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Na 1. máje se spolu na náměstí T. G. Ma-
saryka poprvé »políbí Odra a Olše«. Sym-
bolicky ve večerním čase lásky, kdy o lásce
šeptá tichý mech, se tímto polibkem pro-
budí nová fontána. Na toto probuzení, kte-
rým slavnostně ukončíme rekonstrukci
centra města, vás už teď srdečně zveme. 
U soutoku Odry a Olše, jak zní jméno no-
vé fontány za budovou kina, se sejdeme 
v 9 hodin večer.

Voda, země, oheň i vítr - připraveny jsou
ohnivá show, taneční vystoupení i světelná
show. Chybět nebudou ani víly i nová tradice
v podobě prvomájového políbení u kašny.

Čtyři chrliče symbolizují přírodu, faunu 
i drobné přítoky obou řek. Klokotající symbol
soutoku Odry a Olše je postaven z cararského
mramoru. Karel BALCAR

Bývalý hotelový dům dostal název Slunečnice podle svých zářivých barev. Ty se budou krásně odrážet od zeleně
lesoparku. Také o jeho budoucím vzhledu diskutovali občané na veřejném projednání. 

V mramoru ztvárněný soutok Odry a Olše

Foto: Karel Balcar

Foto: Lucie Balcarová Foto: František Krejzek

Slunečnice vynikne v zeleni lesoparku
Několik desítek lidí zavíta-

lo ve čtvrtek 10. dubna od-
poledne do vyklizené neby-
tové části bývalého hotelové-
ho domu na veřejné projed-
návání její demolice a rege-
nerace blízkého Rafinérské-
ho lesíku. Starosta Bohumí-
na Petr Vícha je spolu s pro-
jektantem Petrem Ondruš-
kou z Krnova seznámil s de-
taily plánovaných investič-
ních akcí.

»Regenerace Rafinérského lesí-
ku přispěje k lepšímu bydlení.
Než se však z dosud velmi těsné
lokality stane příjemnější místo,
budou se lidé muset na pár měsí-
ců stavebních prací obrnit trpěli-
vostí. Proto jsme chtěli s lidmi vše
probrat, vyslechnout si jejich při-
pomínky a připravit je na vše, 
co v blízkosti jejich obydlí v příš-
tích měsících plánujeme,« zdů-
vodnil setkání starosta Petr
Vícha.

Rafinérský lesík o rozloze
přes 5 hektarů, který se nachá-
zí za bývalým hotelovým do-

mem (nově Slunečnicí), čeká
zřejmě už v příštím roce kom-
plexní regenerace. Odhadova-
né náklady jsou téměř 20 mili-
onů korun. Město však jedná 
s nadací Proměny, která pod-
poruje projekty na obnovu
městských parků, o dotaci ve
výši až 12 milionů korun.

»Z Rafinérského lesíku by měl
po regeneraci vzniknout lesopark.

Příjemné místo k odpočinku by
zde měli najít jak rodiče s dětmi,
tak sportovci, ale i pejskaři. V le-
soparku jsou navržena dvě dětská
hřiště, jedno pro menší a druhé
pro větší děti. V jejich blízkosti
bude také odpočívadlo s pítkem.
Další dvě pítka vzniknou také 
u obou dětských hřiš�. Pro děti by
mělo v lesíku vyrůst mnoho zají-
mavých atrakcí jako třeba devíti-

metrová dřevěná vyhlídková věž
nebo visutý most a místa pro leze-
ní. Nebudou však chybět ani bě-
žecké trasy s místy pro cvičení,
cyklotrasa a promenádní pěšinky
a loučky. Pejskaři se mohou těšit
na oplocený volný výběh pro své
čtyřnohé kamarády,« řekla k plá-
nům města Jana Slívová z in-
vestičního odboru radnice. 

(Dokončení na str. 3)
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Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelé jednali o budoucnosti města
Na jarním zasedání 14. dubna jednalo zastupitelstvo města

mimo jiné o dotacích do sportu a kultury, prodeji bytových
domů na ulici Petra Cingra, schvalovalo závěrečný účet města
za loňský rok i úpravu rozpočtu letošního roku. Významnou
částí programu bylo projednávání změn územního plánu na-
šeho města. Podívejme se na některé body podrobněji.

Město: BOHUMÍN ORLOVÁ HAVÍŘOV F. MÍSTEK KARVINÁ
Počet obyvatel: 22 947 34 870 82 768 59 897 63 464

celkový objem výdajů (v tis. Kč)

r. 2006 638 584 656 070 1 263 292 1 237 098 1 353 008
r. 2007 722 031 632 716 1 487 316 1 201 128 1 298 844

z toho: investiční (v tis. Kč)

r. 2006 143 502 80 961 240 175 164 220 317 028
r. 2007 237 676 69 045 414 882 181 620 210 842

investice financované z úvěrů (v tis. Kč)

r. 2006 0 0 - 0 97 072
r. 2007 34 567 0 180 000 0 54 040

výdaje na l obyvatele v Kč

r. 2006 27 790 19 665 15 214 20 385 20 860
r. 2007 31 465 19 107 17 920 19 852 20 170

příjmy na l obyvatele (v Kč)

r. 2006 26 763 18 730 16 287 19 309 19 871
r. 2007 29 223 18 501 16 586 20 372 20 240

daně na l obyvatele (v Kč)

r. 2006 7 902 8 239 8 960 10 594 10 137
r. 2007 8 422 8 540 9 671 11 367 11 086

investice na l obyvatele (v Kč) 

r. 2006 6 245 2 427 2 893 2 706 4 888
r. 2007 10 358 2 085 5 013 3 002 3 274

zadluženost na l obyvatele (v Kč)

r. 2006 2 325 1 514 1 997 3 748 2 559
r. 2007 3 689 1 235 3 855 3 251 10 284

Přes sto padesát půjček 
na bytovou výstavbu

V letech 1997 a 1998 získalo
město Bohumín od minister-
stva pro místní rozvoj v rámci
programů státních půjček na
opravy a modernizaci bytové-
ho fondu návratnou finanční
výpomoc v celkové výši 31 mi-
lion korun. Možnost získat na
bytovou výstavbu výhodnou

půjčku využilo do roku 2007
154 občanů. V letošním roce
rozhodlo zastupitelstvo města
pro nízký zájem o úvěry ze
strany majitelů domů a bytů
další neposkytovat a finanční
prostředky získané z dřívějších
splátek a úroků použít na vrá-
cení do státního rozpočtu ne-
bo pro opravy domovního fon-
du města.

Do sportu a kultury 
natečou letos miliony korun

Obdobně jako v minulých
letech podpořilo zastupitel-
stvo finančními dotacemi sport,
kulturu, zájmovou činnost 
i církve. Podrobnější informa-
ce přinášíme na straně 9.

Skvělé výsledky v porovnání
s okolními městy

Bez výhrad bylo odsouhlaše-
no loňské hospodaření města.
Součástí přehledu byla i zají-
mavá tabulka, obsahující srov-
nání ekonomických ukazatelů
s Orlovou, Havířovem, Karvi-

nou a Frýdkem-Místkem. Po-
su�te sami - tabulka viz níže.

Bydlení na ulici Petra Cingra
bude dobrou adresou

Zlepšování stavu bydlení je
dlouhodobým záměrem měs-
ta. Regenerace bytové zástav-
by je plánována i na ulici Petra
Cingra, proto zastupitelstvo
rozhodlo o prodeji dvou obyt-
ných domů z této lokality.
Podle podnikatelského záměru
firmy, která domy číslo popis-
né 315 a 316 získala, zde vznik-
nou byty první kategorie, včet-
ně řešení okolí.

Alkohol už se na ulici 
pít nebude

Obecně závazná vyhláška
města Bohumína o zákazu po-
žívání alkoholických nápojů
na veřejném prostranství vy-
mezuje prostory, kde bude za-
kázáno konzumovat alkoholic-
ké nápoje. Od 1. května se zá-
kaz týká zejména veškerých auto-
busových zastávek na území
města, dětských hřiš	 a jejich
okolí a okolí školských zaříze-
ní. Popíjet nebude možno ani
před nádražím, tedy na ná-
městí Adama Mickiewicze, na
náměstí T. G. Masaryka, na
náměstí Budoucnosti, na třídě
Dr. E. Beneše, v parku Petra
Bezruče, včetně Hobby parku
a na ulici Okružní. Zákaz se
nevztahuje na konzumaci alko-
holických nápojů na veřejném
prostranství při kulturních ak-
cích na náměstí T. G. Masary-
ka a v parku Petra Bezruče.

Z tohoto zákazu jsou rovněž
vyjmuty termíny 1. ledna a 31.
prosince. Vyhláška se nevzta-
huje na restaurační zahrádky 
a předzahrádky, které jsou sou-
částí restauračních zařízení.

František KREJZEK

Bospor hledá plavčíka
Bospor, spol. s r. o., Koperníkova 1174, Bohumín vypisuje výběrové řízení na místo plavčíka.

Jedná se o dozor nad provozem plovárny, poskytování první pomoci, kontrolu provozuschop-
nosti bazénů, obsluhu úpravny vody, klimatizace. Předpokládaný nástup dohodou po ukončení
výběrového řízení. Přihlášku zasílejte nejpozději do 12. května na adresu Bospor, spol. s r. o.,
Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín. Informace získáte na tel. čísle 596 092 309, 596 012 638
nebo 596 016 532, e-mailu rozsypal.jan@bospor.cz. Podrobnosti najdete na stránkách města
www.mesto-bohumin.cz -> Radnice -> Služby občanům -> Nabídka práce.

▲ Ze srovnání v tabulce vy-
plývá, že ačkoliv má naše
město menší výnos daní na
obyvatele, protože větší
města jsou zvýhodněna ko-
eficientem, má Bohumín
nejvyšší příjmy a výdaje na
1 obyvatele. Uvedená města
značně převyšujeme v získa-
ných dotacích a investicích
a navíc nejsme zadluženi.
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Licitace městských bytů 

I Byt na ulici Sv. Čecha
1093, 0+1, kategorie I., čís-

lo bytu 61, 11. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 30,10 m2,
pro výpočet nájemného 28,55
m2. Prohlídka bytu 29.4. od 
9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 30.4. v 16 hodin. 

I Byt na ulici  Jateční 152,
1+1, kategorie I., číslo bytu

24, 2. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 29,65 m2, pro vý-
počet nájemného 28,68 m2.

Prohlídka bytu se koná 6.5. od
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 14.5. v 16 hodin.

I Byt na ulici Okružní
1069, 1+1, kategorie I., čís-

lo bytu 26, 3. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 29,96 m2,
pro výpočet nájemného 27,31
m2. Prohlídka bytu 6.5. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 14.5. v 16.45 hodin.

(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:

Objekty pro podnikání k prodeji

Slunečnice vynikne
v zeleni lesoparku

(Dokončení ze str. 1)
Komplexní obnově Rafinér-

ského lesíku bude předcházet
demolice ne-
bytové části
bývalého hote-
lového domu.
S tou by město mělo začít vel-
mi brzy, už letos v květnu. 
Demolice bude stát podle
předběžných odhadů necelých 
7 milionů korun a bude trvat
asi dva měsíce. »Nebytovou
část budeme bourat postupně.

Kvůli těsné blízkosti obytných do-
mů nebudeme při pracích využí-
vat mechanismy s dynamickými
účinky. Na uvolněném místě pak

začneme s vý-
stavbou malého
parčíku s fontá-

nou a lavičkami a parkovištěm
pro 130 automobilů. Vyroste zde
i místo pro 10 kontejnerů na od-
pad,« dodala Hana Kaspřáko-
vá z investičního odboru naší
radnice. 

Lucie BALCAROVÁ

Hasičská zbrojnice se na-

chází na Opletalově ulici v No-

vé Vsi, je bez čísla popisného,

v blízkosti je obchod a jiné

služby. Objekt je nepodsklepe-

ný, jednopatrový, část jako ga-

ráž pro nákladní vozidlo, dru-

há část byla využívána jako

společenská místnost. Dům je

napojen na elektřinu, vodu 

a plyn. Cena podle posledního

znaleckého posudku je 620

000 korun. Budoucí využití

objektu pouze k podnikatel-

ským účelům

Druhým nabízeným objek-
tem je dům na ulici 1. máje, 
č. 260 v Bohumíně-Skřečoni.
Stojí na hlavním silničním ta-
hu do Karviné, v blízkosti jsou
obchody, pošta a jiné služby. Je
podsklepený, dvoupatrový. 
V objektu je zavedena elektři-
na, voda, součástí je septik.
Cena podle posledního zna-
leckého posudku je 1 450 000
korun. Budoucí využití objek-
tu pouze k nebytovým účelům.

Oba objekty budou prodá-
vány formou licitačního řízení
za těchto podmínek: zaplacení

licitační jistoty ve výši 10 %
znaleckého posudku, předlo-
žení dokladů: fyzická osoba -
občanský průkaz, právnická o-
soba - výpis z obchodního rejs-
tříku (úředně ověřená kopie).

Při licitačním řízení je dále
nutno předložit nabídku kup-
ní ceny, včetně způsobu úhra-
dy, nabídku úhrady nákladů
spojených s prodejem (znaleč-
né, daň z převodu nemovitosti
apod.), nabídku navýšení kup-
ní ceny, jako garance městu 
k provedení oprav nebo inves-
tic, která za podmínek uvede-
ných v zásadách města Bohu-
mína pro prodej nemovitostí
je vratná, podnikatelský zá-
měr, co hodlá kupující v objek-

tu provozovat, případně kolik
zaměstná lidí.

Licitační jistotu je nutno u-
hradit před konáním licitace
na účet města č. 6015-
1721638359/0800, VS 1002, 
u České spořitelny, a. s. Karvi-
ná, pobočka Bohumín.

Licitace hasičské zbrojnice
proběhne 28. dubna, objekt
na ulici 1. máje se bude licito-
vat 30. dubna, vždy v 15 hodin
na majetkovém odboru, č. dv.
B107 (budova staré radnice).

Další informace poskytne
Kajetán Raut, majetkový od-
bor, č. dveří B101, telefonní
číslo 596 092 215, e-mail:
raut.kajetan@mubo.cz.

Kajetán RAUT, 
majetkový odbor

Dva objekty pro podnikání určené k prodeji - hasičská zbrojnice v Nové Vsi (1) a dům na ulici 1. máje ve Skřečoni (2). Foto: František Krejzek

Město Bohumín nabízí k prodeji bývalou hasičskou zbroj-
nici v Bohumíně-Skřečoni a dům na ulici 1. máje, č. 260 
v Bohumíně-Skřečoni.

aktuálně
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Zástupci kraje, starostové
zúčastněných obcí a ředitelé
stavebních firem byli pří-
tomni slavnostnímu pokle-
pání na základní kámen
stavby dálnice D47 v úseku
od Starého Bohumína na
hranice s Polskem.

Slavnostní zahájení proběh-
lo 8. dubna v Bohumíně za vo-
jenským opevněním U šedé
vily na Slezské ulici. K napoje-
ní »dé čtyřicet sedmičky« na
dálniční sí	 ČR by mělo dojít
příští rok. Bohumínský úsek
směrem k polské hranici má
být dokončen v květnu 2010 
a v červnu bude dán do provozu.

»Stavět budeme ve dvou eta-
pách současně, první měří zhru-
ba 2,2 km, druhá etapa pak 3,9
km. Jde o úseky, které budou 
v celé délce v betonovém provede-
ní. Jen na výstavbu mostů spotře-
bujeme zhruba 35 000 kubíků
betonu. V průběhu stavby přelo-
žíme také 4 313 metrů silnic a če-
ká nás i velký objem výkopových
prací - celkem 51 600 m3. Objem
násypových prací dosáhne do-
konce 1 278 150 m3,« vysvětluje
Petr Hanák, ředitel společnos-
ti ODS - Dopravní stavby 
Ostrava, a. s.

Na šestikilometrovém úseku
do Věřňovic se za dva roky po-

staví 22 mostních objektů, 
z toho tři nad dálnicí, bude vy-
budováno 6,6 kilometru hlu-
kových stěn a stavba přijde na
tři miliardy korun. Po celé dél-
ce průchodu dálnice územím
Bohumína je navržen zemní
val, který bude doplněn hlu-
kovými bariérami. Na hrani-
cích se sousedním Polskem se

česká D47 napojí na polskou
A1 vedoucí směrem na Kato-
wice. Od toho okamžiku by
měla česká dálnice nést ozna-
čení D1.

Již 6. května letošního roku
zprovozní stavbaři úsek od uli-
ce Rudná v Ostravě po Bílovec
a klimkovický tunel tak začne
sloužit již za čtrnáct dnů.

Další úsek opačným smě-
rem, od Lipníka k Bělotínu,
bude uveden do provozu na
podzim. Střední část dálnice
mezi Bílovcem a Bělotínem
bude dokončena v roce 2009,
čímž dojde v celé délce k napo-
jení osmdesátikilometrové dál-
nice D47 na dálnici D1.

František KREJZEK

Poklepání na základní kámen stavby se zúčastnil náměstek hejtmana Pavol Lukša, ředitel Ředitelství silnic 
a dálnic Alfréd Brunclík a ředitelé stavebních firem, které stavbu provedou. Slavnostní akt moderoval 
herec Jan Čenský. Foto: František Krejzek

Zahájena stavba posledního úseku D47

Pasportizace, jak se tomuto
průzkumu říká, zahrnuje pro-
hlídky objektu a zdokumento-
vání případných poruch, které
se na objektu vyskytují před za-
hájením vlastní stavby. Tyto po-
ruchy jsou zaznamenány do pro-
tokolu, který podepisuje vlast-
ník nebo správce nemovitosti.
Zároveň je pořízena fotodoku-
mentace a videodokumentace
pro účely pozdějšího posouzení
v případě rozvinutí stávajících
nebo vzniku nových poruch v dů-
sledku stavební činnosti. Pracov-
níci se vždy prokazují pověřením. 

(Poznámka redakce: Po do-
hodě stavbařů s městem byla 
z hlavní trasy dopravy materiá-

lu vyloučena ulice Ostravská 
a Lounská. U ostatních komu-
nikací nejde jen o dopravu ma-
teriálu na dálnici, ale například
i odvoz ornice na deponii.)

Pasportizace se dotkla nebo
ještě dotkne objektů na těchto
12 trasách: ulice Jana Palacha, 1.
máje, Koperníkova, Palackého,
Na Hrázi, Lidická, Šunychel-
ská, Bezručova, Čs. armády, Ja-
teční, Okružní a Drátovenská.

Provedení pasportizace lze
samozřejmě odmítnout, v tom-
to případě je však potřeba počí-
tat s problémy při prokazování
případně nárokovaných škod. 

Pavel OBLUK, 
Inset, s. r. o., Ostrava

Pasportizace je ve vašem zájmu
Zjišťováním současného stavu budov podél příjezdových

tras ke stavbě přivaděče dálnice D47 se bude v průběhu dub-
na a května zabývat firma Inset Ostrava. 

Bohumín uspěl v kategorii
nejlepší elektronická služba 
v konkurenci dalších šestnácti
finalistů, kdy porota hodnotila
například snadnou dostupnost
nebo přehlednost. Je to nej-
lepší výsledek města v historii
soutěže. 

Lidé mohou pomocí E-info
odebírat zprávy o aktuálním
dění v Bohumíně a tím, že se
na internetových stránkách
města zaregistrují, získávají
kompletní přehled. »Třetí mís-
to v rámci republiky nás potěšilo
a utvrdilo v tom, že spuštění této

služby pro naše občany v roce
2002 bylo správným krokem. Li-
dé si k E-info našli cestu, zejména
pak ti mladší, pro které je počítač
a internet součástí každodenního
života. Největší odměnou pro nás
je, když lidé na nabídku služby
reagují, přicházejí s náměty na je-
jí další oživení a využívají všech
interaktivních prvků, které E-in-
fo nabízí,« řekla tajemnice
městského úřadu Dagmar Fia-
lová. Zároveň vyslovila podě-
kování všem, kteří tuto službu
občanům zajiš	ují.

Lukáš KANIA

Naše E-info získalo cenu

Elektronická služba města E-info je třetí nejlepší v republice
a nejlepší v Moravskoslezském kraji. Rozhodla o tom porota
celostátní soutěže Zlatý erb.

Nejlepší výsledek města v historii soutěže
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■ Strážníci řešili 28. března ve-
čer stížnost servírky z pizzerie
v Rychvaldě na to, že je obtě-
žována podnapilým mužem.
Při řešení problému si jeden ze
strážníků všiml, že muž ukrývá
střelnou zbraň. Nelegálně dr-
ženou střelnou zbraň strážníci
muži odebrali a s podezřením
na trestný čin nedovoleného
ozbrojování jej převezli na bo-
humínské obvodní oddělení
Policie ČR.

■ Muž z Dětmarovic založil 28.
března v Šunychlu na Ovocné
ulici černou skládku. Přestup-
ce vše uklidil a uhradil bloko-
vou pokutu.

■ Na stavbě dálnice na Slezské
ulici zajistili 30. března stráž-
níci dva podezřelé muže, kteří
měli u sebe dva plastové dva-
cetilitrové kanystry (jeden pl-
ný nafty z vypáčené nádrže

Volejte městskou policii: ✆ 156, 596 092 156, 731 130 666

Maják městské policie

Hotelový dům dostal název Slunečnice 

Už ne »hotelák«, nebo dokonce »opičák«, jak se taky přezdívalo bývalému hotelovému domu. Te� už bude 
zrekonstruovaný zářivě žluto-oranžový objekt jednou provždy Slunečnice. Foto: Mirka Hrbáčová

Bohumín má první měst-
ský dům s vlastním názvem.
Rozhodli o tom radní na
svém posledním jednání.
Bývalý hotelový dům, který
město zrekonstruovalo na
moderní objekt s byty první
kategorie a hledalo pro něj
nové pojmenování, dostal
název Slunečnice. 

Radní vybírali ze 152 návr-
hů občanů Bohumína, kteří se
vloni zapojili do ankety o nové
pojmenování bývalého hotelo-
vého domu.

Na výhru od města, víken-
dový pobytu v Penzionu ve vě-
ži s volným vstupem do aqua-
centra, se mohou těšit manže-
lé Ján a Helena Hlásnikovi 
z Nového Bohumína, kteří ná-
zev Slunečnice poslali jako
první. Výherci byli velmi potě-
šeni a komentovali oznámení
o výhře slovy »Je to pro nás vzác-
ná příležitost podívat se do penzi-
onu a využít volného vstupu do
bazénu. Poukaz využijeme, ale na
termínu se teprve dohodneme.«

Název se objeví přímo na sa-
motném objektu. Grafický ná-
vrh loga zpracují členové ob-
čanského sdružení Maryška.

«Vybrat název nebylo vůbec
snadné. Nakonec jsme se ale při-
klonili ke Slunečnici, protože
pestrá žluto-oranžová fasáda do-
mu ji nápadně připomíná. Objekt
díky ní navíc září do širokého 
okolí a je dokonce vidět i z dálnice
D47, která vede kolem Bohumí-
na. Dům zkrátka budí zaslouže-

nou pozornost. Novým pojmeno-
váním chceme změnit image ob-
jektu. Po rekonstrukci plánujeme
razantní přeměnu okolí domu.
Letos padne k zemi nebytová část
bývalé ubytovny. Vznikne zde
malý parčík s fontánou a parko-
vištěm. Z problémového a ne-
vzhledného místa se tak stává

dobrá adresa k bydlení,« říká
starosta Petr Vícha. 

Pojmenování nechá radnice
na dům namalovat ve druhé
polovině roku, až skončí de-
molice nebytové části bývalé-
ho hotelového domu a po pře-
stavbě přilehlého okolí. 

Lucie BALCAROVÁ

bagru). Ti také způsobili eko-
logickou havárii. Případ dále
řešil odbor životního prostředí
a služeb v součinosti s PČR.

■ Půl hodiny po půlnoci pak
dozorčí městské policie sledo-
val kamerovým systémem dva

muže, který byl podezřelý z u-
blížení na zdraví.

■ Na apríla k večeru se osvěd-
čil pult centralizované ochra-
ny, díky jehož signalizaci stráž-
níci zadrželi muže, který se ná-
silně vloupal do autosalónu

vé, kteří šli na jisto a vloupali
se do podbíjecího stroje. Z něj
kradli šuplíky s elektrickým
nářadím. Způsobená škoda se
blížila ke 100 tisícům korun.

■ Honička muže a strážníků za-
čala na ulici Petra Cingra a skon-
čila až na ulici Čs. armády, kde
byl hledaný muž zadržen.

■ Odpoledne hlídka zadržela
dalšího muže, který si přisvojil
kovový materiál z depa ČD.

■ Další černou skládku hlídka
řešila 4. dubna. Na ulici Petra
Cingra přestupce odhodil části
z lednice. Skládku uklidil a by-
la mu uložená bloková pokuta.

■ Nástupu výkonu trestu se
vyhýbal muž, kterého strážníci
6. dubna zadrželi na ulici Petra
Cingra.

Karel VACH, 
ředitel městské policie 

muže, kteří z Bezručovy na Li-
dickou ulici opakovaně přená-
šeli železný materiál. Hlídka
městské policie »pracanty« za-
držela, přičemž se jeden z nich
pokusil o útěk. Strážníci zjisti-
li, že muži materiál odcizili z a-
reálu ČD a ukrývali jej vedle
sběrny surovin.

■ Téhož dne večer pak strážní-
ci na žádost kolegů z Policie
ČR zadrželi na Seifertově ulici

Renault na ulici Čs. armády.
Muži nepomohl ani pokus o ú-
těk oknem.

■ V časných ranních hodinách
3. dubna opět zafungoval ne-
přítel pachatelů trestné čin-
nosti. Kamerový systém za-
znamenal na Bezručově ulici
podezřelý pohyb vozidla Ško-
da 120 do vozového depa Čes-
kých drah. Strážníci zde pak
zadrželi čtveřici mužů z Orlo-
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Každý se těší na miminko
po svém a plánuje si jaké to
bude, až… Až se děťátko na-
rodí, až si začne hrát, až zač-
ne chodit, až začne objevo-
vat svět… Jenže někdy se sta-
ne, že je všechno trochu ji-
nak - u miminka se projeví
závažné zdravotní postižení.
Proto existují služby rané
péče, které mohou rodinám
pomoci se s podobnou situa-
cí vypořádat. 

Raná péče je určena rodi-
nám vychovávajícím dítě ve vě-
ku od narození do 7 let, u kte-
rého bylo zjištěno závažné
zdravotní postižení. Komplex-
ní nabídka služeb a programů
je zaměřená na tři oblasti: 

- na podporu vývoje dítěte 
s postižením - neboli co může-
me dělat pro to, aby se dítě 
v rámci svých možností vyvíje-
lo co nejlépe; 

- na podporu rodiny jako
fungujícího celku - jak zachá-

zet s potřebami každého z čle-
nů rodiny, aby rodina zvládla
nezvyklou zátěž spojenou s han-
dicapem dítěte;

- na budování vztahů dítěte
a jeho rodiny s okolím, širší
rodinou, komunitou.

Poradkyně rané péče je od-
borník, který vyslechne, co ro-

diče trápí i co je těší, nabídne
radu, poskytne informace, za-
půjčí hračky či pomůcky, které
jsou pro podporu vývoje dítěte
vhodné, pomáhá rodičům ori-
entovat se v nezvyklé situaci.
Jejím úkolem není hlídat děti,
ošetřovat je, pomáhat rodičům
s nákupy a péčí o domácnost.

Raná péče je terénní služba,
která je poskytována přímo 
v bydlišti klienta - poradkyně 
v předem domluveném termí-
nu navštíví rodinu doma, kde
se odehrává konkrétní konzul-
tace. Obsah a rozsah posky-
tovaných služeb vždy záleží na
potřebě klientské rodiny. 
O tom, co se bude dít a k čemu
to bude dobré, se poradkyně 
s rodiči vždy domlouvá. 

V současné době jsou služby
rané péče poskytovány v celé
České republice rodinám s dět-
mi s těžkým zrakovým a kom-
binovaným postižením. Služba
je financována z různých zdro-
jů. Klientským rodinám je po-
skytována bezplatně.

Komplexní informace o služ-
bách rané péče najdete na we-
bu www.ranapece.cz, pro kon-
krétní pomoc kontaktujte 
Středisko rané péče Ostrava,
Nádražní 80, 702 00 Ostrava,
telefon 596 112 473.

Martina DUNDĚROVÁ,
vedoucí střediska Ostrava

Raná péče pomáhá rodinám s postiženými dětmi

Foto: archiv střediska

V celostátním klání starto-
val v kategorii do 90 kilogra-
mů a výkon 650 kilogramů
mu vynesl stříbrnou medaili.
»Marek podal v dřepu výkon
247,5, v bench-pressu 162,5 
a v pozvedu rovných 240 kilo-
gramů,« uvedl Markův trenér
Roman Urbanek s tím, že
start jeho svěřence byl vůbec
prvním v kategorii juniorů 
v rámci republikového mist-

rovství. Stříbro Marku Salovi
zaručilo i účast na mistrov-
ství Evropy juniorů, které se
v červnu uskuteční na Ukra-
jině. 

Lukáš KANIA

Nový vicemistr republiky Ma-
rek Sala byl v prestižní anketě
Osobnost roku vyhodnocen
jako nejlepší sportovec roku.

Foto: František Krejzek

Marek Sala vicemistrem republiky v trojboji
Devatenáctiletý Marek Sala, závodník oddílu silového

trojboje TJ Viktorie Starý Bohumín, je vicemistrem repub-
liky v kategorii juniorů.

Výstava koček
V Domě služeb ŽDB Bohu-

mín mohou návštěvníci zhléd-
nout Mezinárodní VIII. česko-
slovenskou výstavu koček,
která proběhne 26. dubna od
10 do 18 hodin. (red)

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 na e-mail:
michal.cieslar@seznam.cz nej-
později do 27. dubna. Startov-
né činí 2 500 korun za tým
(minimálně 2 hrající ženy v tý-
mu), mládež a studenti 1 250
korun. Nutná dvojí obuv - na
antukové kurty a na hřiště s u-
mělým povrchem. Bližší infor-
mace naleznete na stránkách
www.bezdebat.cz/volejbal.

Miroslava KUCHNÍKOVÁ

pozvánky

Závod je určen pro kategorie

od nejmladšího žactva až po do-

spělé. Podle věku jsou odstup-

ňovány délky tras od dvou do

šesti kilometrů. Závodu se ja-

ko diváci můžete zúčastnit i vy.

Od pudlovské hájenky (dnes

již bohužel neexistující) smě-

rem k Odře bude na závodníky
nejhezčí výhled. Zajímavá sta-
noviště nabídnou sledování pře-
chodu lanové lávky, vázání uzlů,
azimutových úseků, určování
topografických značek, stavění
stanu, překážkové dráhy a plí-
žení a další. Ubytování nabíd-
ne účastníkům pudlovská zá-
kladní škola. (red)

Celorepublikový turistický závod Českého poháru 
Bohumín se v sobotu 3. května stane dějištěm prvního le-

tošního turistického závodu Českého poháru. Pořadatelství
se ujal turistický oddíl mládeže Svišti Bohumín, pracovníci
pudlovské Základní školy T. G. Masaryka a oddíly oblasti Mo-
ravskoslezského kraje.
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Jste dlouholetým zastupitelem
města. Pracoval jste v Senátu 
a nyní v Poslanecké sněmovně.
Jaké zkušenosti byste přenesl 
do vrcholové politiky a které 
naopak z Parlamentu do 
komunální politiky?

Práci v Parlamentu a práci 
v městském zastupitelstvu je
těžko porovnávat. V Parlamen-
tu jde o řešení problémů v obec-
nější rovině s celorepubliko-
vým rozsahem. V městském
zastupitelstvu se řeší konkrétní
městské problémy a ta řešení
jsou okamžitě konfrontována 
s realitou. Občané města rych-
le reagují na různá rozhodnutí
samosprávy a dají vědět, jak se
jim to které opatření zamlouvá.
A k vaší otázce: rád bych z Bo-
humína přenesl do Parlamen-
tu slušnost a věcné jednání. 

A co bych přenesl z Parla-
mentu? Dvě základní zkuše-
nosti, které rád věnuji každé-
mu, kdo uvažuje o politické
kariéře. Zaprvé: vstupem do
politiky se člověk zříká svého

soukromí. Musí počítat s tím,
že bude pod drobnohledem
nejen on, ale bohužel i celá je-
ho rodina a blízcí. A hlavně:
ne každý, kdo s vámi nesou-
hlasí, je váš nepřítel. Musíte
být připraveni jednat i se svý-
mi politickými
protivníky a sna-
žit se o přija-
telný kompromis. O tom všem
ta politika vlastně je.

Neunikají vám při pohledu 
z nejvyšších politických funkcí
městské problémy, které se 
mohou zdát méně důležité?

Věřím, že ne. Jsem v Bohu-
míně každý týden v pondělí. 
A tehdy se snažím být osobně
při projednávání nejrůznějších
problémů. Mimoto jsem v kon-
taktu s vedením města i někte-
rými zastupiteli telefonicky. 
K mé informovanosti přispívá
i účast na zastupitelstvu. Platí
to i o účasti na výboru místní
organizace ČSSD a na člen-
ských schůzích. 

Porovnáte-li své začátky 
v Senátu se současnou politickou
kulturou, je to stále ten férový 
dialog mezi politiky a novináři,
občany, voliči?

Dialog mezi politiky a novi-
náři nebyl férový nikdy. »Sed-
má velmoc«, tedy tisk a televi-
ze, měla a má vždycky navrch.
Faktem ale je, že to, čemu ří-
káte dialog s médii, v poslední
době neuvěřitelně zhrublo a je
to někdy i pod lidskou důstoj-
nost. Pro mne je daleko důle-
žitější dialog s občany. Snažím
se jednat férově a na rovinu.
Věřím, že to lidé cítí stejně.

Neskončí kultura komunální 
politiky na stejné koleji?

Doufám, že
ne. A to hlav-
ně proto, že
komunální po-

litik je prakticky denně kon-
frontován s občany města, žije
s nimi. A lidé svým zastupite-
lům nedovolí, aby jim lhali 
a tvrdili nesmysly. Ale platí to
i naopak. Když občan do věcí
vidí, nemůže mu nikdo jen tak
lehce nakukat, že ten který za-
stupitel je lump a černé je
vlasně bílé.

Zvykli jsme si na silné lobby 
při rozdělování dotací a čerpání 
z fondů. Jen za loňský rok jich
bylo přes 81 milionů. Je to hodně
nebo málo? Zůstane »při starém«?

Je fakt, že se nám v poslední
době v dotační politice a čer-
pání fondů dařilo. Bylo to dá-

Lidé svým zastupitelům nedovolí lhát
Na slovíčko se zastupitelem Alfrédem Michalíkem

Přestože je Alfréd Michalík bohumínský patriot tělem i du-
ší, pracovní povinnosti jej už léta volají do Prahy. »Pendlovat«
mezi Bohumínem a matičkou stověžatou začal v roce 1996,
kdy byl zvolen senátorem, pokračoval v tom i později jako po-
radce Fondu národního majetku. Od roku 2002, kdy byl po-
prvé zvolen poslancem Parlamentu ČR, je v Praze víc než do-
ma. Hodně času mu zabírá i práce ve zdravotním a rozpočto-
vém výboru Parlamentu. Do voleb šel před lety s heslem »Náš
region potřebuje pomoc! Chci pokračovat.« To heslo stále pla-
tí. Proto se poslanec Michalík snaží být v Bohumíně co nejvíc
to jde a pomáhat při řešení místních i regionálních problémů. 

no především připraveností měs-
ta na investiční akce, aktivitou
starosty a mými možnostmi v roz-
počtovém výboru. Rok 2008
ale bude mnohem slabší, bu-
deme nuceni některé předsta-
vy korigovat. Věřím, že v příš-
tím roce a dalších letech se
nám opět začne dařit prosazo-
vat městské akce do čerpání
fondů a státního rozpočtu. 

Na co si ve svém volnu uděláte
nejraději čas?

O volném čase mohu hovo-
řit pouze při pobytu v Bohu-
míně. V Praze mi práce při za-
sedání sněmovny a jednotli-
vých výborů vyplňuje praktic-
ky celý den, zhruba od sedmi
ráno do deseti hodin večer. Po-
kud jsem v Bohumíně, snažím
se občas sportovat (přiměřeně
věku a mé tělesné schránce) 
a pak přes víkend relaxuji na
chalupě v Jeseníkách. 

Připravil František KREJZEK

Veletrh pracovních
příležitostí 2008

Burza volných pracovních
míst proběhne 29. dubna od
9 do 17 hodin ve společens-
kém domě Reneta v Havířo-
vě. Akce je určena pro tech-
nické profese všech stupňů
vzdělání (ZŠ, SOU, SŠ, VŠ). 

Ve společenském domě Re-
neta se budou prezentovat fir-
my z okresu Karviná a blízké-
ho okolí, které nabídnou aktu-

pozvánky
ální volná pracovní místa či
výhledově obsazované pracov-
ní pozice. Veletrh je určen pro
absolventy učiliš	, středních
škol a vysokých škol, uchazeče
o zaměstnání, nezaměstnané,
občany, kteří chtějí změnit za-
městnání, či zájemce o za-
městnání. Vstup je zdarma.

Kontakt: Kateřina Kantoro-
vá, vedoucí oddělení ITP,
Úřad práce v Karviné, tř. O-
svobození 1388/60a, Nové
Město, 735 06 Karviná 6, tel.:
950 126 371, 773 081 005, ka-
terina.kantorova@ka.mpsv.cz.
Tento projekt je spolufinanco-

ván Evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem Čes-
ké republiky. 

Kateřina KANTOROVÁ,
Úřad práce Karviná

Memoriál Eduarda
Ševčíka ve dvouhrách

Tenisté Starého Bohumí-
na srdečně zvou na 11. roč-
ník Memoriálu Eduarda Šev-
číka v tenisových dvou-
hrách, který se uskuteční 9.
až 10. května na kurtech ve
Starém Bohumíně.

Hrát se bude ve třech kate-
goriích - do 40 let (9. května 
v 9 hodin), od 41 do 60 let (9.
května v 15 hodin) a nad 60
let (10. května v 9 hodin). Na
první tři nejlepší z každé kate-
gorie čekají poháry, ostatní si
odnesou dobrý pocit ze hry a po-
hybu. Startovné je 50 korun
na hráče. 

Od začátku května budou
kurty otevřeny pro veřejnost.
Objednat hrací hodiny lze na
telefonu 736 460 839 nebo na
kurtech u správce. Cena je 60
korun za 1 hodinu.

Josef CZYŽ

aktuálně
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V polovině května proběhne očkování psů
na obvyklých stanovištích všech městských
částí. V květnových termínech provádí očko-
vání veterinární ordinace Marcely Přibylové:

14. května:
Šunychl 15.15 - 15.45 hodin, požární zbrojnice
Kopytov 16 - 16.30 hodin, požární zbrojnice
Vrbice 16.45 - 17.30 hodin, požární zbrojnice
Pudlov 17.45 - 18.30 hodin, požární zbrojnice
N. Bohumín 18.45 - 19.30 hodin, park P. Bezruče

15. května:
St. Bohumín 15 - 15.45 hodin, požární zbrojnice
Nová Ves 16 - 16.30 hodin, požární zbrojnice

Skřečoň 16.45 - 17.30 hodin, požární zbrojnice
Záblatí: 
horní část 17.45 - 18.15 hodin, požární zbrojnice
dolní část 18.30 - 20 hodin, veterinární ordinace.

Cena vakcinace je 100 korun.

Pokud se rozhodnete pro jiný termín, je mož-
no využít také nabídky AB veterinární kliniky,
která očkování provádí do konce dubna. 

Očkování psů proti vzteklině, které je dle zá-
kona o veterinární péči povinné, se provádí na
náklady jeho vlastníků. K očkování se dostaví
vlastník (mimo dětí do 15 let) s očkovacím prů-
kazem psa. Každý pes musí mít náhubek. Očko-
vání se neprovádí u fen, které jsou březí. (lisz)

Nezapomeňte dát své psy očkovat proti vztekliněNavštivte psí útulek 
Zveme k návštěvě psího ú-

tulku v Šunychlu, kde vám
může padnout do oka některý
z umístěných pejsků. S výbě-
rem vám rád poradí správce ú-
tulku Břetislav Grabovský, te-
lefon 603 357 534. Útulek je
otevřen v pondělí, čtvrtek a pá-
tek od 15 do 17 hodin, v úterý
od 7 do 9 hodin a v neděli od
14 do 18 hodin. Ve středu a v so-
botu je pro veřejnost uzavřen.
Každý pes převzatý do péče je
po dobu dvou let osvobozen
od místního poplatku. (lisz)

Komunitní plá-
nování zna-
mená propo-
jení jednotli-

vých systémů
tak, aby bylo mož-

né zajistit dobré životní pod-
mínky pro osoby, které mo-
hou být ohroženy sociálním
vyloučením. Jsou to napří-
klad lidé staršího věku, lidé
se zdravotním postižením,
rodiny s dětmi, národnostní
menšiny apod.

Jde především o to, aby spo-
lu dobře spolupracovali všich-
ni, kdo jsou do plánování za-
pojeni. V České republice je
metoda komunitního plánová-
ní využívána zejména při plá-
nování v oblasti poskytování
sociálních služeb. Vychází při-
tom z následujících principů:
každý má právo starat se o věci
veřejné a společné, každý má
právo se vyjádřit a každý má
právo mluvit, nikdo nesmí být
vylučován a diskriminován.

V současnosti je řešen jeden
z prvních cílů, který byl v tom-
to procesu stanoven pracovní
skupinou pro zdravotně posti-
žené - nastavit v Bohumíně
fungující školský systém pro
děti a mládež s handicapem. 

Na první schůzce, kterou za-
štítil městský úřad, se sešli zá-
stupci vedení města, odboru
školství, ředitelé a psychologo-
vé bohumínských základních
škol, zástupci z řad odborníků
- pedagogicko-psychologické
poradny, stacionáře pro děti 
s postižením, klinický psycho-

log, klinický logoped. Toto
první setkání otevřelo dialog
mezi jednotlivými účastníky.
Následovala další schůzka a vy-
jednávání o konkrétních mož-
nostech vzdělávání, které děti
a mládež s postižením v našem
městě mají. 

Věděli jste například, že 
v Bohumíně je v základních
školách individuálně integro-
vána třicítka dětí se zdravot-
ním postižením? Počet dětí,
které potřebují speciální pod-
poru (například úpravu vzdě-
lávacího přístupu), je mno-

hem vyšší - celkem 113 dětí.
Daří se nám individuálně inte-
grovat i do mateřských škol,
což je jistě pozitivní jev. 

Pro rodiče některých dětí 
a děti samotné není tato alter-
nativa vždy vyhovující. Hleda-
li jsme proto možnosti, jak
podpořit formu skupinové in-
tegrace, kdy při běžné základní
škole může fungovat speciální
třída. Výhodou je menší počet
žáků, možnost individuálního
vzdělávání, spolupráce se spe-
ciálně-pedagogickými centry,
propojení s běžným životem

základní školy v mnoha oblas-
tech.

První speciální třída při běž-
né základní škole by měla vznik-
nout a zahájit svou činnost od
příštího školního roku v pro-
storách Základní školy na ulici
Čs. armády. Do celého proce-
su jsou již nyní zapojeni i rodi-
če budoucích žáků. Na první
schůzce byl rodičům předsta-
ven záměr zřízení třídy, mohli
si prohlédnout prostory školy,
diskutovat a ptát se na mož-
nosti, ozřejmit své potřeby.
Další setkání se uskuteční 6.
května za účasti zřizovatele 
a vedení školy, odborníků, ro-
dičů.

Máme tedy velmi dobře na-
kročeno, ale proces komunit-
ního plánování zdaleka ne-
končí. Ani další cíle, které si
pracovní skupina nastolila,
nejsou jednoduché. A které to
jsou?

Kvalitní sociální služby pro
osoby s těžšími formami posti-
žení, včetně imobilních. Zlep-
šení komunikace a spolupráce
mezi jednotlivými systémy a u-
živateli služeb. Podpora fungo-
vání svépomocných skupin 
a aktivit pro osoby se zdravot-
ním postižením.

Výsledek nedávné SWOT
analýzy nás upozornil na exi-
stenci bariér ve městě.

Práce je před námi ještě
hodně a doufáme, že se ales-
poň některé z cílů podaří napl-
nit. 

Jaroslava KRÖMEROVÁ,
vedoucí pracovní skupiny 

pro zdravotně postižené

Základní škola ve Skřečoni má ve svých třídách zařazeno sedm dětí 
s různým stupněm postižení. Foto: František Krejzek

Co je podstatou komunitního plánování? 
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Dotace zájmovým a církevním organizacím 

Celoroční činnost 20 spor-
tovních organizací s 3 370
sportovci bude letos na zákla-
dě stavů a složení jejich člen-
ských základen dotována část-
kou 1 985 tisíc korun a formou
dotací na provoz a pronájmy
dalšími 935 tisíci korun či sym-
bolickými stokorunovými ná-
jmy subjektům sídlícím v ob-
jektech ve vlastnictví města.
Tradičně nejvyšší částky obdr-
ží nákladově velmi náročné
kluby HC Bohumín (bezmála
800 tisíc korun) a FK Bohu-
mín (544 tisíc korun).

Kulturní činnost je městem
podporována na základě zhod-
nocení předložených projektů
činnosti v oblasti kultury a v le-

tošním roce bude mezi 12 žada-
telů rozděleno 640 tisíc korun
Nejvyšší částkou 130 tisíc korun
bude podpořena činnost ob-
čanského sdru-
žení Maryška,
které nejvíce
přispívá k obohacení nabídky
kulturního dění v Bohumíně.

Mezi 13 ostatních zájmo-
vých sdružení, ke kterým patří
chovatelé, rybáři, včelaři, ky-
nologové, zahrádkáři a dobro-
volní hasiči, bude dle velikosti
a složení členských základen
na celoroční činnost rozděleno
211 tisíc korun. Nejvyšší částkou
63 tisíc korun bude dotována
činnost místní organizace České-
ho rybářského svazu, jejíž člen-
ská základna čítá 630 členů.

Na pořádání akcí, a to jak
těch menších - s dotací do 5 ti-
síc korun, tak těch s dotací
vyšší, které schvaluje zastupi-
telstvo města, byla dosud
schválena částka ve výši 923
tisíc korun. Z toho na 70 spor-
tovních akcí 606 tisíc korun,
na 27 kulturních akcí 276 tisíc
korun a na 11 akcí v oblasti o-
statní zájmové činnosti 41 tisíc
korun. Největší podporu města
letos získalo vzpírání o. s. Bo-

natrans Bohu-
mín na uspo-
řádání »Mist-

rovství Evropy masters ve vzpí-
rání« v celkové výši 270 tisíc
korun, v oblasti kultury pak již
tradičně OS Maryška na uspo-
řádání týdenních bohumín-
ských »Léto-kruhů« 150 tisíc
korun. Celková suma finanč-
ních prostředků určených na
podporu pořádání akcí ve měs-
tě však ještě není konečná, ne-
bo	 žádosti o dotace na akce
konané ve 2. pololetí mají ješ-
tě občanská sdružení možnost
podat do 31. května 2008.

Již dlouhodobě také město
každoročně poskytuje církev-
ním organizacím dotace na in-
vestice a opravy církevního
majetku a památek na území
města. V letošním roce dostala
možnost podat žádost o dotaci
na tyto účely i zájmová občan-
ská sdružení (v návaznosti na
nové zásady pro poskytování
dotací platné od 1. ledna
2008). Sedm (zejména spor-
tovních) subjektů této mož-
nosti využilo a získalo dotace
na opravy svého majetku v cel-
kové výši 450 tisíc korun. Nej-
větší částkou 160 tisíc korun
město podpořilo opravu stře-
chy sídla Českého rybářského
svazu - MO Bohumín. Církev-
ním organizacím bylo schvále-
no 100 tisíc korun na opravu
vitrážních oken římskokatolic-
kého kostela Božského srdce
Páně a 77 tisíc korun na další
opravy farní budovy Slezské
církve evangelické a.v. v Bo-
humíně. 

Šárka DRÁPELOVÁ, 
odbor školství, kultury a sportu

aktuálně

Město každoročně rozděluje sportovním, kulturním, ostat-
ním zájmovým a církevním organizacím miliony korun, a to
jak na jejich celoroční činnost, tak na pořádání jednotlivých
akcí, ale i na opravy majetku ve vlastnictví těchto subjektů.
Dosud je na odboru školství, kultury a sportu, který má agen-
du tohoto druhu dotací ve své kompetenci, pro rok 2008 evi-
dováno celkem 178 žádostí, na které již bylo schváleno téměř
5,5 milionů korun.

Studenti Gymnázia Františ-
ka Živného v Bohumíně si vy-
brali kreativní soutěž, které se
mohly zúčastnit skupiny dvou
až pěti studentů ve věku od 15
do 19 let. Jejich úkolem bylo
vytvořit re-
klamní upou-
távku na Cam-
bridgeské jazykové zkoušky,
které British Council pořádá.

Dobré nápady a kreativita
studentů ve spojení s využitím
angličtiny byly nejdůležitějším
hlediskem při hodnocení sou-
těže Awake to English. Stu-
denti mohli do konce března
2008 zaslat video, audio nebo
poster upoutávku. Podmínka
byla pro všechny stejná - ani
slovo česky. Motivací byla
hlavní cena - pětidenní zájezd
do Londýna a Cambridge.

Naše gymnázium v této ce-
lostátní soutěži dopadlo vý-

borně, získalo hned tři ceny, 
a to 1. místo za audionahrávku
»Enroll to the British Coun-
cil«, kterou prezentovali stu-
denti Petr Ligocký, Radek Pet-
ruška, Adam Čermák, Kamil

Polko a Jan
Valuštík.

Také druhé
místo za videosnímek »Chan-
ge Your Life« patří stejné sku-
pině studentů druhého a třetí-
ho ročníku.

Mladší studenti se nenecha-
li svými staršími kolegy zahan-
bit a videosnímkem »Interna-
tional Guard« vybojovali Mi-
chael Roj a Jan Nevyjel z kvin-
ty 5. místo.

Všem našim nadaným stu-
dentům gratulujeme a děkuje-
me jim za důstojnou reprezen-
taci školy i regionu v prestižní
celostátní soutěži.

Marcela PIPERKOVÁ

Tato trenérka a instruktorka
inline bruslení, která pro děti
v období prázdnin organizuje
Letní sportovní školu inline
bruslení a míčových her, při-
pravila na jarní měsíce kurz
inline bruslení pro bohumín-
skou veřejnost. Pro nejrychlejší
zájemce je připravena možnost
získat výukovou lekci zdarma.
Všichni účastníci obdrží slevu
firmy Tempish na nákup zboží
v inline prodejnách.

První kurz je naplánován na
tři dny a první turnus se usku-
teční od 16. do 18. května. Ak-
ce je určena jak pro začáteční-

ky, mírně pokročilé, tak 
i zdatnější bruslaře, bez ohle-
du na věk, kteří si chtějí v jízdě
zdokonalit a taky zažít spoustu
zábavy. Zájemci mohou kon-
zultovat vhodné vybavení na
tento sport. Kdo nebude mít
brusle, nevadí. Je připravena
možnost si brusle či výstroj za
výhodných podmínek vypůjčit.

Přihlásit se můžete a infor-
mace získáte u Lenky Mišičko-
vé, www.inlinesports.cz, emai-
lem na lmisickova@post.cz,
na telefonním čísle 731 722 606
či na www.maxner.cz.

Lenka MIŠIČKOVÁ

Úspěch gymnazistů v angličtině
V listopadu loňského roku vyhlásila Britská rada celostátní

soutěž Awake to English. Pro studenty byly určeny dvě kate-
gorie - individuální a kreativní.

ocenění

Lekce inline bruslení 
Je vám mezi šesti až sto lety? A máte chuť se naučit jezdit na

inline bruslích? Pak neváhejte a přihlaste se na kurz, který
připravila CK Maxner ve spolupráci s instruktorkou Lenkou
Mišičkovou.

Smějeme se s OKEM
Přijde montér na jednotku intenzivní péče do Bohumínské

městské nemocnice, chvíli si prohlíží pacienty na přístrojích 
a pak povídá: »Pořádně se nadechněte, budu měnit pojistky!«
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Ježek západní (Erinaceus europaeus)
Příroda kolem nás - savci Bohumína (22)

Časový program Běhu ulicemi města, spojeného s »Během Terryho Foxe«

spojený s »Během Terryho Foxe«

MĚSTO BOHUMÍN
partner 

mládežnického 
sportu

Atletický klub Bohumín, o.s.

8. května 2008, náměstí T. G. Masaryka

ŽDB GROUP

Dvacet startovních výstřelů Běhu ulicemi města 
Po dvanácté se 8. května oděje náměstí T. G. Masaryka do

slavnostního sportovního trikotu s emblémem Běhu ulicemi
města. Letos organizátoři očekávají rekordní počet startujících.
Ve dvaceti kategoriích vyběhnou na své tratě nejmenší děti,
školáci, dorostenci, muži, ženy i štafeta bohumínských škol 
o pohár starosty města, která závody zakončí.

Každý běh sponzoruje firma
nebo osoba, jehož jméno závod
nese. Nejvýraznější letos bude
běh starších žákyň, kterým si
připomeneme bohumínskou at-
letku Ivanu Veselou. Jako me-
moriál se poběží v 11.20 hodin.

»Celý povrch náměstí je nový 
a letos se tedy poprvé poběží na
trasách, které budou na dlouhá lé-
ta neměnnými. Budou proto moci
být sledovány také rekordy jednot-
livých kategorií. A pro běžce i di-
váky může být osvěžením nově 
otevřená fontána znázorňující
soutok Odry a Olše,« říká sená-
tor a starosta Petr Vícha.

První startovní výstřel zazní
přesně v deset hodin. Na tra	
dlouhou 80 metrů se vydají dě-
ti do čtyř let spolu s rodiči nebo
babičkou či dědečkem. Ve čtvrt
na jedenáct bude sled závodů
přerušen vyhlášením výsledků
prvních čtyř kategorií a pokra-
čování následuje v 10.20 hodin.
Předpokládaný závěrečný běh

školních smíšených štafet je na
rozpisu v 11.45 hodin. 

Po skončení Běhu ulicemi
města se mohou účastníci i di-
váci připojit k Běhu Terryho
Foxe. Zakoupením propagač-
ních předmětů s jeho logem
přispějí k boji proti rakovině.

Vyhlášením vítězů v pravé
poledne bude dvanáctý ročník
Běhu ulicemi města zakončen.
Organizátorem je Atletický klub
Bohumín, o. s., akci sponzorují
město Bohumín, ŽDB Group
a.s. a Bochemie, a. s. K usku-
tečnění běhu přispěli také
všichni, jejichž jména se objeví
v názvech jednotlivých běhů.

Běh ulicemi Bohumína je po-
pulární v celém regionu, jezdí
si k nám zaběhat také sousedé 
z Polska nebo z jiných krajů. 
V letošním dvanáctém ročníku
očekávají pořadatelé již pětiti-
sicího běžce na trati ulicemi
Bohumína.

František KREJZEK

Oba druhy ježků jsou si vel-
mi podobné. Hlavu ježka zá-
padního zdobí na jinak svět-

lém podkladu tmavý pruh tva-
ru V od čenichu k očím, tzv.
brýle. Ježek východní se odli-
šuje zase šedobílým břichem.
Spolehlivě se dají oba druhy
rozlišit především pomocí zna-
ků na lebce. Dospělý ježek má
na hřbetě okolo 7 tisíc ostnů.

Na lov se vydávají večer, kdy
je často prozradí šustění nebo
funění. V jejich potravě sice
převládá živočišná složka, na-

příklad žížaly, měkkýši, drobní
obratlovci apod., ale konzu-
mují i plody. Při lovu hmyzu na
vyhřátých vozovkách doplácejí
na svou pasivní ochranu - sto-
čení do klubíčka. Mnoho jich
tak zahyne pod koly aut. Kaž-
doročně nalézám ve městě a je-
ho okolí dvě desítky přejetých
jedinců.

Aktivní jsou od dubna do
září. Za teplého počasí může-
me ježka někdy zastihnout ta-
ké v listopadu nebo dokonce 
v prosinci. Na podzim upadají
ježci do zimního spánku v peč-
livě upraveném hnízdě pod lis-
tím, v kompostech nebo mělké
noře. V této době klesá jejich
tělesná teplota až na 4 oC. Mi-
mo dobu rozmnožování žijí sa-
motářsky a den tráví v neupra-
veném hnízdě vystlaném trá-

vou pod keři nebo kořeny stro-
mů. Samice má obvykle jeden,
výjimečně dva vrhy ročně mezi
koncem dubna a začátkem srp-
na. Ve vrhu je 2 až 10 slepých
mlá�at, která mají při naroze-
ní ostny ukryté v kůži; čerstvě
rostoucí ostny jsou bílé. Ježci
se dožívají průměrného věku
dvou až tří let, maximálně sed-
mi let.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Hlava ježka západního s »tmavý-
mi brýlemi«.

Lebka ježka východního.

Ježek je naším nejznámějším hmyzožravcem (Insectivora).
V Česku žijí dva příbuzné a vzájemně si velmi podobné druhy -
ježek západní a ježek východní. Žijí na okrajích lesů, v křovi-
nách, ale i v městských parcích a zahradách. Nejhojnější jsou 
v nížinách, v horách vystupují asi do 800 m n. m. Na Moravě 
a ve Slezsku je hojnější ježek východní (Erinaceus concolor).
Výskyt ježka západního byl v Bohumíně prokázán poprvé
teprve vloni ve Skřečoni. 



jsem dříve vídávala jako ruiny
nebo zašlé stavby, je nyní velmi
krásné. Namátkou třeba bývalá
prastará vodárna, kdysi tajem-
ná, s vytlučenými okny, schova-
ná v »hlubokých lužních hvoz-
dech« nebo aspoň v místě, kte-
ré po nich zbylo. Tenkrát mi
naháněla hrůzu a podivnou bá-
zeň, nyní je veselým originál-
ním penzionem, kde se mi do-
stalo té cti pobývat a spatřit
město z výšin rozhledny. Větši-
na milých zákoutí, kam jsem
často zabrousila jako dítě, vzala
za své už kolem roku 1971 (sta-
ré uličky, lesíky, stavy, sympa-
tická elektrická tramvaj…). To
mě hodně bolelo a jistý smutek
se do duše vkrádá dodnes. 
A pokud jsem něčím zklamaná,
tak necitlivým zacházením se
hřbitovy na Mí-
rové ulici v No-
vém Bohumíně.
Vím, že se město snažilo ubrá-
nit alespoň torzo židovského
hřbitova, pietní místo maličko
upravené před a pak zachráně-
né po povodni. Měli bychom
mít úctu k našim mrtvým a je-
jich památce. 

Při široké škále činností, kterým se
věnujete, se setkáváte s mnohými
zajímavými lidmi. Kdo z nich byl
pro vás největší inspirací a čím?

Mnoho zajímavých lidí mě
inspirovalo už v Bohumíně. Je-
jich stopy vnímavý čtenář a pa-
mětník nachází na stránkách
knihy Dům učitelů. V Praze na
mě navždy zapůsobili někteří
moji kantoři: slavný historik,
hispanista, autor mnoha krás-
ných knih a moravský rodák Jo-
sef Polišenský, vynikající pře-
kladatel a profesor portugalšti-
ny Zdeněk Hampl, mé sympa-
tické učitelky jazyků Danielle
Millet, Marina Lopez a Nadja
Alvez, také latinoameričtí kole-
gové v zahraniční redakci čes-
koslovenského rozhlasu a něk-
teří lidé z brazilského i portu-
galského velvyslanectví v ČR.
Navzdory rozdílu věků či ná-
rodností, přes své ohromné
znalosti, zásluhy a rozhled, při-

stupovali k mla-
dému člověku

přátelsky, bez povýšenosti, o-
tevřeně a dovedli přivodit
ohromný zápal pro danou věc 
i rozvinout talent. Dnes se i já
snažím na vysoké škole probu-
dit ve svých žácích to nejlepší,
co v nich je, a zažívat s nimi ve-
liké vzájemné obohacení. 

Mluvíte pěti jazyky, šestý se učíte.
Který je to jazyk a podle čeho si je
vybíráte?

Ač to vypadá, že jsem si cizí
jazyky vybrala, zdá se mi, že ke
mně přišly samy. Polština a ruš-
tina téměř od kolébky, fran-
couzština od jisté události, kdy
jedna paní učitelka (Ilona Paz-
derová) učila nepovinně v 6.
třídě ZDŠ 1. máje pár nadšenců
a následně byl tento jazyk jed-
nou volbou na gymnáziu v Bo-
humíně. Líbila se mi španělšti-
na, v roce 1977 ovšem otevřeli
na FFUK francouzštinu jen 
s portugalštinou. Právě tu učil
výše zmíněný docent Hampl.
Španělštinu jsem pak k portu-
galštině přidala. Mohu říct, že
polština, ruština a španělština
jsou mi velmi milé, dohovořím
se s přáteli, užívám si filmy 
a četbu v originále. Francouz-
ština a portugalština jsou pro

mě jazykem komunikace, zvlá-
dám je téměř jako rodilý mluv-
čí, zároveň se staly součástí mé
osobnosti, je to taková vzájem-
ná láska, v těch jazycích se mi
zdají i sny. A poslední jazyk,
který mi nyní vydává svá tajem-
ství, je hebrejština. 

Z Bohumína vzešlo mnoho 
literárních autorů. Čím je zdejší
prostředí tak inspirující?

Je inspirující tím, čím je svojí
podstatou, viditelnou i nevidi-
telnou. Je to věčná křižovatka
cest a lidských osudů v historii 
i současnosti. Kdo se zde naro-
dil, přinesl si to do vínku. Kdo
sem přišel žít, jistě zakořenil dí-
ky oné magické přitažlivosti.
Tvůrčí lidé vidí za hranici
hmotných věcí, ve zdánlivé šedi
a monotónnosti nacházejí poe-
zii i dramata. Nemohou necítit
energie místa, kde se dotýkaly
tři ohromné říše, kudy projely 
a prošly tisíce lidí ze všech ze-
mí, kde se usadili příchozí růz-
ného původu i jazyků, místa,
které vždy bylo »Bohu milé«.
Říká se, že je cosi tajemného
ukryto hluboko v močálech 
a pak v tušené blízkosti hor, do
nichž se jezdí spletí zchátralých
ocelových měst. 

Připravil František KREJZEK
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rozhovor

V Bohumíně jsem prožila krásné dětství

Jak dlouho jste žila v Bohumíně
a co vás tenkrát okouzlilo natolik,
že se ve svých knihách vracíte 
do rodného města?

V Bohumíně jsem žila prv-
ních 19 let svého života nepře-
tržitě, dalších 5 let jsem se pra-
videlně vracívala v době studií
za rodiči. Od roku 1982 bydlím
trvale v Praze, ovšem do rodné-
ho města jsem jezdila velmi
často až do roku 2001, než zem-
řela moje matka. Moje návraty
jistě způsobil i fakt, že jsem 
v Bohumíně a vůbec ve Slezsku
prožila opravdu krásné dětství,
za což vděčím svým rodičům,
dalším příbuzným a taky osu-
du, že mi dal poznat hodně zají-
mavých i dobrých lidí. 

Máte tady kamarády z mládí? 
Udržujete s nimi kontakty?

Mám v Bohumíně dobré přá-
tele a známé. Myslím, že se to
projevilo i na autogramiádě
knihy Dům učitelů na gymná-
ziu loni v květnu. Přišli všichni,
komu čas dovolil. A z několika
kamarádek z mládí se staly věr-
né přítelkyně. Jsou to tři ženy,
Stázka Stoklasová, Jana Lepa-
rová a Kamila Smigová. S nimi
udržuji nejvíce kontaktů a pak
též s některými bývalými spolu-
žáky a profesory gymnázia.

Odešla jste za rodinou, za prací
nebo za lákavou možností Prahy?

Do Prahy jsem odešla na
Univerzitu Karlovu. Ono město
mi bylo důvěrně známé od dět-
ství, jelikož zde žila část naší ro-
diny, a pak tam o něco dřív než
já studovala i moje starší sestra.
To mi ulehčilo volbu, ale byla to
i souhra náhod, které prý
ovšem neexistují. Později jsem
zůstala kvůli práci a nakonec
jsem se v hlavním městě i vdala.

V posledních letech zmizela 
v Bohumíně mnohá zákoutí, která
se vám vryla do paměti. Nejste
zklamaná měnící se tváří města?

O zklamání z toho, o co se za-
sloužilo vedení města a jeho o-
byvatelé po roce 1989 nelze vů-
bec mluvit. Naopak. To, co

V květnu přijela Alena Mrázová (vlevo) pokřtít do Bohumína svou novou
knihu Dům učitelů. Foto: Lucie Balcarová 

V anketě Osobnost roku 2007 získala ocenění Významní ro-
dáci Alena Nohová-Mrázová. V našem rozhovoru se pedagož-
ka, spisovatelka a překladatelka vyznává ze své lásky k rodné-
mu městu Bohumínu.
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krátce

Na neděli 20. dubna při-
pravila komise sportu při ra-
dě města spolu s Atletickým
klubem Bohumín, Domem
dětí a mládeže v Bohumíně 
a SK Šafrata 4. ročník Krosu
Gliňoč. 

Uskutečnil se v areálu Bu�
fit ve Skřečoni a po úvodním
výstřelu se na tra	 dlouhou
800 metrů vydali jako první
předžáci. Pak se střídali běžci
všech věkových kategorií, pro
které byly připraveny různé
délky tratí - nejdelší měřila tři
kilometry. Letos na tra	 vyrazi-
lo pětačtyřicet běžců, které ne-
odradilo ani nepříznivé počasí
a rozmoklý terén. Nejlepší 
z nich získali ceny. (jahr)

»Kros Gliňoč« se běžel už počtvrté

Novým místem konání bude
Dům kultury ŽDB Group, kam
zavítá se svou Fitness Tour ně-
kolikanásobný mistr republi-
ky, Evropy a světa ve sportov-
ním aerobiku David Huf. Té-
měř celodenní aerobikový ma-
ratón se koná už pošesté, letos
to bude v sobotu 24. května. 

»Naše občanské sdružení se
stalo spoluorganizátorem celo-
státní Fitness Tour, ve které se

představí David Huf společně 
s neméně úspěšnou cvičitelkou
aerobicu Pavlou Rožumberskou.
V programu nabídneme klasický
aerobic i dance yoga aerobic nebo
aerobic pro děti,« říká za pořá-
dající občanské sdružení Ae-
robic Club Bohumín Iveta
Dendisová. Podrobnější infor-
mace jsou k mání na webu
www.aerobikbohumin.net.

Lukáš KANIA

Aerobic s Davidem Hufem
Bohumínští organizátoři oblíbené květnové aerobic show

připravují její letošní pokračování. Také letos bude mít
hvězdné obsazení, ale mírně změní podobu.

Začátkem měsíce se v Jab-
lonném nad Orlicí konalo mist-
rovství ČR v přespolním bě-
hu. V kategorii mladších žáků
obsadil Martin Perutka (r.
1995) na trati dlouhé 2 000
metrů krásné 3. místo a získal
bronzovou medaili. Děkujeme
nejen jemu, ale také jeho rodi-
čům, a věříme, že v tréninko-
vém úsilí nepoleví. 

11. dubna se uskutečnila val-
ná hromada AK za více než
devadesátiprocentní účasti de-
legátů. Poděkovali jsme trené-

rům za jejich obětavou práci 
s mládeží, stanovili si cíle pro
nejbližší období a zhodnotili
příznivé podmínky k přípravě
na hřišti a v prostorách Zá-
kladní školy na ul. Čs. armády.
Jednání byla přítomna také ře-
ditelka školy Jiřina Fismolová.

Věříme, že naši mladí atleti
budou i letos dobře reprezen-
tovat nejen oddíl, ale i naše
město, které výrazně finančně
přispívá na jeho činnost. 

Zdeněk VESELÝ, 
předseda AK Bohumín

Atleti zahájili bronzem
Letošní letní atletická sezóna začala pro Atletický klub 

Bohumín více než úspěšně. 
Kuželky hrát umíme

Na městském turnaji seni-
orů v kuželkách se 3. dubna
ukázalo, že kuželky hrát u-
míme. Za bohumínskou or-
ganizaci Svazu postižených
civilizačními chorobami se
turnaje zúčastnilo jedenáct
členů. Dobrá sportovní nála-
da, ale hlavně snaha a bojov-
nost přispěly k jednoznačné-
mu vítězství našeho týmu.

První místo získala Jindřiška
Hřibňáková, která uhrála 182
bodů, a za své vítězství obdrže-
la dort věnovaný vedoucí od-
boru školství, kultury a sportu
Pavlou Skokanovou. Druhé
místo patřilo Janě Adamcové
se 177 body a třetí se umístil
Jiří Vilček. Všem členům bla-
hopřejeme a doufáme, že ve
svých sportovních úspěších
budou i nadále pokračovat.

Jarmila HABRAMOVÁ

Úspěšní šachisté
Bohumínští šachisté, sdru-

ženi pod TJ Viktorie Bohu-
mín, mají odehrány soutěže
družstev v sezoně 2007 -
2008, a to vcelku úspěšně.

Družstvo "A" se v Krajské
soutěži ziskem 14 bodů celko-
vě umístilo na pěkném 6.-7.

místě z 12 družstev. Naše silně
omlazené družstvo "B" v okres-
ním přeboru nezklamalo a zis-
kem 6 bodů skončilo na 8. - 9.
místě z 10 družstev. 

Od května do srpna se ša-
chisté budou scházet nepravi-
delně, od září vždy od 16.30
hodin v nekuřácké hrací míst-
nosti TJ Viktorie Bohumín
(Sokolovna - naproti nemoc-
nici). Zveme všechny přízniv-
ce. (chro)

Začíná seriál závodů 
Lochness Gliňoče

Seriál MTB závodů pro
všechny nazvaný Lochness
Gliňoče začíná XC MTB Ce-
nou Bohumína 1. května. 

Po vyhlášení výsledků Škol-
ní MTB ligy, která bude závo-
du předcházet, odstartují ve 12
hodin v kategorii E na tři o-
kruhy mladší žáci. Délka zá-
vodního okruhu je 2 kilomet-
ry. Poslední start závodu bude
ve 14.15 hodin. Junioři a muži
při něm absolvují 10 okruhů.
Závody slibují hezký sportovní
zážitek. V posledních čtyřech
ročnících v družstvech vítězil
Sportovní klub Šafrata.

Hlavní kategorií pro rok
2008 jsou F1 - mladší masters
a žákyně. Přij�te se do areálu
Gliňoče podívat a povzbudit
naše cyklisty. (red)

»Kros Gliňoč« zahajovala kategorie předžáci a předžákyně. Po úvodním výstřelu startovní pistole jako první
vyrazily na tra� dlouhou 800 metrů děti narozené v roce 1997 a dříve. Foto: Jaromír Hrbáč
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Obdobná debata se vyvíjela 
i na posledním jednání zastupi-
telstva. Jak snadné je tvrdit, že
vůbec není důvod zabývat se po-
souzením vlivu případného roz-
šíření těžby štěrku a jak popu-
lární je říct, že není zájmem měs-
ta aby firma Rockwool budovala
hektary betonových ploch skla-
dů. Opravdu to může sklidit po-
tlesk obyvatel bydlících blízko
štěrkovny a těch, kteří bydlí
blízko Rockwoolu, ale na zase
tak blízko, aby byli vykoupeni. 

Ale proč neposoudit za pení-
ze těžební společnosti všechny
vlivy na životní prostředí a o-
bydlí okolních spoluobčanů a ne-
rozhodnout až potom? Záměr
Štěrkoven je již omezen jen asi
na čtvrtinu a naopak skýtá vý-
hody pro rekreační oblast v Šu-
nychlu, která slouží všem obča-
nům města. 

Proč neposoudit za peníze fir-
my Rockwool, za jakých podmí-
nek může firma, přinášející prá-
ci stovkám na-
šich občanů, ve
městě dále pod-
nikat? Když prokazatelně od své-
ho příchodu investovala právě
do zlepšení životního prostředí
stovky milionů korun (a v žád-
ném případě nemá zájem budo-
vat »hektary betonových ploch«,
ale když to tak pěkně zní!).

A rozhodnout až po tomto
posouzení.

Ano, je snadné být proti již
nyní. Kdo ale cítí odpovědnost
za celé město, za práci pro lidi,
za to, že kompromisní soužití fi-
rem a obyvatel může přinášet 
efekt pro další rozvoj města, ten
nemůže být populistou. Kam
bychom za ty roky s populis-
mem došli?

Když se v roce 1996 ucházel 
o naši nemocnici podnikatel Ba-
rot, tleskali mu mnozí zaměst-
nanci a my jsme byli s pochyb-
nostmi zprvu velmi neoblíbení.
Všechny Barotovy nemocnice
brzy zkrachovaly a ani naše by
zde již nebyla, kdybychom tehdy
chtěli být populární. Takových
případů jsou desítky, protože se
nikdy nelze zavděčit všem.

Při budování
dětských kout-
ků a hřiš	 čelíte

stížnostem, že děti hlučí. Je to
ale důvod rezignovat na to, aby
si děti měly kde hrát - a třeba
nebraly drogy?

Když budujete parkoviště,
setkáte se s odporem těch, kteří
nemají auta. A naopak - když
před záplavou aut hájíte zelené
plochy, jste trnem v oku auto-
mobilistům, kterým neumožňu-
jete mít stále na očích jejich ko-
vové miláčky. Ale je to důvod
nehledat rozumný kompromis?

Mnozí chtějí bydlet v klidu na
samotě, ale zároveň mít cestu až
k domu a autobus po ruce. Ale
běda, když je autobusová za-
stávka pod okny jejich domu!

To přece nemůžeme myslet váž-
ně, kdo to má se zastávkou pod
okny vydržet! Ale je to důvod
pro to, abychom zrušili autobu-
sy? Tak nás prostě někdo nebu-
de mít rád, ale co se dá dělat.

Nájemníci bytů by zase jistě
uvítali, kdybychom více opravo-
vali a třeba měnili okna. Ale do
oprav dáváme většinou jen to,
co se vybere na nájemném. Bylo
by snadné dát více, ale máme
raději přestat opravovat a čistit
chodníky, zhasnout veřejné o-
světlení? Bylo by to pohodlnější,
ale ne spravedlivé.

Skoro to vypadá, jako bychom
se těšili na dobu, kdy neponese-
me odpovědnost a budeme moci
jen populisticky kritizovat a zís-
kávat laciné body, když se při-
kloníme tu na onu stranu sporu,
tu zase na jinou, podle toho, ko-
ho je zdánlivě více. 

Ale není to tak. Věříme totiž,
že občané tuto snahu o sprave-
dlnost chápou a věří nám. 

A dali nám to znát i ve vol-
bách. To moc zavazuje. Svou zod-
povědnost poneseme dál a po-
pulismu nepodlehneme. 

Petr VÍCHA, MO ČSSD

pol i t ika

Populismus a odpovědnost nejdou dohromady
Nedávno jsem opět musel přemýšlet o hranici mezi populis-

mem a odpovědností. V debatě na TIK o kanalizacích zástupci
ODS nabízeli kanalizaci všem. Já jsem musel hájit nepopulární
stanovisko, že všude to opravdu nepůjde. Protože někde to není
prostě technicky možné a někde je vybudování kanalizace do
vzdálených objektů zcela neefektivní. Ale kdo nenese odpověd-
nost za finance všech občanů, může směle navrhnout cokoliv.

Střední škola Bohumín
získala za svou činnost v ob-
lasti celoživotního vzdělává-
ní certifikát Místní centrum
celoživotního vzdělávání.

Jako jedna z mála středních
škol v ČR byla naše škola po-
věřena pilotně ověřit projekt
Uznávání výsledků neformál-
ního vzdělávání a informální-
ho (sebevzdělávacího) učení
(UNIV) v sítích škol. Škola
poskytuje dospělým teoretické
znalosti a praktické dovednos-
ti na dílčí kvalifikaci »obsluha
CNC obráběcích strojů«. Ta je
jednou z podmínek pro uznání
úplné kvalifikace k získání vý-
učního listu na obor obráběč
kovů. Dalšími dílčími kvalifi-
kacemi jsou soustružení, fré-
zování, broušení a vrtání. Pro
každou z nich jsou závazné
kvalifikační a hodnotící stan-
dardy, podle kterých probíhá
ověřování pod dohledem au-
torizované zkušební komise.

A právě naše škola byla 8.
dubna tímto úkolem pověřena
Národním ústavem odborné-
ho vzdělávání (NÚOV). Za ú-
časti zástupce NÚOV, pozoro-
vatelů z firem a jiných vzdělá-
vacích středisek, pod dohle-
dem zkušební komise, absol-
vovali toto ověření dva ucha-

zeči. Náročný úkol, který byl
pro ně připraven, zvládli po
všech stránkách. Oba uchazeči
se na zkoušku připravili velmi
zodpovědně a předvedli velmi
dobré znalosti. Po zásluze ob-
drželi osvědčení »obsluha
CNC obráběcích strojů«.

Karel BEDNARZ

Závody dětí 
na horských kolech

Sportovní klub Šafrata po-
řádá již 10. ročník Školní
MTB ligy. Závody se poje-
dou 1. května na okruhu v a-
reálu Gliňoč. 

Zúčastnit se mohou děti od
ročníku narození 2000. Při-
hlášky lze podat přímo před
startem mezi půl devátou a půl
desátou. Deset minut před de-
sátou odstartuje první katego-
rie mladších předžákyň.

Při prezentaci předloží ú-
častníci průkaz zdravotní po-
jiš	ovny. Pořadatelé doporuču-
jí použít ochranné pomůcky
(rukavice, chrániče kolen...),
použití přilby je ale povinné!
Kola v dobrém technickém sta-
vu (nevyžaduje se bezpodmí-
nečně horské kolo - lze se zú-
častnit na jakémkoliv kole). 

Každý účastník obdrží slad-
kou odměnu, tři nejúspěšnější
závodníci každé kategorie věc-
né ceny. (šaf)

Centrum celoživotního vzdělávání

Zkouška praktických znalostí obsluhy CNC obráběcích strojů v dílách
Střední školy Bohumín. Foto: Karel Bednarz

pozvánka
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Těžba štěrkopísku v prosto-
ru Kališoku probíhá již řadu
let. Oblast těžby se v průběhu
let několikanásobně zvětšila.
Každé rozšiřování dobývacího
prostoru přijímají občané Šu-
nychlu, jejichž domy jsou blíz-
ko, s obavami. Za léta těžby
mají zkušenosti s prachem,
hlukem, blátem, otřesy a do-
konce i s praskáním domů - to
všechno jsou průvodní jevy
těžby a provozu těžkých ná-
kladních aut.

Komise pro městskou část
Šunychl a Kopytov zasedala
31. března a na své zasedání
pozvala občany Šunychlu a Ko-
pytova, kteří chtěli být o zále-

žitosti infor-
mováni, a také
zástupce měst-
ského úřadu. Veřejného zase-
dání komise se zúčastnilo vel-
ké množství občanů (odha-
dem okolo 50), pracovníci sta-
vebního odboru MÚ a místos-
tarostka Věra Palková.

Na zasedání jsem neslyšela
od přítomných občanů žádnou
podporu pro záměr společnos-
ti, přestože na rozšíření těžby
je možno najít i kladné strán-
ky: příjem pro město z prodeje
pozemků a z výnosů těžby,
možnost zvýšení retenční
schopnosti jezera pro případ
povodní a lepší možnosti pro

rekreaci v severní části jezera.
Záporné vlivy podle názoru
občanů převažují. 

Občané Šunychlu pocítí
všechny již známé negativní
dopady těžby a zatím nikdy
neuspěli při jednání o vlivu
těžby na své domy a životní

prostředí, pří-
padně o kom-
penzaci škod.

Proto nesouhlasí se záměrem
společnosti Štěrkovny rozšířit
těžbu a očekávali stejný postoj
i od zastupitelů. 

Na zasedání zastupitelstva
14. dubna vyslechli přítomní
zastupitelé argumenty vedení
města, diskutujících zastupite-
lů, přítomných občanů i zá-
stupce společnosti Štěrkovny.
Zastupitelů města, kteří by
upřednostnili názor občanů
před požadavky společnosti
Štěrkovny nebylo ale dost na
to, aby byl návrh na změnu ú-
zemního plánu zamítnut. 

Nyní, po schválení návrhu,
se k záměru společnosti Štěr-
kovny budou vyjadřovat různé
organizace a konečné slovo
bude mít opět zastupitelstvo
města. Občané Šunychlu dou-
fají, že při konečném hlasová-
ní převáží u zvolených zastupi-
telů spokojenost občanů nad
případným příjmem do po-
kladny města.

Marta BOČKOVÁ, členka
zastupitelstva města (ODS),

předsedkyně komise pro městskou
část Šunychl a Kopytov

pol i t ika

Jak to bude dál s Kališokem?
Společnost Štěrkovny, spol. s. r. o., Dolní Benešov podala 

na konci minulého roku návrh na změnu územního plánu, ve
kterém navrhuje rozšíření území, určeného k dobývání písku
a štěrkopísku. Každý návrh na změnu územního plánu musí
nejprve schválit zastupitelstvo města. Zmíněný návrh byl při-
praven jako jeden z jednacích bodů pro zasedání zastupitel-
stva města Bohumína na 14. dubna. 

Srdečně zveme na májovou veselici
Městský výbor 
Komunistické 

strany Čech 
a Moravy 

v Bohumíně
Vás zve na 

Májovou veselici, 

která se koná ve čtvr-

tek 1. května od 14 

do 22 hodin v areálu

PZKO na ulici Masa-

rykově. 

Je připravena hud-

ba, tombola i občer-

stvení - pivo, limoná-

da, párky, bramboro-

vé placky, makrely.

Vstupné je 30 korun.

Přij�te se pobavit.

pol i t ika

Ilustrační foto Jiří Spáčil
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Odešel náhle, 
odešel mlád, 

vzpomínej s námi, 
kdos ho měl rád.

28. dubna uplyne 

5 let, co nás navždy 

opustil ve věku 

30 let náš milovaný

syn, bratr, strejda, bratranec, 

vnuk a kamarád 

pan Jan FEDOROWICZ 

�
Zároveň vzpomínáme

25. dubna 

nedožitých 

59 let 

našeho 

tatínka, 

bratra a dědečka 

pana Jana FEDOROWICZE. 

Kdo jste je znali, 

vzpomeňte s námi.

1. května by se dožila jednoho sta let 

známá dvojčata 

Emil a Eduard ŠKUTOVI
ze Záblatí.

Za rodinu Pepa.

Co Ti víc, maminko, 
mohu dát, než kytici 
na hrob a vzpomínat.

28. dubna 

by se dožila 85 let 

paní Aurelie

CHLEBKOVÁ 

a zároveň 11. května tomu bude 10 let, 

co nás navždy opustila. 

S bolestí a láskou v srdci vzpomíná 

dcera Olga s rodinou.

Kdo byl milován, nikdy
nebude zapomenut.

28. dubna 

vzpomeneme smutné

6. výročí úmrtí našeho

drahého tatínka, 

dědečka, pradědečka 

a tchána 

pana Oldřicha MACHACZKA. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu 

tichou vzpomínku s námi. 

Dcery Eva a Božena s rodinami.

Dotlouklo srdíčko, 
ztichl Tvůj hlas, 

ale vzpomínky na Tebe
dál žijí v nás.

29. dubna 

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

pana Pravoslava ČERNOUŠKA.

�
Stále vzpomíná 

manželka Anna s rodinou.

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

5. května 

vzpomeneme 5. výročí

úmrtí mého manžela,

tatínka, dědečka 

pana Antonína MALOTY. 

S láskou vzpomínají manželka Miluše,

syn Marek s rodinou, 

dcera Markéta s rodinou.

�
12. května 

vzpomeneme nedožité

80. narozeniny 

paní 

Drahomíry

ŠKOLUTOVÉ. 

S láskou vzpomíná manžel Milan, 

dcery Jana, Eva a Miluše 

s rodinami.

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

kde Ti hvězdy v noci rozkvetou.
V našich srdcích žiješ dál 
se vzpomínkou bolestnou. 

25. dubna 
vzpomeneme 

2. výročí úmrtí našeho
drahého syna 

pana Antonína
BALCÁRKA. 

Těm, kdo jste ho znali, děkujeme 
za tichou vzpomínku. 

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
rodiče, bratr Jiří a sestra Anita s rodinou.

Jen vzpomínky nám zůstaly
na roky kdysi š�astné. 

Jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné.

2. května vzpomeneme

2. smutné výročí 

úmrtí mého 

milovaného přítele 

pana Rostislava PŘÍLUČÍKA
z Bohumína. 

S láskou a bolestí v srdci, kterou čas jen

těžko hojí, vzpomíná a nikdy nezapomene

přítelkyně Anna Suchánková s rodinou.

Dotlouklo srdíčko, 
ztichl Tvůj hlas, 

ale vzpomínka na Tebe
dál žije v nás.

29. dubna 

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

pana Josefa CHLAPKA. 

S láskou a úctou vzpomínají 

syn Josef s rodinou 

a sestry s rodinami.

Vzpomínky - úmrtí
11. dubna zemřela 

po krátké nemoci ve

věku 66 let naše 

maminka, babička 

a prababička 

paní Alena
ŠTUDENTOVÁ. 
S naší milovanou jsme

se rozloučili v úzkém rodinném kruhu.

Kdo jste ji znali, věnujte jí vzpomínku

společně s námi.  Za celou rodinu syn Petr

s rodinou a dcera Pavla s rodinou.
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pozvánky

T E X T I L
prode jna  v  budově  k ina

N O V Á  K O L E K C E
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

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

4. května vzpomeneme

nedožitých 85 let 

našeho tatínka, 

manžela, dědečka,

pradědečka, švagra 

a strejdy 

pana Andreje MIRGY. 

S láskou a úctou vzpomínají děti Marta,

Valika, Ondrej, Betka, Viktorie, Tono,

manželka, vnoučata a pravnoučata.

25. dubna oslaví 

své 65. narozeniny 

naše maminka 

a babička 

paní Irena

PHILIPPOVÁ.

A	 Tě provází zdraví,

štěstí a úsměv na tváři. Všechno nej 

Ti přejí dcery, ze	ové a vnuci 

Ivanka, Honzík, Miška, Pe	ka, 

Verunka, Alešek a Adélka.

5. května oslaví 

své krásné životní 

jubileum 70 let 

paní Vlasta

STACHOVÁ. 

Milá maminko,

přejeme Ti do dalších

let hodně zdraví, životního elánu, 

pohody a štěstí v kruhu rodiny. 

Dcera Pavla s rodinou 

a syn Mirek s rodinou.

26. dubna oslaví zlatou svatbu 

- 50 let společné cesty životem 

manželé Jaroslava a Josef

SOLICHOVI.

�
Ve stejný den oslaví 

paní Jaroslava Solichová 

71. narozeniny. 

Hodně zdraví, vzájemného porozumění,

lásky a pohody v rodinném kruhu 

přejí dcera Jarmila, Adoš, Jirka, 

Kristýnka a Martinka,

syn Petr, Michaela, Kačenka 

a Michal s Ankou.

Závod v požárním sportu
Okrskový aktiv Sdružení hasičů Čech,

Moravy a Slezska pořádá základní kolo po-
stupové soutěže v požárním sportu. Závod
sestává z běhu na 100 metrů překážek 
a z požárního útoku. Soutěž se koná 26.
dubna v 9 hodin u hasičské zbrojnice ve
Vrbici. Vítěz základního kola postupuje
do okresní úrovně, kde bude reprezento-
vat město Bohumín. Zveme širokou veřej-
nost a příznivce hasičů. (jap)

Cyklisté již jedou naplno
Okresní pohárová soutěž v cyklistice má

za sebou už první závody. Hodinovka se
startem v 10 hodin v Dolní Lutyni nabíd-
ne příležitost získat další body do celkové-
ho hodnocení. Závod pořádá SK Šafrata
26. dubna. Na sedmikilometrový úsek se
vydají mladší žáci a žákyně, které čekají tři
okruhy. Starší žáci a žákyně absolvují čtyři
kola, kadeti, juniorky, ženy a masters bu-
dou na trati kroužit šedesát minut. Muži 
s juniory vyjedou na silnici ve 12.15 hodin
a k hodinovce přidají ještě jeden okruh.
Závod se pojede za plného silničního pro-
vozu. (red)

1. května oslaví 

své životní jubileum

50 let 

pan Jan
ADAMČÍK.

K Tvému kulatému

jubileu Ti upřímně

gratulujeme a do dalších let Ti přejeme

pevné zdraví, lásku, štěstí a spokojenost 

v osobním životě. Manželka Jana, 

syn Honza s Ladou, synovec Ondřej 

s Katkou a Sebastiánkem, 

sestra Iveta s Pavlem a rodiče.

Vzpomínky - úmrtí

20. dubna oslavili 45. výročí 

společné cesty životem

manželé Karel a Dagmar

BYSTROŇOVI
z Rychvaldu. 

�
Milí rodiče, děkujeme Vám 

za Vaši lásku a starostlivost. 

Do dalších společných let 

hlavně hodně zdraví 

přejí dcera Ivana s rodinou 

a Pavla s dcerami.

Blahopřání - jubilea

Řekli si 
své ANO 
Marek Harazim Michaela Tvrdá, oba 

z Bohumína ● Miroslav Kačica a Slavěna

Mirgová, oba z Bohumína ● Michal 

Mackovčák a Nikol Kleczková, oba z Bo-

humína ● Petr Suchánek ze Stonavy 

a Petra Pawlasová z Bohumína ● Rosti-

slav Franek a Nikola Kaniová, oba z Bohu-

mína ● Josef Sevcsík a Šárka Badurová,

oba z Bohumína ● Petr Ševčík a Lenka

Marková, oba z Bohumína (mat)

Příjem inzerce do Společenské kroniky
pro OKO č. 9, které vychází 
7. května, končí 30. dubna.

Těšíme
se na
Vás!
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● Nebankovní půjčky - ex-
pres! Rychle, diskrétně, bez
poplatků. Do 100 000 Kč pro
všechny, kteří mají v bance
problém, peníze do 48 hodin
na váš účet, ✆ 739 428 152.

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

● 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.

● Koupím rodinný dům,
✆ 777 925 007.

● 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.

● Českomoravská stavební
spořitelna nabízí do 31.5.2008
pro vaše dítě do 1 roku věku
smlouvu o stavebním spoře-
ní bez úhrady za uzavření

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

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

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

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

● Koupím garsoniéru, 1+1
nebo 1+2 v Bohumíně, ✆ 
775 314 402.

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

● Pronajmu byt 1+1, ✆ 
777 979 158.

● Hledáme hodnou paní
z Bohumína, která postrádá ve
svém volném čase vnoučka (14
měs.), ✆ 737 544 012.

● Realitní makléř Naděžda
Gajovská, mobil 739 345 104,
REMAX/class, váš požadavek
v oblasti nemovitostí rychle
zrealizujeme. 

● K pronájmu kanceláře
25 m2, 58 m2, v centru města,
nad prodejnou PALKA-elektro.
Kuchyňka, WC, telefon, EZS,
parkování, nadst. výbava. Volej-
te 596 015 900, 596 015 913.

● PALKA-elektro přijme
do prodejny elektrospotřebičů
PRODAVAČKU. Informace
na ✆ 596 015 913, 596 015 900.

● PALKA-elektro přijme
do prodejny elektrospotřebičů
PRODAVAČE. Informace na
✆ 596 015 913, 596 015 900.

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!
Informace o podmínkách a cenách inzerce získáte

telefonicky na ✆ 596 092 282 nebo na www.mesto-bohumin.cz.

➡ ➡ ➡ Hit roku 2008
Vaše nejlepší cesta k penězům!
Jste ve finanční tísni? Dosloužila Vaše pračka, lednička či televize?

Pak tu máme pro Vás super nabídku nebankovní půjčky.

Nabídka platí pro:

● maminky na MD

● zaměstnance

● důchodce

● rentisty

Půjčky vyplácíme až do 100 000 Kč, dobu splatnosti si klient
může vybrat od 12 do 48 měsíců. Pravidelné měsíční splátky.

Příklad splátek: při půjčce 10 000 Kč - 969 Kč při 12 měsících.

➡ Nabízíme Vám půjčku bez ručitele, bez poplatků.

➡ Sepsání smlouvy v místě Vašeho bydliště.

➡ Klademe důraz na rychlost a diskrétnost.

Volejte 739 428 152

➡ ➡ ➡ 

Firma ESAM otevřela prodejnu 
domácích potřeb na tř. Dr. E. Beneše 182.
NABÍZÍME ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU

■ železářství, spojovacího materiálu, vodoinstalace, 
■ kuřoviny, zahradnických potřeb, kuchyňských potřeb
■ barev a laků

NOVĚ
■ drobné domácí elektrospotřebiče
■ elektroinstalace, elektrovodiče
■ velký výběr kuchyňského zboží Tescoma

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Telefon 596 012 572 www.esam.cz

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA 
ve sportovním centru KOTELNA
na ulici Mírová v Novém Bohumíně 

NABÍZÍ PRACOVNÍ MÍSTA na pozice 
vedoucí, zástupce, skladník, pokladní a prodavači masa a uzenin. 
Společnost KARIN se specializuje na prodej masa a uzenin, prodejna je 
samoobslužná, zaučení obsluhy proběhne v Havířově. 

Prodejna se otevírá dne 12.5.2008, 
otevírací doba od 6,30 - 19,00 hodin každý den.

KONTAKT: 603 521 214 - p. Tompošová 596 828 313 - p. Hesková
centrum@karin.cz 
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Komerční inzerce plošná
1/1 strana 6 000 Kč
3/4 strany 4 500 Kč
1/2 strany 3 000 Kč
1/4 strany 1 500 Kč

Při opakování
3 - 4 x sleva 10 %
5 x a více sleva 20 %

Cena za 1 cm2 15 Kč

CCeennyy  iinnzzeerrccee  vv  OOKKUU

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

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

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

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

TRUHLÁŘSTVÍ
■ výroba interiérového

nábytku

■ kuchyňských linek 
na míru

■ vestavných skříní

vč. počítačového návrhu

Tel. 739 324 318

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

NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY:

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

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

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

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

KONTAKT: e−mail  info@rybarstvirychvald.cz,
tel . :  596 546 224, 604 283 551, 731 505 125, 
fax: 226 002 412, www.rybarstvirychvald.cz

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
ŠIMEK A ŠIMKOVÁ

Mgr. Petr Šimek, advokát Mgr. Jana Šimková, advokátka

Studentská 1225, 735 81 Bohumín (naproti kinu), tel.: 553 401 050,
fax: 597 579 191, e-mail: advokati@ak-simkovi.cz

Web: www.ak-simkovi.cz

GENERÁLNÍ PRÁVNÍ PRAXE
občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, 

obchodní právo, trestní právo

BAZÉNOVÁ CHEMIE přímo od 
dovozce za velkoobchodní ceny
AB Chlortab 1 kg Tablety pro průběžné chlorování bazénové vody 199 Kč
AB Chloršok 1 kg Desinfekce s okamžitým účinkem 199 Kč
AB pH mínus 1 kg Snížení pH bazénové vody 78 Kč
AB pH plus 1 kg Zvýšení pH bazénové vody 99 Kč
AB Vločkovač 1 kg Vysrážení nečistot 119 Kč
SADA: AB Chlortab 1 kg; AB Chloršok 1 kg; AB pH mínus 1 kg; 

AB pH plus 1 kg; AB Vločkovač 1 kg 600 Kč
Doprava sady bazénové chemie zdarma až k vám. 

Nabídka platí do vyprodání zásob.

AB CHEMITRANS, s.r.o., 
ul. 9. května 627, Bohumín
(vchod vedle Policie ČR) 



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 24. dubna do 7. května 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, 

■ Do 29.5. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ KARLY SPÁ-
ČILOVÉ. Prostory Salónu Maryška.
■ 25.4. od 18.30 hodin DIVADLO JEDNOHO
HERCE - TOMÁŠ KOLIANDR v Maryšce. Ukázky
Malého prince.
■ 27.4. od 17 hodin RUSKO - PRAVOSLAVNÉ
VELIKONOCE. Neformální setkání přátel ruské
kultury. Hosty budou Nina Krioutchková a její stu-
denti operního a operetního zpěvu.
■ 28.4. od 17 hodin RELAXACE S ANIČKOU. Cvi-
čení i pro méně pohyblivé. 
■ 29.4. od 17 hodin PSYCHOLOGIE PÍSMA. 
6. lekce tajemství písma, vstupné 120 korun. 
■ 6.5. 17 hodin cyklus PSYCHOLOGIE PÍSMA,
7. lekce. 

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.

■ 29.4. v 17 hodin BUDEME NA TO DVA. Přípra-
va párů k porodu, centrum Bobeš.
■ 30.4. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK.
Centrum Bobeš.
■ 30.4. v 10 hodin VÝVOJ DĚTSKÉ ŘEČI. Beseda
s logopedkou, centrum Bobeš.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 28.4. od 14 do 17 hodin POČÍTAČOVÉ HRÁTKY.
Počítačová učebna DDM.
■ 29.4. od 17 do 20 hodin TURNAJ V KARETNÍ
HŘE BANG. 
■ 30.4. od 18 do 20 hodin KURZ EXCELU PRO
DOSPĚLÉ. Počítačová učebna. Cena za 5 lekcí
500 Kč.
■ 2.5. v 18 hodin ZÁKLADY POČÍTAČŮ PRO DO-
SPĚLÉ. Počítačová učebna. 

OSTATNÍ KULTURA

■ 27.4. v 17 hodin PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Tra-
diční akce pro děti a širokou veřejnost, areál So-
kolovny v Záblatí.

■ 30.4. v 16 hodin 2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ. Koncertní sál Základní umělecké ško-
ly Bohumín.
■ 1.5. v 21 hodin POLÍBENÍ ODRY A OLŠE ANEB
FONTÁNA SE PROBOUZÍ. Symbolické ukončení
rozsáhlá rekonstrukce centra Bohumína (viz po-
zvánka uvnitř listu).
■ 7.5. v 19 hodin RECESNÍ PLES. 15. ročník re-
cesního plesu pracovníků resortu školství v Bohu-
míně. Sál PZKO, ulice Masarykova.
■ 8. až 10.5. LaViNa - LÁska, VÍra, NAděje. Hle-
dej vojenský stan za PZKO na Masarykově ulici.
Začínáme 8.5. v 18 hodin, předpokládaný konec
10.5. ve 22 hodin. Čajovna, sportovní a lanové ak-
tivity, workshopy, městská hra, diskuse, film,
hudba (koncerty), fire show.

SPORT

■ 24.4. v 16 hodin Sokol Bohumín C - VOKD Poru-
ba C. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH, kužel-
na TJ Sokol Bohumín.
■ 26.4. v 8 hodin »SUCHOU NOHOU« ze Suchdo-
lu nad Odrou do Nového Jičína přes Sovinec. Tu-
ristický pochod cca 15 km. Sraz na nádraží ČD.
■ 26.4. v 10 hodin HODINOVKA - okresní poháro-
vá soutěž. Zahajovací cyklistický závod.
■ 26.4. v 16 hodin Viktorie Bohumín - Fučík Orlo-
vá. FOTBAL - OKRESNÍ PŘEBOR, hřiště Viktorie
Starý Bohumín.
■ 27.4. v 16 hodin FK Bohumín A - 1. BFK Frýdlant
nad Ostravicí. FOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR -
muži "A", hřiště FK Bohumín.
■ 30.4. v 16.30 hodin FK Bohumín B - Falco Doub-
rava. FOTBAL - OKRESNÍ PŘEBOR - muži "B",
hřiště FK Bohumín B - Vrbice.
■ 1.5. v 9.30 hodin 10. ŠKOLNÍ MTB LIGA. Závo-
dy dětí na horských kolech, areál Gliňoč.
■ 1.5. ve 12 hodin LOCHNESS GLIŇOČE. MTB
Grand Prix Euroregionu SILESIA 2008. Areál Gliňoč.
■ 3.5. v 16.30 hodin TJ Slovan Záblatí - TJ Sokol
Mosty. FOTBAL - 1.B tř., sk.C - muži, hřiště TJ
Slovan Záblatí.
■ 3.5. v 16.30 hodin Viktorie Bohumín - F. Doubra-
va. FOTBAL - OKRESNÍ PŘEBOR, hřiště Viktorie
Starý Bohumín.
■ 4.5. v 16.30 hodin FK Bohumín B - TJ Petřvald.
FOTBAL - OKRESNÍ PŘEBOR - muži "B", hřiště
hřiště FK Bohumín, Vrbice.

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. 

K3 BOHUMÍN 
Studentská 781,

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

■ do 30.4. JARO OČIMA DĚTÍ ZŠ ČS. ARMÁDY.
Výstava výtvarných prací dětí, foyer kina.
■ 27.4. v 19.30 hodin MYSTERY OF THE DANCE.
Taneční show irské taneční skupiny, kino K3 Bohu-
mín, vstupné 350 korun, v předprodeji 330 korun.
■ 29.4. až 4.5. VÍTĚZNÝ BOJ ČESKOSLOVEN-
SKÝCH A SPOJENECKÝCH LETCŮ A 50. BRI-
GÁDY. Výstava dobových snímků a dokumentů,
foyer kina K3 Bohumín. 
■ 1.5. v 15 hodin BOJOVALI JSME ZA VÍTĚZ-
STVÍ. Beseda s přímými účastníky bojů. Česko-
slovenští letci zavzpomínají na své osudové oka-
mžiky, foyer kina.
■ 5.5. - 1.6. VÝSTAVA PRÁCE DĚTÍ Masarykovy
Základní školy. Otevřeno v době provozu kina, 
anebo po individuální domluvě.

KINO K3 - FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

■ 26.4. v 19 hodin a 27.4. v 15 hodin 10 000 PŘ.
N. L. Dobrodružný film USA/Nový Zéland, přístup-
ný od 12 let, 70 Kč.
■ 27.4. v 10 hodin MADAGASKAR. Animovaná
komedie USA pro děti, 35 Kč.
■ 1.5. - 2.5. v 19 hodin TOUHA, OPATRNOST.
Špionážní thriller Čína/USA.
■ 3. - 4.5. v 19 hodin TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO
STARÝ. Film USA 2007, přístupný od 15 let.             
■ 4.5. v 10 hodin BROUČCI - BROUČKOVY TAJ-
NOSTI. Pásmo pohádek - Smolíček, Broučkovy
tajnosti, O Mikešovi - Co vyprávěl strýček Malinov-
ský, A měli se rádi, Krtek ve městě, Velká rodina.
■ 7.5. v 9 hodin P. S. MILUJI TĚ. Filmový klub pro
seniory. Film USA, přístupný od 12 let.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ Do 30.4. BETONOVÁ HRANICE. Výstava doku-
mentů Klubu vojenské historie o probíhající rekon-
strukci nejznámějších bohumínských bunkrů MO-
S5 Na trati a MO-S4 Šedá vila. V pondělí, úterý, čtvr-
tek a pátek od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.
■ 6.5. v 15 hodin S ČERTY NEJSOU ŽERTY. Čítár-
nička pro nejmenší věnovaná populárním pohád-
kovým postavám - čertům a čerticím. Pro děti je
kromě čertovských pohádek připravena výtvarná
dílnička, kde se mohou děti »čertovsky« vyřádit. 
■ 5.- 30.5. ZÁTIŠÍ. Výstava studentky Základní u-
mělecké školy v Bohumíně Venduly Michlíkové.
Malá galerie na chodbě.
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Boban hraje 
pro děti i dospělé

Večerním představením vstoupilo bo-
humínské ochotnické divadlo do světa
velkého umění. Pohádka na motivy We-
richova Fimfára, zasazená do prostředí
divákům dobře známého, vyvolala salvy
smíchu a bouřlivý potlesk. Nad chamti-
vostí, závistí a zlem samozřejmě nakonec
zvítězí láska a dobro. V kostýmech a scé-
ně připravené Martinem a Kamilou Krej-
čí se představilo 14 členů divadelního
spolku. Režie se ujal principál Petr Bie-
lan. Divadelní soubor uvažuje o hosto-
vání v Rychvaldě, Hradci nad Moravicí 
a dalších městech. Reprízu představení 
v našem městě odehrají ochotníci podle
ohlasu diváků. (frk)

Verše a kresba pocitů zaujaly
Literárních autorů má Bohumín v přepočtu na jednoho obyva-

tele snad víc, než kterékoliv jiné české město. Prostor pro autor-
ská čtení nabízí občanské sdružení Maryška ve svém Saloně na
náměstí T. G. Masaryka. Komponovaný pořad Vítání jara zastihl
jeho návštěvníky 3. dubna v dobré pohodě. 

V první části věnované poezii četla své verše Dagmar Čížová.
Básně Petra Korče si poslechli návštěvníci v podání Silvie Binaro-
vé. Hudebně podkreslil tuto pasáž kytarou a zpěvem Jaroslav Ho-
leš. Ve druhé části pořadu Vítání jara hovořila Renáta Bittová,
lektorka automatické kresby, o životě, meditaci a kresbě pocitů.
Do malování prožitkových obrazů se zapojili muži i ženy a všem se
pořad líbil. Atmosféra podvečera byla vřelá a srdečná. (čiž)

Dvě vicemiss z našeho města
Bohumínské dívky uspěly na semifinálovém večeru volby Dív-

ky roku 2008, které se 12. dubna uskutečnilo ve středisku Juven-
tus Karviná. Z reprezentantek našeho města se nejlépe umístila
čtrnáctiletá Hana Dendisová z Masarykovy základní školy, které
porota udělila druhé místo. Čtrnáctiletá Kristýna Skalková, 
rovněž žákyně Masarykovy základní školy, skončila třetí. Vítězkou
semifinálového kola Dívky roku se stala čtrnáctiletá Petra Čaba-
nová z Ostravy. V soutěži se o korunku krásy utkalo v oblastním
kole dvanáct dívek. Lukáš KANIA

Foto: archiv K3

Foto: Karvinský deník

Foto: Táňa Kajzarová


