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Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Kromě finanční odměny si
čestní dárci nejcennější tekuti-
ny odnášeli za své dárcovství ta-
ké permanentku do bohumín-
ského aquacentra i na filmová 
a kulturní představení v Bohu-
míně a drobné dárky města. Le-
tos poprvé dostali dárci také lá-
hev červeného vína, které pod-

poruje tvorbu červených krvi-
nek. Jejich jména jsou zapsána 
v pamětní knize města.

»Čestné dárce krve odměňujeme
proto, že si jejich dárcovství velmi
vážíme a chceme jim tak alespoň
symbolicky poděkovat a ocenit je-
jich dobrovolnost a ochotu pomá-
hat druhým. Z tohoto setkání se

stala hezká tradice, protože je oce-
ňujeme spontánně už od roku
1997, kdy jsme při povodních za-
čali blíže spolupracovat s Českým
červeným křížem,« uvedl starosta
Petr Vícha.

Město letos ocenilo celkem
46 čestných dárců krve - 11 žen
a 35 mužů. Za nejvíce bezplat-
ných odběrů odměnilo město
55letého Emila Šimíčka, který
dává krev už 36 let. 

(Dokončení na str. 7)

Nejvyšší ocenění za darování krve 

Bezplatné dárce krve, které Český červený kříž každoročně 
oceňuje podle dosažených počtů odběrů, přijali 3. března na
radnici bohumínští radní. 

Václav Roubíček, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje,
zahajuje zasedání rady na naší radnici. Foto: František Krejzek

1) Emil Šimíček získal za bezplatné darování krve nejvyšší možné ocenění - Zlatý kříž I. třídy. Daroval krev 
již 170krát. 2) Je potěšující, že mezi dárci krve se objevují každoročně mladé tváře. Foto: Lucie Balcarová
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DNES SI PŘEČTETE 

Příští OKO vyjde 
26. března,

uzávěrka 18.3.

V prostorách bohumín-
ské radnice proběhlo 5.
března jednání rady Sdru-
žení pro rozvoj Morav-
skoslezského kraje. 

Toto seskupení právnic-
kých osob od doby svého
vzniku v roce 1990 přijalo
mezi sebe do letošního ro-
ku 137 členů. Patří sem na-
příklad Biocel Paskov, OKD,
RWE Distribuční služby,
Škoda Vagónka, město Os-
trava, Tchas, VŠB-TÚ, ale
také naše město.

(Dokončení na str. 2)

Vzpomínková
akce k výročí 
narození TGM

Od narození prvního
československého pre-
zidenta Tomáše Garri-
gue Masaryka, zaklada-
tele svobodného státu
Čechů a Slováků, uplynu-
lo 159 let. Výročí si při-
pomněli 7. března zá-
stupci města položením
květů k bustě ve vstupu
do budovy radnice.

Prezident Masaryk je
čestným občanem No-
vého Bohumína, Staré-
ho Bohumína a Vrbice,
které byly v minulosti
samostatnými obcemi.
Do Bohumína Masaryk
zavítal v roce 1930 při ná-
vštěvě Těšínska. (red)
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Prodej pozemků ve Starém Bohumíně
Město nabízí tři krásné parcely pro výstavbu rodinných domků na Ovocné ulici

Město Bohumín nabízí 
k prodeji pozemky pro vý-
stavbu tří rodinných dom-
ků, tentokrát v městské části
Starý Bohumín, na Ovocné
ulici. Pozemky se nachází 
v zóně individuálního bydle-
ní. V blízkosti je základní
škola, mateřská škola, měst-
ská nemocnice, občanská vy-
bavenost jako obchody, poš-
ta a restaurace.

Jedná se o pozemek parcelní
číslo 386/1, který byl rozdělen
na tři parcely s parcelními čísly
386/1, 386/9 a 386/10 v katast-
rálním území Starý Bohumín
o výměře od 1 000 m2 až do 
1 484 m2 (viz mapka).

Všechny pozemky jsou sa-
mostatně přístupné z ulice
Ovocné a každý má možnost
napojení na inženýrské sítě. 

Na prodej pozemků bude
vyhlášeno licitační řízení. Mi-
nimální vyvolávací cena pro li-
citační řízení je 220 Kč za 1 m2.

Veškeré bližší informace 
o podmínkách a způsobu pro-
deje pozemků obdržíte na ma-
jetkovém odboru MěÚ Bohu-
mín v budově B, bývalé plicní

středisko, na oddělení pozem-
ků, číslo dveří 101 v přízemí.

Podmínkou prodeje pozem-
ků je uhrazení licitační jistiny
před konáním licitace, úhrada

kupní ceny při podpisu smlou-
vy o budoucí kupní smlouvě 
a uzavření »Smlouvy o budou-
cí kupní smlouvě« na dobu do
předložení platného stavebního
povolení nebo ohlášení stavby
dle § 104 stavebního zákona,
maximálně do 2 let od podpisu
smlouvy o budoucí kupní smlou-
vě pod sankcí 50 000 korun.
Po nabytí právní moci staveb-
ního povolení nebo souhlasu 
s ohlášením stavby bude uza-
vřena kupní smlouva s prove-
dením vkladu do katastru ne-
movitostí. Další podmínkou je
vydání kolaudačního souhlasu či
vydání oznámení o užívání stav-
by maximálně do 5 let od nabytí
právních účinků kupní smlouvy
pod sankcí 200 000 korun.

Kontakt: Jana Holeszová,
vedoucí oddělení pozemků,
majetkový odbor, MěÚ Bohu-
mín, www.mesto-bohumin.cz,
telefon 596 092 228, e-mail: 
holeszova.jana@mubo.cz.

Jana HOLESZOVÁ

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
(Dokončení ze str. 1)
Dvaadvacet zástupců z celé-

ho kraje, kteří jsou členy rady
sdružení, na svých pravidel-
ných zasedáních připravuje
podklady pro další jednání na
odpovídajících úrovních.

Na otázku, jaké výstupy z čin-
nosti sdružení ovlivnily život 
v našem kraji, odpovídá Miro-
slav Fabián, generální ředitel
sdružení: »V minulosti se nám

podařilo například urychlit vý-
stavbu dálnice D47 nebo rozvoj
ostravského letiště. Na probíhají-
cím jednání hovoříme o avizova-
ném opoždění výstavby dálnice
ve zbývajícím úseku. Rada přijme
k tomuto problému své stanovis-
ko a já ho budu 6. března tlumo-
čit na ministerstvu dopravy. Při-
pravujeme další kontrolní den,
příští shromáždění členů a řešení
toho, co je v tomto kraji podstatné.« 

Hosty jednání rady Sdruže-
ní pro rozvoj Moravskoslez-
ského kraje byli senátor Petr
Vícha a generální ředitel ŽDB
Group, a. s., Zdeněk Juchelka.

Starosta k jednání řekl: »Pro
nás je velkou poctou, že se jedná-
ní rady koná právě na naší radni-
ci. Budeme prezentovat problémy
Bohumína, které mohou vznik-
nout třeba tím, že je opět ohrože-
na dostavba dálnice.« (red) 

Vážená paní šéfredaktorko,
velmi ráda vyslovuji poděkování vaše-

mu redaktorovi Františku Krejzkovi za je-
ho velmi lidský přístup k mé žádosti o po-
moc. Jeho zásluhou jsem se po 56 letech
setkala se svou kamarádkou z dětství, což
bylo mé toužebné přání několika let. Potě-
šila mne jeho pozornost i prostor, který

využil ve vašich novinách OKO a čas, kte-
rý věnoval mému příběhu, jakých jsou ko-
lem tisíce. Byla jsem překvapena vstříc-
ností redaktora Krejzka, který si našel čas
nejen na zpracování mého příběhu, ale ta-
ké na osobní setkání, které bylo velmi mi-
lé a příjemné. V dnešní uspěchané době
jsou takoví lidé jako on velmi vzácní.

Byla bych velice ráda a potěšilo by mě
to, kdybyste redaktorovi také jménem
mým a jménem znovu nalezené Hildy Ku-
chejdové, roz. Seltenreichové, která už 49
let bydlí v Karviné, veřejně poděkovala.
Zaslouží si to! Současně bych ráda podě-
kovala paní Karkoškové z Rychvaldu, paní
Ireně Doležalové, paní Mileně Fanfarové
a bratrovi Hildy Ottovi - všichni bytem 
v Bohumíně, kteří se na š�astném konci
»pátrací akce« podíleli.

Herta HLÁVKOVÁ, Opava

Poděkování za pomoc při hledání dávné kamarádky
Ještě se vracíme ke šťastné události, o které jsme psali v minulém čísle. Ke shledání

dvou kamarádek, které se od roku 1953 neviděly a toužily opět se najít, se ve svém
dopise redakci Oka vyjádřila také Herta Hlávková, která celou příhodu iniciovala. 

Sběr nebezpečných
odpadů 28. března

Pojízdná sběrna nebezpeč-
ného odpadu a vyřazeného e-
lektrozařízení se opět rozjede
městem 28. března. Na 18 sta-
novištích bude sbírat pneuma-
tiky, televizory, ledničky a dal-
ší. První zastávka je ve Vrbici
v 8 hodin, poslední v Záblatí
ve 13.25. Časy přistavení sběr-
ny na jednotlivá stanoviště na-
jdete v ekologickém kalendáři
města na rok 2009. (red)
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Připravuje se chráněné bydlení 

krátce

Na pozemku před Domem Jistoty na Koperníkově ulici vyroste objekt pro chráněné bydlení.
Foto: František Krejzek

Bohumín by mohl být jed-
ním z měst, kde vyroste nový
dům s chráněným bydlením.
Moravskoslezský kraj podal
projekt do Regionálního o-
peračního programu NUTS
II Moravskoslezsko na novo-
stavbu domu pro chráněné
bydlení v Bohumíně. 

Stavba by měla být situová-
na na Koperníkově ulici, v blíz-
kosti jednoho z objektů Do-
mova Jistoty, ve kterém jsou 
umístěny osoby s duševním 
onemocněním. Dům bude
sloužit šesti klientům.

»Výstavba nového objektu pro
chráněné bydlení by mohla začít
na konci letošního roku. Projekt
se uchází o dotaci Regionálního
operačního programu ve výši sed-
mi milionů korun a o další finanč-
ní prostředky z Evropské unie,«
sdělil vedoucí oddělení sociál-
ních služeb Daniel Rychlik 
z Krajského úřadu Ostrava.

Hlavním smyslem transfor-
mace ústavní péče je umožnit
lidem s postižením žít život 
v běžném přirozeném prostře-
dí s využitím komunitních slu-
žeb (podpora samostatného
bydlení, chráněné bydlení, o-
sobní asistence, podporované
zaměstnávání atd.). Život lidí
s postižením musí být srovna-
telný se životem jejich vrstev-

níků - zachování rytmu běžné-
ho dne a týdne, oddělení práce
a bydlení, možnost navazovat
partnerské vztahy atd.

Ředitelka Domova Jistoty
Marie Neudertová k projektu
říká: »Chráněné bydlení bude
určeno pro šest našich součas-
ných klientů s psychickým one-
mocněním. Umožníme jim žít běž-
ným způsobem života a pomocí
vlastních schopností zvládat zá-
kladní životní potřeby, ale i využí-
vat nabízených služeb Domova
Jistoty i ostatních zařízení a insti-

tucí ve městě. Jejich život by se
měl co nejvíce přiblížit běžnému
životu člověka. V domě s chráně-
ným bydlením jim k tomu budou
nápomocni pracovníci sociálních
služeb v jednotlivých směnách.«

Výhledově by mělo zůstat 
v Domově Jistoty na Koperní-
kově ulici asi 20 občanů. Ostat-
ní budou umístěni do podob-
ných zařízení, která se začínají
budovat v celém kraji. Dalším
chráněným bydlením bude
dům v Karviné, kam by z Bo-
humína mohlo být přemístěno

deset dalších současných kli-
entů, kteří se vrátí do rodného
města. Součástí projektu kraje
na transformaci pobytových
služeb je také rekonstrukce
současného objektu na Koper-
níkově ulici.

»V Bohumíně by mohl stát ješ-
tě další dům tohoto typu. Probí-
hají jednání o převodech pozem-
ků z města na kraj, aby následně
na nich mohly být postaveny další
domy s chráněným bydlením,«
dodává Marie Neudertová.

František KREJZEK

I Byt na ulici Alešově 921,
1+2, číslo bytu 1, kategorie

II., 1. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 53,24 m2, pro vý-
počet nájemného 50,94 m2.
Prohlídka bytu 20.3. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
23.3. v 16 hodin.

I Byt na ulici Tovární 426,
1+3, číslo bytu 9, kategorie

I., 2. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 80,03 m2, pro výpo-
čet nájemného 77,09 m2. Pro-
hlídka bytu 19.3. od 10 do

10.30 hodin. Licitace se koná
23.3. v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Tovární 426,
1+3, číslo bytu 27, katego-

rie I., 6. nadzemní podlaží.
Celková plocha 78,98 m2, pro
výpočet nájemného 76,56 m2.
Prohlídka bytu 19.3. od 9.30
do 10 hodin. Licitace se koná
23.4. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Okružní
1087, 0+2, číslo bytu 7, ka-

tegorie I., 3. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 53,53 m2,

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří 230 
nebo 243. Vyvolávací cena je 31 korun za metr čtvereční. 
Podrobné informace naleznete na www.mesto-bohumin, sek-
ce radnice – licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Březnové licitace městských bytů 
pro výpočet nájemného 49,99
m2. Prohlídka bytu 24.3. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 25.3. v 16 hodin.

I Byt na ulici Nerudově
973, 1+1, číslo bytu 57, ka-

tegorie I., 11. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 28,51 m2,
pro výpočet nájemného 27,51
m2. Prohlídka bytu 26.3. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 30.3. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Masarykově
287, 1+1, číslo bytu 15, ka-

tegorie II., 4. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 42,10 m2,
pro výpočet nájemného 40,10
m2. Prohlídka bytu 26.3. od 10
do 10.30 hodin. Licitace se ko-
ná 30.3. v 16.15 hodin. (vach)

Hasiči zvou k návštěvě
V pátek 13. března bude od 9

do 17 hodin otevřena hasičská
stanice v Bohumíně. Profesio-
nálové budou předvádět tech-
niku, jíž disponují, včetně vý-
suvného žebříku s košem. (red)

Po zimě opět 
do sběrného dvoru

Od 5. března stojí na parko-
višti v blízkosti nemocnice ve
Starém Bohumíně mobilní sběr-
ný dvůr. Bude zde až do úterý
17. března, kdy se přemístí na
další stanoviště v Pudlově (od
19. března). Termíny jednotli-
vých »zastávek« sběrného dvo-
ru najdete v ekologickém 
kalendáři na rok 2009. (red)
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Vývoz odpadních vod z rodinného domu

ptáte se

služba SmVaK Ostrava , a. s. Mechanizace a doprava BM servis, a. s.
- Roman Gavelčík

dopravné/km 36,50 Kč + 9 % DPH 28 Kč + 9 % DPH

práce Kč/15 minut - 235 Kč + 9 % DPH 75 Kč + 9 % DPH 
režim sání (účtuje se i každých 

15 minut přípravných 
prací)

práce Kč/15 minut - 284 Kč + 9 % DPH 200 Kč + 9 % DPH
režim tlakový

likvidace odpadních voda: 55 Kč/m3 + 9 % DPH voda: 53 Kč/m3 + 9 % DPH
vod na ČOV kal: 350 Kč/m3 + 9 % DPH kal: 350 Kč/m3 + 9 % DPH

Udržovat septik nebo žumpu včetně kanalizační přípojky 
v řádném a provozuschopném stavu se zdá být při nastěhová-
ní do nového domu úplně samozřejmou věcí. Po čase však
většina majitelů nemovitostí zjistí, že splnit tuto povinnost, 
a přitom nemuset vydávat z rodinného rozpočtu horentní su-
my peněz, není zase až tak jednoduché.

Jistě nemusíme připomínat,
že případné »prokopnutí« zko-
laudované nepropustné jímky
či vypouštění odpadních vod 
z přípojky mimo kanalizaci či 
v rozporu s povolením k vy-
pouštění odpadních vod (vy-
daným vodoprávním úřadem)
je správním deliktem a může
být sankcionováno. Tohle té-
ma si určitě podrobněji probe-
reme příště.

V průběhu loňského roku
jsme s majoritním vlastníkem
kanalizační sítě ve městě, spo-
lečností Severomoravské vo-
dovody a kanalizace Ostrava,
a. s. (SmVaK), vedli společná
jednání ohledně zajištění cen-
trálního vývozu odpadních
vod z rodinných domů v Bo-
humíně. Cílem mělo být za-
bezpečení služby pro usnadně-
ní likvidace odpadních vod 
z nemovitostí v lokalitách, kde

se vybudování kanalizačních

stok teprve chystá, ale také 

v místech, kde se výstavba ka-

nalizací nepředpokládá s ohle-

dem na velmi problematické

technické řešení a s tím spoje-

né neúnosné finanční náklady.

Aby byly informace úplné,
otestovali jsme kromě společ-
nosti SmVaK rovněž bohu-
mínské firmy, nabízející služby
v oblasti likvidace odpadních
vod. Výsledek uvádíme v ta-
bulce dole. Uváděné ceny platí
pro rok 2009.

Je nutné si uvědomit, že fir-
my účtují jednotlivé položky
služby odlišně. Za slovem
»práce« si každá může před-
stavit něco zcela jiného. Záleží
rovněž na tom, jak jsme při-

praveni my, spotřebitelé. Po-
kud dva sousedé zaplatí za vý-
voz septiku u stejné firmy pod-
statně rozdílnou cenu, může
to být tím, že jeden z nich se 
o septik zkrátka lépe stará, vy-
váží jej dostatečně často a před-
chází tak problémům se zaned-
baným a mnohdy téměř zka-
menělým obsahem jímky,
ucpáním přípojky... Nad tím se
ale musí zamyslet každý maji-
tel nemovitosti sám. 

Petra KIŠKOVÁ

Od tohoto data bude možné
podat žádost o vydání cestov-
ního pasu se strojově čitelný-
mi údaji a s nosičem dat s bio-
metrickými údaji, tzv. e-pas,
který bude obsahovat otisk
prstu. Otisky prstů se budou
pořizovat u občanů, kteří ke

dni podání žádosti dosáhli vě-
ku 6 let. 

Podle tohoto zákona bude
možno podat žádost o vydání
e-pasu bez údajů o otiscích
prstů nejpozději do 24. března
2009, kdy musí být ukončeno
zpracování těchto žádostí.

Nový typ e-pasu s otiskem prstu
Ve dnech 25. až 31. března nevyřídíte cestovní doklady

Upozorňujeme občany, že 
v období od středy 25. března
do úterý 31. března 2009 bude
náš úřad odpojen od systému
cestovních dokladů s biome-
trickými údaji. Proto nebude
možné v této době podávat žá-
dosti o vydání e-pasu, prová-
dět jejich kontroly a předávat
vystavené e-pasy.

Ludmila MRAZÍKOVÁ,
cestovní doklady 

Zákon č.140/2008 Sb., kterým se mění některé zákony na 
úseku cestovních dokladů stanoví, že cestovní doklady s nosi-
čem dat, obsahující údaje o otisku prstu, se vydávají od 
1. dubna 2009.

Licitace na pronájem nebytového prostoru ve Vrbici 
Město nabízí k pronájmu nebytový prostor na Ostravské ulici 143, Vrbice, v I. NP domu - bufet

vedle palírny, naproti čerpací stanici pohonných hmot. Celková rozloha 65,90 m2, cenová zóna
D - 240 Kč/m2/rok. Licitace se koná 23.3. v 15 hodin v budově MěÚ v Bohumíně, č. dveří B107.
Vyvolávací cena je pouze čisté nájemné bez služeb. Licitace se mohou zúčastnit zájemci, kteří 
uhradí licitační jistinu ve výši 3 954 korun na účet č.1721640379/0800, VS 101, o čemž předloží
před zahájením licitačního řízení doklad. Další informace na telefonním čísle 596 092 212. (sob)

Lze vyfocené nešvary 
posílat na mobil 
či e-mail radnice?

Dotaz z rubriky Ptejte se:
Nedávno jsem viděl v televi-
zi, že ve Vsetíně mohou ob-
čané zasílat na určené tele-
fonní číslo nešvary města
pomocí fotografie z mobilu.
Neuvažuje také naše město 
o zavedení této služby.

Odpovídá Jiří Rozsypal z or-
ganizačního odboru radnice:
Možnost zasílat SMS a MMS
zprávy nabízíme už několik let.
Vyhledejte si na internetových
stránkách města www.mesto-
bohumin.cz sekci Radnice, 
v levém sloupci menu najdete
telefonní číslo pro příjem
SMSek a MMSek. Je to číslo
732 596 092. Raději ale prefe-
rujeme zaslání e-mailu na ad-
resu e-info@mubo.cz, protože
se s ním lépe pracuje.

945 Kč + 9 % DPH 

za 1 hodinu prací, účtuje

se po 15 minutách 

(cena zahrnujekompletní

službu i uložení odpadní

vody na ČOV)
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O práci strážníka městské policie je zájem

Průměrně byli schopni adepti na místo městského strážníka udělat 40 kliků. Současní strážníci dělají běžně 80 až 120 kliků. Foto: František Krejzek

Při fyzických testech si každý ze zájemců
sáhl až na dno svých sil. Uchazeči na čas
prováděli lehy sedy, kliky, skákali sounož
do dálky, přitahovali se na hrazdě, šplhali
na tyči i na laně. A když už toho měli
všichni plné zuby, zakončil opravdu ná-
ročný fyzický test běh parkem. V dalších
dnech prověřil již zúžený počet zájemců
písemné testy a osobní pohovory. Závě-
rečným aktem definitivního přijetí mezi
strážníky je slib do rukou starosty města,
který probíhá na zasedání zastupitelstva.

Velký zájem o tuto profesi je důkazem
toho, že bohumínští strážníci mají v na-
šem městě dobrou pověst a vážnost. Pod-
mínkou přijetí bylo středoškolské vzdělání
ukončené maturitou a perfektní zdravotní 
a fyzický stav. Jeden z uchazečů o této pro-
fesi řekl: »Mám práci, ve které jen sedím 
u počítače a kynu a kynu. Potřebuji zaměstná-
ní, kde se mohu a musím udržovat v dobré 
fyzické kondici, znát a doplňovat znalosti 
v právní oblasti. A to by mi mohlo místo měst-
ského strážníka splnit.«

Jak je to s výstrojí a výzbrojí strážníků 
a jak probíhá další fáze přijetí po úspěš-
ném absolvování výběrového řízení, na to
jsme se zeptali zástupce ředitele městské
policie Romana Honysze.

»Výstroj a výzbroj pro městské policisty na-
kupujeme ve speciálních prodejnách. Nově
přijatí strážníci jenom nahlásí své míry bot,
prádla a konfekce. O ostatní se pak už postará
městská policie. Výstroj městského policisty
má hodnotu asi třiadvacet tisíc korun. Ihned
po přijetí do služby odjíždějí nováčci na třímě-
síční školení, které je zakončeno státní zkouš-
kou. Po návratu je jejich výstroj a výzbroj
kompletně připravená a strážník složí slib,«
informoval Roman Honysz.

František KREJZEK

Volej te  městskou pol ic i i  ✆ 156,  596 092 156,  731 130 666

■ I nadále strážníci pokračují
v úspěšném vyhledávání vozi-
del v pátrání. Tentokrát nalezli
v Rychvaldu 14. února na ulici
Orlovské Škodu Favorit 
a dalšího dne pak poblíž zá-
kladní školy hledané vozidlo
Opel Calibra.

■ Ve večerních hodinách 15.
února bylo na služebnu ozná-
meno, že z restaurace Partyzán
v Záblatí utekl muž bez zapla-
cení vyšší útraty. Muže hlídka
zajistila na Bezručově ulici.

■ Všímavý občan 21. února
dopoledne oznámil, že na par-
kovišti na Mírové ulici chce
někdo zřejmě vniknout do ci-

zího vozidla. Strážníci na mís-
tě zajistili muže, který už po-
škodil zámek vozidla Š Favorit
a měl u sebe pro tuto činnost
slušnou výbavu. Známou fir-
mu si převzali policisté ČR.

dením kina pak byl dohodnut
způsob úhrady škody. Věc byla
oznámena také sociálnímu od-
boru městského úřadu.

■ O půlnoci 25. února byl
oznámen podezřelý pohyb

■ Hledaného muže hlídka
zadržela a poté předvedla 27.
února na Obvodní oddělení
Policie ČR.

■ Občané bydlící na Neru-
dově ulici oznámili, že se jim
někdo dobývá do bytu. Po pří-
jezdu na místo bylo zjištěno,
že zde došlo k vykopnutí dveří
do bytu a ke zranění uživatele
bytu. Poté trojice pachatelů 
utekla. Strážníci naložili po-
škozeného muže do vozidla 
a v parku Petra Bezruče zadr-
želi trojici pachatelů násilného
vniknutí do bytu. Vše bylo po-
stoupeno Policii ČR. 

Karel VACH, 
ředitel městské policie

■ Při pochůzce hlídka téhož
dne večer zaslechla z parku
Petra Bezruče zvuk rozbitého
skla. Za chvíli strážníci zajistili
dva utíkající hochy, kteří 
v parku vhodili odpadkový koš
do prosklené vitríny letního
kina. S rodiči nezletilců a ve-

muže na parkovišti na ulici
Bezručově. Při kontrole uve-
dené lokality hlídka nalezla ve
vozidle Opel Kadet ukrytého
ležícího muže, který cizí vozid-
lo již otevřel. Jednalo se o stej-
ného muže jako na ulici Míro-
vé před několika dny. 

Maják městské policie

Dvaadvacet zájemců se ucházelo o dvě místa strážníků městské policie ve výběro-
vém řízení, které probíhalo 28. února v prostorách tělocvičny Masarykovy základní
školy. Městská policie doplňovala stavy po odchodu dvou městských strážníků do
důchodu a do armády. 
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Cestující, kteří denně jezdí
vlakem z bohumínského nád-
raží by mohli potvrdit, že  člo-
věk, kritizující naše opatření,
vůbec nevěděl, o čem mluví.
Cestující rozhodnutí úřadu
potěšilo, protože situace ko-
lem pokladen se opravdu vý-
razně zlepšila. Byli i tací, kteří
vyjádřili radnici poděkování za

vyřešení velmi
choulostivé si-
tuace. Jiní prohlásili: »Cokoliv
je lepší než nic, je to lepší, než ne-
užitečná kritika ›odborníka‹«.

Vyjádření Daniela Ucháče,
vedoucího sociálního odboru
naší radnice k problému bez-
domovců, kteří dříve okupo-
vali prostor nádražního vesti-

bulu , je rovněž jednoznačné:
»Čekárna pro bohumínské 

osoby bez přístřeší v prostorách
vlakového nádraží vznikla hlavně
ze dvou důvodů. Jednak proto,
aby cestující nebyli obtěžováni
vesměs ležícími osobami, z nichž

někteří příliš ne-
dbali o svou hy-
gienu a znečiš-

�ovali své okolí. Dále pak z toho
důvodu, aby osoby bez přístřeší,
zejména v zimních měsících, ne-
byly ohroženy na zdraví a měly a-
lespoň nějaký úkryt před mra-
zem. Předem dané podmínky, za
kterých mohou místnost využí-
vat, však musí tito lidé dodržovat.

Kritika radnice za péči o bezdomovce?
Na Radiožurnálu v pořadu »Pod kůži« zazněl příspěvek 

o problému s místností pro bezdomovce, kterou naše radnice
zřídila v prostorách vlakového nádraží. Redaktorka Lucie 
Výborná hovořila i s představitelem sociálního centra 
v Ostravě, který prohlásil, že celý nápad je hloupost, protože
je podle něj potřeba s těmito lidmi pracovat a ne jim pouze
zřídit noclehárnu pod dozorem policie... 

Samozřejmě jsme si vědomi, že se
nejedná o sociální službu v pra-
vém slova smyslu a pomoc těmto
lidem nelze omezit na vyhrazení
nějaké místnosti. 

Proto ve spolupráci s Charitou
Bohumín bylo otevřeno nízko-
prahové denní centrum pro osoby
bez přístřeší, kde se s těmito klien-
ty dále pracuje a kde mají rovněž
možnost vykonat hygienu či ob-
držet čisté oblečení. Na sociálním
odboru naší radnice se problema-
tice osob bez přístřeší věnuje soci-
ální kurátor, který je jim mimo 
jiné nápomocen při hledání uby-
tování.«

(red)

aktuálně

V místě vykácených stromů bude v budoucnu napojení skřečoňského
přivaděče na nový most. Náhradní výsadba stromů proběhla již vloni.

Stromy musely udělat místo přivaděči
Mezi skřečoňským mos-

tem a krytým bazénem zeje
zatím jen smutné místo po
vzrostlých stromech, které 
v minulých dnech musely u-
stoupit výstavbě skřečoňské-
ho přivaděče dálnice D47. 

Náhradou za zmizelé stromy
v loňském roce vysadilo Ředi-
telství silnic a dálnic 104 stro-
mů. V prostoru zahrady aqua-
centra 77 habrů, 3 duby smě-
rem od bazénu k potoku, v par-
ku Petra Bezruče pak tulipá-
novník tulipánový, v Kopyto-
vě 7 dubů letních a 16 lip vel-
kolistých. Výběr rostlin pro-
vedli pracovníci odboru život-
ního prostředí a služeb naší
radnice. 

Ředitelství silnic a dálnic se
navíc zavázalo provádět v ob-
dobí následujících pěti let
komplexní následnou péči 
o všechny dřeviny. Ta spočívá
v opakované zálivce podle po-

třeby vegetačního období,
předjarním výchovném řezu,
pletí, úpravě mulče, úpravě 
úvazů a dosadbě rostlin, které
se neujaly. Tímto opatřením

se radnice pojistila proti přípa-
du, kdy na náměstí T. G. Ma-
saryka vloni uhynuly všechny
nově vysazené stromy.
Text a foto: František KREJZEK

Sníh nadělil také 
radost dětem

Sněhová nadílka v únoro-
vých dnech nebyla pro některé
jen důvodem k láteření. Náš
dlouholetý soused vytvořil ze
sněhu milé překvapení. Před
mateřskou školou ve Starém
Bohumíně vyrostla korpulent-
ní dáma »paní Sněhuláková«.
Pan Teichmann ji pečlivě stře-
žil před nenechavci, kteří měli
velkou touhu ji ničit. A že se
jednoho dne změnila v čertí-
ka? Zase bylo něco nového!
Oteplení udělalo ze sněhuláka
opět vodu, ale veselá vzpo-
mínka zůstává. 

Text a foto: Eva BUČKOVÁ

Při řešení situace, kdy došlo k drobným
potyčkám mezi mládeží, strážníci 28. března
zjistili, že někteří se posilnili alkoholem. Díky
testerům, které městská policie vlastní, byl 
u tří z nich při dechové zkoušce zjištěn alkohol.

Dívenku s 2,07 promile alkoholu v krvi pře-
vezla záchranná služba na dětské oddělení ne-
mocnice v Karviné a další dvě osoby byly za 
účasti sociální pracovnice předány rodičům. 

Také o den později strážníci v parku Petra Bez-
ruče kontrolovali skupinku mladistvých s lahví
tvrdého alkoholu. Tři podnapilé osoby byly za
doprovodu sociální pracovnice předány rodi-
čům. V tomto případě se povedlo zjistit také
prodejce, který mladistvým alkohol prodal. Hro-
zí mu trest, o kterém rozhodne právní oddělení
radnice, protože se jedná o přestupek.

Karel VACH, ředitel městské policie

Rodiče pozor! Alkohol mezi nezletilými
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Mamografie - prevence rakoviny prsu

píšete nám

Na četné dotazy návštěvníků nemoc-
nice zveřejňujeme znovu aktualizovaný
článek o mamografii a využití přístroje
v Bohumínské městské nemocnici.

Toto rentgenové vyšetření již zachránilo
život mnoha ženám. Mamografie prokaza-
telně přispívá ke snižování úmrtnosti na
karcinom prsu, který je v současné době
jedním z nejzávažnějších nádorových one-
mocnění u žen. Každoročně je v České re-
publice diagnostikováno přes 4 600 no-
vých případů tohoto onemocnění a více
než 2 000 českých žen každoročně násled-
kům karcinomu prsu podlehne. Více než
20 % karcinomu se diagnostikuje u žen
mladších padesáti let. Nezáleží přitom na
velikosti, tvaru či struktuře prsů. Mezi pří-
činami úmrtí u žen ve věkové kategorii 20
až 54 let tak zaujímá karcinom prsu první
místo. Protože u tohoto druhu onemocně-
ní nebyl doposud poznán rizikový faktor,
spolehlivě objasňující jeho příčinu (jako
například u nádorů plic), je jedinou mož-
ností boje včasná diagnostika. Vhodnost 
a nutnost vyšetření mamografií vzhledem 
k věku ženy může posoudit jedině lékař.

Nutno je také zmínit, že se nikdy nepro-
kázalo, že by samotná mamografie mohla
navodit vznik karcinomu prsu, jak se ně-
které pacientky mylně domnívají. Na na-
šem mamografu jsme schopni detekovat
již nepatrné změny veliké jen několik mili-
metrů. 

Kdy vyhledat lékaře? Ihned, jakmile
zpozorujete tzv. varovné příznaky: hmat-
nou rezistenci (bulku) v prsu, vtažení ků-

a jeho asistentkou doktorkou Radmilou
Práškovou.

Na našem oddělení bohužel nemůžeme
provádět preventivní mamografická vy-
šetření, nebo� nejsme zařazeni do tzv. 
screeningového programu. Abychom
mohli být zařazeni mezi pracoviště prová-
dějící preventivní mamografická vyšetře-
ní, museli bychom těchto vyšetření prová-
dět minimálně 5 000 ročně. To je u nás
vzhledem k malé spádové oblasti čítající
asi 25 000 obyvatel nemožné. Přesto pro-
vedeme během jednoho roku přibližně 
1 400 indikovaných mamografických vy-
šetření, která jsou k nám odeslána mamo-
logickou poradnou II. chirurgické ambu-
lance BMN, a. s., (Středisko zdravotnic-
kých služeb, Čáslavská 1176, doktor, Voj-
těch Žoch, tel. 596 015 961), dále odděle-
ním gynekologie a miniinvazivní chirurgie
BMN, a. s., nebo obvodním lékařem, gy-
nekologem. V případě potíží se obra�te na
zmíněná pracoviště.

Pacientky se žádankou s indikovaným
vyšetřením od odesílajícího lékaře se mo-
hou objednat v kanceláři RDG oddělení
i telefonicky, a to v dopoledních hodinách
na telefonním čísle 596 096 241, v odpo-
ledních hodinách na telefonním čísle 
596 096 251. Objednací termíny jsou jed-
notýdenní, akutní vyšetření provádíme
dle domluvy do druhého dne.

Nejbližší zdravotnické zařízení provádě-
jící preventivní mamografické vyšetření je
v Karviné.

Ivo KOTT, vedoucí radiologický asistent

že nebo bradavky, barevné změny na kůži,
bulka v podpaží.

Naše radiologické oddělení disponuje
kvalitním mamografickým přístrojem
Planmed Sophia, který splňuje i ta nej-
přísnější kritéria radiační ochrany. Vyšet-
ření provádí tým vyškolených, zkušených
lékařů a radiologických asistentů v čele 
s primářem oddělení Pavlem Kantorem 

Foto: archiv BMN

Nejvyšší ocenění za darování krve
(Dokončení ze str. 1)
Emil Šimíček má na svém

kontě v současné době 170 bez-
platných odběrů, za něž dostal
od Českého červeného kříže
metu nejvyšší - Zlatý kříž I. tří-
dy. »Naštěstí jsem krev či krevní
deriváty sám nikdy nepotřeboval,
ale vím, jak moc jsou důležité 
a mohou zachránit, anebo pro-
dloužit život, například lidem,
kteří mají leukémii. Jsem rád, že

takto mohu jiným lidem pomoci,«
prohlásil Emil Šimíček, které-
ho město jako čestného dárce
pozvalo už potřetí.

Zlatý kříž I. třídy za 160 a ví-
ce bezplatných odběrů získal
Emil Šimíček jako jediný bo-
humínský dárce. Další čtyři
dárci obdrželi za 120 čestných
odběrů Zlatý kříž II. třídy a dal-
ší čtyři za 80 odběrů Zlatý kříž
III. třídy. 

Ocenění se od radních do-

čkalo také šestnáct bohumín-

ských občanů, kteří za 40 bez-

platných dárcovství krve obdr-

želi Zlaté plakety Jana Janské-

ho. Mezi pozvanými bylo také

21 Bohumínských, kteří daro-

vali svou krev bezplatně dva-

cetkrát a stali se tak držiteli 

Stříbrné Janského plakety.

Lucie BALCAROVÁ

Vyhlášení Osobnosti města Bohumína za rok 2008
Kamil Střihavka a jeho písně, ale také taneční vystoupení, sportovní exhibice či kouzla. Tak

bude vypadat letošní program vyhlášení Osobnosti města Bohumína za rok 2008. Konat se bude

v úterý 17. března od 18 hodin v sále kina K3 Bohumín. Programem návštěvníky provede mode-

rátorská dvojice Lenka Krčová a Lukáš Kania. (kab)

Kuchař, co vaří srdcem
Jsme s manželem labužníci,

rádi vyhledáváme restaurace,
kde si vždy dáme něco dobrého
na zub. Zcela náhodou jsme za-
vítali do Baru Mersi ve Skřečo-
ni a nestačili jsme se divit. Čis-
�ounké a voňavé rodinné pro-
středí nás velmi potěšilo, avšak
velké překvapení se konalo po
objednání večeře. Pivečko skvě-
le natočeno, mega velká porce,
vše vynikající, měkoučké a k to-
mu navrch milý úsměv s přá-
ním dobré chuti »PANA KU-
CHAŘE« a obsluhující Gábin-
ky. Moc rádi se sem vracíme 
a vřele doporučujeme. Pane Kar-
le, vaříte se srdcem a pro lidi 
a my smekáme před vaším umem.

Manželé Alena a Pavel
DAMKOVI, Dolní Lutyně
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dopisy Platí na ně jen soudní vystěhování
Pro naprostou nekázeň

při placení nájmu a služeb 
v městských bytech jsme 
opět byli přítomni soudní-
mu vystěhování jedné rodi-
ny neplatičů.

Nejen, že městu jsou tito
nepolepšitelní občané dlužni
tisíce korun, ale navíc za nimi
po nedobrovolném opuštění
bytu zůstává spouš�. Náklady
na opravu radnice dává k ú-
hradě odcházejícímu nájemní-
kovi. 

Anna Honkyšová z majetko-
vého odboru, která je za město
u exekuce přítomna, vyčíslila
škody, které na tomto konkrét-
ním bytu na Okružní ulici
vznikly neplacením nájemné-
ho a následné náklady na uve-
dení bytu do původního stavu:
»Dluh na nájemném a službách
činil u tohoto bytu 55 759 korun.
K tomu se připočítává penále. Jde
o byt 2+1 a náklady na jeho 

Byt byl po vystěhování nejen zdevastován, ale další náklady vznikly při
likvidaci zařízení, které majitel v bytě zanechal. Foto: Anna Honkyšová

opravu odhaduji na více než 68
tisíc. Práce zde budou trvat šest
týdnů. Tyto soudně vystěhované
byty se běžně vracejí do licitací

během jednoho měsíce, tento však
vyžaduje delší dobu, protože de-
vastace byla hodně velká.«

František KREJZEK

Přijďte se podívat 
do naší školky

Ahoj kluci a holky!
Jsme děti ze Soukromé ma-

teřské školy na Tovární ulici 
v Bohumíně-Záblatí, ze třídy
Sluníček a Berušek. Chcete se
přijít mezi nás podívat? Už se
těšíme na nové kamarády. Bu-
de se vám u nás líbit, protože
tady děláme všechno, co se líbí
nám. Máme tady spoustu hra-
ček, dokonce si hrajeme i na
počítači. Každý den nás láká
velká zahrada, kde se můžeme
úžasně vyřádit. Také chodíme
tancovat jako dospěláci do
kroužku a učíme se country 
i jiné veselé tanečky. Koho ne-
baví tančit, může zkoušet vy-
rábět keramiku v keramické
dílničce. Kdo se chce naučit
plavat jako ryba, a� s námi jez-
dí na bazén. Moderní jsou ta-
ké zimní sporty, proto se těší-
me na bruslení. A jakmile při-
jde jaro, tak hurá do Starého
Bohumína potěšit se s koníčky
na ranč Pomeranč.

A co bude zajímat vaše rodi-
če? Můžeme být ve školce od 
6 do 16 hodin. Dochází sem také
paní logopedka, která nás učí
správně mluvit, paní učitelka
angličtiny, se kterou získává-
me první znalosti z anglického
jazyka.Velkou výhodou v naší
školce je, že paní učitelky be-
rou do kolektivu i děti od 2,5
roku. A protože chceme otev-
řít novou třídu, mohou se při-
jít zapsat i děti z města, vždy�
naše školka není tak daleko.

Je toho spousta, tak moc
dlouho neváhejte a přij	te 
k zápisu v úterý 24. března od
9 do 15 hodin. Všechno si vy-
zkoušíte, seznámíte se s nový-
mi kamarády a nepřijdete ani
o pohádku v 10,45 hodin Jak
švec ke štěstí přišel. Vždy�
»kdo si hraje, nezlobí«.

Děti a kolektiv ze SMŠ Tovární

Tajemná noc v pudlovské škole

»V pět hodin jsem dorazil ke
škole. Většina spolužáků už tady
čekala. Čekáme, čekáme a najed-
nou přišla paní učitelka, otevřela
nám dveře a řekla, že dnes je
machr jako my, podala nám všem
ruku a bouchla pěstí do našich
pěstí, jako to dělají frajeři.«(Jaro-
slav Krásný) - »Líbilo se mi, jak
paní učitelka ze sebe dělala drsňá-

ka, nasadila si kapuci a chodila ja-
ko frajer. Šli jsme do jazykové u-
čebny, kde jsme potom také trávili
noc. Převlíkli jsme se a vybalili si
věci. Paní učitelka s námi slavila
svoje narozeniny, donesl jsem jí
kytku.« (Daniel Farbár) - »Po-
tom jsme si připili dětským šam-
paňským, snědli dort a přitom se
dívali na fotky ze školních akcí.«

(Kamil Oračko) - »Byli jsme ta-
ké v tělocvičně, kde jsme hráli fot-
bal a zkoušeli různé přemety na
velikých žíněnkách.« (Milan Str-
káč) - »Protože nás sportování u-
navilo, měli jsme možnost jít do
počítačové učebny. Odpočívali
jsme tím, že jsme poslouchali růz-
né písničky a chatovali s kamará-
dy.« (Kristýna Ciesariková) -
»Taky jsme si na snídani pekli
buchtu, pomáhala nám s tím paní
zástupkyně. Všichni se snažili pra-
covat. Přišla také paní ředitelka,
která nám donesla plný košík bon-
bonů a popřála pěknou noc.«
(Vladimír Strkáč) - »Po večeři 
a základní hygieně jsme si šli leh-
nout, pohodlně jsme se usadili 
a dívali se na dobrodružný film.
Byl moc zajímavý a všem se líbil.«
(Jiří Bari) - »Když film skončil,
lehli jsme si a ještě chvíli si povída-
li. Potom pomalu všichni usnuli.«
(Matilda Gáborová) - »Byl to
moc zajímavý a pěkný den. Kromě
srandy jsme se i trochu báli, proto-
že jsme nikdy nezažili školu ve
tmě. Bylo by fajn spát ve škole
znovu.« (Matilda Balogová).

Marie ŘEHÁČKOVÁ
a žáci 6.A

Žáci 6. A třídy Základní školy T. G. Masaryka v Pudlově se
rozhodli strávit se svou třídní učitelkou noc ve škole. Hlavním
cílem mělo být utužení přátelských vztahů v třídním kolektivu.
Nocování ve škole se 19. února zúčastnilo deset dětí. A jaké měly
zážitky? To můžete posoudit sami z koláže prací samotných žáků.

Nový tester alkoholu
Městští strážníci společně 

s policisty prověřovali 10. února
nový tester na alkohol v krvi.
Přístroj, který bude využívat
městská policie, radnice poří-
dila za 45 tisíc korun. Zkouška
proběhla při dopravním pro-
vozu v Pudlově na Ostravské
ulici. (red)
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Klub branné přípravy Pal-
cát, který působí na území
našeho města, organizoval
20. února pod vedením star-
šího eléva Petra Suchánka
prezentaci Armády ČR pro
základní školu v Rychvaldu. 

Podobné prezentace již členo-
vé klubu připravili pro některé
bohumínské školy. V Rychval-
du informační program zhléd-
lo 373 dětí, které si také sami
na sobě vyzkoušely různý vý-
strojní materiál armády. Z klu-
bu Palcát se akce účastnilo 18
řádných členů. Byli rozděleni
do pěti stanoviš�, které děti po
skupinkách navštěvovaly. Na
každém stanovišti se školáci
dozvěděli něco nového.

Děti si mohly vyzkoušet jak
se »drží« a funguje mnoho
současných, ale i historických
zbraní, ke kterým podali čle-
nové klubu výklad. Na tomto
stanovišti byla improvizovaně
zbudována laserová střelnice.

Na další zastávce si děti sáh-
ly například na vojenskou lo-
patku, helmu, polní láhve, ale
nejen to. Bylo tady k vidění vše
možné týkající se výstroje vojá-
ků. Přes různé doplňky, jako
jsou maskovací barvy, sekyrky

apod., až po kompletní zimní
převlečník, uniformu vzor 97,
tedy vycházkovou a další.

Zdravovědu a první pomoc
zajiš�ovaly mladé slečny z Čes-
kého červeného kříže Bohu-
mín. Žáci si první pomoc také
sami vyzkoušeli. Děvčatům
patří poděkování za jejich prá-
ci, byla opravdu profesionální. 

Stanoviště číslo čtyři nabíd-
lo topografii, vysílačky a zkouš-

ku fyzické kondice. Někteří žá-
ci se tady trošku zapotili. Vy-
zkoušeli si svou zdatnost a výdrž
v soutěži - lehy-sedy, dřepy apod.
Také zde museli oprášit své zna-
losti ze zeměpisu. Na mapách
rozpoznávali mladší žáci napří-
klad potoky, lesy a starší naopak
vrstevnice, azimut a další.

Na chemické přípravě si
mohly děti vyzkoušet proti-
chemický oblek a plynovou

masku. Byl jim k tomu podán
odborný výklad s názornou 
ukázkou. 

Diskuze byla už jen »třešnič-
kou na dortu«. Děti se mohly
ptát na různé otázky tykající se
armády ČR, ale také samotné-
ho klubu, který tuto akci pro
ně organizoval a začátkem
dubna uspořádá další, tento-
krát branný den.

Text a foto: Petr SUCHÁNEK

Členové klubu Palcát se věnují dětem

V mateřské škole v Rafinérském lesíku byl pátek 13. února úplně
jiný, než obvykle. Manželé Kellnerovi zde předvedli svou Magic
Revue. Nádherné kulisy nás všechny zavedly do tajemna kouzel.
Vystupování šarmantního kouzelníka, jeho úžasné triky, spoluprá-
ce s dětmi, které si zval jako pomocníky, to vše nikoho nenechalo
chladným. Nestačili jsme se divit nejrůznějším kouzlům, které jsme
sledovali. Odměnou pro kouzelnický manželský pár byly užaslé 
úsměvy na dětských tvářích, zvědavá a vše sledující očka a ruce,
které všem zrudly při neustálém tleskání. Hana PRÁGLOVÁ

Magic revue v mateřské škole

Mateřská škola nabízí kva-
litní výuku zaměřenou na pol-
ský jazyk a jeho každodenní u-
platnění. V rámci školního
vzdělávacího programu »S ja-
zykem kamarád« pořádá rov-
něž výlety do zajímavých kou-
tů Polska i České republiky,
stejně jako mezinárodní soutě-
že a další polsko-české akce.

Mateřinka pro děti připravuje
řadu výtvarných, hudebních 
i sportovních aktivit. Děti
chodí pravidelně plavat, sou-
těží a hravou formou se učí
polskému a zároveň anglické-
mu jazyku. 

Bližší informace získáte na
telefonu 774 706 465. 

(red)

Mateřinka s polským jazykem 
Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem v Dolní Lu-

tyni, spadající pod tamní základní školu, pořádá zápis pro dě-
ti ve věku od 3 let, na které se těší dnes, ve čtvrtek 12. března 
v době od 14 do 17 hodin. Ale nejen v tento den je možné dítě
přihlásit. Nabídka platí i v dalších dnech, jen je třeba se pře-
dem telefonicky domluvit.

Knihovna zve na besedu o cestě po Indii
Indií napříč na svém kole projel cestovatel, dobrodruh a spiso-

vatel Jan Vlasák. O své expedici bude vykládat na besedě ve stu-
dovně knihovny K3 Bohumín ve čtvrtek 26. března od 17 hodin.
Po besedě s projekcí bude následovat také autogramiáda autoro-
vých knih, které budou na místě také k zakoupení. (kab)
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Starobohumínské kachle z 16. století

Tvorkov, resp. Kravaře). Jistou
roli mohly však sehrát i jejich
vzájemné příbuzenské vazby,
dnes již blíže neznámé.

V závěru 15. století se krátce 
v držení panství vystřídali Jan
Tovačovský z Cimburka, Jan 
z Vrbna, Štěpán
z Vrbna, Jan
Buřej z Klvova
a opět jeden z Korniců, Sobek.
V roce 1492 se panství dostává
zpět do rukou ratibořských kní-
žat, vlastní je Jan V., jeho vdova
Magdalena, syn Mikuláš VI. 
a nakonec i poslední z opav-
ských Přemyslovců Valentin. Ve
20. letech 16. století - tak jako
dalších okolních panství - se na
delší čas Bohumína zmocňují
krnovští Hohenzollernové, za-
přisáhlí luteráni. Jejich předsta-
viteli, stavovskému předáku Ja-
nu Jiřímu Krnovskému, byl ma-
jetek v pobělohorském období
zkonfiskován. Bohumín se poz-
ději, především díky prohraným
slezským válkám, stal zapadlým
pohraničním městečkem. 

Na přelomu let 2007/2008
byl na náměstí Svobody ve Sta-
rém Bohumíně ve spolupráci 
s archeologickým oddělením
Národního památkového ústa-
vu v Ostravě prováděn záchran-
ný archeologický výzkum. Zahr-

noval plochu dvou městských
parcel (č. 26 a č. 27). Při výzku-
mu bylo zachyceno několik sta-
vebních a sídelních horizontů,
odrážející zdejší stavebněhisto-
rický vývoj od vrcholně středo-
věkých a pozdně středověkých
dřevohliněných suterénů až po
pozůstatky novověkých zděných
obydlí. 

Kromě jiného zde byl v rámci
požárové vrstvy v prostoru
dvorní části jedné z usedlostí
nalezen početný soubor frag-
mentů renesančních komoro-

vých a nádob-
kových kachlů.
Během labora-

torního zpracování bylo identi-
fikováno celkem 544 fragmentů
komorových a 121 fragmentů
nádobkových kachlů se čtverco-
vým ústím. Obě skupiny kachlů
se odlišovaly technologickým
provedením. Nádobkové kachle
s rozměry ústí 190 x 195 až 197
mm a výškou 94 až 100 mm byly
vyrobeny z materiálu výrazně
cihlověčervené barvy, obsaho-
valy znatelnou příměs ostřiva 
a byly kvalitněji vypáleny. Ko-
morové kachle měly světlejší
odstín, byly zhotoveny z kom-
paktnějšího, jakoby proplavené-
ho materiálu, byly hůře vypále-
ny a zpravidla nesly na čelní stě-
ně stopy bílé engoby. 

Na kachlích jsou použity mo-
tivy náboženské, civilní žánrové
- jako například měš�an s korbe-
lem, vojenské - lancknecht s ko-
pím, šlechtické erby, zemské erby.

Všechny kachle jsou opatřeny
rostlinnými motivy, okrajovou

Kachle mají okrajovou lištu, rostlinné motivy a různé centrální motivy. Pocházejí z konce 15. a počátku 16. století. Foto: archiv NPÚ Ostrava

lištou a rozdílným centrálním
motivem. Analogie byly naleze-
ny pouze ke kachlům s postavou
lancknechta s halapartnou (ka-
chel z Frýdku-Místku), měš�ana
s korbelem (kachel z Kremnice),
snad sv. Petra (kachel z Uher-
ského Hradiště) a samozřejmě 
u obecně rozšířených kachlů 
s Pannou Marií. Ostatní motivy
nejsou dosud z jiných lokalit
známy, což se překvapivě týká 
i kachlů ornamentálních.

Kachle mají na zadní straně
stopy po očazení, byly tedy zasa-
zeny do fungujících kamen.
Nelze s určitostí říci, zda se jed-
nalo o kamna, která byla posta-
vena pouze z kachlů komoro-
vých, nebo zda byly komorové
kachle použity v kombinaci 
s kachli nádobkovými, což je
pravděpodobné. Vzhledem k je-
jich provedení lze konstatovat,
že všechny kusy pochází z dílny
jednoho hrnčíře. K výrobě bylo
podle charakteristiky střepu u-
žito stejné hlíny, identická je 
i povrchová úprava (vrstva ná-
střepí).

Nálezový soubor je datován
do rozmezí konce 15. století až
do 30. let 16. století. V tomto
případě odráží existenci kachlo-
vých kamen v prostředí města
Bohumína. Na základě ikono-
grafie i provedení kachlových
kamen lze usuzovat, že objedna-
telem kamen byl člen vyšší spo-
lečenské vrstvy ve městě. 

Peter KOVÁČÍK 
a Petra VESELÁ

Starý Bohumín (Bogun, Barutswerde, Oderberg) byl založen
zřejmě již ve 13. století na důležitém brodu přes řeku Odru. Při
lokaci sehráli důležitou roli členové hornolužického rodu Ba-
ruthů, kteří byli patrně rovněž prvními držiteli hradu, situova-
ného na levém, dnes polském břehu řeky, a přilehlého sídla. Za
následujících držitelů Rašiců z Baruthswerde se stal Bohumín
kolem roku 1371 poddanským městečkem.

histor ie

Perokresba kachlových kamen

V letech 1409 až 1423 drželi
Bohumín páni z Tvorkova,
vzdálení příbuzní pánů z Kra-
vař, za nichž se Bohumín stal
městem. Poté jej získali Bělíko-
vé z Kornic, kteří město dále
právně a hospodářsky zvelebo-
vali; zřejmě i proto je jejich erb
doposud v městském znaku.
Výmluvné je, že s výjimkou Ba-
ruthů uděloval ratibořský kníže
bohumínské léno klientským
rodům, pocházejícím z relativně
malého území poblíž jeho sídel-
ního města (Rašice, Kornice,
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Labu� velká (Cygnus olor)
Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (39)

Labuť velká je jedním z největších létajících ptáků. Je dlouhá asi 150 cm, o rozpětí
křídel kolem 240 cm a o hmotnosti až 13 kg. Za letu vyluzují křídla těchto majestát-
ních ptáků daleko slyšitelné rytmické svištění. Zimující hejna labutí se objevují na
Odře ve Starém Bohumíně.

Kvůli intenzivnímu lovu a sběru jejich
vajec byla kdysi ve střední Evropě téměř
vyhubena a přežila jen v neschůdných
močálech na severovýchodě Evropy. V po-
sledních staletích byla vysazována v par-
kových rybnících a opětovně zdivočela.
Labutě jsou původně tažní ptáci, kteří se 
v zimě vzdalovali od hnízdiště i přes 1 000
km. U nás většinou přezimují na nezamr-
zajících řekách.

Labutě žijí v monogamii a jsou věrny
svým hnízdním okrskům. Labutí samci vy-
hánějí ze svého revíru nejen ostatní labu-
tě, ale i další vodní ptactvo. Hnízdo staví
jen samice, která před sebou trhá kusy
rostlin a ukládá je na jedno místo, čímž
vznikne veliká hromada rostlinných částí,

do níž klade 5 až 8 vajec dlouhých až 115
mm. Labutě při hnízdění mohou napad-
nout i člověka - vztyčují se do výše a hrozi-
vě při tom tlučou křídly.

Mlá	ata šedé barvy vodí oba rodiče. La-
butě dospívají až v druhém roce. Živí se
vodním rostlinstvem, které odtrhávají
svým dlouhým krkem ze dna vod. Rády se
nechávají přikrmovat. Jejich početnost 
se zvyšuje - v Česku zimuje asi 3 000 až 
4 000 jedinců. Lidé jim pomáhají v přípa-
dech, kdy občas přimrzají na ledě, protože
se nestihly včas přestěhovat na vodní toky.
Labutě v obraně syčí, jinak pouze občas
vydávají chrochtavé zvuky. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Cyklistická sezona klepe na dveře
Cyklisté Sportovního klu-

bu Šafrata Bohumín po loň-
ské sezoně v závěru roku od-
počívali, ale do nové sezony
vkročili aktivně. Tradičním
zahájením byla Novoroční jíz-
da a v jejím rámci závod na
novoroční míli. Ta tentokrát
měřila 2009 metrů a jela se 
v polských lagunách. 

Účast obohatilo několik zá-
vodníků TJ Bohumín - Kolík 
a také náš starosta Petr Vícha.
Vítězství si tentokrát vybojoval
Martin Fajkus. A od toho dne
zahálka a zimní spánek skonči-
ly. Všichni, kteří chtějí v létě na
stupně vítězů, vědí, že úspěchy
se rodí na sněhu v prvních mě-
sících roku. Zatímco pokročilí
závodníci se připravují podle
individuálních tréninkových plá-
nů, mladí vyjíždějí pravidelně
na společné tréninky nazvané
»abyzadnicenezměkla«. 

V březnu se pak připojí i no-
váčci klubu, protože už posled-
ní víkend měsíce je závodní. Bi-
keři zamíří na zahájení polsko-
českého seriálu GP Silesia do
Wodzisławi. A plány? Vyhrát

toho co nejvíc! A kdyby nám
náhodou někdo chtěl pomoci,
aktivně či finančně, bude vítán.  

Zahájení seriálu cykloturis-
tických výletů Nebude-li pr-
šet... je 21. března: Trasa Bo-
humín - Chałupki - Šilheřovice
- Rudyszwald - Ha� - Hubert -

Krzyźanowice - Roszków - Za-
bełków - Bohumín (cca 35 km).
Pro náročnější je ze Zabełkowa
možno pokračovat dalších plus
20 km: Olza - Uchylsko - Gor-
zyczki - Laziska - Věřňovice 
a domů (směr Bohumín, Karvi-
ná, nebo Orlová). 22. března:

Do country městečka: Bohu-
mín - Chałupki - Zabełków -
Gorzyce - Osiny - country měs-
tečko - Czyźowice - Rogów -
Olza - Zabełków - Bohumín
(cca 40 km).

Text a foto: 
Rostislav ŠAFRATA

Idylická novoroční jízda cyklistů Sportovního klubu Šafrata Bohumín.
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Počtvrté do 187 schodů penzionu

výsledkyŽákovská družstva kopané Slovanu
Záblatí a Fotbalového klubu Bohumín
se společně zúčastnila 21. února III. roč-
níku Mezinárodního turnaje v kopané
starších žáků příhraničních měst a obcí.

Turnaj se konal ve sportovní hale Stru-
mień v Polsku. Zvítězili chlapci ze Slovanu
Záblatí, FK Bohumín skončil čtvrtý.

● Slovan Záblatí - Orzel Zabłocie 5:0,
branky Skokan 3x, Sebera 2x

● Slovan Záblatí - FK Bohumín 7:2,
branky Skokan 3x, Sebera 3x, Jurásek 1x

● Slovan Záblatí - Wisła Strumień 2:2,
branky Sebera 1x, Jurásek 1x.

V rámci občanských aktivit bude 22.

března uspořádán turnaj dorostenců rov-

něž v polském Strumieńu. Již v předstihu

připomínáme, že tradiční turnaj mužů ob-

cí s názvem Záblatí se uskuteční v sobotu

27. června na hřišti v Záblatí. Bude to již

19. ročník.

Jan GŘÍBEK, předseda oddílu

Mladí fotbalisté Slovanu Záblatí zvítězili v mezinárodním turnaji

Vyběhnout schody penzio-
nu si už počtvrté nenechal ujít
ani první muž města starosta
Petr Vícha. Na startovní čáře
se objevil jako druhý. 187
schodů Penzionu ve věži zdo-
lal za 52 vteřin.

»Vyběhnout tolik schodů není
nic jednoduchého. Z předchozích
ročníků víme, že všichni dobíhají
do cíle vyčerpaní a několik dní se
pak z běhu vzpamatovávají. Ale
zkusit pokořit prosklené schodiště
penzionu rozhodně stojí zato,«
řekl Kazimír Palka. 

Soutěžně si schody poprvé
vyběhli letos dva studenti z bo-
humínského gymnázia. »Běžel

jsem letos v závodě poprvé, nane-
čisto jsem si to zkoušel vyběhnout
asi před 14 dny. Náročný začal
být úsek od šestého patra, kdy se
schodiště začíná prodlužovat,«
řekl 17letý student Jakub Pac-
ner. »Běželo se mi celkem dobře,
lepší časy jsem měl při tréninku,
ale te	 jsem týden lyžoval, takže
možná proto jsem měl v závodě
horší čas. Celou dobu jsem bral
schody po dvou, zkoušel jsem i po
třech, ale to příliš vysiluje. Obtíž-
nější to začalo být od šestého patra,
ale snažil jsem se vnitřně motivo-
vat, a� vydržím stejné tempo až do
cíle v osmém patře,« uvedl 15letý
student bohumínského gymná-

zia Dalibor Staš. Budou-li pilně
trénovat, příští ročník se mož-
ná stane jejich kořistí a zvítězí.

Nejstarším účastníkem závo-
du se stal 73letý Miloslav Šus-
ter ze Záblatí, který se na star-
tu Běhu do schodů objevil 
i v minulých ročnících. Ten po-
kořil 187 schodů za 1 minutu 
a 24 vteřin. O čtyři vteřiny měl
dokonce lepší čas než vloni 
a ve své kategorii mužů nad 60
let zvítězil. V kategorii mužů
od 16 do 19 let vyběhl do scho-
dů nejrychleji Jakub Směch v ča-
se 40 vteřin a 27 setin sekun-
dy. V kategorii od 20 do 40 let
zvítězil Radek Štolfa s časem
45 vteřin, 78 setin sekundy. V ka-
tegorii mužů od 40 do 60 let si
prvenství odnesl Jaroslav Thér,
který 187 schodů pokořil za 48

vteřin. Porazil tak starostu
města o 4 vteřiny, ten se musel
spokojit s druhým místem.

V kategoriích žen měla nej-
lepší čas Lenka Ptáková, která
vyběhla na vrchol věže za 53
vteřin, a ve své věkové katego-
rii žen od 40 do 60 let tak zví-
tězila. Porazila i své mladší ko-
legyně. V kategorii od 16 do 19
let vyhrála Kateřina Thérová 
s časem 59 vteřin a 59 setin se-
kundy. Vítězkou v kategorii od
20 do 40 let se stala Tereza So-
chová, která schody vyběhla za
1 minutu a 4 sekundy.

Běh do 187 schodů Penzio-
nu ve věži organizuje společ-
nost Bospor, s. r. o. ve spolu-
práci s Gymnáziem Františka
Živného a za podpory města.

Lucie BALCAROVÁ

1) Vítězka kategorie žen od 40 let Lenka Ptáková měla nejlepší čas mezi všemi ženami a porazila i mladší »soupeřky«. 2) Mladí běžci zdolali všech
187 schodů bez znatelné únavy. Foto: Lucie Balcarová a Kazimír Palka

Netradiční Běh do 187 schodů absolvovala 2. března v Pen-
zionu ve věži téměř stovka běžců. Do osmého patra asi 40
metrů vysoké věže klusali studenti, pracující i důchodci.
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15 let od zrušení železničního vojska 

histor ie

Jaká byla v roce 1994 nálada
mezi vojáky a důstojníky, když se
definitivně rozhodlo o zrušení to-
hoto útvaru armády?

Vojáky z povolání a občan-
ské zaměstnance čekala změna
zaměstnání spojená u mno-
hých se stěhováním do jiných
míst České a Slovenské repub-
liky. Vojáky základní služby
přemístění do jiných posádek
České armády. Takže žádná ra-
dost. Navíc pro mnohé vojáky
všech kategorií byla práce spo-
jená ze železnicí koníčkem.

Byl tento útvar
skutečně 
nepotřebný a nadbytečný?

Po roce 1989 se dalo očeká-
vat, že v nějakém časovém ho-
rizontu dojde ke zrušení želez-
ničního vojska nebo k reorga-
nizaci a začlenění nějaké jeho
části (především stavební) do
ženijního vojska, avšak již bez
působení ve prospěch Českých
drah. Armády NATO žádný 
ekvivalent železničního vojska
neměly, perspektiva profesio-
nální armády neumožňovala 

a nepočítala s existencí želez-
ničního vojska. Tak náhlé u-
končení činnosti jsme však ne-
předpokládali, ve Slovenské
republice působilo železniční
vojsko ještě několik let.

Vzpomenete si
na největší 
»akce«, které

jste plnili v době své existence?
Činnost provozního středis-

ka Bohumín nebyla zaměřena
na jednorázové, kampaňovité
akce. Jeho příslušníci působili
na všech významných stavbách
železničního vojska, kde zajiš-
�ovali komplexní dopravní prá-
ce s využitím 24 vlastních lo-
komotiv. V okolí Bohumína to
byla např. obnova železničních
tratí kolem Českého Těšína.
Kromě Bohumína byli dále na-

sazeni v Ostravě, Olomouci,
Praze, Plzni, Mostě, Ústí nad
Labem, Lounech, Trnavě, v zá-
věrečném období v Košicích 
a Bratislavě, kde se významně
podíleli na zajištění provozu 
v železničních stanicích a o-
pravách železničních vozů.

V kurzech organizovaných 
u výcvikového oddílu Šunychl
byly za dobu existence útvaru
vycvičeny ve spolupráci s Čes-
kými drahami stovky strojve-
doucích a tisíce dalších želez-
ničních profesí pro potřeby že-
lezničního vojska. Mnozí takto
získanou kvalifikaci využívají
u železničních společností 
v České a Slovenské republice
dodnes.

František KREJZEK

Poslední velitel bohumínského železničního vojska vzpomíná

Koncem března letošního roku uběh-
ne 15 let od zrušení zdejší vojenské po-
sádky. Vojenské železniční provozní
středisko Nový Bohumín, tak zněl jeho
krycí název, plnilo náročné úkoly v za-
bezpečení provozu tehdejších Českoslo-
venských státních drah, zejména po
stránce opravárenské, ale i v profesích
posunovačů a na dopravnách. 

K likvidaci zimní kalamity na železnici
vzniklo na základě Nařízení vlády ČSSR
provizorní Vojenské železniční provozní
středisko (VŽelPS), vojenský útvar 3485
v Ostravě. Protože se toto řešení osvědčilo,
bylo zřízeno na základě Usnesení vlády ČSSR
č. 681 ze 7. srpna 1963 dnem 1.8.1963
VŽelPS (VÚ 1127) v Ostravě. V září se
pak přestěhoval útvar do Bohumína. Zde
působil necelých 31 let.

Útvar byl zpočátku dočasně podřízen
Ministerstvu dopravy ČSSR a jeho úkolem
bylo vypomáhat tehdejším Českosloven-
ským státním drahám. Podmínky pro vojá-
ky ale nebyly nejlepší. Tehdejší kasárenský
objekt v Novém Bohumíně nebyl v dob-
rém stavu, proto z důvodů nevyhovujících
ubikací pro vojáky základní služby byly 
v roce 1964 v areálu kasáren vybudovány
dva provizorní dřevěné Tesko domky do
doby, než se vybudují ubikace trvalé. Kapa-
cita jednoho domku byla 80 až 100 vojáků.
Toto provizorium vydrželo až do roku 1994.

Příslušníci útvaru byli v rámci vojenské
základní služby přidělováni vybraným že-
lezničním uzlům a vypomáhali drahám ze-
jména ve funkcích výpravčích a v depech
kolejových vozidel. V železniční stanici

Bohumín vojáci sloužili zejména jako vý-
pravčí a posunovači. V průběhu desetiletí
se také měnily dislokace podřízených pro-
vozních oddílů bohumínského velitelství,
například Ostrava, Louny, Plzeň a další. 
V Bohumíně působilo Vojenské železniční
provozní středisko téměř 31 let. Po roce
1989 a po rozpadu ČSFR nabrala Armáda ČR
jiný směr a železniční vojsko bylo k 31. břez-
nu 1994 zrušeno pro nadbytečnost a nepo-
třebnost bez náhrady. Dva bývalí velitelé,
kteří jsou občany Bohumína, jsou plk. Ján
Koválik a pplk. Oldřich Grygar. Posledním
velitelem útvaru byl pplk. Jaromír Drda. 

Likvidační práce v kasárnách probíhaly
ještě několik následujících měsíců a po o-
puštění posádky slouží kasárenský areál ja-
ko podnikatelské centrum. V jedné z budov
byl zřízen Domov Jistoty, v ostatních jsou
drobní podnikatelé. V únoru 2006 shořela
jedna z dřevěných ubikací. Dva lidé, kteří
tam přespávali, při požáru zahynuli. Po
prodeji areálu soukromému majiteli (2007)
zmizela i stará parní lokomotiva. Noví ma-
jitelé ji nechali rozřezat a sešrotovat, přesto
že se mohlo jednat o technickou památku.
V únoru 2007 byla zbourána i druhá uby-
tovací budova a část plotu, aby bylo uvol-
něno místo pro výstavbu supermarketu. 

Martin KÁŇA

Bohumínská kasárna železničního vojska v době plného nasazení. Foto: archiv Jaromíra Drdy

Město v roce 1997 litovalo zrušení železničního vojska. Při
záplavách tady chyběly ruce, které by pomohly. Vojáci želez-
ničního vojska už ale tehdy tři roky v Bohumíně nebyli. Pod-
plukovníka Jaromíra Drdu, který byl posledním velitelem 
bohumínské posádky, jsem poprosil o několik vzpomínek 
z posledních dnů střediska před jeho definitivním zrušením.

rozhovor
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krátce

Solidní analýza příčin vzniku
a průběhu krize je otázkou času
a úkolem pro skutečné odbor-
níky. Víme, že krize přišla z USA,
země s největší ekonomikou,
nejsilnějším bankovním systé-
mem, největší demokracií a nej-
lépe propracovaným systémem
volného trhu. Pikantní je, že
krize v USA začala v bankovním
sektoru řízeném slavnými ma-
nažery a bankovními odborní-
ky zvučných jmen, kteří školili
celý svět. Čeští ekonomové pra-
vicového centra k nim vzhlíželi
s posvátnou úctou a respektem.
Tito američtí manažeři zatím
bez ohledu na ekonomickou obez-
řetnost, s cílem brát stamilio-
nové platy a bonusy, půjčovali
rizikové úvěry a poskytovali ri-
zikové hypotéky bez přiměřené
kontroly. Jak je to možné, kde
byla regulace liberálního trhu? 

Te	 si trochu zapolitikařím.
Ve světě se už dlouho (u nás až

Největším ekonomickým tématem dneška je hospodářská
krize. Pro většinu je velkým a nepříjemným překvapením,
pro některé děsivou skutečností. Dokonce i naše vláda už po-
chopila, že dělat na krizi »kšá, kšá« republice nijak nepomůže.

Hospodářská krize - odkud přišla a co s ní?

po roce 1990) opakovaně stře-
távají dva názory na úlohu stá-
tu v ekonomice. Levicová teo-
rie, reprezentovaná ve světě
především sociální demokracií,
říká, že stát má trh regulovat,
stanovit pevná pravidla, nedo-
volit excesy a ne-
normality s ex-
trémními do-
pady do životní úrovně a sociál-
ních jistot. Pravicová teorie, re-
prezentovaná u nás profesorem
Klausem a jeho stranickou zá-
štitou ODS, říká, že úloha státu
má být co nejmenší, vše zařídí
ruka volného trhu. Vzorem pro
ně byla a je ekonomika USA. 

A co nyní vidíme? V té nej-
liberálnější ekonomice světa
vláda v podstatě »znárodňuje«
banky a ze státního rozpočtu
zachraňuje celé rezorty. Jak 
v USA došli k těmto krokům?
Proč je stát najednou potřebný
a volá se po jeho zásazích? 

Paralelu k pravicovým teori-
ím volného trhu vidím v záko-
nech přírody, v níž přežívají jen
silní a zdraví jedinci. Slabí, mé-
ně zdatní a nemocní nemají na
přežití nárok. Tedy přirozená
selekce, výběr. To hlásají i pra-
vicoví ekonomové, podle nichž
musí jít v ekonomice úloha stá-
tu stranou: přežijí jen silní 
a schopní, zatímco neschopné
vyloučí ze života společnosti

svobodná ruka
trhu. A jak ří-
ká náš ekonom

Klaus »po chřipce«, kterou
přežijí jen ti silní, přijde opět
čas klidu a rozvoje.

Ale lidské společnosti by
přece měl být vlastní lidský pří-
stup. Tedy ne »žer, nebo budeš
sežrán«, ale solidarita, huma-
nita, péče o nemocné, slabé,
staré a bezmocné. To charakte-
rizuje lidskou společnost a sta-
noví jiné priority ve vzájem-
ných vztazích lidí než divoká
příroda. 

A já se ptám: chceme být
součástí takovéto solidární
společnosti anebo společnosti,

kde vládnou bezohledné záko-
ny volného trhu? 

Že je nutno proti krizi bojo-
vat už uznává celý svět. Naší
vládě to však trvalo trochu déle
a propásla čas k rychlejší, a tím 
i lepší léčbě. Její sebestřednost,
arogance a pocit vlastní výji-
mečnosti bránily poznat včas,
už vloni, že i Česká republika je
v krizi. Známá jsou prohlášení
pánů Topolánka a Kalouska 
o oáze v ekonomické krizi, ost-
růvku klidu, jímž je Česká re-
publika. Až v únoru 2009 při-
chází vláda s národním proti-
krizovým plánem na snížení
dopadu krize. A to bohužel ne-
jen pozdě, ale také se scestnou
teorií, že si lidé musí pomoci
sami. A tak naše slavná vláda
připravuje kroky, které zase
směřují tok peněz do kapes e-
konomicky silných. Pro ty při-
pravuje úlevy na daních, při
odvodech sociálního pojištění,
při odpočtu DPH podnikate-
lům, atd. A »prostý lid« zase
»ostrouhá«. Ale o tom chci
psát až příště. 

Alfréd MICHALÍK, poslanec

pol i t ika

U poplatků slib zněl »Poplat-
ky zrušit v krajských zařízeních 
a po případném vítězství v celo-
státních volbách je pak zrušit úpl-
ně«. Co slibovala ODS? Poplat-
ky u lékaře nezavede vůbec,
důchodcům přilepší tisícikoru-
nou atd. Myslím, pánové, že
máte máslo na hlavě. Nejvíce
mě ale rozčílil Pavel Drobil 
a jeho názor ohledně důchodců.
A zase jenom matete lidi. Kdy-
by totiž nebylo tlaku opozice,
tak děti do 18 1et a důchodci
platili poplatky pořád. Vy jste
ale cudně zamlčel, že ochranný
limit na dva a půl tisíce se týká
důchodců nad 65 let, proto se
ptám: Jaký je rozdíl mezi těžce
nemocným důchodcem (64 1et)
a stejně nemocným důchod-
cem (67 let)? Ten první limit
snížený nemá, ten druhý ano.
Jaký je rozdíl mezi důchodcem

Nejsem členem žádné politické strany, když jsem si ale pře-
četl články Pavla Drobila a Davida Maryšky z ODS v Oku 
číslo 3, musím se ozvat. Měli bychom si všichni osvěžit paměť.
Jako volič ČSSD vím, že se snaží své sliby plnit i přes kampaň,
která je proti ní vedena. 

Je ODS záchranou pro důchodce?

z domova důchodců, kterému
po odečtení nákladů zůstane
méně než 800 korun, ten žád-
né poplatky neplatí. A důchod-
cem, který zaplatí své náklady,

nezatěžuje stát, zůstane mu
méně než 800 korun a poplat-
ky musí platit při limitu 5 000
korun? To vy, pánové z ODS,
jste si vymysleli trik s důchodci
podle hesla »aby se vlk nažral 
a koza zůstala celá«. Jediná cesta
je poplatky zrušit úplně (kromě
poplatků v nemocnici a snad
na pohotovosti). Když zrušení
poplatků budou mít sociální
demokraté ve svém programu,
budu je znova volit a věřím, že
nebudu sám. Při hodnocení,
jak se mají důchodci dobře mi,
pane Drobile, chybí už jenom

dopisy

to, co řekl jeden váš vysoce po-
stavený kolega: »Důchodci ne-
mají 30 korun na poplatky, ale při-
tom nejvíc utratí za alkohol a ciga-
rety«. Neznám větší nehoráz-
nost. Zapomněl jste cudně na-
psat, že náklady důchodců ne-
jsou jenom potraviny, ale i byd-
lení, energie, léky (poplatky).
Vy, pane Maryško, jste mi na-
maloval krásnou tabulku, jak
všechny domácnosti s dětmi
získají. Musím se smát. Za-
městnanec se dvěma dětmi 
a platem 25 000 korun získá
375 korun. Vy jste mu ale vzali
dětské přídavky kolem 1 000
korun podle věku dítěte. A vy
se chcete pasovat na ochránce
důchodců a rodin s dětmi?! 

O všem ale rozhodnou voliči.
Jak řekl váš předseda Mirek
Topolánek: dostali jste nejdří-
ve levý hák, potom pravý hák,
možná vás ale ještě čeká direkt
na bradu. Nemusím mít prav-
du, o všem si rozhodnou lidé
sami ve volbách.

Jan GRIM, důchodce

Bonatrans Group 
má zásadní certifikaci

Certifikát, nezbytný pro dal-
ší rozvoj firmy, získal největší
evropský výrobce železničních
kol a dvojkolí, bohumínská
společnost Bonatrans Group,
a. s. Certifikace IRIS je nejvyš-
ším možným osvědčením fir-
my o tom, že vyhovuje poža-
davkům vysoké kvality v obo-
ru železničního průmyslu.
Pouze držitelé tohoto certifi-
kátu mohou od poloviny letoš-
ního roku dodávat své výrobky
velkým výrobcům železničních
vozidel, jakými jsou např. Sie-
mens, Alstom či Bombardier.
Získání certifikátu IRIS má pří-
mý vliv na pozici firmy na tr-
hu. Je zároveň vstupenkou do
společnosti nejlepších firem 
v oboru. Databáze držitelů
certifikátu je veřejně k dispo-
zici na webových stránkách ří-
dícího centra IRIS. Na úspěš-
nou certifikaci se společnost
Bonatrans Group, a. s., při-
pravovala dva roky. (pas)
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Blahopřání - jubilea
16. března oslaví

krásné životní 

jubileum 80 let

paní Anna
USZKOVÁ.

�
Do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví,

štěstí a pohody přeje syn Zdeněk 

s manželkou, vnuk Petr s rodinou,

vnučka Lucie s rodinou. Pusu posílají 

i pravnuci Adámek a Kubíček.

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

s fotem 250,- Kč

Uzávěrka inzerce do Společenské kroniky 
pro OKO č. 6, které vyjde 26. března, je 18. března.

Řekli si 
své ANO 
Július Putnoky z Bohumína a Renáta 

Biernatová z Chomutova;

Ivo Řepka z Bohumína a Kamila Palová 

z Ostravy;

Libor Kowalowski z Mostů u Jablunkova 

a Zuzana Langrová z Bohumína.

Matrikářky

Noví občánci
Do pamětní knihy města Bohumína

byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

Vojta Agel ● Barbora Bacíková ● Melanie

Bernátová ● Patrik Bodiš ● Radek Fuka ●

Diana Gabčová ● Adam Gluč ● David

Gonsior ● Maxim Gorný ● Vladimír Klimeš

● Jindřich Král ● Klára Kroščenová ●

Michael Mackovčák ● Nela Martiniaková

● Matěj Motloch ● Marie Paříková ● Silvie

Podrygalová ● Nikola Ptáčková ● Elisa-

beth Radicsová ● Nikol Řešutková ● Pavel

Miroslav Špryňar.

Fotografie do společenské kroniky do-
dejte nepoškozené, neorazítkované, nela-
minované. V opačném případě vám bude
účtován příplatek za retuš. Pro sken jsou
vhodnější fotky na lesklém fotopapíru. (red)

Den Úřední hodiny podatelny Úřední hodiny pokladny
od 16.3. do 31.3. od 16.3. do 31.3.

16.03. 8 - 12 hodin 13 - 17 hodin 8 - 12 hodin 13 - 15.30 hodin

17.03. 8 - 12 hodin 13 - 14.30 hodin

18.03. 8 - 12 hodin 13 - 17 hodin 8 - 12 hodin 13 -15.30 hodin

19.03. 8 - 12 hodin 13 - 14.30 hodin

20.03. 8 - 12 hodin 13 - 13.30 hodin

23.03. 8 - 12 hodin 13 - 17 hodin 8 - 12 hodin 13 - 15.30 hodin

24.03. 8 - 12 hodin 13 - 14.30 hodin

25.03. 8 - 12 hodin 13 - 17 hodin 8 - 12 hodin 13 - 15.30 hodin

26.03. 8 - 12 hodin 13 - 15 hodin 8 - 12 hodin 13 - 14 hodin

27.03. 8 - 12 hodin 13 - 15 hodin 8 - 12 hodin 13 - 14 hodin

28.03. zavřeno zavřeno

30.03. 8 - 12 hodin 13 - 18 hodin 8 - 12 hodin 13 - 17 hodin

31.03. 8 - 12 hodin 13 - 18 hodin 8 - 12 hodin 13 - 17 hodin

Daň z příjmů za rok 2008
Termín pro podání daňového přiznání se opět blíží. Česká daňová správa upozor-

ňuje všechny daňové poplatníky, kteří mají povinnost podat daňové přiznání k dani
z příjmů za rok 2008, že termín pro jeho podání je do 31. března. 

I v letošním roce Česká daňová správa
nabízí možnost elektronického podání da-
ňového přiznání, které šetří čas jinak strá-
vený na poště nebo na podatelně finanč-
ního úřadu. Jen v loňském roce tuto služ-
bu využilo o 52 000 poplatníků více, než
tomu bylo v roce 2007. 

Stejně jako v minulém
roce budou pracovníci Čes-
ké daňové správy vyjíždět do vybraných
obcí a usnadní tak podání daňových při-
znání i mimo podatelny finančních úřadů. 

Daňovým poplatníkům, kteří se rozhod-
nou podat daňové přiznání v listinné po-
době na finančním úřadě, nabídneme roz-
šířené úřední hodiny. 

Bližší informace o nabízených službách
budeme zveřejňovat v průběhu března na
internetových stránkách České daňové
správy cds.mfcr.cz.

Nejbližším kontaktním místem k Bohu-
mínu, kam pracovníci Finančního úřadu
Bohumín zajedou, je Rychvald. Ve dnech
18. a 23. března budou v zasedací místnos-

ti Městského úřadu Rychvald vždy od 13
do 17 hodin přijímat daňová přiznání.
Kontaktní telefon je 603 489 296.

Informace o rozšíření úředních hodin
ve dnech 16.3. až 31.3. najdete v přehled-
né tabulce dole.

Další informace o opat-
řeních finančního úřadu
k zabezpečení klientského

přístupu a podpoře dobrovolného plnění
daňových povinností:

Ve dnech 25. až 31. března režim »úřed-
ních dnů« s denním zpřístupněním objek-
tu FÚ a kanceláří správců

- poradenské místo na FÚ pro e-podání
daňových přiznání

- tiskopisy Přehledů o příjmech 
a výdajích pro OSSZ, VZP a RBP 
za rok 2008 pro OSVČ k dispozici 
na podatelně FÚ. 

Finanční úřad v Bohumíně nebude 
otevřen v sobotu 28. března.

Václav POLOK, vedoucí pobočky

f inance

Novinkou letošního jar-
marku je DVD zdarma,
které dostanou návštěvníci
filmového představení ko-
medie pro celou rodinu 
s názvem Potkan 007 a UFO.

Začne v 9, 11, 13 a v 15 ho-
din. Jarmark tradičně při-
nese nejen zboží zhruba 80
prodejců, ale také ukázky
lidové tvorby, pletení po-
mlázek, malování a zdobe-

ní vajíček i soutěže s veli-
konoční tématikou pro dě-
ti. Ve foyer kina budou pro-
dejci předvádět velikonoční
zvyky. Nově zde vznikne
dětská dílnička, v níž si děti
budou moci malovat vajíčka,
vyrábět přání k Velikono-
cům, ozdoby do okna a jiné.
Chybět nebude ani expozi-
ce živých kuřátek. (kab)

Připravuje se Velikonoční jarmark
Velikonoční jarmark v duchu tradic, soutěží, zábavy

i drobného dárku. Tak bude vypadat letošní jarmark,
který se uskuteční v sobotu 28. března od 8 do 17 ho-
din na náměstí T. G. Masaryka a v kině K3 Bohumín.
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Vzpomínky - úmrtí Jak tiše žila, 
tak tiše zemřela, 

skromná ve svém životě,
velká ve své lásce 

a dobrotě.

�
14. března vzpomínáme

1. výročí úmrtí 

naší drahé a milované maminky, 

tchyně, babičky a prababičky

paní Růženy KELNEROVÉ. 

S láskou a úctou vzpomínají 

dcera s rodinou a syn s rodinou.

Nejdražší pro nás na světě 
byla naše maminka, 

te	 však nám na ni zbyla 
jen bolestná vzpomínka. 

Jen kytičku květů na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

�
9. března jsme

vzpomněli 

nedožité 100. 

narozeniny 

naší drahé 

maminky, 

babičky 

a prababičky

paní Anny BOBKOVÉ
z Bohumína. 

�
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

dcera Josefa s manželem, 

dcera Veronika s manželem, 

vnučka Lenka s manželem 

a vnuk Kamil.

Láska, 
ta smrti nezná.

17. března vzpomeneme

3. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil

náš milovaný manžel,

tatínek, dědeček 

a pradědeček 

pan Ing. Leo BARTEČEK. 

S láskou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka Libuše,

vnučka Kateřina, pravnučka Klaudinka,

dcera Marcela a Ivo.

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

nikdy nezapomene.

�
11. března 

jsme vzpomněli 

1. smutné výročí úmrtí, kdy nás opustila

paní Hildegarda ZÁLEŠÁKOVÁ. 

S láskou a úctou vzpomínají synové 

Pavel, Karel a Mirek 

s rodinami.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává. 

Kdo Tě měl rád, ten si
vzpomene, 

kdo Tě miloval, 
ten nezapomene.

13. března by se dožil

70 let 

pan Josef CHOBOT 
a zároveň si 6. září 2009 připomeneme

20. výročí jeho úmrtí.

Vzpomíná manželka Eva, syn Pepa 

s rodinou a dcera Toni s rodinou.

V neznámý svět 
jsi odešel spát, 
plakal každý, 

kdo Tě měl rád. 
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

27. března 

vzpomeneme 5. smutné

výročí úmrtí 

a 19. března nedožitých 90 let 

pana Zdeňka ŠINDLERA.

S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Jana a syn Sva�a s rodinami.

Vzpomínka je trvalejší
nežli květy nejkrásnější.

Květy uschnou, 
uvadnou, vzpomínky 

navždy zůstanou. 

29. března 

si připomeneme 

80. výročí narození

pana Emila SOLICHA
a zároveň 17. března vzpomínáme 

10. výročí jeho úmrtí. 

S láskou vzpomíná manželka Alena 

a dcery Zdeňka, Jana a Eva s rodinami.

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

nikdy nezapomene.

�
16. března tomu bude

20 let, co zemřel 

pan Rudolf DUDA
ze Skřečoně. 

Vzpomínají a nikdy nezapomenou

manželka Alena, synové Jarek a Pavel 

s rodinami.

Jan Šmíd, * 1934, Bohumín

Jaromír Bureš, * 1925, Bohumín

Arnošt Stachura, * 1929, Bohumín

Otto Strouhal, * 1932, Starý Bohumín

Alois Štěpanik, * 1928, Bohumín

Vilém Stašek, * 1924, Bohumín-Skřečoň

Sylvie Dostálová, * 1937, Bohumín-Pudlov

Zdeněk Wajda, * 1956, Bohumín

Květuše Mlynáriková, * 1954, Bohumín

Marie Záwadzká, * 1932, Bohumín-
Skřečoň

Ferdinand Štverák, * 1924, Bohumín-
Záblatí

Marie Barnošáková, * 1958, Bohumín

Vladislav Szeliga, * 1952, Bohumín-
Skřečoň

Elvír Nevřala, * 1941, Bohumín

Josef Pavlík, * 1941, Bohumín

Ludmila Majorošová, * 1956, Bohumín

Elfrida Wojtowiczová, * 1929, Bohumín

František Holub, * 1943, Bohumín

Valentina Himlerová, * 1963, Starý 
Bohumín

Lubomír Hruška, * 1963, Bohumín (mat)

Naposledy 
jsme se rozloučili

Miloval svou rodinu, 
chtěl ještě žít, přišla nemoc

zlá a musel odejít.

19. března 

vzpomeneme 4. smutné

výročí úmrtí 

a 11. dubna nedožité

70. narozeniny 

pana Jiřího SUCHORY. 

Vzpomínají manželka Ludmila 

a dcery s rodinami.
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Informace o cenách 
a podmínkách inzerce 
získáte v redakci OKA 
na tel.: 596 092 282.

pozvánka

� CEMENT 25 kg 65,- Kč/ks

� KVK ZDICÍ MALTA
5MPa 40 kg 79,- Kč/ks

SÁDROKARTONOVÁ DESKA RB, 
2000x1250x12.5 /2.5m2 46,- Kč/m2

stavební materiály
dlažby
nářadí
odborné poradenství
osobní cenová nabídka
www.rabat.cz

TVÁRNICE A PŘÍČKOVKY

IFT Pórobeton 

SLEVA 37 % z ceníku výrobce

AKČNÍ NABÍDKA

SLEVA 37 %
Z CENÍKU VÝROBCE

od 1. do 31. 3. 2009

LEVNĚ A OBRATEM, POSTAVÍTE S RABATEM

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. DOPRAVA DO 10 km ZDARMA!
ul. 9. května 155, Bohumín. Otevírací doba: Po - Pá 7.00 - 16.00 hodin, So 7.00 - 12.30 hodin

1725,- Kč/m3

1725,- Kč/m3

● Nabídka půjčky bez po-
platků předem. Půjčíme 10 000
Kč, vrátíte 11 628 Kč, půjčíme
20 000 Kč, vrátíte 23 256 Kč,
30 000 Kč - 34 884 Kč, 50 000
Kč - 58 140 Kč. Pokud máte
zájem, volejte 774 828 496.

● Koupím jakýkoliv byt,
rod. dům v Boh. a okolí, pla-
tím hotově, pouze od majitele!
✆ 777 299 698.

● Koupím staré hodiny
a vzduchovku, ✆604 107 708.

● Půjčka bez poplatků do
250 000 Kč. Půjčíte 10 000
Kč, 60 000 Kč, 100 000 Kč -
vrátíte 11 628 Kč, 69 768 Kč,
116 280 Kč. Volejte 774 828 496.

● Prodám stav. pozemek
581 m2 ve Skřečoni, částeč. o-
plocený, možné připoj. vody,
plynu, el., příjezd po zpev. ko-
munikaci. ✆ 605 812 773.

● Vyměním st. byt 1+1, ul.
Studentská za st. byt ve starší
zástavbě 1+2 nebo 1+3, 
✆ 604 107 708.

● Pokládka plovoucích
podlah, PVC, koberců, úpravy

podkladů, nivelace, renovace
podlah. Více na www.dvfloor.cz
nebo na ✆ 604 265 861.

● Prodám dr. byt 2,5+1,
nízká zástavba, po celk. rekon-
strukci, nutno vidět. Foto na
www.psimicek.webzdarma.cz,
950 000 Kč, ✆ 603 974 763.

● Nabízím hlídání dětí, 
✆ 739 125 597.

● Vyměním byt 3+1 po 
rekonstrukci koupelny, kuchy-
ně, omítek atd. na ulici Okruž-
ní, 2. patro, za jakýkoliv 
menší. Podmínka - odstupné,
✆ 603 386 268.

● Pomoc s oddlužením, půjč-
ky bez ručení, ✆774 170 377.

● Hledám učitele pro indiv.
výuku němčiny, preferuji 
konverzaci na vyšší úrovni, 
✆ 731 964 973.

● Prodám nebo pronajmu
garáž v Drátovnách u pekár-
ny. Inf. ✆ 732 972 834.

● Vyměním dr. byt 1+1
za větší, jen nízká zástavba, 
✆ 605 248 870.

● Vyměním st. byt 0+2
s balkonem v Bohumíně. Info:
✆ 776 344 801.

inzerce ● Prodám velkorysou pr-
vorep. vilu 8+2 v Bohumíně
za parkem. Sedl. střecha, ga-
ráž, zahrada. Komerční využití
možné. Nejsem RK a RK pro-
sím nevolat! ✆ 603 192 008,
více na www.jrakow.wz.cz/vila

● Prodám piano A. Förster.
Volejte jen vážní zájemci, po
17 hodině, na ✆ 605 935 580.

● Přijmu na práci někoho
šikovného a pečlivého, údržba
zahrady a práce okolo rod. do-
mu ve Skřečoni, dohoda, 
✆ 736 228 883.

● SOS nebankovní půjčka
pro všechny důchodce i ženy
na MD, bez nahlížení do re-
gistrů, bez poplatků. Vyplácí-
me do 3 dnů. ✆ 739 513 670.

● Pronajmu garáž v Záblatí,
✆ 603 777 543.

● Občanům, organizacím 
a obcím pokácíme a ořežeme
stromy a keře. ✆ 596 013
463, 604 795 798.

● Zahájen prodej ovoc-
ných stromků a okrasných
dřevin v areálu zahradnictví 
v parku Petra Bezruče. ✆
596 013 463.

● Prodám dr. byt 3+1, I.

kat., 80 m2, v Bohumíně, ul.

Okružní. Cena 850 000 Kč, 

✆ 724 122 705.

● Objednejte si masáž: Jaro-

mír Hrbáč začíná po delší pře-

stávce opět masírovat v Aqua-

centru od 21. března. Objed-

návky na ✆ 603 802 030.

Přijďte s dětmi
na maškarní bál

Unie rodičů při Základní
škole na tř. Dr. E. Beneše za
přispění města pořádá 21.
března od 14 hodin v sále Bo-
chemie Jarní maškarní ples
pro děti. Program je v duchu
historických her a tanců včet-
ně ukázky šermířských soubo-
jů. Vstupné pro dospělé 20
korun, masky s sebou.

(maň)
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MĚŘENÍ OSTEOPORÓZY ULTRAZVUKEM, 
PREVENCE ZLOMENIN

v prostorách neurologické ambulance Bohumín za 150 Kč
(Studentská 641 − naproti kina)

Objednávky na ✆ 596 013 544

   

   

  
   

   
 

 

Srdečně vás zveme do nově otevřené 
PEDIKÚRY, MANIKÚRY 
A NEHTOVÉ MODELÁŽE

Nyní pedikúra 180 Kč, gelové nehty od 450 Kč, 
doplnění od 250 Kč, P-Shine, depilace a jiné.

Tel.: 776 001 535 Bohumín-Skřečoň, 1. máje 117
(vpravo pod skřečoňským mostem ve směru na Lutyň)

PRODEJ OKEN ŠULEK
PRODEJNA PLASTOVÝCH OKEN, DVEŘÍ A DOPLŇKŮ

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

➤ PVC profil tř. A, plná výztuha,
vyměnitelné těsnění, 

➤ zaměření a nabídka ZDARMA,

➤ možné SLEVY.

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

má kancelář na nám. T. G. Masaryka (kavárna)
PROVOZNÍ DOBA:
po 8 - 12 hod. 13 - 16.30 hod.
út 8 - 12 hod. 13 - 16.30 hod.
st 8 - 12 hod. 13 - 16.30 hod.
čt 8 - 12 hod. 13 - 16.30 hod.
pá 8 - 12 hod. 13 - 15 hod.

Jednatelství 
České pojišťovny
Bohumín

✆ 725 739 495

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

Hodinářství ROFI
Nerudova 1157, Bohumín
pracoviště zdravotně postižených 

občanů

Mobil: 605 506 432
e-mail: rofi.mts@seznam.cz

Otevírací doba:
úterý 16 - 18 hodin
středa 14 - 18 hodin
čtvrtek 14 - 18 hodin
Hodinářské opravy - čistíme

pouzdra i kovotahy, 
vyměníme baterie - se zárukou, 

prodej dalších typů baterií 
a dalšího sortimentu.

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
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KAM V BOHUMÍNĚ?
■ 22.3. v 10 hodin MÍČEK FLÍČEK. Pro děti, lout-
kový, kreslený. Čarovné schody, Míček Flíček, Kr-
tek a zelená hvězda, Jabloňová panna, O pocti-
vém Matějovi, 45 Kč.

■ 26. - 27.3. v 19 hodin YES MAN. Komedie USA,
přístupný od 12 let, 66 Kč.

■ 28.3. v 9, 11, 13 a 15 hodin POTKAN 007 
A UFO. Film pro děti v rámci jarmarku.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ do 26.3. výstava HARAKIRI. Kontroverzní umě-
lec a pedagog Jiří Surůvka vystavuje v Bohumíně
obrazy společně se svou asistentkou Denisou Fia-
lovou. Téma: performance a music. Vždy v úterý 
a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin a v době konání 
ostatních kulturních akcí.

■ 16.3. a 23.3. v 17 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH.
Pod vedením cvičitelky jógy a zdravotní tělový-
chovy Aničky Balcárkové. Vhodné i pro seniory 
a méně pohyblivé cvičence.

■ 20.3. v 18 hodin HODINA DĚJEPISU s Janem
F. Teistrem. Cyklus přednášek.

■ 22.3. od 14 do 17 hodin KURZ KRESBY A MAL-
BY s Jirkou Gregerem. Pokračování kurzu, který
probíhá každou neděli a můžete si v něm rozšířit
své znalosti a dovednosti v kresbě i v jiných malíř-
ských technikách. 

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

■ 14.3. v 15 hodin PRIMA BABI, PRIMA DĚDA,
PRIMA RODINA. Přive�te s sebou i vaši babičku
či dědu. Pokud přinese babička s sebou i moučník
+ recept, dostane od nás dáreček. Po ochutnáv-
ce bude vyhodnocen nejlepší moučník a vítěz zís-
ká odměnu. Centrum Bobeš.

■ 18.3. v 9 hodin ZDRAVÉ JARO. Zdravý životní
styl, potraviny, povídání a ukázky, centrum Bobeš.

■ 18.3. v 18 hodin TAI-CHI. Ukázková hodina cvi-
čení. Vstup zdarma! Rodinné centrum Slůně.

■ 19.3. v 10 hodin FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ. Be-
seda, rodinné centrum Slůně.

■ 20.3. - 23.3. BAZAR ODĚVŮ A DĚTSKÝCH PO-
TŘEB. Sběr (jen jaro a léto), v době provozu her-
ny, centrum Bobeš.

■ 20.3. v 10 hodin PLAVÁNÍ - PROJEKT VIA.
Prarodiče, děti z Uzlíku a rodiny s adoptivními dět-
mi mají vstup zdarma. Centrum Bobeš.

■ 23.3. v 10 hodin PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU.
Zveme všechny děti na veselou pohádku, rodinné
centrum Slůně.

K3 BOHUMÍN 

Studentská 781,
www.k3bohumin.cz, k3@k3bohumin.cz, 

telefon: 596 012 124

■ do 31.3. VÝSTAVA D47. Fotografie zachycující
proměny dálnice D47 očima horolezeckého foto-
grafa Petra Piechowicze, foyer kina K3.

■ 17.3. v 18 hodin Osobnost roku 2008. Předání
cen sportovním i kulturním osobnostem Bohumí-
na. V programu vystoupí Kamil Střihavka, sál kina
K3 Bohumín, 130 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ do 31.3. VANDRY S BAJKEM. Výstava foto-
grafií cestovatele a cyklotrempa z jeho cyklistic-
kých putování napříč Evropou a Asií, malá galerie
knihovny K3 Bohumín.

■ 19.3. od 15 hodin BŘEZEN. BŘEZEN - ZA KAM-
NA VLEZEM... A BUDEME SI ČÍST. Čítárnička
pro nejmenší, dětské oddělení knihovny K3.

■ 24.3. v 17 hodin DROGY. Drogy a hon na čaro-
dějnice, drogy a krutý rytířský řád Hašašínů, dro-
gy a druhá světová válka. To vše v besedě Karla
Balcara, který tuto problematiku přednáší na Os-
travské univerzitě. Nebude chybět ani příběh dro-
gově závislého, ceny drog na ostravském trhu 
a jejich dostupnost, výskyt drog v okolí Bohumí-
na, studovna knihovny K3 Bohumín, 20 Kč.

■ 25.3. od 15 hodin PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE.
Zveme všechny prvňáčky spolu s rodiči na slav-
nostní »pasování« na čtenáře. Každý prvňáček,
který přijde na tuto akci, získá čtenářskou legiti-
maci včetně registračního poplatku na rok zdar-
ma, dětské oddělení knihovny K3. 

■ 26.3. v 17 hodin CYKLISTIKA S VŮNÍ KARI.
Beseda s cestovatelem, dobrodruhem a také spi-
sovatelem Janem Vlasákem o jeho cyklistické ex-
pedici napříč Indií. Po besedě s projekcí bude ná-
sledovat i autogramiáda autorových knih, které
budou na místě k zakoupení. Studovna knihovny
K3 Bohumín, 20 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN 

■ 12.3. v 19 hodin PO PŘEČTENÍ SPALTE. Krimi
komedie USA,  přístupný od 15 let, 70 Kč.

■ 16.3. v 19 hodin UMĚNÍ PLAKAT. Filmový klub,
Dánsko, přístupný od 12 let, 60 Kč.

■ 19. - 20.3. v 19 hodin AUSTRÁLIE. Válečný,
western USA, přístupný, 66 Kč.

■ 21. - 22. 3. v 19 hodin ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA.
Dokumentární film Francie, přístupný, 70 Kč. 

■ 24.3. - 25.3. BAZAR ODĚVŮ A DĚTSKÝCH PO-
TŘEB. Prodej v době provozu herny, centrum Bobeš.

■ 25.3. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK
v Bobši. Pouze na telefonickou objednávku.

■ 26.3. v 10 hodin VESELÉ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU.
Přij�te si zazpívat. Rodinné centrum Slůně.

■ 26.3. v 10 hodin DOPOLEDNE PRO KRÁSU -
kosmetika. Rodinné centrum Slůně.

■ 26.3. v 15 hodin FOCENÍ DĚTÍ. Focení dětí pro-
fesionální firmou - jarní tématika, centrum Bobeš.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 21.3. od 10 do12 hodin KERAMICKÁ DÍLNA.
Pokračování  - glazurujeme, učebna keramiky, 
� Lýdie Balcárková, ☎ 606 347 153.

OSTATNÍ KULTURA

■ 16.3. v 16.30 hodin KONCERT UČITELŮ A HOS-
TŮ ŠKOLY. Koncert pedagogů Základní umělecké
školy v Bohumíně a jejich hostů, koncertní sál
ZUŠ.

■ 17.3. a 24.3. od 14 do 15 hodin KLUB PRIMA
HODINKA. Křes�anský klub pro děti 1. až 5. tříd, Ma-
sarykova základní škola - třída I.A. Pořádá FS SCEAV
v Bohumíně, � Miriam Paszová, ☎ 736 627 503.

■ 18.3. a 25.3. od 16.30 do 18 hodin EXIT KLUB.
Free Exit, klubovna na faře - modrá budova na
Masarykově ulici, � Miriam Paszová.

SPORT

■ 14.3. v 10.15 hodin FC Baník Ostrava - AC Spar-
ta Praha. FOTBAL 1. dorostenecká liga ČMFS,
starší dorostenci. Ve 12.30 hodin utkání mladších
dorostenců. Hřiště Faja, � Miroslav Křan, ☎ 602
708 046.

■ 15.3. a 22.3. od 16 do 17 hodin AEROBIC. 
Cvičíme každou neděli, sál sokolovny v Záblatí, 
� Pavla Skokanová, ☎ 731 130 665.

■ 21.3. od 8.30 do 13.30 hodin FITNESS TOUR
2009. Zhubněte a žijte zdravě s profesionály. Pro-
gram: 8.30 - 9.55 prezentace, slavnostní zaháje-
ní, představení programu, účinkujících a partnerů;
10.00 - 10.52 1. lekce - Pilates -  Pavla Rožumber-
ská; 11.00 - 11.52 2. lekce - Body zone training -
David Huf; 12.00 - 12.30 Zdravý životní styl - otáz-
ky a odpovědi - David Huf; 12.30 - 13.20 3. lekce -
Aerobic - Jirka Gruntorád; 13.30 závěrečná tom-
bola, 1. cena  je špičková trouba. Dům služeb ŽDB
Group, a. s., vstup 200 Kč, OS Aerobic club Bohu-
mín, � Iveta Dendisová, ☎ 608 333 771.

■ 22.3. v 15 hodin FK Bohumín - Slavoj Bruntál.
FOTBAL krajský přebor - muži A, fotbalové hřiš-
tě za parkem.

P r o g r a m y  t a k é  n a  w w w. m e s t o - b o h u m i n . c z  n e b o  w w w. k 3 b o h u m i n . c z
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Vandalové zničili dvě sochy v parku
Novodobí Hérostratové sice nezapalují chrámy, ale poutají na sebe pozornost stejně

nevybíravým způsobem. Pokud sami nic nedovedou vytvořit, alespoň zničí dílo někoho
jiného. Jejich »hrdinský čin« ocení nanejvýš stejně postižení kamarádi. Normální lidé tyto
ničitele považují za ubožáky. Dvě dřevěné skulptury Létokruhů z roku 2001 už park ne-
zdobí. Vandalové je zničili, jedna dokonce zcela zmizela. Text a foto: František KREJZEK

Koncert světově 
úspěšného souboru

Tři vystoupení tanečních souborů Ra-
dost a Impuls proběhnou v sobotu 14.
března v 17 hodin a v neděli 15. března 
v 15 hodin a v 18 hodin. Program má ná-
zev »Ten umí to a ten zas tohle« a jste na
něj zváni do sálu kina K3. S novými cho-
reografiemi se představí všichni, od těch
nejmenších dětí z Baby baletu, až po do-
spělé tanečníky skupiny Impuls. V předsá-
lí bude ke zhlédnutí výstava fotografií Re-
náty Marcolové s názvem »Radost a Im-
puls v tréninku«. (red)

Jaro už střídá zimu
Fialově a bíle rozkvete letos na jaře park

Petra Bezruče. Město zde nechalo vysadit
na stovku rhododendronů, které jsou ob-
sypány květními pupeny a slibují záplavu
nádherných velkých květů po celém par-
ku. Kromě těchto kulovitých keřů zahrad-
nická firma zasadila také keře vilína ja-
ponského, který rozkvétá během prvních
tří měsíců v roce. 

Text a foto: František KREJZEK

Foto: : archiv souboru

Těhulky plavou zdarma
Od března mohou těhotné maminky využívat

všechny aktivity centra Bobeš zdarma. V nabídce pro
ně je cvičení, povídání a plavání v aquacentru. Změ-
ny čekají také na rodiče, kteří chodí plavat s dětmi na
páteční lekce s Bobešem - systém omlouvání formou
omluvenky od lékaře byl zrušen a doba platnosti per-
manentky prodloužena. První zkušební lekci mohou
nyní rodiče s dítětem - začátečníci absolvovat s 50%
slevou. Děkujeme městu Bohumínu za dotaci z pro-
jektu »Na podporu výuky, plavání a bruslení 2009«,
kterou Bobeš na pohybové aktivity obdržel. 

Text a foto: Petra KALICHOVÁ


