb
je proces neustálé regulace, usměrňování,
zlepšování a monitorování, který se prů-
běžně mění tak, jak se mění všechny jeho
tři základní prvky vstupující do tohoto
procesu - uživatel, zadavatel a poskytova-
tel sociálních služeb. 

Marie NEUDERTOVÁ

Stále přibývá služeb pro naše seniory 

V oblasti zkvalitnění a mo-
dernizace vzdělávání Tibor
Smetana velmi aktivně působí
při organizaci a realizaci pro-
jektů, například »Program
podpory odborného vzdělává-
ní a přípravy
ve vybraných
oborech vzdě-
lání«, dále projektu »Moder-
nizace technického a didaktic-
kého vybavení center pro další
profesní vzdělávání«, projektu
IQ Auto a mnoha dalších. 

Pedagogické i řídicí zkuše-
nosti předává ředitel Střední
školy Bohumín dále svým spo-
lupracovníkům. Kolektivem
pedagogických pracovníků je
uznáván pro svůj profesionál-
ní přístup k řízení školy a o-
sobní vlastnosti. 

Při letošním sedmém roční-
ku slavnostní akce předal hejt-
man kraje Evžen Tošenovský,
jeho náměstkyně pro oblast
školství Jaroslava Wenigerová
a ředitelka Krajského úřadu

MSK Eva Kaf-
ková ocenění
celkem 30 uči-

telům a pedagogickým pracov-
níkům. Na slavnostní akt v pro-
storách Slezskoostravského
hradu přijeli kantoři ze všech
okresů Moravskoslezského
kraje. Nechyběli zástupci zá-
kladních a středních škol, uči-
telé uměleckých i odborných
škol, stejně jako zástupci před-
školních zařízení.

Barbara ODSTRČILÍKOVÁ,
tisková mluvčí 

Moravskoslezského kraje

Ředitel SŠ Bohumín 
získal ocenění hejtmana 

Slezskoostravský hrad patřil 28. března
pedagogům. V jeho prostorách se u příleži-
tosti Dne učitelů uskutečnilo slavnostní 
ocenění pedagogických pracovníků škol 
a školských zařízení Moravskoslezského
kraje. Byl mezi nimi také Tibor Smetana,
ředitel Střední školy v Bohumíně. Ocenění
mu bylo uděleno za dlouholeté zkušenosti,
které jsou přínosem pro organizaci školy.

ocenění
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sta lo  se

ho vozu. Také železné profily
jsou artiklem, po kterém je
mezi poberty sháňka. Městská
policie předala během čtrnácti
dnů Policii České republiky
šest pachatelů. 

■ Někteří občané se začali ori-
entovat na topivo, i když zima
je za námi. Ulicí 9. května si
vykračoval muž s vozíkem pl-
ným nařezaných dřevěných špal-
ků z Rafinerského lesíku, kde
vloni probíhalo kácení stromů.

Ze svodky městské policie 
připravil František KREJZEK 

■ Evergreenem Bohumína jsou
stále krádeže a hledaní muži.
Městská policie opět »vyčisti-
la« město a zbavila ho několika
hledaných mužů. Čtyři dospělé
a jednoho mladíka na útěku 
z diagnostického ústavu v Těr-
licku zadržela během deseti dnů.

■ Zloději u nás nemají šanci,
přesto se stále pokoušejí o ne-
možné - kradou přímo z vago-
nu stojících na kolejišti. Te	
už se pustili i do oplocení sou-
kromých pozemků nebo de-
montovali ventil z cisternové-

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

Chrání nás česko-polské policejní hlídky

krátce

Maják městské policie

Ulice Bohumína chrání od
26. března smíšené trojčlen-
né česko-polské policejní hlíd-
ky. Jsou složené ze dvou čes-
kých a jednoho polského po-
licisty. V našem městě, a zr-
cadlově i v přilehlých pol-
ských obcích (například Cha-
łupki), se budou objevovat
jedenkrát týdně. Historicky
první vzájemná výměna po-
licistů proběhla symbolicky
na starém hraničním mostě
ve Starém Bohumíně. 

Úkolem smíšených policej-
ních hlídek je nejen ochrana
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti, ale také objasňování 
a potírání přeshraniční krimi-
nality. Ve smíšených týmech
působí speciálně proškolení
policisté, kteří nemají jazykové
bariéry. »Čeština i polština jsou
spřízněné jazyky, navíc kvůli blíz-
kosti polských hranic v Bohumíně
poměrně frekventované. Proto se
jazykových bariér vůbec nebojí-

me,« řekl velitel hlídky Policie
ČR Bohumín Martin Böhm.
Bohumínské oddělení policie
má šest speciálně proškolených
policistů, kteří budou působit
na území Polské republiky. 

»Rozhodně jsou smíšené hlídky
dobrá věc, policisté budou vzá-
jemně spolupracovat, při řešení
problémů odpadnou vzájemné
bariéry, třeba i jazykové. Život na
státní hranici se prolíná a pro klid

a bezpečí našich i polských obča-
nů je tato aktivita policistů určitě
potřeba,« uvedla místostarost-
ka Věra Palková. 

Její slova potvrzuje i vedoucí
bohumínského obvodního od-
dělení Policie České republiky
Richard Berný. »Schengen při-
nesl volný pohyb nejen slušných
osob, ale i pachatelů. Pro policii
budou mít hlídky praktický pří-
nos, bude se nám lépe s polskými
kolegy spolupracovat a budeme si
rychleji předávat poznatky o dění
na hranici. Pozitiva poznají i ob-
čané, kteří budou moci například
využít rad a pomoci policisty v rod-
ném jazyce, i když budou v cizí ze-
mi. Hlídky budou zatím fungovat
jedenkrát týdně. Zatím necítíme
potřebu četnějších hlídek, proza-
tím jsme žádné větší problémy s ci-
zinci řešit nemuseli. Je to spíš po-
dání ruky českým občanům, kteří
mají problém v Polské republice,
a naopak polským lidem v Česku,«
dodal komisař Richard Berný.

Lucie BALCAROVÁ

Velitel hlídky Policie ČR Bohumín Martin Böhm (vpravo) vyrazil do ulic
Bohumína poprvé s českým i s polským kolegou. Foto: Lucie Balcarová

Volná pozice městského strážníka
Starosta města Bohumína vyhlašuje výběrové řízení na

obsazení pracovního místa strážníka městské policie.
Jde o pracovní poměr na dobu neurčitou. Jedná se o zabez-

pečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působ-
nosti obce Bohumín a Rychvald. Předpokládaný nástup do-
hodou po ukončení výběrového řízení.

Podrobnosti najdete na www.mesto-bohumin.cz, sekce
Radnice. Přihlášku a příslušné doklady doručte na sekretariát
městské policie (boční vchod budovy MěÚ Bohumín), nebo
zašlete na adresu Městského úřadu v Bohumíně, městská po-
licie, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, do 21. dubna 2008.

Bližší informace podá Karel Vach, ředitel městské policie,
tel. 596 092 275, e-mail: vach.karel@mubo.cz. (hon)

Zloději způsobili 
ekologickou havárii

Na stavbě dálnice D47 došlo
30. března ke krádeži nafty ze
dvou odstavených buldozerů,
které provádějí terénní práce
mezi Novým a Starým Bohumí-
nem. Stroje patří firmě Skanska
DS, a. s. Při krádeži došlo k úni-
ku asi pěti set litrů nafty do ze-
mě. Zloději přečerpali do ka-
nystrů jen zlomek obsahu obou

nádrží, zbytek nechali vytéct.
Policie věc řešila v pondělí do-
poledne, kdy se na únik nafty
přišlo. Odpoledne téhož dne 
v součinnosti firmy Skanska
DS, odboru životního prostředí
a služeb městského úřadu, Ha-
varijní služby Povodí Odry a ha-
sičů byl únik nafty vyřešen po-
voláním specializované firmy
Sita cz, a. s., která odtěžila kon-
taminovanou zeminu a odvezla
ji na dekontaminační středisko.
Odtěžená zemina byla nahraze-
na ornicí. Zásah byl ukončen 
v 17.30 hodin. (klim)

Volný byt v bývalém
hotelovém domě

Je vyhlášeno I. kolo přijímá-
ní žádostí na byt č. 71 v bý-
valém hotelovém domě na uli-
ci Okružní č. 716/71. Byt je ve-
likosti 0+2, I. kategorie, má
celkovou plochu 56,01 m2, pro

nájem 52,29 m2. Lodžie 2,65
m2, sklepní kóje 4,80 m2. Byt
je v 9. nadzemním podlaží 
s okny do parku. Prohlídka by-
tu 22.4. od 8 do 8.30 hodin. 

Žádosti se přijímají do 30.
dubna. Formulář žádosti si
můžete vyzvednout v kancelá-
ři č. 207 (stará radnice), ma-
jetkový odbor - agenda bytová. 

(vach)
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Hosté odjinud vydali první »cédéčko«
Cédéčko s názvem V.l.n.a.

vydala v únoru bohumínská
skupina, která si říká Hosté
odjinud. Dva hudebníci, Kos
a Česki (Jiří Kika a Petr
Čech), vám na něm předve-
dou, jak se dá dělat muzika
bez hudebních nástrojů, jen
za pomoci počítače, skrečují-
cícho gramofonu a repu. Ale
ať vám o tom poví jeden 
z nich, Jiří Kika.

Vy jste na vašem cédéčku uveden
jako Kos a váš kolega jako Česki
z Ostravy. To jsou samozřejmě
umělecká jména. Ale více mne
zajímá, co na albu posluchači
najdou?

Tvoříme již zhruba deset let
a tohle je náš první výstup,
když nepočítám demo nahráv-
ku z přelomu století. Kromě
našich skladeb a nás dvou hra-
jí na desce také hosté - baso-
vou nebo kytarovou linku ko-
lega Petrzy, kytaru Daz. Na al-
bu je čtrnáct skladeb, čtyři 
z nich připravili kamarádi Daz
z Bohumína a českotěšínský
Bomber. Ostatní produkce je
naše vlastní tvorba. 

píšete námBohumínský Amos 2008 udělen
(Dokončení ze str. 1)

Soškou Amose, kytičkou
květin a dárkovým balíčkem
byly 1. dubna v sále kina K3 o-
ceněny:

Kristína Bortlíková a Libuše
Röselová ze Základní školy na
ulici Čs. armády, Věra Sedlá-
ková a Stanislava Šedivá z Ma-
sarykovy základní školy na Sei-
fertově ulici, Lenka Málková
ze Základní školy ve Skřečoni,

Dana Bezděková ze Základní
školy na Bezručově ulici, Mar-
ta Boczková ze Základní školy
v Pudlově a Stanislava Krpco-
vá ze Základní školy na třídě
Dr. E. Beneše. Ocenění si naše
nejlepší učitelky převzaly z ru-
kou starosty města Petra Ví-
chy, předsedy komise pro vý-
chovu a vzdělávání Zdeňka
Veselého a ředitele K3 Karla
Balcara.

František KREJZEK

Po poslechu skladby bych si jako
laik tipoval na hip hop...

Je to hip hop, ale není úplně
čistý, jsme ovlivněni funky
muzikou, jazzem a dalšími sty-
ly. Máme široký záběr a také
škála posluchačů může být
velmi široká. Muziku i texty
připravuji já, Česki při koncer-
tu skrečuje na gramofonu.

Kde najdou zájemci vaše cédéčko
v prodeji?

Křest proběhl 22. února 
v ostravském klubu Marley. 
V obchodech se prodává za
149, na koncertech pouze za
sto korun. Bohumínští zájemci
ho mohou zakoupit v DVD
půjčovně Typ nebo v hip ho-
pových obchodech v Ostravě.

Kdo by měl zájem o dobírku,
může nás kontaktovat e-mai-
lem: kos@hosteodjinud.cz.

Co chystáte dalšího, když už jste
se tak rozjeli?

V květnu by měl vyjít klip 
k písni Hej Hombre (vytáhni
drobné). Vydáváme ho pod vlast-
ním labelem Repromanifest. 

František KREJZEK

Kos (vlevo) a DJ Česki při živém koncertě Foto: Bubble-EL

Bohumínské občanské sdružení Hra-
niční meandry Odry vyhlásilo literár-
ně-výtvarnou soutěž na téma voda. 

Žáci základních škol mohou zpracová-
vat formou obrázků i poezie jakkoliv téma
vody, případně řeky Odry anebo jejich
meandrů. Soutěž je mezinárodní a vyhlá-
šená pod záštitou Ministerstva zeměděl-

ství ČR. Potvrdila to předsedkyně pořáda-

jícího sdružení Vladislava Hamplová. »Sou-
těž jsme vyhlásili u příležitosti Světového dne
vody, který připadá na 22. března. Máme tři
kategorie, pro žáky do 10, do 13 a do 15 let.
Obrázky nebo básničky, které školáci vytvoří,
mohou odevzdávat na svých bohumínských
školách zapojených do projektu. Soutěž je přes-

hraniční a mohou se tak do ní zapojit i děti 
z polských Krzyzanowic,« uvedla. Uzávěrka

soutěže je 13. června. Podrobnosti na

www.meandryodry.wz.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete

obrátit na hlavní organizátorku celé akce

Jarmilu Liberdovou, mob.: 774 293 935,

e-mail: liberdova.j@seznam.cz. (luk)

Meandry Odry v literárně-výtvarné soutěži na téma voda

Máme - máte rádi 
přírodu kolem nás?

Průzkumná skupina občan-
ského sdružení Hraničních me-
andrů Odry se vydala zmapovat
terén pro naučnou stezku. Os-
luněná místa mokrého břehu
začaly zdobit květy podbělu,
plicníku lékařského, v písčinách
lužního lesíku vyrašily listy čes-
neku medvědího a nad hlavami
se kývaly větvičky jívy plné py-

lu. Po zvýšeném průtoku vody
však zůstaly na stromech šustící
polyetylenové ozdoby, v trávě se
vyhřívaly různé plasty a na stro-
mě se našla i maska auta. Je
smutné, že někteří obyvatelé
Bohumína stále vyváží odpad ze
svých domácností do okolí Bo-
humína, tam, kam chodí jiní
prohlédnout si krásy místní
krajiny. Sdružení Hraniční me-
andry Odry ve svém volném ča-
se chystá čistění lokality a po-
znávací program pro místní ob-
čany, aby si uvědomili, že i zde
mají krásný kraj. (bar)



Pro provozování předzahrá-
dek musí mít provozovatel po-
volení radnice. Souhlas vydá-
vá odbor dopravy v případě, že
předzahrádka je umístěna na
chodníku, nebo odbor životní-
ho prostředí a služeb, pokud je
předzahrádka umístěna na 

ostatních prostranstvích. V o-
bou případech se při vydávání
souhlasu posuzuje každá loka-
lita individuálně.

Je brán ohled na celkové si-
tuování provozovny a místa
pro předzahrádku, na blízkost
obytné zástavby, průchodnost

Brzy se objeví ve městě předzahrádky
pro chodce, na případný zásah
do zeleně i na zkušenosti s pro-
vozováním získané v předchá-
zejících letech.

V loňském roce vydal odbor
životního prostředí a služeb 
a odbor dopravy dvanáct po-
volení k vybudování dočasných
předzahrádek na pozemku
města. Dalších třináct vyrostlo
v centru na soukromých po-
zemcích a v městských částech
to bylo dvacet předzahrádek.

(red+pav)

Příjemné posezení v letních měsících nabízejí předzahrádky
před restauračními provozovnami. Hosté by si ale měli uvědomit,
že okolí jejich radost nesdílí, pokud ve večerních hodinách
hlučná zábava přeroste v obtěžující hluk. Po dvaadvacáté ho-
dině se proto převážně provoz v předzahrádkách nepovoluje.
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Jak byste hodnotil období od 
komunálních voleb ve funkci 
zastupitele a jak se naplnily vaše
představy za tento časový úsek? 

Od voleb uplynul zhruba
rok a půl a ve městě se změnilo
mnohé k lepšímu - například
rekonstrukce hotelového do-
mu na byty, dálniční propojení
s Ostravou, úpravy centra měs-
ta. Některé věci se alespoň na-
startovaly, jiné zatím na reali-
zaci ještě čekají. Několikrát za-
stupitelstvo projednávalo úpra-
vy územního plánu města, což
já považuji za jeden z nejdůle-
žitějších trvalých úkolů, který
máme. Finální podoba územ-
ního plánu na mnoho let do-
předu určí, jak bude město vy-
padat a jak spokojení obyvate-
lé v něm budou.

Co považujete za největší úspěch
a co naopak za neúspěch města 
v roce 2007?

Z úspěchů města samotného
bych zmínil dvě věci - dokon-
čení rekonstrukce hotelového
domu a centra města. Za neú-
spěch považuji stále chybějící
kanalizaci v městských částech
a odkládanou privatizaci měst-
ských bytů, i když o ní mnozí

nájemníci, i s ohledem na růst
nájmů, velmi stojí. 

Na který problém by bylo třeba
se zaměřit v nejbližší budoucnosti
přednostně? 

Akutní je úkol plošně odka-
nalizovat městské části. Pova-
žuji za nesmy-
slné, aby něko-
lik stovek ma-
jitelů rodinných domků indi-
viduálně stavělo domovní čis-
tírny odpadních vod, každou
za minimálně 50 tisíc korun.
Důležité jsou i bezpečné stez-
ky pro cyklisty vedoucí z měst-
ských částí do centra. A samo-
zřejmě přestavba silničního
podjezdu v Drátovnách tak,
aby kamiónová doprava do
ŽDB a Bekaertu nekompliko-
vala dopravu na ulicích Čs. ar-
mády, Jateční a Okružní. 

Ve vašem příspěvku v minulém
čísle Oka jste poukazoval na 
byrokracii při stavbě kanalizace,
omezení dopravy přes město nebo
budování přechodů pro chodce?
Nezbyl však prostor pro návrh
řešení. Jak by se takové byrokracii
mělo a mohlo město bránit?

Ačkoliv jsem povoláním
právník, vyčítám našim záko-

nodárcům a centrálním stát-
ním úřadům, že nás denně za-
valují novými zákony a nove-
lami novel, nařízeními, vy-
hláškami, opatřeními. Zřizují
se nové úřady a právní systém
se tak stává nepřehledným 
a nesrozumitelným. Život je
ale vždy pestřejší a nikdy se
nepodaří vše sešněrovat do
právních předpisů. Pořád pla-
tí, že hlavním argumentem má
být selský rozum. Úřady si do-
kazují svou vlastní existenci,
důležitost, nenahraditelnost 

a hlavně svůj
rozpočet, čímž
se mnohdy

velmi vzdalují od reality a sku-
tečných potřeb občanů. Vím,
že i náš městský úřad často bo-
juje při prosazování zájmů na-
šich občanů s úředníky jiných
institucí a měl by respektovat
často zbytečné či protichůdné
předpisy, nicméně musí být
aktivní, důrazný, vytrvalý 
a dobře připravený. 

V posledním březnovém týdnu
začaly městem procházet smíšené
česko-polské hlídky policie? 
Může to, podle vás, napomoci
bezpečnosti ve městě? 

Považuji to za módní vlnu 
v česko-polském pohraničí,
bez zásadního praktického vý-
znamu pro bezpečnost ve měs-
tě. Nevím o žádném policej-
ním zásahu v Bohumíně, u kte-
rého by přítomnost polského
policisty výrazně napomohla

Úřady nás denně zavalují nařízeními
Na slovíčko se zastupitelem Davidem Maryškou

Zastupitel města David Maryška často zveřejňuje v našich
novinách svůj kritický postoj k událostem ve městě či na rad-
nici. Neuznává lidi, kteří své názory nechtějí sdělit veřejně.
Podle jeho slov také proto kandidoval do městského zastupi-
telstva. Je předsedou místního sdružení ODS v Bohumíně.
Profesí je právník.

podnikání

zvýšit bezpečnost. Navíc ani
jazykové bariéry mezi námi
nejsou. Jsem si jist, že naši
strážníci či policisté dokáží 
i bez polského kolegy komuko-
liv a kdykoliv pomoci. 

Navštěvujete kulturní programy
ve městě? Co jste naposledy 
zhlédl? Čím se zabýváte 
ve volném čase? 

Na konci března jsem byl při
vyhlašování osobností kultur-
ního a sportovního života Bo-
humína v rekonstruované bu-
dově kina. S radostí jsem zde
pozoroval, kolik aktivních dě-
tí, mládeže i dospělých má ve
městě zájem o sport a kulturu
a kolika úspěchy se mohou po-
chlubit. A nenechal jsem si u-
jít ani závěrečný koncert Petra
Muka, jehož hudbu rád po-
slouchám již od svých gymna-
ziálních let. 

Rozhovor připravil 
František KREJZEK

rozhovor

Viadrus modernizuje
Viadrus pokračuje v investi-

cích. Do modernizace bude
směřovat během roku přes 154
milionů korun. Od roku 1997
již proinvestoval jeden z roz-
hodujících producentů tope-
nářské techniky ve střední Ev-
ropě přes 489 milionů korun,
přičemž finanční prostředky
směřovaly do obnovy výrob-
ních zařízení, zavádění moder-
ních technologií a ekologic-
kých projektů ke zlepšení ži-
votního prostředí. (žel)
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Koncem února navštívil ministr
zdravotnictví Julínek Fakultní
nemocnici Ostrava. Co bylo
předmětem jednání?

Ministr Julínek přijel do na-
ší nemocnice, aby se osobně
zúčastnil slavnostního předá-
vání certifikátu o udělení a-
kreditace. Tímto aktem se Fa-
kultní nemocnice Ostrava sta-
la první akreditovanou nemoc-
nicí fakultního typu v České
republice a zároveň největší
nemocnicí v České republice,
která tuto akreditaci obhájila.

Na získání tohoto prestižní-
ho certifikátu jsme pracovali
zhruba dva roky. Jde nám pře-
devším o bezpečí a spokoje-
nost pacientů, chceme maxi-
málně eliminovat rizika, která
poskytování zdravotní péče
přináší.

V listopadu roku 2007 pro-
běhl závěrečný externí audit,
při němž komisaři Spojené a-
kreditační komise ČR prová-
děli hloubkové posouzení funk-
čnosti systému kvality. Pro-
cházeli veškerá pracoviště, ho-
vořili s pacienty, kontrolovali
zdravotnickou dokumentaci,
manipulaci s léčivy, bezpeč-
nost zdravotnické techniky 
i celého prostředí nemocnice.
Zajímali se o prevenci záměny
pacienta, správné léčebné a o-
šetřovatelské postupy, naplňo-
vání hygienických a technic-
kých norem a další. Audit byl
velice náročný, ale obstáli
jsme a akreditaci získali. 

Přestože nemocnice před 
akreditací pracovala velmi dob-
ře, přestože jsme měli a máme
kvalitní zaměstnance, akredi-
tace nás posunula v oblasti
kvality a bezpečnosti na vyšší
úroveň. O tom, že akreditační
proces je velmi náročný, svěd-
čí i to, že žádná jiná fakultní
nemocnice v zemi ho doposud
nepodstoupila. 

O vaší nemocnici se vloni hodně
mluvilo, a většinou v dobrém...

To je pravda. Loňský rok byl
pro nás mimořádně úspěšný 
i v mnoha dalších oblastech. 

I když výborné a ekonomické
výsledky jsou pro nás v posled-
ních letech už jakousi tradicí,
zisk ve výši zhruba 56 milionů
korun, dosažený v loňském 
roce, nás řadí mezi nejlépe
hospodařící fakultní nemocni-
ce v České republice. Zisk bu-
de samozřejmě využit pro další
rozvoj nemocnice. 

Také letošní rok vidím velmi
pozitivně. Vždy� máme připra-
veny k realizaci investiční akce
za více než 700 milionů korun.
K těm největším bude patřit
rekonstrukce
infekčního pa-
vilonu v hod-
notě zhruba 130 milionů ko-
run a rekonstrukce pavilonu
onkologického za zhruba 300
milionů korun. 

V mediích dostávají prostor hla-
sy, které vyvolávají obavy o další
statut fakultních nemocnic. 

V některých médiích bohu-
žel ano. A navíc je to naprostá
virtuální realita. Zákon o uni-
verzitních nemocnicích nebyl
zatím schválen a já osobně od-
haduji, že ani nebude, protože
je to politicky neprůchodné.
Kdyby k tomu teoreticky i na-
krásně došlo, zůstane dle pří-
slibu ministra naší nemocnici
statut fakultní. Přesto se už
několik měsíců někteří politici
snaží zviditelňovat »bojem« za
fakultní nemocnici. Je škoda,
že asi nemají žádný pozitivní
program, který by prosazovali. 

Jak to vnímáte ve vaší 
nemocnici?

Já osobně jsem na tyhle 
mediální hrátky už poměrně
zvyklý, ale na zaměstnance 
a pacienty to nepůsobí zrovna
nejlépe. 

Krajští zastupitelé se na svém 
nedávném zasedání vyjádřili pro
zřízení lékařské fakulty v Ostravě.
Co by to znamenalo pro 
současnou Fakultní nemocnici
Ostrava?

Pro nás by to byl určitě vel-
mi pozitivní impuls. Získali
bychom partnera pro úzkou

spolupráci na poli vědy a vý-
zkumu. To nám v současnosti
velmi chybí. Celá tato oblast je
nyní plně na našich bedrech.
Absenci lékařské fakulty v Os-
travě považuji v regionu za vel-
ký dluh Ostravské univerzity. 
I když ani politická reprezen-
tace v minulosti nepřišla s žád-
nou iniciativou. Ale zřízení 
lékařské fakulty je nyní plně 
v rukou vedení univerzity. 
Z naší strany mohou počítat
samozřejmě s maximální pod-
porou. Ale bude to určitě vyža-

dovat spoustu
tvrdé práce,
nikoliv jen me-

diální prohlášení. 

Zaznamenal jsem dokonce, 
že dva významní představitelé
ČSSD v kraji, primátor Ostravy
Petr Kajnar a poslanec Lubomír
Zaorálek, chtějí v reakci na 
návštěvu ministra Julínka a s ní
spojenou mediální odezvu 
navrhnout vaše vyloučení 
ze sociální demokracie... 
Jak tomu máme rozumět?

Přiznám se, že mě ten pod-
pásový mediální útok trochu
šokoval. V celém průběhu »me-
diálního dusna«, jež někteří li-
dé kolem fakultní nemocnice
vyvolávají, striktně komentuji
pouze věcnou stránku. Politic-
ké hodnocení jakýchkoliv 
aspektů mi jako manažerovi
rozhodně nepřísluší. A tak
jsem uvažoval, co jsem podle
nich udělal tak ideově závad-
ného? Že bych se provinil tím,
že i za vlády ODS úspěšně 
vedu fakultní nemocnici a že
to při své návštěvě ocenil i mi-
nistr Julínek? Nebo že se nám
podařilo dosáhnout ve fakult-

ní nemocnici vynikající kvality
poskytované péče, což potvr-
dila získaná akreditace? Že má
Fakultní nemocnice Ostrava
vysoce pozitivní ekonomiku 
a vykazuje zisk? Nebo je snad
mým ideovým pochybením to,
že letos bude do zvelebení této
nemocnice investováno re-
kordních 700 milionů korun, 
z toho bude půl miliardy státní
dotace, což je suverénně nej-
víc za posledních deset let? 

Asi se opravdu primátor
Kajnar domnívá, že bych se
neměl snažit o to, aby se ne-
mocnice maximálně rozvíjela
bez ohledu na to, jakou máme
vládu. Měl bych se podle něj
asi snažit, aby se za vlády ODS
nemocnici vedlo co nejhůř. 
V tom případě se omlouvám,
to opravdu neumím. Gottwal-
dovským »čím hůře - tím lépe«
jsem se nikdy neřídil a řídit
nebudu. A křivit páteř si také
nebudu. Jsem zvyklý dělat po-
litiku tak, jak jsme na to zvyklí
v Bohumíně. Tedy takovou
politiku, kde je na prvním mís-
tě hledání věcných řešení a zá-
jem občanů města. 

Připravil František KREJZEK

Zůstane v Ostravě fakultní nemocnice?
Diskuze kolem fakultních nemocni je stále otevřená. Týká se také Fakultní nemocnice 

Ostrava, jejímž ředitelem je bohumínský radní Svatopluk Němeček. A právě s ním hovoříme 
o další budoucnosti největšího ostravského zdravotnického komplexu.

rozhovor

Co možná nevíte o Fakultní nemocnici Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava má svého ombudsmana. Jeho

posláním je poskytnout pomoc pacientům či jejich příbuzným
a přátelům při řešení problémů vzniklých v souvislosti s léčbou
v nemocnici a hájit jejich práva. Prošetřením stížností, zjiště-
ním nedostatků, jejich řešením i kontrolou plnění přijatých 
opatření k nápravě pak přispět k neustálému zvyšování kvality
poskytované zdravotnické péče a ke spokojenosti pacienta se
službami Fakultní nemocnice Ostrava. (red)
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Studentský Community 
web na stránkách OKADěti hrály pohádku v angličtině

Celostátní festival mateřských škol Mate-
řinka se v Ostravě rozběhl již po třinácté. Vy-
stoupení se 27. března zúčastnily také děti 
z mateřské školy na Smetanově ulici s progra-
mem nazvaným »Angličtina žádná dřina«. 

Děti tak mohly zúročit  před ostravským pub-
likem vědomosti, které si osvojily během výuky
anglického jazyka v mateřské škole. Toto vy-
stoupení pro ně nebylo ničím neobvyklým. 
S krátkým anglickým programem se převedly na
vánočním koncertu, kde překvapily rodiče. Ná-
ročnější vystoupení předvedly na představení

pro veřejnost v závěr roku v evangelickém kos-
tele a v lednu pozvaly své blízké na ukázkovou
hodinu do mateřské školy.

Tentokrát děti přivítaly možnost předvést se
na velkém jevišti a před početným publikem.
Naše škola celý program uzavírala vystoupením,
které se zcela odlišovalo od ostatních. Děti se-
hrály v anglickém jazyce krátké pohádky »O ře-
pě« a »O budce« a zazpívaly veselé písničky. 
V kostýmech, které byly především dílem jejich
rodičů, jim to velice slušelo. 

Marcela DENDISOVÁ

Foto: Lucie Kiková

Na vině je tzv. screening. Na
našem RDG oddělení nemů-
žeme provádět preventivní
mammografická vyšetření, ne-
bo� nejsme zařazeni do tzv. 
screeningového programu. Ke
splnění nutných kritérií scree-
ningu je důležité provést mini-
málně 5 000 screeningových
vyšetření během jednoho ro-
ku. To je u nás, vzhledem k ma-
lé spádové oblasti čítající asi
25 000 obyvatel, nemožné.

Přesto prove-
deme během
jednoho roku přibližně 1 400
indikovaných mammografic-
kých vyšetření žen, které jsou
k nám odeslány mammologic-
kou poradnou při II. chirurgic-
ké ambulanci BMN, a. s. na
poliklinice (SZS Čáslavská
1176) nebo oddělením gyneko-
logie a miniinvazivní chirurgie
naší nemocnice, či obvodním
lékařem, gynekologem. 

Pacientky se žádankou s in-
dikovaným vyšetřením od o-
desílajícího lékaře se mohou
objednat v kanceláři radiodia-
gnostického oddělení i telefo-
nicky, a to v dopoledních hodi-
nách na tel. čísle 596 096 241,

v odpoledních
hodinách na tel.
596 096 251.

Objednací termíny jsou zhru-
ba jeden týden, akutní vyšet-
ření provádíme dle domluvy
do druhého dne.

V okrese Karviná neprovádí
žádné zdravotnické zařízení
preventivní (screeningové)
mammografie. Nejbližší pra-
coviště, která tato vyšetření
mohou provést, se nacházejí 
v Ostravě.

Přitom mammografie pro-
kazatelně přispívá ke snižová-
ní úmrtnosti na karcinom pr-
su. Vhodnost a nutnost vyšet-
ření mammografií vzhledem 
k věku ženy může posoudit je-
dině lékař. Více než 20 pro-
cent karcinomu se diagnosti-
kuje u žen mladších padesáti
let. Nezáleží na velikosti, tvaru
či struktuře prsů. 

Kdy tedy vyhledat lékaře?
Ihned, jakmile zpozorujete tzv.
varovné příznaky: hmatná re-
zistence (bulka) v prsu, vtaže-
ní kůže nebo bradavky, barev-
né změny na kůži nebo bulka 
v podpaží.

Ivo KOTT, vedoucí 
radiologický asistent BMN, a. s.

Proč nelze provést preventivní mammografické vyšetření
Mám z gynekologie v Ostravě doporučení na preventivní vyšet-

ření mammografem. Když jsem tuto službu chtěla absolvovat 
v Bohumínské městské nemocnici, bylo mi sděleno, že preventivní
prohlídky nedělají. Co znamená, že na to nemá nemocnice akredi-
taci? Ve Vítkovicích, kam musím nyní na prohlídku jet, se objedná-
vá tři měsíce dopředu. Není to absurdní?, ptá se čtenářka.

ptáte se

www.gym-bohumin.cz/community

Když už musíme chodit do
školy a studovat, ještě že
nám to všechno zpestřují na-
ši profesoři svými nezapo-
menutelnými výroky:

Oblíbená rubrika, vzkazník:
»Prosím pana profesora R***,
aby si přeparkoval tu svoji šunku.
Někteří by rádi vyjeli.«

A další výroky…

»A boubel udělá PFF a máte
tasemnici, no není to skvělé?« 

»S tou ropou to je blbé. Mě už
to nepotká, ale vy budete jezdit
na kole.«

»Kdybych vám zaklepal na
hlavy, tak by se věřící začali slízat
pod oknem, protože by si mysleli,
že je zvony svolávají k modlitbě.«

»Máte někdo fix, krucifix?«
»Tak ty nemáš ani sešit? No,

alespoň šetříš lesy.«
Článek pro Vás připravili 

Barča a Honza, 
samozřejmě společně 

s našimi profesory
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Spektrum oceněných osobno

Zvláštní poděkování v anketě Osobnost roku 2007 získal Zdeněk Veselý.

Jiřina Chřibková, Alena Nohová-Mrázová a matka Terezy Bebarové, oceněné titulem Významný rodák. Členové Klubu vojenské historie Bohumín, ocenění za

(Dokončení ze str. 1)
Rozhodovalo se také mezi

dvěma nejúspěšnějšími spor-
tovními kolektivy dospělých -
Billiard Clubem Bohumín a od-
dílem vzpírání, o. s., Bonatrans
Bohumín. Obě družstva se o o-
cenění sportovní družstvo roku
utkávají pravidelně. 

Petr Tepliček starší a Jaroslav
Thér, dva sportovní kolegové ze
vzpěračského oddílu stáli na
pódiu při předávání titulu tre-
nér roku. 

Pro udělení titulu Osobnost
sportovního života byl nomino-
ván František Walter, loňský
pětašedesátník, vedoucí spor-
tovního oddílu Judo Pionýr Bo-
humín. Rada města navíc roz-
hodla o udělení zvláštního oce-
nění Jindřichu Reslerovi a Mi-
loslavu Šusterovi. Kultura představila sedm no-

minovaných. Byli mezi nimi pří-
rodopisec a fotograf Jiří Šuhaj,
varhanice Irena Chřibková, pře-
kladatelka, spisovatelka a peda-
gožka Alena Nohová-Mrázová,
herečka Tereza Bebarová, lite-
rární autorský kolektiv Milo-
slav Rucki, Josef Durčák a Mar-
tin Hejda, Junioři tanečního
souboru Radost a Zdeněk Vese-
lý, kronikář města. Byly pro ně
připraveny kategorie zájmová
činnost, kulturní činnost, ko-
lektiv dospělých, mládežnický
kolektiv a Osobnost roku v ob-
lasti kulturního života.

Ve sportovních kategoriích 
ocenění získali:

Sportovec roku - mládež
Marek Sala, mistr České re-

publiky dorostu v silovém kul-
turistickém trojboji, TJ Viktorie
Bohumín.

Sportovec roku - dospělí
Jan Gospoš, bronz na repub-

likovém mistrovství mužů ve
dvojboji, 4. místo na mistrov-
ství Evropské unie mužů do 23
let, člen české vzpěračské repre-
zentace pro letošní rok.

Sportovní družstvo roku -
mládež 

Družstvo starších žáků AK
Bohumín, mezi devadesáti čes-
kými oddíly získali 5. místo ve
finále mistrovství České repub-
liky v atletice. V jednotlivcích

vybojovali dvě zlaté, jednu
stříbrnou a jednu bronzovou
republikovou medaili. 

Sportovní družstvo roku -
dospělí

Družstvo mužů oddílu vzpí-
rání o. s. Bonatrans Bohumín
počtvrté obhájili třetí místo v li-
ze mužů.

Trenér roku
Petr Tepliček, vedoucí trenér

Sportovního centra mládeže,
předseda oddílu vzpírání o. s.
Bonatrans Bohumín, ale i ak-
tivní sportovec. Vloni dovedl tři
juniorské vzpěrače z Bohumína
až do národní reprezentace.

Ocenění rady města
Jindřich Resler, předseda

Sportovně rekreačního klubu
Starý Bohumín a Miloslav Šus-
ter, v 72 letech aktivní sporto-
vec, člen Sokola Záblatí. 

Jiří Šuhaj byl oceněný za zájmo-
vou činnost.

Herečka Tereza Bebarová, osob-
nost roku v kultuře. 

Foto na té
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ostí se rozrůstá

Marek Sala, sportovec roku, mládež.

Trenér mužstva vzpěračů Jaroslav Thér(vlevo) a Radim Ščotka, člen 
oddílu vzpírání o. s. Bonatrans Bohumín.

Jindřich Resler (vlevo) a Miloslav Šuster, ocenění sportovní veteráni.

a publikaci o bohumínském opevnění.
Jan Gospoš, sportovec roku, dospě-
lí (snímek z loňského oceňování).

František Walter, osobnost spor-
tovního života.

Petr Tepliček, trenér roku.

Osobnost sportovního života
František Walter, trenér oddílu

Judo Pionýr Bohumín, rozhodčí,
držitel V. DAN, trenér 2. třídy.

V pěti kategoriích v oblasti
kultury ocenění získali:

Zájmová činnost
Jiří Šuhaj, autor mnoha pří-

rodovědných odborných i pub-
licistických článků a fotografií.

Významní rodáci
Irena Chřibková, varhanice

baziliky svatého Jakuba v Praze.
Koncertovala v řadě evrop-
ských zemí, v Asii i v Americe.
Alena Nohová-Mrázová, pře-
kladatelka, vysokoškolský peda-
gog, spisovatelka. Autorka knih
z bohumínského prostředí Dům

učitelů a Bohumín - město mé-

ho srdce. Tereza Bebarová, he-

rečka Divadla Na Fidlovačce,

držitelka prestižní divadelní ce-

ny Thálie.

Osobnost roku 2007
v kultuře 
Tereza Bebarová. 

Kolektiv dospělých
Klub vojenské historie Bohu-

mín a autorský kolektiv Rucki,

Durčák a Hejda. Autoři publi-

kace Opevnění IV. Sboru, zá-

chytný hák na řece Olši. 

Kolektiv mládeže
Junioři tanečního souboru

Radost, vítězové mistrovství

Moravy, tři tituly mistra repub-

liky z klání v Hradci Králové,

druhé a čtvrté místo na Mist-

rovství České republiky malých

skupin, 3. místo v show dance

formacích na mistrovství Evro-

py v Bělehradu, zlato na pres-

tižním festivalu v polských Mi-

kolajkách za choreografii Time.

Zvláštní poděkování
Zdeněk Veselý, člen zastupi-

telstva města, kronikář města,

předseda Atletického klubu Bo-

humín, předseda komise pro

výchovu a vzdělávání.

Po vyhlášení vítězů pokračo-

val slavnostní večer vystoupe-

ním Petra Muka, které bylo dár-

kem oceněným i všem, kteří se

předávání titulů zúčastnili. 

František KREJZEK

éto dvojstraně: František Krejzek
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Studenti našeho gymnázia obsadili v souteži Frankofonie 3. místo. Foto: archiv gymnázia

Úspěch studentů francouzštiny v Praze
Letos byla již pošesté Mi-

nisterstvem zahraničních vě-
cí ČR ve spolupráci s Fran-
couzským velvyslanectvím 
v ČR vyhlášena znalostně-vý-
tvarná soutěž s názvem Fran-
kofonie. Jedná se o soutěž se-
stávající ze dvou částí, které
se výhradně účastní studenti
středních škol. 

Měli by ovládat francouzšti-
nu přinejmenším na takové ú-
rovni, aby byli schopni poro-
zumět zadání. Otázky se vzta-
hují k historii, geografii, litera-
tuře či každodenním záležitos-
tem zemí, kde je francouzština
alespoň jedním z úředních ja-
zyků. Druhá část je výtvarná,
mozek však musí pracovat ne-
méně namáhavě - z 10 slov,
která spolu nijak nesouvisejí,
bylo třeba použít minimálně
jedno a vytvořit plakát, týkají-
cí se zadaného frankofonního
tématu.

Podobně jako v předchozích
třech ročnících jsme se Franko-
fonie zúčastnili i my - studenti
bohumínského gymnázia.

Soutěžili jsme v totožné, ús-
pěšné sestavě jako v minulých
dvou letech. Po předloňském
5. a loňském 8. místě jsme se 
v nabité celorepublikové kon-
kurenci letos konečně dočkali
»bedny« a mezi 104 týmy jsme

ve složení Barbora Bezděková,
Simona Stodůlková (obě ze
septimy), Martina Štafová,
Karolina Kulová a Michal
Blaško (všichni z oktávy) ob-
sadili 3. místo.

Byli jsme pozváni na slav-
nostní recepci do Černínské-
ho paláce, sídla Ministerstva
zahraničních věcí ČR, kde
jsme při příležitosti oslav Dnů
Frankofonie převzali ocenění 
z rukou prvního náměstka mi-
nistra zahraničních věcí Jana

Kohouta. Ten nás následně
přizval k tabuli s bohatým rau-
tem, poblíž kterého jsme měli
možnost konverzovat s mnoha
ambasadory frankofonních 
zemí, působících v České re-
publice.

Na závěr bychom rádi podě-
kovali Romaně Davidové, kte-
rá nás ve svém volnu do Prahy
doprovázela a následně při
procházce historickým cent-
rem naší metropole obohatila
mnoha zajímavými vědomost-

mi, dále Dagmar Bezděkové,
bez jejíž vydatné pomoci v ob-
lasti arménské válečné litera-
tury bychom bronz v koneč-
ném součtu bodů nezískali.
V neposlední řadě děkujeme
Janě Čopíkové, která nás už
několik let vyučuje tak vzneše-
nému a krásnému jazyku, ja-
kým francouzština bezesporu
je, avšak z důvodu nemoci nás
na recepci nemohla doprovo-
dit. Qu elles vivent!

Michal BLAŠKO

Čolek obecný (Lissotriton vulgaris) 
Příroda kolem nás - plazi Bohumína (21)

Dřívější rodový latinský název čolka
obecného zněl Triturus. Polsky se nazý-
vá traszka zwyczajna. Rozšířen je zvláště
v nížinách, kde preferuje nezastíněné
mělké tůně. Méně častý je v pahorkati-
nách, v horách okolo 1 000 metrů nad
mořem žije velmi zřídka. S naším nejhoj-
nějším druhem čolka se v Bohumíně mů-
žeme setkat ve všech městských částech.

Samci dosahují velikosti až 10 cm, sami-
ce bývají menší. Zbarvení je velmi pro-
měnlivé, jeho charakter nejlépe vystihuje
starší název - čolek tečkovaný. Na těle
samce jsou jasně ohraničené oválné tmavé
skvrny, zatímco samice je zbarvena nená-
padně s malými tečkami. Ve vodní fázi

mají samci vysoký a mělce zubatý hřeben,
a na spodní části ocasního lemu namodralý
pruh. Pohlavní aktivita začíná již v březnu 
a jako u všech čolků pořádají samci v době
rozmnožování složité, pozoruhodné sva-
tební tance, při nichž dochází k oplodnění
vajíček samice. Samičky potom kladou va-
jíčka jednotlivě na vodní rostliny, ze kte-
rých se zanedlouho líhnou larvy. Ještě 
v tomtéž roce se larvy přeměňují v dospělce. 

Ve vodní fázi se čolci obecní živí drobný-
mi vodními bezobratlými nebo jejich lar-
vami, v předjaří někdy nepohrdnou vajíč-
ky skokana hnědého. Na souši požírají
drobné členovce a kroužkovce. Dožívají se
8 až 10 let. Přezimování začíná od října ne-
bo listopadu na souši, někdy i v lidských
obydlích. 

Čolek obecný přežívá i v lidmi silně po-
změněné krajině, přesto byl na mnoha lo-
kalitách zaznamenán jeho silný úbytek. 
V souvislosti s fragmentací krajiny totiž
dochází k rozpadu původně souvislé po-
pulace do malých lokálních skupin a k je-
jich postupné izolaci. Podle vyhlášky č.
395/1992 je uveden v seznamu chráně-
ných živočichů mezi silně ohroženými
druhy. Jiří ŠUHAJ

Pro samce je v době rozmnožování příznačný
vysoký hřebínek. Foto: Petr Vlček



Kancelář místního sdružení 
ODS v novém prostředí

Místní sdružení ODS v Bohumíně má své
sídlo na Studentské ulici, naproti fotoatelié-
ru, v domě, ve kterém jsou ve vyšších patrech
zubní ordinace. Díky ukončení činnosti jed-
natelství České pojišťovny, a. s. na této adrese
získalo místní sdružení ODS nové, větší ne-
bytové prostory. 

Budeme tedy moci nabídnout
svým členům a příznivcům lepší
prostředí. Přístup do kanceláře,
nacházející se ve zvýšeném přízemí vlevo, je ny-
ní společným hlavním vchodem z ulice. Otevře-
ní nových prostor, na které zveme všechny naše
členy a příznivce, proběhne 29. dubna 2008 od
17 hodin.

U vstupních dveří do kanceláře bude umístě-
na poštovní schránka ODS pro Vaše náměty či
připomínky. Preferujete-li raději moderní elek-
tronickou komunikaci, naše kontaktní adresa je
ods.bohumin@seznam.cz. A pokud máte potře-
bu či přání určitou záležitost probrat osobně,

připomínám, že místní rada ODS Bohumín ak-
tuálně pracuje v tomto složení:

předseda: Mgr. David Maryška 
místopředsedové: Ing. Vladimír Šmíd, Jitka

Kocianová,
členové místní rady: RNDr. Marta Bočková,

Mgr. Pavel Drobil, Ing. Kamil Drobek, Jana
Nanková, Ing. Pavel Walica, Otakar Staněk, La-

dislav Pekárek.

Rádi mezi sebou uvítáme kaž-
dého, kdo má zájem o dění ve městě a v kraji,
není mu lhostejno, jak funguje městský úřad,
má nápady či připomínky k práci zastupitelstva
nebo třeba k činnosti městských firem či pří-
spěvkových organizací. 

Na podzim nás čekají volby do krajského za-
stupitelstva, do kterého kandidují za Bohumín
tři naši členové, takže úkolů a cílů je dostatek.
Poj	te je s námi uskutečnit!

David MARYŠKA, 
předseda MS ODS Bohumín

pol i t ika
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pozvánka

Ale ruku na srdce, je to dnes
jiné? Máme sice svobodu a ne-
přeberné množství šancí, jenže
život plný povinností se ještě
zrychlil. Přinesl nejen nutnost
udržet tempo a krok, ale nabízí
tolik nových a lákavých mož-
ností, jak využít volný čas, že 24
hodin je zoufale málo. Věci ve-
řejné a� řeší zastupitelé, proto
jsme si je přece zvolili. Tento
postoj, pokud je založen na dů-
věře, sice těší i zavazuje, ale není
zdaleka ideální. Posu	te sami. 

Před pár lety jsme v zastupi-
telstvu schvalovali regulační plán
centra města. Při veřejném pro-
jednávání zel velký zasedací sál
radnice prázdnotou. Jakoby ob-
čanům vůbec nezáleželo na tom,
co město chystá, zda a jak se jich
změny dotknou, zda jim budou
vyhovovat, nebo naopak vadit.
Pak přišly na řadu činy. Jednou 

z akcí byla rekonstrukce Husovy
ulice včetně parkoviště. Projek-
tanti naprojektovali, město zís-
kalo dotaci, úředníci začali vyři-
zovat stavební povolení v soula-
du se schvále-
ným regulačním
plánem... A te-
prve te	 začali občané uplatňo-
vat své požadavky a práva - od-
volávali se, psali stížnosti, cítili
se velmi ukřivdění a nebyli pří-
stupni žádné dohodě. A výsle-
dek? Dnes už nové parkoviště
stojí, slouží všem a troufám si
říct, že ani jeho dřívějším od-
půrcům změna nepřipadá tak
nepřijatelná a dramatická. Jenže
tím naprosto zbytečným handr-
kováním se celá akce protáhla 
o tři roky, prodražila o inflaci 
a zvýšené DPH a v občanech asi
zůstala pachu� konfliktu s úřa-
dem. A přitom stačilo tak málo.

Zajímat se ve správný čas o dění
ve městě.

I my na radnici jsme se pouči-
li. Konfliktům se nelze vyhnout,
ani nelze všem vyhovět, ale mno-
hému se dá předejít. Dnes je
Bohumín jedním z mála měst,
kde občané s radnicí čile komu-
nikují a spolupracují. Už berou
jako samozřejmost lokální tele-
vizi s přímými přenosy a diskuz-
ními pořady. Zvykli si na OKO,

schůzky se sta-
rostou, bezplat-
nou službu e-

info, zapojují se do anket a vyu-
žívají možností neformálních
dotazů prostřednictvím e-mailů.
I veřejná projednávání začínají
být se zájmem navštěvovaná.
Například listopadové jednání 
o strategickém plánu a zprovoz-
nění 1. úseku dálnice. Jsem ráda
i tomu, že už to nejsou jen hlasy
prosazující osobní sobecký po-
stoj bez ohledu na ostatní.

Další příklad - tentokrát ze
Šunychlu: Štěrkovny požádaly
město o rozšíření dobývacího pro-
storu. Více než rok trvalo jedná-
ní o přijatelné podobě. Město je

ochotno uvažovat o částečném
rozšíření těžby, pokud z dobýva-
cího prostoru bude vyňata a re-
kultivována severní část jezera
a umožněno legální koupání ve-
řejnosti tam, kde dnes probíhá
načerno. Občané Šunychlu jsou
ale záměrem znepokojeni a své
připomínky chtějí uplatnit už
dnes - v době , kdy teprve chce-
me zahájit celý proces změny ú-
zemního plánu. A tak je to správ-
né. Jejich názory musí být zod-
povědně posouzeny a uvedeny 
v soulad s ostatními požadavky
před definitivním rozhodnutím,
které je v rukou zastupitelů.

A na závěr jedna pozvánka: 
V příštím roce máme v plánu
změnit zanedbaný a málo využí-
vaný Rafinerský lesík na park
sloužící relaxaci a aktivnímu
trávení volného času. Chceme,
aby se do příprav zapojilo co nej-
více budoucích uživatelů. Proto
vás zveme ve čtvrtek 10. dubna
v 16 hodin do hotelového domu
na veřejné projednání této akce.
Neváhejte a přij	te. Dozvíte se
řadu zajímavostí a novinek. 

Věra PALKOVÁ, MO ČSSD

pol i t ika

Život plný povinností a zoufale málo času?
Pamatujete si to ještě? Každodenní šedivý koloběh života - brzy

ráno budíček, práce, odpolední fronty v obchodech, úklid, vaře-
ní, večer televize. A dovolená? Maximálně »Jugoška«. Hovořit do
věcí veřejných? Proboha proč? Abych měl problémy? Stejně nic
nezměním. Všechno za nás rozhoduje strana a vláda, tak raději
nevyčnívat z řady. Ještě děcka nedostanou doporučení ke studiu!

Volejbalový turnaj
smíšených družstev

Oddíl odbíjené TJ Sokol Bo-
humín pořádá 10. ročník Bo-
humínské městské volejbalové
ligy. Začíná 3. května v areálu
Na Kuželně. Utvořte smíšený
tým a přij	te si zahrát.Přihlášky
zasílejte do 27. dubna na e-mail:
michal.cieslar@seznam.cz.

Startovné činí 2 500 korun za
tým (minimálně 2 hrající ženy
v týmu), mládež a studenti 1
250 korun. Bližší informace
na www.bezdebat.cz/volejbal.

Den plný aerobiku
Přitažlivá akce v rámci Nest-

lé fitness tour se chystá na 24.
května v kulturním domě ŽDB
Group. Aerobik je tentokrát
určen i dětem, se kterými bu-
de cvičit  David Huf. Nebude
chybět řada překvapení, boha-
tá tombola a doprovodný pro-
gram. Bližší informace u Ivety
Dendisové, tel. 608 333 771 
a na www. aerobikbohumin.net.
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Vzpomínky - úmrtí
Hluboce zarmouceni
oznamujeme všem 

příbuzným a známým
smutnou zprávu, že nás

26. března nečekaně 
opustil ve věku 62 let
milovaný manžel, tatí-

nek, dědeček, bratr,
švagr a strýc 

pan Stanislav PACHLOPNÍK
z Bohumína. S naším drahým zesnulým
jsme se naposledy rozloučili 1. dubna ve

smuteční obřadní síni ve Starém Bohumíně.
Jménem všech pozůstalých 

manželka Alžběta s rodinou a dcera Šárka.

Dotlouklo srdíčko, ztichl
Tvůj hlas, 

ale vzpomínky na Tebe
dál žijí v nás.

13. dubna 

vzpomeneme 

5. smutné výročí 

úmrtí 

paní Irmy SEHNALOVÉ. 

Vzpomínají s láskou a úctou 

a nikdy nezapomenou vnučky 

Pavla a Lenka s rodinami, syn Miroslav 

s rodinou a syn František.

Dík za to, čím jsi 
pro nás byl, za každý den, 

který jsi pro nás žil.
8. dubna jsme 

vzpomněli 110. výročí, 
kdy se narodil 
náš drahý otec 

pan Rudolf
MASNÝ 

z Vrbice a 25. června tomu bude 66 let,
kdy byl v roce 1942 umučen v koncentrač-
ním táboře Osvětim. Položil život za vlast.
Vzpomíná s láskou dcera Jiřina Bednářová

s manželem a rodinou.

Už nevrátíš se mezi nás, 
to dnes už všichni víme, 

však věříme, že přijde čas, 
kdy se zase uvidíme.

Jen vzpomínky nám zůstaly 
na roky kdysi š�astné, 

jsou v našich srdcích ukryté, 
jsou hluboké a krásné.

7. dubna jsme vzpomněli 

smutné 1. výročí úmrtí 

pana Antonína NEUSCHLA.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou 

manželka a dcery s rodinou.

Kdo byl milován, 
není zapomenut.

�
17. dubna 

by se dožila 80 let 

paní Miroslava POPKOVÁ 

a 9. května tomu bude 15 let, 

kdy nás opustila. 

Vzpomínají manžel Bedřich, dcera Emílie

a syn Jan s rodinami.

Čas plyne, 
vzpomínky zůstávají.

18. dubna by se dožil

100 let 

pan Jan BABIČ
z Pudlova, bývalý vrátný

Drátoven Bohumín.
Zároveň 26. listopadu

vzpomeneme 40. výročí jeho úmrtí. 
S láskou a úctou vzpomíná dcera Věra,
snacha Olga, ze�ové Emil a Ferdinand,

vnuci, vnučky a ostatní příbuzní.

Děkujeme všem, kteří ho znali 
a vzpomenou s námi.

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

nikdy nezapomene.

�
8. dubna vzpomeneme

3. výročí úmrtí 

pana Petra BENDY. 

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Věra, dcera Petra, ze� Pavel 

a syn Přemek.

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

�
1. dubna jsme vzpomněli 

15. výročí úmrtí 

paní Elišky KLATOVÉ 

a zároveň 26. dubna 

vzpomeneme 15. výročí úmrtí 

našeho milovaného syna 

Marcela KLATA. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 

Rodina Klatova.

Kdo v srdci žije, neumírá

�
12. dubna vzpomeneme 

15. výročí úmrtí naší milované 

maminky a babičky 

paní Elišky ŠOBROVÉ. 

23. září 2007 uplynulo 10 let od úmrtí 

našeho tatínka a dědečka

pana Miloslava ŠOBRA.

Vzpomínají dcery Mirka a Renáta 

s rodinami.
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Člověk nezemřel, člověk
žije ve vzpomínkách

svých milých.

21. dubna 

vzpomeneme 

5. smutné výročí 

úmrtí drahé maminky,

babičky a prababičky

paní Heleny MACUROVÉ. 

S láskou a úctou vzpomíná 

dcera Růžena s rodinou 

a syn Oldřich s rodinou.

Čas plyne, 
vzpomínky zůstávají.

�
V červenci uplyne 100 let 

od narození 

pana Bohumila ŠMUKA 

a v dubnu 98 let 

od narození jeho manželky 

paní Marty ŠMUKOVÉ. 

Děkujeme všem, 

kdo jim věnují vzpomínku. 

Dcera Věra a syn Vladislav 

s rodinami.

Dotlouklo srdíčko, 
ztichl Tvůj hlas, 

ale vzpomínka na Tebe
dál žije v nás.

�
20. dubna by se dožila

78 let 

paní Kateřina POMPOVÁ. 

S úctou a láskou stále vzpomínají 

syn Pavel a dcery Dana a Marie 

s rodinami.

Odešel náhle, 
odešel mlád, vzpomínej 
s námi, kdos ho měl rád.

19. dubna uplyne 
1 rok, co nás navždy 

opustil ve věku 
nedožitých 22 let 

náš milovaný 
syn, bratr, vnuk, 

synovec, bratranec a kamarád 

pan Jan PIETER 
z Bohumína-Záblatí. 

Tvou smrtí naše láska k Tobě, Honzíku,
nekončí. S bolestí v srdci vzpomíná 

rodina, přátelé a známí.

Vzpomínky - úmrtí
Dotlouklo srdíčko,
ztichl Tvůj hlas, 

ale vzpomínka na Tebe
dál žije v nás.

18. dubna 

vzpomeneme 

5. výročí úmrtí 

pana Jana
LATOCHY.

�
24. dubna 

vzpomeneme 

20. výročí úmrtí 

pana Milana
LATOCHY. 

S velkou láskou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou 

manželka Alena s rodinou,

manželka Slávka s rodinou.

5. dubna před 50 lety spojili 

pan Jiří ULMAN 
a paní Markéta ULMANOVÁ 

svá srdce a duše, aby vzájemně snili sny

toho druhého.

A� je toto výročí nádhernou oslavou 

lásky, která je přivedla k sobě, a a� nadále

jejich domov hlásá, že mít rád je... štěstí,

radost, krása. 

Dcera Eva s Vlá	ou, vnučka Petra s Pé�ou

a vnučka Lucie s Adamem 

a pravnučkou Adélkou.

Blahopřání - jubilea
Noví občánci 
Bohumína
Do pamětní knihy města Bohumína by-
li zapsáni malí Bohumíňáčci:
Eliška Miczková ● Štěpán Gratke ● Lukáš
Horváth ● Tomáš Jendřejčík ● Sebastian
Halíd Tozbey ● Jana Legerská ● Kristýna
Ellen Sztwiertniová ● Julie Bútorová ●

Valentýna Malinovská ● Rozálie a Natálie
Buchtovy ● Simona Plačková ● Terezie
Lacková ● Tomáš Kladiva ● Eliška 
Liberdová. (mat)

Dejte hlas našim
kráskám

Barbora Ostárková, Hana Dendisová 
a Kristýna Skalková, to jsou jména tří
bohumínských děvčat, která budou
město reprezentovat v oblastním kole
soutěže Dívka roku. 

Utkají se v ní o korunku krásy děvčata
ve věku od 13 do 15 let v sobotu 12. dubna
ve středisku Juventus Karviná. Ještě než
proběhne, mohou jejich fanoušci hlasovat
a zvolit Internetovou Dívku roku. Hlaso-
vání probíhá na adrese www.juventus.cz,
kde čekají na vaši podporu také dívky 
z Bohumína. 

Anketa na webu probíhá až do 12. dub-
na do 12 hodin. Hlasovat můžete přímo na
internetových stránkách nebo pomocí
SMS zpráv. Doposud si vybralo svou favo-
ritku přes 2 000 lidí, z bohumínských dí-
vek si zatím nejlépe vede čtrnáctiletá Ha-
na Dendisová.

Lukáš KANIA

Velké jarní turné
irské taneční show

Mezinárodně proslavená taneční sku-
pina Merlin se v kině K3 Bohumín
představí s dynamickou a velmi působi-
vou taneční show nazvanou Mystery of
the dance. 

Příběh staré keltské legendy o lásce člo-

věka a víly odehraje v našem městě irská

taneční skupina 27. dubna od 19.30 ho-

din. Vstupné je 330 korun (v předprodeji)

a 350 korun (v den konání). 

Více informací poskytne: Miroslav Se-

hnal, 606 485 146, e-mail: sehnal@dkv.cz.

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

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

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

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

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

● 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.

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

● Hledám nejlépe studen-
ta/ku VŠ s výbornou znalostí

angl. na soukromé hodiny (ne
doučování), 1x týdně, dvojčata
10 let, Skřečoň, ✆731 155 270.

● 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.

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

● Českomoravská stavební
spořitelna nabízí do 31.5.2008

inzerce

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

PRODEJ OKEN ŠULEK
PRODEJNA PLASTOVÝCH OKEN, DVEŘÍ A DOPLŇKŮ

Sokolská ul. 100, Bohumín-Záblatí 
(vedle požární zbrojnice)

➤ U zadaných zakázek nad 50 000 Kč bez DPH 
BONUS domácí meteorologická stanice ZDARMA.
➤ U zadaných zakázek nad 100 000 Kč bez DPH 
BONUS demontáž a montáž v ceně, bez zednických úprav.

Tel./fax: 596 035 055, mob.: 731 889 916, 
608 749 431, e-mail vladimirsulek@seznam.cz

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.

● Nabízím 0+1 v RD u Bo-
humína, sam. vchod, WC, ko-
mora, ✆ 603 844 693.

● Nově otevřené masérské
služby, dlouholetá praxe, spo-
kojenost zákazníků, přijatelné
ceny, možnost docházky k vám
domů.✆ 724 760 231, e-mail
pelcova.sona@seznam.cz. 

● T. B. Company, s. r. o., se
sídlem v Bohumíně přijme
obchodního poradce pro Olo-
mouc. Své životopisy zasílejte na
tbcompany@tbcompany.cz.

● T. B. Company, s. r. o., se
sídlem v Bohumíně přijme
produktového manažera s AJ.
Vaše životopisy zasílejte na 
tbcompany@tbcompany.cz.

● T. B. Company, s. r. o., se
sídlem v Bohumíně přijme 
dílenského pracovníka elekt-

ro. Vaše životopisy zasílejte na
tbcompany@tbcompany.cz.

● T. B. Company, s. r. o., se
sídlem v Bohumíně přijme
automechanika. Vaše životo-
pisy zasílejte na tbcompany
@tbcompany.cz.

● Pronajmu byt 3+1 na uli-
ci Čáslavské, ihned volný, 
✆ 775 314 402.

● Koupím garáž v Bohumí-
ně, ✆ 777 979 158.

● Nebankovní půjčky pro
každou příjmovou skupinu, 
✆ 607 949 745.

● Pronajmu dlouhodobě
byt 0+1 v centru Bohumína, 
s lodžií, ✆ 777 979 158.

● Prodám řadovou garáž
v Bohumíně, ul. Čs. armády,
cena 90 000 Kč. ✆ 603 512
150, 724 728 024.

● Šití a opravy pánské i dám-
ské, Skřečoň, ✆ 728 597 581.

● Maturantka hledá práci,
✆ 604 463 895.

●Hledám práci dělníka - ma-
nuální práce, ✆ 604 759 582.

● Prodáme RD 2x 4+1
v Bohumíně za parkem, s gará-
ží a zahradou 1 000 m2. Vhod-
né i jako sídlo firmy. Do 5 mi-
nut pěšky ZŠ, SŠ, DDM, aqua-
centrum, Hobby park, letní ki-
no, tenis, park, zimní i fotbalo-
vý stadion, obchody, restaurace.
Tel. 603 192 008 (po 16. hod.)

● Koupím byt 3+1 nebo
velký 2+1 v cihlové zástavbě,
od majitele, v osobním vlast-
nictví. RK NEVOLAT! Na-
bídněte na ✆ 603 491 969.

Čtenáře, který v knihovně zaregistroval
svou e-mailovou adresu, knihovna pomo-
cí elektronické pošty upozorní, že se blíží
termín vrácení knih, které si vypůjčil. Ne-
musí spěchat do knihovny, ale stačí mu,
aby zaslal odpovědní e-mail zpět, že knihu
chce prodloužit. Knihovníci již vše po-
třebné zařídí a čtenář se nemusí bát upo-
mínky a placení pokut.

»Své výpůjčky si může čtenář prodloužit 
i prostřednictvím on-line katalogu na webo-

vých stránkách www.k3bohumin.cz v sekci
knihovna v rámci takzvaného čtenářského
konta, které má založené každý čtenář,« upo-
zornila na další možnost vedoucí knihov-
ny K3 Bohumín Jana Leparová.

Výpůjční doba titulu se prodloužit nedá
jen v případě, že je například daná kniha
rezervována již jiným čtenářem, anebo
jestliže ji má čtenář doma déle než sto dní.
Nad tento časový limit již další prodlouže-
ní výpůjček není možné.

»Od Nového roku jsme sice zdražili poplat-
ky z prodlení za nevrácené knihy, protože
chceme přispět k praktickému naplňování nu-
lové tolerance, která je ve městě vyhlášena, 
z druhé strany jsme ale rozšířili i možnosti, jak
čtenář může splnit své povinnosti, i když je
právě v časové tísni a nemůže přijít do knihov-
ny v daném termínu knihu vrátit,« vysvětlil
ředitel K3 Bohumín Karel Balcar.

Novou službu v současnosti využívá
432 čtenářů, kteří si již stihli svůj e-mail
zaregistrovat. Každý týden tak knihovna
K3 Bohumín posílá svým čtenářům zhru-
ba 50 předupomínacích e-mailů. (kab)

Čtenáři te� mohou předejít upomínkám
Knihovna K3 Bohumín zavedla další službu pro své čtenáře. Vypůjčku knih si ny-

ní mohou prodloužit i prostřednictvím e-mailu. 
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596 245 031, 603 175 739, 603 867 289
www.perik.cz, e-mail perik@perik.cz

POSKYTUJE SLUŽBY:
● kompletní renovace peří: čištění, praní

a desinfekce UV zářením
● kvalitní šití ložních péřových přikrývek 

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

šijeme i atypické velikosti
● na objednávku zhotovíme i nové výrobky

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

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

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

Objednávky případně i v SO a NE.
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EMIGA, spol. s r. o. 
NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY:

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

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

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

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

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

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
od 1. dubna 2008 do 30. září 2008:

Pondělí - pátek: 9.00 - 18.00 hodin
Sobota - neděle: na tel. objednávky

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
ŠIMEK A ŠIMKOVÁ

Mgr. Petr Šimek, advokát 

Mgr. Jana Šimková, advokátka

GENERÁLNÍ PRÁVNÍ PRAXE

občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, 

obchodní právo, trestní právo

Studentská 1225, 735 81 Bohumín
(naproti kinu)

Telefon: 553 401 050, fax: 597 579 191

E-mail: advokati@ak-simkovi.cz

Web: www.ak-simkovi.cz

OTEVÍRACÍ DOBA: po, čt: 8.00 - 16.30 hod.

út, st: 8.00 - 15.00 hod. 

pá: 8.00 - 13.00 hod.

V případě potřeby je možné se domluvit i mimo otevírací dobu.

I n f o r m a c e  o  p o d m í n k á c h  a  c e n á c h  i n z e r c e  
z í ská te  v  redakc i  OKA na  t e l . : 5 9 6  0 9 2  2 8 2 .
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Petr Nevyjel
účetní

zpracování mezd
účetnictví 

a daňová evidence

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

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P. O. Box 61 

735 81 Bohumín 1

TRUHLÁŘSTVÍ
■ výroba interiérového

nábytku

■ kuchyňských linek 
na míru

■ vestavných skříní

vč. počítačového návrhu

Tel. 739 324 318

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

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.

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

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

✆✆ 596 544 588, 606 205 469

Komerční inzerce plošná
1/1 strana 6 000 Kč
3/4 strany 4 500 Kč
1/2 strany 3 000 Kč
1/4 strany 1 500 Kč

Slevy při opakování.
Cena za 1 cm2 15 Kč

Hodinářství ROFI
Nerudova 1157, Bohumín

Pracoviště občanů se ZPS 

➤ Prodej a hodinářské opravy
➤ Opravy - zkracování a čištění
kovotahů i pouzder.

Těšíme se na Vaši návštěvu,
rádi Vás obsloužíme!

Mobil: 605 506 432

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



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 10. do 24. dubna Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
■ Do 30. dubna BETONOVÁ HRANICE. Výstava
dokumentů Klubu vojenské historie o MO-S5 Na
trati a MO-S4 Šedá vila.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ 1.4. - 22.5. VÝSTAVA KARLY SPÁČILOVÉ - FO-
TOGRAFIE. Úterý a čtvrtek vždy od 15 do 18 ho-
din a v době konání kulturních akcí. 
■ 11.4. v 19 hodin HUDBA - MANTRY. Meditační
hudba, hraje kapela Gamosvar.
■ 14.4. v 17 hodin RELAXACE S ANIČKOU. Rela-
xační hodinka, cvičení i pro méně pohyblivé. 
■ 15.4. v 17 hodin PSYCHOLOGIE PÍSMA. 5. lek-
ce cyklu, ve kterém odhalujeme tajemství písma.
Vstupné 120 Kč. 
■ 21.4. v 17 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Pod vede-
ním cvičitelky  jógy a zdravotní tělovýchovy Anič-
ky Balcárkové. 
■ 25.4. v 18.30 hodin DIVADLO - TOMÁŠ KOLI-
ANDR v Maryšce. Divadlo jednoho herce, ukázky
z Malého prince.

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.

■ 11.4. v 17 hodin TVŮRČÍ PODVEČER PRO ŽE-
NY - ubrousková technika. Centrum Slůně.
■ 15.4. v 17 hodin KOJENÍ - NEJČASTĚJŠÍ PRO-
BLÉMY. Po přednášce následuje cvičení. Cent-
rum Bobeš.
■ 16.4. v 15.30 hodin FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ.
Centrum Slůně.
■ 17.4. v 9 hodin BABY DOPOLEDNE. Dopoledne
pro maminky s dětmi do jednoho roku. Centrum
Slůně.
■ 22.4. v 17 hodin STRATEGIE PRO ZVLÁŠTNÍ
SITUACE. Povídání z cyklu Čekáme miminko, ná-
sleduje cvičení s pomůckami, centrum Bobeš.
■ 23.4. v 9.30 hodin AUTOŠKOLKA PRO MRŇA-
TA. Pro všechna mrňata, která vlastní různá vozít-
ka a odrážedla, tělocvična DDM, pořádá centrum
Slůně.
■ 23.4. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ V BOBŠI.
Centrum Bobeš.
■ 24.4. v 9 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ VE SLŮNĚTI.
Centrum Slůně.
■ 24.4. v 10 hodin VESELÉ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU.
Centrum Slůně.

K3 BOHUMÍN 
Studentská 781,

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

■ 11.4. v 18 hodin POJĎME V LÉTĚ VYZRÁT NA
»PANÍ MÓDU«. Beseda s Hanou Máriou Matyso-
vou, Jeskyňka Bohumín, vstupné 200 Kč.
■ 12.4. v 19 hodin MÓDNÍ PŘEHLÍDKA ANEB
LÉTO SE BLÍŽÍ. S nejnovějšími výstřelky paní mó-
dy ostravského obchodu Laskara, vstupné 50,-
Kč.
■ 20.4. v 18 hodin Divadlo: BOHUMÍNSKÁ PRE-
MIÉRA, POHÁDKA FIMFÁRUM. Sehraje bohu-
mínský soubor BOBAN - Bohumínské bavidélko
nejen na neděli, vstupné 50,- Kč.

KINO K3 - FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

■ 10. -  11.4. v 19 hodin LOVCI POKLADŮ: KNI-
HA TAJEMSTVÍ. Dobrodružný film USA, přístup-
ný, 75 Kč.
■ 13.4. v 19 hodin P.S. MILUJI TĚ. Komedie USA,
přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 14.4. v 19 hodin ŠŤASTNÉ MÍLE. Filmový klub,
australský dobrodružný film, přístupný od 12 let,
60 Kč.
■ 16.4. v 19 hodin OBČAN HAVEL. Dokument ČR
přístupný, 60 Kč.
■ 17. - 18.4. v 19 hodin SWEENEY TODD: ĎÁ-
BELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET. Film USA/VB,
přístupný od 15 let, 70 Kč.
■ 19.4. v 19 hodin POKÁNÍ. Válečné drama VB/
Francie, přístupný od 15 let, 60 Kč.
■ 24.4. v 19 hodin, 25.4. v 18 hodin JUMPER.
Sci-fi USA,  přístupný, 65 Kč.
PRO DĚTI
■ 13.4. v 10 hodin IMPYHO ZÁZRAČNÝ OST-
ROV. Německý animovaný film, 35 Kč.
■ 20.4. v 10 hodin RATATOUILLE. Animovaný
film USA, 55 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 16.4. v 15.30 hodin PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
NA ČTENÁŘE. Dětské oddělení knihovny K3 
v Bohumíně-Skřečoni.
■ 17.4. v 16 hodin PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA
ČTENÁŘE. Dětské oddělení knihovny K3 v No-
vém Bohumíně.
■ 18.4. v 17 hodin BETONOVÁ HRANICE. Bese-
da se členy bohumínského Klubu vojenské histo-
rie o historii nejznámějších bunkrů na území Bo-
humína - MO-S5 Na trati a MO-S4 Šedá vila,
vstupné 30 Kč.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 14.4. ve 14 hodin POČÍTAČOVÉ HRÁTKY.

■ 15.4. v 17 hodin TURNAJ V DESKOVÉ HŘE
CARCASSONE.

■ 21.4. ve 14 hodin POČÍTAČOVÉ HRÁTKY.

■ 22.4. v 17 hodin TURNAJ V DESKOVÉ HŘE
BLOKUS.

OSTATNÍ KULTURA

■ 14.4. v 16 hodin JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ.
Koncertní sál ZUŠ.

■ 22.4. v 16 hodin 1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ. Koncertní sál ZUŠ.

SPORT

■ 12.4. v 15.30 hodin Viktorie Bohumín - FK Bohu-
mín-B. FOTBAL - OKRESNÍ PŘEBOR, hřiště Vik-
torie Starý Bohumín.

■ 13.4. v 15.30 hodin FK Bohumín A - NFC Lich-
nov. FOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR - muži "A",
hřiště FK Bohumín (za parkem).

■ 17.4. v 16 hodin Sokol Bohumín B - SKK Ostrava
C. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH, kuželna
TJ Sokol Bohumín.

■ 19.4. v 8 hodin Bohumín - Veřňovice - Polsko -
Závada - Bohumín. CYKLOTURISTIKA, délka 40
km, sraz před nádražím ČD.

■ 19.4. v 10 hodin Sokol Bohumín A - Minerva
Opava. PŘEBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRA-
JE V KUŽELKÁCH, kuželna TJ Sokol Bohumín.

■ 19.4. v 15.30 hodin TJ Slovan Záblatí - TJ Dolní
Datyně. FOTBAL - 1.B tř., sk.C - muži, hřiště TJ
Slovan Záblatí.

■ 20.4. v 15.30 hodin FK Bohumín B - Dolní Doma-
slovice. FOTBAL - OKRESNÍ PŘEBOR - muži "B",
hřiště FK Bohumín B - Vrbice

■ 24.4. v 16 hodin Sokol Bohumín C - VOKD Poru-
ba C. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH, kužel-
na TJ Sokol Bohumín.

PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA
BOHUMÍN PRO VEŘEJNOST

Pondělí - čtvrtek 6 - 8 hodin,
12 - 21 hodin,

pátek 11 - 21 hodin,

soboty, neděle a svátky 8 - 21 hodin. 
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Z knihovny byl
čarodějný »hotel«

Dvě desítky dětí strávily noc 
z pátku 28. března na sobotu 29.
března v městské knihovně K3 Bo-
humín. Nocování dětí v knihovně
aneb Slet čarodějnic připravila
knihovna v rámci celostátní akce
Noc s Andersenem pro své nejvěr-
nější dětské čtenáře, kteří chodí
pro knížky pravidelně a navíc ne-
mají problémy s upomínkami. Ke
spánku je uložila babička Pohád-
kovnička, která ze své zástěry vytáh-
la několik pohádek. Ráno pak děti
hrály obří Člověče, nezlob se, sáze-
ly strom pohádkovník a seznamo-
valy se s novými knížkami. (balu)

Město dostalo dvě pevnosti
Majitelem vojenských pevností MO S5 Na trati a MO S4 U še-

dé vily se 26. března stalo město Bohumín. Bezplatným převodem
od České armády získalo majetek v hodnotě 1,8 milionu korun (dle
odhadu znalce). Objekt Na trati je navíc nemovitou kulturní pa-
mátkou, kterou nadšenci přeměnili na vojenské muzeum. Letos
se pro návštěvníky objekt Na trati otevřel 1. dubna, vždy v sobotu,
neděli a státní svátky od 13 do 18 hodin. Radě města bude předlo-
žen návrh, aby oba bunkry dostal do správy Klub vojenské histo-
rie, který se souhlasem armády již léta o obě pevnosti stará. (frk)

Děti lyžovaly na Velké Fatře 
Nultý ročník lyžařského kurzu se konal v nádherném prostředí

pohoří Velké Fatry v lyžařském středisku Malino Brdo. Ve dnech
16. až 20. března ho tam pro děti pořádala Masarykova základní
škola a mateřské školy ve Starém Bohumíně a na Smetanově uli-
ci. Věříme, že na tento po všech stránkách úspěšný nultý ročník
navážou v budoucnu další, aby i ostatní děti měly možnost využít
krás Slovenska k pobytu na čerstvém a zdravém vzduchu a k zahá-
jení své lyžařské kariéry. Manželé SOBALÍKOVI

Sedmiletý přeborník v šachu
Šachového turnaje »O šachové království« dětí do 7 let ve

Frýdku-Místku se 29. března zúčastnil žák 1. třídy skřečoňské ško-
ly Vojta Šrámek (na snímku). Děti v turnaji reprezentují jednotli-
vé školy nebo školky. K turnajovým šachovnicím zasedlo 68 dětí 
a Vojta si odvezl palmu vítězství. Beskydská šachová škola ve
Frýdku-Místku je jednou z nejlepších v ČR a získává na republi-
kových přeborech v mládežnický kategoriích skoro polovinu me-
dailí. O to cennější je úspěch sedmiletého Vojty Šrámka. (toš)

Foto: Karel Balcar
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Foto: Tomáš Sobalík

Foto: Tomáš Šrámek


