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Maryška přivítala v Zebrzydowicích svátky jara 

V podvečer 3. dubna roku 33
v Jeruzalémě vyšel Měsíc v ú-
plňku zčásti zatemnělý; zatmění
skončilo 51 minut po východu
Měsíce. Tento údaj se shoduje 
s vyprávěním evangelií, takže
toto datum je velmi pravděpo-
dobně dnem Kristovy smrti na
kříži. Ježíšovo vzkříšení by pak
připadalo na 5. dubna roku 33.
Slavení Velikonoc se v církvi

objevilo již ve 2. století. V zá-
padní křes�anské tradici Veliko-
noce připadají na neděli po prv-
ním jarním úplňku, tedy na mě-
síc březen či duben. Slovanský
název svátku, Velikonoce, se
vztahuje na »velkou noc«, v níž
byl Kristus vzkříšen.

První jarní úplněk letos na-
stal 9. dubna a Velikonoční ne-
děle vychází na 12. dubna. Od

toho se pak odvíjí vše ostatní.

Popeleční středa je prvním

dnem postní doby. Její termín

připadá na čtyřicátý den před

Velikonocemi. Do těchto dnů se

nezapočítávají neděle, proto 

v praxi připadá Popeleční středa

na 46. den před Velikonoční ne-

dělí. Kvůli nepravidelnému vý-

počtu data Velikonoc se její ter-

mín každý rok mění. Letos při-

padla na 25. únor a tímto dnem

začala také postní doba.

(Dokončení na str. 8)

Z Velikonoc už známe jen šmigrust?

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Jsou
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž podle křesťanské
víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. 

Opravy chodníků a komu-
nikací schváleny str. 2

4. až 7. května některé 
doklady nevyřídíte str. 2

Začaly se vydávat pasy 
s otiskem prstu str. 4

Likvidujeme odpadní vody
správně? str. 5

Nepravdivé informace,
poplašné zprávy str. 6

Místo gynekologem 
se stal chirurgem str. 7

Nový ročník kroniky 
našeho města  str. 9

Učitelka mého srdce - 
ocenění za léta 
ve školství str. 10 - 11

Spolupráce sedmi 
technických škol kraje

str. 12

Odbojář, na kterého
jsme nezapomněli str. 13

DNES SI PŘEČTETE 

Příští OKO vyjde 
23. dubna, 

uzávěrka 15.4.

Volné byty
v Lounech

V jednom z minulých
čísel Oka jsme vás in-
formovali o probíhají-
cích opravách bytů na
ulici Louny v Pudlově.
K prohlídkám budou
připraveny 4 byty o ve-
likostech 1+2 a 1+3.
Pro zájemce budou pří-
stupné 17. dubna od 10
hodin. Licitace proběh-
nou v pondělí 20. dub-
na od 16 hodin (viz
rubrika Licitace měst-
ských bytů na straně 3).

(vach)

Již počtvrté přivezly členky občan-
ského sdružení Maryška 28. března
do polských Zebrzydowic velikonoč-
ní pochoutky, zvyky a ozdoby. Letos
získaly 1. místo v kategorii veliko-
noční koš. 

Maryškovci a jejich přátelé z Bartu,
Řecké obce Bohumín, ze sdružení Přá-
tel bohumínské historie a Domu dětí 
a mládeže Bohumín použili k výzdobě
tradiční kraslice i keramiku. Porota o-
cenila rovněž tradiční velikonoční po-
krmy s ukázkami řecké kuchyně. Bohu-
mínští zástupci mezi jedenácti týmy 
z různých koutů euroregionu Těšínské
Slezsko obstáli na výbornou. (frk)

Lidé ochutnávají výrobky z bohumínského soutěžního stolu.
Foto: Táňa Kaizarová

Velikonoční jarmark na náměstí T. G. Masaryka letos neměl chybu. Hezké počasí a desítky stánků přilákaly tisíce
návštěvníků. Foto: Karel Balcar
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krátce

nepřehlédněte

Od poloviny března probí-
hají ve městě opravy komu-
nikací po zimě. Nejprve při-
šly na řadu výtluky, v součas-
né době se čistí chodníky. Po
návštěvě vybraných úseků
komunikací schválila 30.
března rada města priority
při velkých opravách. 

Celkem bylo vybráno 24 
úseků vozovek pro opravy za 
3 751 tisíc korun, u 23 chodní-
ků je na opravy určena částka
5 185 tisíc korun.

Chodníky budou z velké čás-
ti budovány ze zámkové dlaž-
by, ve třech případech půjde 
o dláždění dlaždicemi a jednou
se bude povrch provádět z lité-
ho asfaltu. Na několika přípa-
dech se bude podílet firma,
která zde pokládá kabeláž. Le-
tos se vydláždí více než 3 500
čtverečních metrů chodníků.
Uve�me alespoň některé uli-
ce, kterých se nová dlažba tý-
ká. Jsou to ulice Palackého po

Opravy chodníků a komunikací schváleny

Na Drátovenské ulici frézují výtluky po zimě a připravují je k opravám. Foto: František Krejzek

4. až 7. května některé doklady nevyřídíte

Nepříjemným dopadem pro veřejnost je
to, že po celou dobu »překlápění« systému
nebudou možné žádné zápisy do evidence
obyvatel, evidence občanských průkazů,
evidence cestovních dokladů či do registru
silničních vozidel. Pozitivní je to, že mi-
nisterstvo vybralo takový termín, který co
nejméně omezí služby občanům - díky

státnímu svátku 1. a 8. května a víkendo-
vým dnům se jedná prakticky o čtyři dny
výluky, a to od pondělí 4. května do čtvrt-
ku 7. května. Co konkrétně nevyřídíte?
Nebudou vyřizovány ani vydávány již vy-

hotovené e-pasy. Nebudou vydávány ho-

tové občanské průkazy, ale budou přijímá-

ny žádosti o občanské průkazy na papíro-

vých formulářích. Nebudou možné žádné

zápisy v registru vozidel (nebudou přihla-

šována ani odhlašována vozidla).

Změny se nedotknou činnosti Czech

Pointů, všechna tři pracoviště budou pra-

covat v obvyklém režimu a budou posky-

tovat všechny běžné služby. 

Děkujeme za pochopení.

Dagmar FIALOVÁ, tajemnice MěÚ 

Upozorňujeme všechny občany, že ve dnech 1. až 10. května bude Ministerstvo
vnitra měnit stávající systém správních a dopravně správních evidencí. Dosud byly
vedeny okresní databáze s napojením na »centrum«, nově budou obce s rozšířenou
působností napojeny přímo na centrální evidence.

obou stranách, několik úseků
na ulici Čs. armády, Seiferto-
va, Štefánikova nebo Čáslav-
ská. V městských částech se
bude dláždit ve Vrbici, Starém
Bohumíně a ve Skřečoni. No-
vý Bohumín dostane nové po-
vrchy na 3 270 metrech čtve-

rečních vozovek, Skřečoň 
a Nová Ves na 1 950, Záblatí
na 720, Pudlov a Vrbice na
750 a Šunychl a Kopytov na 
1 450 metrech čtverečních. Na
Pískách k zahrádkám, parko-
viště U Zvonu, parkoviště na
Žižkově ulici nebo ulice Polní,

to jsou jen některá místa, kte-
rých se opravy týkají.

Opravy chodníků a komuni-
kací budou probíhat po celý le-
tošní rok. V současné době
jsou vypisována výběrová říze-
ní na provedení prací.

František KREJZEK

Dlouho očekávaný program »Zelená úsporám«
pro domácnosti je připraven ke spuštění. V pon-
dělí 30. března podepsal místopředseda vlády 
a ministr životního prostředí Martin Bursík s vel-
vyslancem Japonska v ČR smlouvu o prodeji e-
misních kreditů Kjótského protokolu, což defini-
tivně otevřelo cestu finančním prostředkům.
Kompletní znění programu, včetně všech po-
drobností potřebných pro získání finanční pod-
pory na zateplování domů a bytů, či na pořízení
vytápění s pomocí obnovitelných zdrojů energie,
byl představen 7. dubna.

V minulém čísle městských novin Oko jsme
vás informovali o možnosti získat prostředky, na-
příklad na zateplování nebo přechod na ekologic-

ké vytápění, ze Státního fondu životního prostře-
dí (SFŽP) a Ministerstva životního prostředí.
Pro získání dalších informací lze ve dnech 21. až
25. dubna využít služeb Poradenského centra 
v pavilonu A areálu brněnského výstaviště, kde
se 25. dubna v rámci »Stavebních veletrhů Brno
2009« také uskuteční seminář pro fyzické osoby.
Přednášet bude tým pracovníků SFŽP. Program
začíná od 9.30 hodin a dozvíte se zde informace
nejen o dotacích na výměnu kotlů, zateplování 
a na solární panely, ale i o pasivních a nízkoener-
getických domech a návaznostech na dotace, vč.
zkušeností architektů a příkladů z praxe. Bližší
informace na webových stránkách www.sfzp.cz. 

Věra VZATKOVÁ, stavební odbor

Dotační program Zelená úsporám 
Připravuje se 
chráněné bydlení

V čísle 5 jsme zveřejnili fo-
tografii Domova Jistoty na Ko-
perníkově ulici s textem, že na
pozemku před budovou bude
stát objekt pro chráněné byd-
lení. Nezastavěná plocha na
snímku však není oním po-
zemkem, kde bude Morav-
skoslezský kraj stavět byty pro
chráněné bydlení. Obrázek
jen ilustroval budovu stávají-
cího Domova Jistoty. (red)
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krátce

I Byt na ulici Louny 171,
1+3, číslo bytu 3, kategorie

II., 2. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 113,80 m2, pro vý-
počet nájemného 102,70 m2.
Prohlídka 17.4. od 10 do 11 ho-
din. Licitace se koná 20.4. v 16
hodin.

I Byt na ulici Louny 171,
1+2, číslo bytu 4, kategorie

II., 2. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 95,51 m2, pro vý-
počet nájemného 86,41 m2.
Prohlídka bytu 17.4. od 10 do
11 hodin. Licitace se koná 20.4.
v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Louny 171,
1+3, číslo bytu 5, kategorie

II., 3. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha bytu 113,80 m2,
pro výpočet nájemného 102,70
m2. Prohlídka bytu 17.4. od 10
do 11 hodin. Licitace se koná
20.4. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Louny 171,
1+2, číslo bytu 6, kategorie

II., 3. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 95,51 m2, pro vý-
počet nájemného 86,41 m2.
Prohlídka bytu 17.4. od 10 do
11 hodin. Licitace se koná 20.4.
v 16.45 hodin. 

I Byt na ulici Nádražní 464,
1+1, číslo bytu 2, kategorie

II., 1. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 36,30 m2, pro vý-
počet nájemného 36,30 m2.
Prohlídka bytu 21.4. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
22.4. v 16 hodin. 

I Byt na ulici 9. května 83,
1+2, číslo bytu 7, kategorie

I., 4. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 55,70 m2, pro výpo-
čet nájemného 55,05 m2. Pro-
hlídka bytu 21.4. od 9.45 do
10.15 hodin. Licitace se koná
22.4. v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Alešově 1070,
0+1, číslo bytu 70, katego-

rie I., 13. nadzemní podlaží.
Celková plocha 35,70 m2, pro

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:

Nejbližší licitace městských bytů 
výpočet nájemného 31,08 m2.

Prohlídka bytu 21.4. od 8 do

8.30 hodin. Licitace se koná

22.4. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Čs. armády
1052, 1+3, číslo bytu 11, ka-

tegorie I., 3. nadzemní podla-

ží. Celková plocha 60,67 m2,

pro výpočet nájemného 59,33

m2. Prohlídka bytu 21.4. od

8.30 do 9 hodin. Licitace se

koná 22.4. v 16.45 hodin. 

I Byt na ulici Bezručově
1145, 1+1, číslo bytu 47,

kategorie I., 10. nadzemní pod-

laží. Celková plocha 51,49 m2,

pro výpočet nájemného 47,75

m2. Prohlídka bytu 24.4. od

10.30 do 11 hodin. Licitace se

koná 27.4. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Bezručově
1144, 0+1, číslo bytu 56,

kategorie I., 10. nadzemní po-

dlaží. Celková plocha 29,70

m2, pro výpočet nájemného

28,13 m2. Prohlídka bytu 24.4.

od 11 do 11.30 hodin. Licitace

se koná 27.4. v 16.15 hodin. 

Bližší informace získáte na

majetkovém odboru, číslo te-

lefonu 596 092 199. (vach)

Právo volit na území našeho
státu do Evropského parla-
mentu má každý občan České
republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18 let,
dále občan jiného členského
státu s dosažením zletilosti 
alespoň druhý den voleb. 

Volič, který nebude moci a-
nebo nehodlá volit ve voleb-
ním okrsku, pro který je ur-
čen, má možnost požádat o vy-
dání voličského průkazu. Nej-

dříve ode dne
vyhlášení vo-
leb písemně s úředně ověře-
ným podpisem voliče, doruče-
ným nejpozději do 21. května
na městský úřad, číslo dveří
104. Voličský průkaz můžete
převzít osobně nebo převzetím
pověřit osobu, která se prokáže
vaší plnou mocí s ověřeným
podpisem. Lze ho rovněž zaslat
poštou. Voličský průkaz oprav-
ňuje voliče ve dnech voleb 

uplatnit své právo hlasovat 
v jakémkoliv volebním okrsku
České republiky. 

Občan jiného členského stá-
tu projeví svou
vůli hlasovat
ve volbách do

Evropského parlamentu tím,
že podá u městského úřadu,
kde je veden v evidenci obyva-
tel, žádost o zápis do seznamu
voličů pro volby do Evropské-
ho parlamentu. Žádost však
musí být podána nejpozději 40
dnů přede dnem voleb. Tento
den připadá na 26. dubna
2009. V tomto případě se jed-
ná o neděli, ale to nijak neo-

mezuje zájemce dostavit se na
zdejší radnici. V době od 8 do
16 hodin zde bude zabezpeče-
na služba zaměstnanci úřadu. 

K žádosti musí být přiložena
kopie dokladu osvědčující zá-
pis žadatele v evidenci obyva-
tel a zároveň čestné prohlášení
žadatele, ve kterém uvádí svou
státní příslušnost, místo poby-
tu, adresu volebního obvodu,
kde byl dosud pro volby do Ev-
ropského parlamentu veden
ve volební evidenci, a to, že
bude hlasovat ve volbách do
EP na území České republiky. 

Žaneta KOMÁRKOVÁ,
právní odbor

Do Evropského parlamentu mohou volit i cizinci
S volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční

ve dnech 5. až 6. června, plyne také možnost cizím státním ob-
čanům, žijícím na území města Bohumína, zapsat se do sezna-
mu voličů. 

volby

Volné pracovní místo školního psychologa
Základní škol a Mateřská škola na tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně přijme školního psychologa

na poloviční úvazek (50 %). Nástup ihned možný. Informace na tel. čísle 596 016 665. (red)

Kam se přemístí 
mobilní sběrný dvůr?

Od 5. března cestuje měs-
tem sběrný dvůr, ve kterém
můžete odkládat separovaný
odpad. Zastávky má na devíti
stanovištích ve všech měst-
ských částech. Do úterý 14.
dubna zůstane ještě mobilní
sběrný dvůr ve Skřečoni. Bě-
hem středy ho pracovníci BM
servisu přemístí do Šunychlu,
na stanoviště u mostku. V do-
bě od 16. do 28. dubna bude 
k dispozici Šunychelským, ale
navštívit ho může každý občan
Bohumína, který se potřebuje
zbavit nebezpečného nebo vel-
koobjemového odpadu. Pro-
vozní doba sběrného dvoru je
v pondělí až pátek od 10 do 17
hodin, v sobotu od 8.30 do 14
hodin. (red)

Poděkování mladému
poctivci

Chtěla bych moc poděkovat
mě neznámému nálezci za vrá-
cení mobilu. Vím o něm bohu-
žel jen to, že to byl mladý muž.
Mobil odevzdal v Cassi klubu,
kde mi ho příjemná obsluha 
s úsměvem předala. Ještě jed-
nou vám, mladý muži, děkuji.
Vrátil jste mi víru v dobré lidi.
Ozvěte se mi prostřednictvím
Cassi klubu, ráda bych vás po-
znala. 

Hana BUKOVĚCKÁ
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V kabině vás vyfotí a sejmou otisk prstu během několika okamžiků. Foto: František Krejzek

Na pasovém oddělení rad-
nice pořizují od 1. dubna mi-
mo fotografie obličeje také
otisky prstů žadatele. Hovo-
říme o tom s Lucií Kačmar-
číkovou z oddělení cestov-
ních dokladů.

Musíme si všichni postupně 
vyměnit staré pasy za biometrické?

Všechny pasy, které byly do-
posud vydány, budou platit
dále. Doba platnosti je uvede-
na v dokladu. Je povinností
občana zjistit si, zda stát, do
kterého chce vycestovat, poža-
duje cestovní pas s biometric-
kými údaji. Platnost biome-
trických pasů je deset let u dr-
žitele staršího 15 let. Pasy pro
děti do věku 15 let mají plat-
nost jen pět let. Otisky se neo-
debírají dětem mladším šesti
let. Ty mohou získat pas, ale
bez tohoto druhého biometric-
kého prvku.

Otisk prstu je jednoznačně 
identifikační prvek. Jak je zajištěna
bezpečnost osobních údajů?

Po dvou měsících od vysta-
vení dokladu se osobní údaje 
z registru automaticky vyma-
žou. Při žádosti o pas bude
muset žadatel provést nový 
otisk prstu.

Je nějaký rozdíl mezi novými pa-
sy se dvěma biometrickými prvky
a původním typem pouze s jed-
ním prvkem?

Žádný stát na světě zatím ne-
vyžaduje povinnost držet bio-
metrický pas se dvěma prvky.
Dostačující je jeden prvek, tedy
fotografie uložená v čipu, který
je součástí cestovního dokladu.

Začaly se vydávat pasy s otiskem prstu 

Oba typy pasu
jsou tedy rov-
nocenné. Po-
stupně se budou zavádět otisky
prstů v celé Evropské unii.

Je vyřízení nového pasu složitější
než doposud?

Pořízení otisku prstu proces
žádosti o cestovní doklad pro-
dlouží jen nepatrně. Žadatel
provede tři pokusy a počítač
vybere ten nejkvalitnější.
Problémy někdy nastanou při
fotografování obličeje, protože
předpisy jednoznačně určují,
jak musí být držitel pasu na fo-
tografii zachycen. Průměrná
doba vyřízení žádosti je asi de-
set minut.

Který prst se otiskuje?

Pravý a levý
ukazováček.
Kromě malíč-

ků však lze sejmout otisk z kte-
réhokoliv prstu. Není-li to ze
zdravotních důvodů možné, u-
vede se tato skutečnost do re-
gistru a pas bude obsahovat
jen jeden biometrický prvek.

Je možné pas po deseti letech 
prodloužit?

Ne. Majitel ho musí odevz-
dat při žádosti o nový a starý
doklad se ihned skartuje.

Jaká je lhůta pro vyřízení pasu?
Vyřízení pasu trvá měsíc. Na

webových stránkách města
www.mesto-bohumin.cz, sek-
ce Radnice, nabídka Výdej ces-
tovních dokladů - si žadatel

může sám sledovat, kdy je jeho
doklad připraven k vyzvednutí. 

A ceny za vystavení?
Zůstávají stejné, jako dopo-

sud. Šest set korun za doklad 
s biometrickými prvky u do-
spělého a stokoruna u dětí do
15 let. Požádá-li občan o vydá-
ní cestovního pasu v kratší
lhůtě než 30 dnů, vydá se mu
do 15 dnů cestovní pas bez
strojově čitelné zóny a bez no-
siče dat s biometrickými prvky.
Doba platnosti tohoto cestov-
ního pasu je zkrácena na 6 mě-
síců. Poplatek za takový »bles-
kový« pas je pro dospělého 
1 500 korun, pro dítě do 15 let
1 000 korun.

František KREJZEK

novinka

Město Bohumín vyhlašuje licitaci na pro-
dej pozemků na ulici Revoluční v Novém Bo-
humíně. Licitace pozemků se uskuteční 15.
dubna v 10 hodin na majetkovém odboru
Městského úřadu Bohumín, v budově B, čp.
225 (bývalé plicní středisko).

V nabídce je pozemek parcelní číslo 1194 - 
ostatní plocha o výměře 1531 m2 a pozemek par-
celní číslo 1133 - zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 292 m2. Minimální vyvolávací cena je
1 milion korun. Náklady spojené s prodejem do-
sáhnou částky asi 55 tisíc korun.  

Při licitaci je nutno předložit potvrzení o za-
placení licitační jistoty ve výši 100 tisíc korun,

občanský průkaz, v případě manželů od obou
manželů, výpis z obchodního rejstříku u právnic-
ké osoby (úředně ověřená fotokopie), obálku 
s nabídkovou cenou a úředně ověřenou plnou moc
v případě, že se licitace účastní pověřená osoba.

Licitační jistotu musí zájemce uhradit na číslo
účtu 6015-1721638359/0800, variabilní symbol
1003 u ČS, a. s., Karviná, pobočka Bohumín.
Veškeré informace o prodeji pozemků a průbě-
hu licitačního řízení vám podá vedoucí oddělení
pozemků Jana Holeszová, majetkový odbor,
budova B, čp. 225, v přízemí, nebo telefonicky
na telefonním čísle 596 092 228, e-mail: 
holeszova.jana@mubo.cz. (hol)

Vyhlášena licitace na prodej pozemků města 
Opět poplujeme 
po Odře do Polska

Vodácká akce Plywadlo, její
10. ročník, se letos uskuteční
5. června na Odře. Sjezd bo-
humínské flotily bude organi-
zován z Ostravy do Zabełkowa.
Zájemcům lze zprostředkovat
zapůjčení lodí. Informace na
mailu macura.lumir@mubo.cz,
kde se zájemci mohou před-
běžně hlásit. Letos se koná vo-
dácká akce po heslem »Na
Odře je všem dobře.« (frk)

krátce
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strážníci přivolali na místo
hlídku PČR. Další odcizené
věci z ordinace měli mladíci 
v batohu a oba výtečníci již zů-
stali v rukou policie.

■ Vozidlo Mazda s vytrženými
dráty u spínací skříňky a s cizí
SPZ upoutalo pozornost hlíd-
ky v Bohumíně na parkovišti 
u prodejny Lidl. Dalším šetře-
ním strážníci zjistili, že vozidlo
bylo odcizeno v Havířově.

■ Muž s dvoukolákem poblíž
kolejiště v Pudlově odvážel 18.
března do sběrny tři sloupky 
a tři plechová pole oplocení.
Městská policie muže zajistila.

■ Rozsáhlý zásah provedli poli-
cisté, strážníci a úředníci rad-
nice. Během noci z 28. na 29.
března zkontrolovali 28 res-
taurací a barů. Prověřili zhruba
stovku osob, přičemž u dvou
mladistvých osob byla zkouška
na přítomnost alkoholu v de-
chu pozitivní. 

Karel VACH, 
ředitel městské policie

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

Maják městské policie
■ Strážníci plní své povinnosti
i mimo službu, což se stalo 10.
března, kdy jeden z nich ozná-
mil pohyb hledané osoby. Hlíd-
ka muže zadržela ve Skřečoni.

■ Dalšího hledaného muže
strážníci zadrželi na třídě Dr.
E. Beneše o tři dny později.

■ Úklid černé skládky a zapla-
cení pokuty neminuly dva ob-
čany, které odhalila městská
policie 14. března na ulici Čs.
armády a Lidické.

■ Policie ČR oznámila na slu-
žebnu městské policie útěk ně-
kolika chovanců z diagnostic-
kého ústavu v Šunychlu. Stráž-
níci zahlédli jednu dívku, kte-
rá při útěku spadla do Odry.
Hlídce se podařilo pomocí dlou-
hé větve a lana šestnáctiletou
dívku z vody vytáhnout. 

■ V Rychvaldu kontrolovala
17. března hlídka dva podezře-
lé mladíky. Měli u sebe po kap-
sách spoustu injekčních stří-
kaček. V noci byla vykradena
ordinace místní lékařky, proto

Optimální je veškeré odpadní vody od-
vádět přímo přípojkou do veřejné kanali-
zace. Tento způsob nakládání s odpadními
vodami je pro majitele domu ekonomicky
nejméně náročný, nejjednodušší na údrž-
bu a v neposlední řadě nejvíce šetrný k ži-
votnímu prostředí. Podmínkou je, aby ve-
řejná kanalizace byla ukončena čistírnou
odpadních vod (ČOV). Kanalizační pří-
pojka není vodním dílem, je stavbou, tu-
díž ji povoluje stavební úřad (přípojka
kratší než 50 m vyžaduje územní souhlas,
nad 50 m je nutný územní souhlas a ohlá-
šení stavby). Za službu spojenou s odvádě-
ním a likvidací odpadních vod platí maji-
tel připojené stavby vlastníkovi či provo-
zovateli veřejné kanalizace (po uzavření
písemné smlouvy) stočné. 

Další možností je odvádět odpadní vody
do vybíratelné jímky - žumpy, umístěné
kvůli snazší obsluze v blízkosti příjezdové
komunikace na vlastním pozemku staveb-

níka. Takový způsob likvidace odpadních
vod se většinou volí tam, kde veřejná ka-
nalizace chybí, případně není technicky
možné se do ní napojit. Důvodem může
být například příliš svažitý terén nebo ne-
úměrná vzdálenost objektu od veřejné ka-
nalizační stoky. Vybíratelná jímka je opět

stavbou, povoluje ji stavební úřad na zá-
kladě vydaného územního souhlasu. Zde
je nutné počítat s vyšší pořizovací investicí
a také nekonečnými finančními výdaji za
vyvážení odpadní vody (v případě vícečet-
né rodiny i několik tisíc korun měsíčně).
Časem mohou přibýt i náklady na průběž-
nou údržbu, protože jímka musí zůstat ne-
propustná.

Stavebníky nejméně využívaným zaříze-
ním na likvidaci odpadních vod je pro
svou finanční náročnost domovní čistírna

Likvidujeme odpadní vody správně?
V Oku číslo 5  jsme čtenářům slíbili, že se vrátíme k tématu odvádění a likvidace

odpadních vod z nemovitostí. V krátkosti si tedy připomeňme, jaké možnosti v sou-
časné době majitelé nemovitostí či stavebníci mají.

životní prostředí

odpadních vod. Domovní čistírna je vod-

ním dílem, proto ji povoluje speciální sta-

vební úřad - vodoprávní úřad. Současně

musí stavebník požádat o vydání Povolení

k vypouštění odpadních vod do vod povr-

chových či podzemních, jež zahrnuje mi-

mo jiné limity přípustného znečištění vy-

pouštěných vod. Zmiňované povolení 

opět vydává příslušný vodoprávní úřad.

Přepad vyčištěné vody je možné zaústit 

i do veřejné kanalizace, která ovšem není

ukončena čistírnou odpadních vod. V tom-

to případě je nutné s vlastníkem či provo-

zovatelem veřejné kanalizace uzavřít

smlouvu o odvádění odpadních vod, čímž

se majitel domovní čistírny zaváže k place-

ní stočného. 

V minulosti byl hojně používaným zaří-

zením na předčištění odpadních vod sep-

tik. Budoval se prakticky u všech rodin-

ných domů bez ohledu na to, kam z něj

odpadní vody odtékaly. Jak septik upravit,

aby vyhovoval současné legislativě, si po-

víme příště.

Petra KIŠKOVÁ, stavební odbor

Děti z bohumínského Domu dětí a mládeže se 1. dubna 
v Karviné zúčastnily regionální soutěže ve zpěvu lidových písní
s názvem »Jaro přišlo k nám«. Odvezly si vynikající 1. místo 
a hlavně postup do celostátního finále, které se uskuteční 
v lázních Velké Losiny 15. až 17. května.

V celostátní soutěži budou pouze děti ve věku 10 až 15 let z růz-
ných regionů České republiky. Porota celostátního finále také
rozhodne o udělení putovní Ceny Jaroslava Juráška za výjimečný
interpretační výkon. 

Vregionálním kole získali naši zpěváci ve třech kategoriích tři
umístění na prvních třech místech. V sólu první místo Tereza
Kachlová (III. kategorie), druhé místo Anna Klimesová (I. kate-
gorie) a třetí místo Gabriela Čejková (IV. kategorie). V duetech
skončily na třetím místě Kateřina a Karolina Kroščenové. 

Text a foto: Lýdie BALCÁRKOVÁ

Budou zpívat v celostátním kole
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Nepravdivé informace, poplašné zprávy
Dvě reakce na článek Davida Maryšky v Oku č. 6 Kdo (ne)chrání zdraví lidí v Bohumíně

Článek zveřejněný v minulém čísle
Oka (vyšlo 26. března) pod titulkem
Kdo (ne)chrání zdraví lidí v Bohumíně
je plný nepravdivých informací, které
chceme objektivně vysvětlit. Autor
článku, bez znalosti přesnějších infor-
mací, činí závěry a úsudky, které zkres-
lují skutečnost a v podstatě nepravdivý-
mi informacemi šíří poplašné zprávy 
a hází špínu na město.

O co konkrétně jde?
Jde o informace týkající se návozu upra-

veného paliva (obchodní název »Palivo
TPS-NOLO«) na meziskládku do areálu
soukromé firmy ve Vrbici. Soukromý pod-
nikatel navezl z Ostravy během ledna a ú-
nora (jako svou obchodní aktivitu) do are-
álu firmy 16 tisíc tun výše uvedeného pali-
va TPS-NOLO. Toto palivo vzniká smí-
cháním části z olejových lagun (tvoří 35 %
podíl v palivu), kysličníku vápenatého -
CaO (tvoří 10 %) a černouhelného hrubé-
ho prachu (55 %).

Palivo vzniká na mobilním počítačově
řízeném mísícím zařízením, které zajiš�uje
potřebný stupeň homogenizace mísených
materiálů. Palivo získalo osvědčení (plat-
né zatím do 25.11.2012) o tom, že nemá
žádné nebezpečné vlastnosti a je podle le-
gislativy zařazeno jako odpad katalogové-
ho čísla 19 12 10 - Spalitelný odpad (palivo
vyrobené z odpadu). Při mísení hmot, je-
hož výsledkem je palivo TPS-NOLO, se
provádí kontrola kvality. Z každých 100

tun finálního produktu je odebírán kon-
trolní vzorek.

Tolik stručně k původu a složení »odpa-
du z lagun«, které tak dramaticky a ne-
pravdivě popisuje ve svém článku člen za-
stupitelstva města David Maryška. Takže
»odpad« se nemíchá a nepřepracovává 
v Bohumíně (jak zastupitel tvrdil ve svém
článku). Mísení komponent na palivo
probíhá v Ostravě, poblíž lagun. V místě
není kolejová tra�, proto odvoz probíhá
nákladními auty. 

Soukromý podnikatel, který má svůj
podnikatelský objekt v areálu ČD ve Vrbi-
ci, navezl v době od 27. ledna do 3. března
do svého areálu 16 tisíc tun paliva NOLO 
a nyní probíhá jeho expedice z areálu (90 %
vagóny ČD, 10 % nákladními auty) do tep-
láren a elektráren v Polsku. Expedice má
být ukončena do konce letošního dubna.

Informace v článku Davida Maryšky
jsou nepochopitelně zkreslené, nebo� již
na jednání městského zastupitelstva 9. ú-
nora 2009 byla podána přesná informace
o celé věci, ale David Maryška bohužel
klidně napíše téměř opak toho, co slyšel 
a co je pravdou.

Ve svém článku se bez znalosti podrob-
ností a nepravdivě zmiňuje i o návozu ze-
miny na lokalitu mezi ulicemi Petra Cing-
ra a Čs. armády (za supermarketem Al-
bert). Návoz se uskutečnil v roce 2004 
a byl proveden proto, aby mohla být tato
lokalita v budoucnu odkanalizována (řeší
spádové poměry). Zeminy, které se zde

navážely, byly průběžně vzorkovány (za ú-
časti zástupce odboru ŽP MěÚ) a výsledky
rozborů svědčí o ekologické nezávadnosti
navezených hmot.

Takže další nepodložené tvrzení, které
David Maryška uvedl.

Článek v minulém čísle Oka, na který
reagujeme, uvádí ve svém začátku infor-
mace, týkající se záměru ŽDB Group a. s.
vybudovat v areálu firmy novou moderní
ocelárnu. Vyjádření ŽDB Group a. s. k té-
to problematice je v dnešním čísle prezen-
továno samostatným článkem. Pro objek-
tivitu informací ještě doplňujeme, že zá-
měr ŽDB Group a. s. byl ministerstvem ži-
votního prostředí posuzován z hlediska
vlivů na životní prostředí. Na záměr bylo
zpracováno hodnocení vlivů na životního
prostředí, byl vypracován posudek na
hodnocení a 16. prosince 2008 proběhlo
veřejné projednání k záměru. Ve všech
stupních projednávání bylo konstatováno,
že nová ocelárna bude zařízením, které
nezhorší životní prostředí v Bohumíně -
spíše naopak (doloženo je rozptylovou 
i hlukovou studií, které jsou součástí po-
suzování vlivů na životní prostředí). Mi-
nisterstvo životního prostředí dalo k reali-
zaci záměru kladné stanovisko. Vedení
města se k záměru vyjádřilo také kladně,
podrobná informace proběhla i na jednání
zastupitelstva již 3. listopadu 2008.

Pavel KLIMOVIČ, 
vedoucí odboru životního prostředí a služeb

Modernizace ocelárny ZB - BONASTEEL v ŽDB Group 

Samozřejmě pro životní pro-
středí je nejlépe nevyrábět,
nedělat žádné nové podnika-
telské projekty, ale to bohužel
také není možné. Bohumín se
vyvíjel jako průmyslové město,
využívaje k tomu již stavbu že-
leznice v 19. století, a velký po-
čet obyvatel Bohumína pracu-
je v ŽDB Group a. s. nebo Bo-
natrans Group a. s.

Podívejme se na rekonstruk-
ci ocelárny objektivním pohle-
dem. Ocelárna o stejné kapa-
citě v Bohumíně vždy byla, již
od 2. světové války, a zásobo-
vala polotovary válcovací tra-

tě, později zá-
vod na výrobu
železničních dvojkolí, který 
v Bohumíně byl postaven prá-
vě proto, že zde byla kapacita
výroby oceli za rušené staré
válcovací tratě. Kapacita oce-
lárny byla v roce 1987 podstat-
ně snížena a výroba oceli pro
výrobu železničního dvojkolí
převedena do Třineckých žele-
záren z důvodu kvality oceli vy-
ráběné na starých SM pecích.

ZB - Bonasteel chce vrátit
výrobu na původní místo s ne-
srovnatelně modernějším a-
gregátem z pohledu životního

prostředí, alespoň Minister-
stvo životního prostředí to tak
hodnotilo, když dalo svůj sou-
hlas s touto stavbou.

Produkce ZB
- Bonasteel
bude užita pře-

devším uvnitř v provozech ak-
ciových společností Bonatrans
Group a ŽDB Group, takže
půjde o vnitřní dopravu vleč-
kami nebo dopravníky. 

Jediný problém, který vzni-
ká, je doprava šrotu pro oce-
lárnu. Ministerstvo životního
prostředí správně nařídilo ve
svém souhlasném stanovisku,
že musí být v poměru 90 % po
železnici a 10 % kamiony.

Městské úřady mohou urči-
tě vymáhat po realizátorech

stavby evidenci dopravy, když
je tímto stavba podmíněna.

Určitě velkou výhodou je, že
generální ředitelé ŽDB Group
a. s. a Bonatrans Group a. s.
bydlí v okolí Bohumína a ne-
mohou tedy mít na ekologii
města jiný názor, než Bohumí-
ňáci.

Takže můj názor na stavbu
modernizované ocelárny - ano,
ale zároveň využijme platné
legislativy k vymáhání podmí-
nek, za kterých byla stavba po-
volena. Jsem přesvědčen, že
městské úřady mají dostatečné
pravomoci a generální ředitelé
obou firem určitě nejsou ne-
přátelé ekologie.

Vilém BALCÁREK, 
ŽDB Group a. s. 

Plně souhlasím s názorem Davida Maryšky, že musíme bo-
jovat za lepší životní prostředí v Bohumíně. Žiji tady od roku
1965, mám zde děti, vnuky, jen blázen se může domnívat, že
mohu mít jiný názor.

názor
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Místo gynekologem se stal chirurgem
Dlouholetý primář chirurgického oddělení Bohumínské

městské nemocnice Vojtěch Žoch předal svůj primariát mlad-
šímu lékaři a nyní ambulantně operuje na malém operačním
sále polikliniky. Původně byla pro něj chirurgie oborem, kte-
rý nechtěl praktikovat. Toužil být gynekologem. Život však
rozhodl jinak. 

Vojtěch Žoch byl oceněn radou města jako první mimo-
bohumínský občan za přínos bohumínskému zdravotnictví.

Pane primáři, co vás, Ostraváka,
původem z Hané, drží tak dlouho
u chirurgie v Bohumíně? 

Do Bohumína jsem přišel 
z nemocnice na Fifejdách. By-
lo mi okolo čtyřiceti. To je věk,
kdy chirurg dozrává odborně 
i lidsky a začíná mít představy
o vedení chirurgického oddě-
lení. Přišla nabídka z několika
nemocnic na post primářů a já
se přihlásil do Bohumína. Měl
jsem svou představu o tom, jak
zdejší oddělení pozvednout na
daleko vyšší úroveň. Stálo mě
to spoustu úsilí i času. Pama-
tuji si, že jsem poskytl velmi 
otevřený rozhovor o neudrži-
telných poměrech na chirur-
gickém oddělení bohumínské
nemocnice redaktorce podni-
kových novin ŽDB Tempo. Člá-
nek, kterému jsme dali úderný
titulek »Diagnóza marasmus
senilis«, vyvolal velké pozdvi-
žení. Jak mne, tak redaktorku
si pozval na kobereček tehdejší
ředitel nemocnice, celá »kau-
za« se řešila až na krajském 
a okresním výboru partaje. 
A chvíli to s námi oběma vy-
padalo dost bledě. Ale rozhý-

balo to stojaté vody a pavilon
A dostal v letech 1989 až 1993
přístavbu, rekonstruovaly se
operační sály. To ve mně vyvo-
lalo pocit zadostiučinění a by-
lo rozhodnuto,
že v Bohumíně
zůstanu.

Lidé si vás velmi váží i přesto, 
že prý máte svérázný přístup 
k pacientům. Jak chápete vztah
lékař - pacient?

Některý lékař pacienta stra-
ší, já se ho snažím naopak do-
stat do stavu psychického kli-
du. Na každého ale platí něco
jiného. Když vidím, že to paci-
ent potřebuje, nebojím se ho
»seřvat« - v dobrém, aby si u-
vědomil, že mu jde o zdraví.
Pacientovi nic neskrývám, ale
snažím se ho udržet ve stavu,
kdy se mu bude vše lépe hojit,
protože nebude v depresi. Vztah
mezi pacientem a lékařem mu-
sí být rovnovážný. Není zde
místo pro nadřazenost.

Chirurgie je asi nejtěžší obor 
medicíny...

Fyzicky určitě. A myslím si,
že chirurg toho musí do sebe

vstřebat ještě o něco víc, než
jiný specialista. Při operaci se
dá mnoho pokazit, ale také u-
dělat »zázraky«. Nejhorší je,
když chirurg přistupuje k ma-
lým operacím suverénně. Prů-
sery se stávají nejčastěji bohu-
žel právě zde. Z mé praxe mohu
říct, že jsme v Bohumíně za-
vedli mnoho nových operací.
Protože mi tehdejší okresní
chirurg věřil, přimhouřil oko
nad tím, že jsme se pouštěli do
zákroků, které měly být podle
nařízení prováděny ve velké ne-

mocnici. Bohu-
mínská nemoc-
nice a naše chi-

rurgické oddělení tím získávaly.

Máte nějaký rituál před 
náročnou operací?

Je na lékaři, aby rozhodl, ja-
kou metodou operaci provede.
Když jsem se připravoval na
složitější zákroky, vždycky jsem
si předem prostudoval nejen
materiály pacienta, ale také
způsob, který by mohl připa-
dat v úvahu. Souvisí to s tím,
co jsem již řekl o podceňování
jednoduchých operací. Dnes
se navíc možnosti rozšířily o la-
paroskopické metody.

Může pacient pomoci lékaři 
k úspěšnějšímu chirurgickému
zákroku?

Může, například kuřák by
měl alespoň šest týdnů před
břišní operací přestat kouřit,
aby jeho kuřácký kašel nepotr-
hal ránu, kde může vzniknout
hematom, ten po několika
dnech začne hnisat a vše se
zbytečně komplikuje.

Je u chirurga důležitá jeho 
fyzická kondice?

Zejména u operací kostí je
práce fyzicky velmi namáhavá.

Jaké druhy zákroků provádíte 
v ambulanci?

Ambulantně operujeme he-
moroidy a také podkožní tuko-
vé nádory, znamínka nebo pig-
mentové skvrny. To jsou věci,
které ambulanci zcela zaměst-
nají. Mnoho pacientů chodí
ale také proto, aby mne požá-
dali o operaci štítné žlázy, kře-
čových žil, žlučníku nebo kýly.
To však operuji jednou týdně 
v Bohumínské městské ne-
mocnici.

A na jaké operace se nejčastěji
specializujete vy osobně?

Štítnou žlázu v Bohumíně
zatím operují sám, jde o citlivý
zákrok, u kterého je nebezpečí
poranění hlasivkového nervu.
Mladší chirurgové se to teprve
učí. Často ambulantně operuji
hemoroidy. U složitějších pří-
padů, kdy se operuje již vy-
hřeznutá část konečníku, pou-
žívám Longovu metodu, kte-
rou jsem v Bohumíně zavedl.
Zákrok provádíme společně 
s kolegy v nemocnici při nar-
kóze.

Kdybyste, pane doktore, stál 
na začátku své kariéry, šel byste
znovu cestou chirurga?

Já jsem chirurgem nikdy ne-
chtěl být. Měl jsem zájem o gy-
nekologii. Manželka mě však
přihlásila po vysoké škole do
fifejdské nemocnice, kde ten-
krát potřebovali chirurga. Do-
cela jsem byl na ni naštvaný,
protože to byl jediný obor, o kte-
rý jsem neměl zájem. Mám-li
mluvit o chirurgii, pak bych
asi šel znovu cestou všeobecné
chirurgie, nikoliv specializova-
né. V ostravské nemocnici by-
lo na velkém chirurgickém od-
dělení tolik zákroků, že tam
museli umět všichni všechno.
Z Fifejd se právě proto také
rekrutovalo mnoho pozdějších
primářů pro okolní nemocnice
- v Havířově, Novém Jičíně, ve
Frýdku, na Nové huti. Ale
dnes je tendence od všeobecné
chirurgie ustupovat a většina
operatérů je specializována. 

František KREJZEK

osobnost

Primář Žoch při jedné z laparoskopických operací. Foto: Jiří Spáčil

Vojtěch Žoch stál v čele bohumín-
ské chirurgie dvacet let. 

Foto: František Krejzek
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píšete nám Z Velikonoc už známe jen šmigrust?
(Dokončení ze str. 1)
Svatý týden nebo též Pašijo-

vý týden je obdobím, které za-
číná Květnou nedělí a končí
Velikonocemi (nedělí). Jednot-
livé dny, které ve Svatém týd-
nu mají své jméno, jsou Škare-
dá středa, Zelený čtvrtek, Vel-
ký pátek a Bílá sobota. Mezi
tradiční zvyky spojené se Sva-
tým týdnem patří »odlet zvo-
nů do Říma«. 

Na Zelený čtvrtek se napo-
sledy rozezní zvony a varhany,
které umlknou až do Veliko-
noční vigilie. V minulosti bylo
zvykem místo zvonků používat
klapaček nebo řehtaček ze dře-
va (s tímto zvykem se lze oje-
diněle setkat u nás i dnes). 

Velký pátek je připomínkou
smrti Ježíše Krista na kříži. Asi
čtyřicet států uznává Velký pá-
tek jako den pracovního klidu,
mezi nimi například Austrálie,

Brazílie, Kanada, Německo 
a Spojené království.  

Bílou sobotou končí postní
doba. Název může pocházet 
z lidových zvyků velkého úklidu
a bílení, konaných tento den
před nedělí Zmrtvýchvstání.

Velikonoce mají své symboly.
Velikonoční beránek je v křes-
�anství jedním ze symbolů Ježí-
še Krista, nebo� obrazně podle
křes�anské víry on je beránek,
obětovaný za spásu světa. Kříž
je nejdůležitějším křes�anským
symbolem, protože Kristus byl
odsouzen k smrti ukřižová-
ním. Tento trest patřil k nejví-
ce krutým a ponižujícím.

Bohoslužba velikonoční vi-
gilie začíná zapálením veliko-
nočního ohně, který symboli-
zuje vítězství Ježíše Krista nad
temnotou a smrtí. Od tohoto
ohně se pak zapaluje veliko-
noční svíce (paškál). Ta je 

v mnoha kulturách chápána
jako znamení života. 

Dalším z velikonočních
symbolů je vajíčko, symbol no-
vého života, nebo� samo záro-
dek života obsahuje. 

V Česku je prastarou tradicí
hodování a pomlázka. Na Veli-
konoční pondělí ráno muži 
a chlapci chodí po domácnos-
tech svých známých a šlehají
ženy a dívky ručně vyrobenou
pomlázkou. Je spletena až z dva-
ceti čtyř proutků a je obvykle
od půl do dvou metrů dlouhá 
a ozdobená pletenou rukojetí
a barevnými stužkami. Podle
tradice muži při hodování pro-
nášejí koledy. Nejznámější ve-
likonoční koledou je tato krát-
ká říkanka: »Hody, hody dopro-
vody, dejte vejce malovaný, když
nedáte malovaný, dejte aspoň bí-
lý, slepička vám snese jiný…«

František KREJZEK

Celá 9.B četla v měsíci březnu žákům na
prvním stupni. Nejen četla, ale o pohádce si 
s malými vyprávěla. Tím se žáci se speciálně
vzdělávacími potřebami zapojili do projektu
»Celé Česko čte dětem«.

Myšlenkou tohoto projektu, u jehož zrodu
stála Eva Katrušáková, je heslo »Čtěme dětem 20
minut denně. Každý den!«. Do čtení dětem se za-
pojily i takové osobnosti jako Václav a Dagmar
Havlovi, Michal Horáček, Martin Dejdar, Zde-
něk Svěrák, Kateřina Neumannová a další.

Kampaň se snaží oslovit rodiče, právě oni by
totiž měli dětem číst. »Rodiče, čtěte vašim ratolestem
alespoň v mladším školním věku, vyprávějte si s nimi

o přečteném, ptejte se na jejich názory. Nevadí, že
někteří čtou lépe než vy! Vložený čas se vám vrátí.«

Podle mého názoru je to smysluplný projekt,
který snad vyvolá potřebu našich dětí číst, získá-
vat nové poznatky, ale také rozvíjet fantazii.

Devá�áci s pohádkou O pejskovi a kočičce jak
myli podlahu měli úspěch. Velcí s malými ko-
munikovali, vzájemně se obohacovali.

Znalost mechaniky čtení je velmi důležitá, ale
daleko důležitější je porozumění, ba dokonce 
úvaha nad přečteným. 

Duben je ještě chladným měsícem, a proto vy-
užijte podvečerní chvilky ke čtení a vzájemnému
obohacování. Blanka PASTUCHOVÁ

Nejstarší pudlovští žáci čtou mladším kamarádům

Foto: archiv školy

Knihovnická lekce
Paní učitelko, kdy půjdeme

do knihovny? Tato otázka mě
docela mile překvapila v hodi-
ně českého jazyka. Studentky
a student druhého ročníku o-
boru kadeřník chtěli netradič-
ně zažít hodinu mateřského ja-
zyka. Proč ne? Ale přece je-
nom, je nás trochu více - 34!
Po telefonické domluvě s kni-
hovnou a rozdělení studentů
do dvou skupin po 17 jsme vy-
razili k »našim sousedům«.
Knihovna K3 a Střední škola
na ulici Husova - to je přece
jen koukání z oken do oken.

Chci poděkovat pracovni-
cím knihovny za vstřícnost 
i v době určené široké veřej-
nosti. Vyslechli jsme knihov-
nickou lekci v podání paní
Oblukové. Ta studenty sezná-
mila s knižním fondem, rejst-
říky, katalogizací, způsobem
vyhledávání knih pomocí po-
čítače a dalšími službami, kte-
ré knihovna nabízí. Protože
jsme zrovna měli mít dvě ho-
diny češtiny, další hodinu si
studenti užívali po svém. Vy-
hledávali knihy, o které měli
zájem, začetli se, prolistovali
časopisy a litovali, že musí do
školy na další vyučování. 

Magdalena WOJNAROVÁ

Na exkurzi jsme mlsali 
My, žáci 3. až 5. ročníku Zá-

kladní školy T. G. Masaryka 
v Pudlově, jsme 17. března
navštívili firmu na výrobu žela-
tinových bonbónů Park Lane
v Petřvaldu. Po velmi milém u-
vítání jsme se usadili v zaseda-
cí místnosti a při povídání 
a sledování filmu o firmě jsme
mohli ochutnávat. To bylo
bonbónů! Potom jsme se ob-
lékli do bílých pláš�ů, nasadili
čepice a pod dohledem pra-
covnic firmy vyráběli vlastní
bonbóny různých tvarů. Moc
se nám povedly a chutnaly.

V Petřvaldu jsme ten den
zvládli i návštěvu technického
muzea. Prohlédli jsme si spous-
tu zajímavých exponátů, po-
znávali jsme, jak dříve žili 
a pracovali horníci. Nejvíce
nás však zaujal funkční model
tramvaje, která kdysi vozila 
i občany Bohumína.

Žáci 4.A třídy, ZŠ Pudlov
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Nový ročník kroniky našeho města 

Každoročně navštíví seni-
oři našeho města spoustu za-
jímavých míst v naší vlasti,
ale i na Slovensku či v Pol-
sku. Prvním zájezdem letoš-
ního roku byl výlet do Pra-
hy. Téměř 120 seniorů ji nav-
štívilo ve dnech 18. a 19.
března. Starosta Petr Vícha
nám jako senátor zajistil ná-
vštěvu Valdštejnského palá-
ce, sídla Senátu ČR.

Průvodkyně nás seznámila 
s historií budovy i jednotli-
vých sálů. Prohlédli jsme si
místnost, kde zasedá Senát,
posadili se do lavic pro veřej-
nost a média. V duchu si před-
stavovali, že jsme účastníky
jednání o důležitých záležitos-
tech naší země. Budovou, cel-
kovou prohlídkou i projevem
průvodkyně jsme byli nadšeni.
Po zajímavé exkurzi jsme šli do
místní jídelny, kde jsme měli
zajištěné obědy.

Odpoledne se šli někteří 
z nás projít k hradu, někteří na
Karlův most a mnohým stači-
lo, že v překrásném slunečném
dni relaxovali na lavičkách po-
hledem na Vltavu s proplou-
vajícími loděmi i labutěmi.
Naplněni novými zajímavými

zážitky jsme spokojeni odjíždě-
li domů, abychom se těšili na
další zajímavý výlet. 

Rádi bychom poděkovali
našemu starostovi za možnost
prožít něco nevšedního.

Hana PRÁGLOVÁ, 
tisková mluvčí Senior klubu

Bohumínští senioři navštívili Senát

V Senátu jsme poseděli a prohlédli si také lavici, v níž zasedá při jednání
náš starosta, senátor Petr Vícha. Foto: archiv Senior klubu

Na webových stránkách města se od
roku 2002 pravidelně objevují pokračo-
vání kroniky našeho města. Originály
jsou uloženy v okresním archivu, kopie
v městské knihovně, digitální podobu
nabízí adresa www.město-bohumín.cz,
sekce O městě. Po Jiřím Demlovi pře-
vzal čestnou funkci kronikáře Bohumí-
na Zdeněk Veselý. A právě jemu jsem
položil několik otázek.

Jak dlouho jste kronikářem města?
Od ledna 2001 neboli devátý rok.

Kde sbíráte informace pro městskou kroniku?
Máte nějaké přispívatele?

Okruh, odkud čerpám zdroje a informa-
ce, je velmi široký. Jsem členem zastupi-
telstva, spolupracuji s redaktorem měst-
ských novin Oko, s TV MARKO a s Ja-
nem F. Teistrem, čtu pozorně stránky měs-
ta na internetu, denní tisk, Nové Tempo,
sleduji informační letáčky o akcích a často
tyto akce navštěvuji, což mi přináší přímé
zážitky a rozšiřuje podněty pro zápisy.

Uchováváte pro budoucnost jen 
ty nejdůležitější události?

Nejdůležitější události jsou uchovávány
obšírněji, včetně fotodokumentace a pro-
pagačních letáků. Výhodou je, že město
každoročně vydává »Zprávu o stavu měs-
ta«, která je přílohou kroniky za daný rok

a doplňuje ji číselnými faktografickými 
údaji z mnoha oblastí: rozpočet, školství,
životní prostředí, sociální oblast a dalších.

Jaké jsou základní zásady sestavování kroniky?
Podklady shromaž�uji průběžně, zápisy

provádím s odstupem 3 měsíců, protože
informace se postupně vyvíjejí. »Papíro-
vá« kronika je historická tradice a je to o-
riginál (rukopis, fota, propagační materiá-
ly, pozvánky). Rozsah stránek není ome-
zen a vzhledem k tomu, že naše město žije 

opravdu
zajímavými spole-
čenskými událostmi i akce-
mi a v posledním období i nebývalými roz-
vojovými trendy, je o čem psát. Za vším
stojí pracovití a obětaví lidé našeho města
- a to burcuje i mou aktivitu.

Text a foto: František KREJZEK

HC Bohumín 
s novým vedením

V duchu velkých změn se ne-
se závěr sezóny v bohumín-
ském hokeji. V klubu HC Bo-
humín došlo k organizačním
změnám a do jeho čela se nově
postaví Roman Kwašný. Ve
funkci nahradí dosavadního
předsedu klubu Radima To-
mana, který post opouští. Kro-
mě Romana Kwašného se ve
výboru objeví také Ján Janík
ve funkci místopředsedy klu-
bu. Klub HC Bohumín o tom
informoval na svých webových
stránkách. Změny podle všeho
souvisí s uplynulou sezónou.
Ta podle www.hcbohumin.cz
nedopadla slavně: »Starší pří-
pravka nehrála vůbec, jelikož kme-
noví hráči sezónu odehráli v ji-
ných klubech. Mladší žáci byli ze
soutěže čtyři zápasy před koncem
soutěže vyloučeni. Vyloučení pot-
kalo také tým dorostenců«. (luk)

krátce
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Učitelka mého srdce - ocenění za

Rada města na základě návrhů veřejnosti ocenila práci osmi
pedagogických pracovníků bohumínského školství v anketě
Amos 2009. Letošní anketa měla podtitul Učitelka mého srdce
a za svůj postoj k dětem a učitelskému řemeslu byli oceněni
Marie Valuštíková, Jiřina Bittnerová, Alice Bogaczová, Jitka
Kotasová a Milena Zufalá.

Rada města udělila ocenění
také pedagogickým pracovní-
kům, kteří celou svou životní
dráhu učitele věnovali středo-
školským studentům. Jsou to
Tibor Smetana a Kazimír Palka.
Ocenění si odnesla také Lenka
Krčová (Brečková), která jediná
není pedagogickým pracovníkem.

Všichni ocenění ve školství
pracovali dlouhé roky, předáva-
li dětem to nejlepší ze svých vě-
domostí. Na mnohé z nich vzpo-
mínáme celý život, protože 
v nás zanechali nesmazatelnou
stopu svého vlivu. Devadesát
procent nominací a návrhů 
z řad veřejnosti doporučilo k o-
cenění pět učitelek, na které je-
jich žáci, dnes už lidé ve střed-
ním a starším věku, nemohou
zapomenout. Také proto jsou
čtyři z nich ve věku seniorů,
Marie Valuštíková, pátá oceně-
ná, je jedinou pedagožkou 
v produktivním věku.

Anketu pořádal odbor škol-
ství, kultury a sportu městské-
ho úřadu společně s komisí pro
výchovu a vzdělávání. Na pó-
diu se s oceněnými setkali a pře-
dali dárky starosta Petr Vícha,

místostarostka Věra Palková 
a předseda komise pro výchovu
a vzdělávání Zdeněk Veselý. 

■ ■ ■

V medailoncích oceněných
pedagogů uvádíme stručný
výtah nominačních materiá-
lů, které zaslali občané Bohu-
mína do ankety Amos 2009.

Marie Valuštíková
Chtěla bych touto cestou no-

minovat na ocenění ženu laska-
vou, plnou humoru a hlavně
hlubokého lidství, které z ní sá-
lá. K žákům vstřícná a je-li za-
potřebí, tak i přísná. Prostě pa-
ní Učitelka s velkým U. Řadu
let vede skřečoňskou základní
školu tak, že její pověst neustá-
le systematicky rozvíjí a co víc,
díky tomu má i důvěru rodičů.
Ti se tak s paní Maruškou a je-
jím kolektivem nebojí vrhnout
do pořádání velkých akcí. Naše
skřečoňská Marienka prostě
nemá chybu!

Jiřina Bittnetrová
Tato paní učitelka nás doká-

zala přinutit se učit a milovat
zeměpis. Je jednou z nejlepších,

kterou jsem v životě potkal.
Vedla nás k dobrému vztahu 
k přírodě a předala nám spous-
tu informací z oblasti geografie
a společenských věd. Na první
pohled velmi přísná, ale pokud
jsme se učili a sekali latinu, tak
celou hodinu pojala vtipně 
a s úsměvem. Žádná školní aka-
demie se neobešla bez naší paní
Jiřinky, která vždy měla promyš-
lený a zábavný scénář. Patří me-
zi persony sídlištní, tzv. nové
školy. Nikdy na ni nezapomenu.

Alice Bogaczová
Paní Bogaczová byla pro mne

víc než učitelka. Měla k žákům
jiný přístup, než ostatní kanto-
ři. Dokázala pomoci se vším, 
s čím jsme si nevěděli rady. Jako
tříměsíční miminko mne má
svobodná matka svěřila své ses-
tře, která mne vychovala až do 
plnoletosti. I díky paní učitelce
jsem měla dětství krásné. Tím-
to bych jí chtěla po letech po-
děkovat. Byla pro mne největ-
ším příkladem. 

Jitka Kotasová
Kvalitní a starostlivou výu-

kou a výchovou paní učitelky
Jitky Kotasové prošly celé gene-
race začínajících školáčků. O-
svědčila se především jako vý-
borná elementaristka, k těm
nejmenším školáčkům byla vždy
pečlivá, pozorná a nápaditá ve
své práci. Dokázala udržet 

jejich pozornost a děti ji měly
velmi rády. Vše kolem sebe
prozařovala pro děti tolik po-
třebným optimismem. Jako jed-
na z mála obdržela v minulosti
titul »Vzorná učitelka«.

Milena Zufalá
Navrhuji Milenu Zufalou ja-

ko kolegyně, která na zdejším
gymnáziu přebírala v matema-
tice její žáky. Před odchodem
do důchodu učila na Základní
škole na ulici Čs. armády mate-
matiku. Studenti byli vždy skvě-
le připraveni a pokud vzpomí-
nali na základní školu, tak o pa-
ní Zufalé hovořili s velkým
uznáním. Po odchodu do dů-
chodu při každém našem setká-
ní, by� jen na ulici, se mě vždy
se zájmem vyptávala, jak se je-
jím bývalým žákům daří na
gymnáziu, jak jim jde studium,
zda dělají nějaké soutěže a jak
jsou úspěšní. To si u ní cením
nejvíce. Žák pro ní nebyl jen dí-
tětem, které učila, ale i když 
odešel ze základní školy, měla
zájem o jeho další životní úspě-
chy. Milena Zufalá je pro mne 
opravdovou učitelkou se srdíč-
kem na dlani.

Lenka Krčová
Paní Lenka pracuje s dětmi

již 26 let. V Domě dětí a mláde-
že vede taneční skupinu Radost
a Impuls. Právě ona je člověk,
se kterým trávíme spoustu času

Předání cen učitelkám Marii Valuštíkové, Jiřině Bittnerové, Alici Bogaczové, Jitce Kotasové a Mileně Zufalé. (1, 2) V anketě Amos 2009 byla
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a léta ve školství

už téměř sedm dní v týdnu. 
A ona nás odmalička učí nejen
jak máme tančit, ale také jak se
máme chovat. Snaží se z nás,
mladých lidí, vychovat světaz-
nalé bytosti, které se neženou
jen za penězi a slávou, ale ví co
je to pokora, skromnost a poro-
zumění. Proč právě ona by mě-
la být oceněna? Naučila nás mi-

lovat tanec. Je to ohromná o-
sobnost a nejen trenérka a ve-
doucí souboru. Patří do našich
rodin a troufáme si říct, že i my
do její. 

Tibor Smetana
Rada města udělila Tiboru

Smetanovi, řediteli Střední ško-
ly v Bohumíně, ocenění za pře-
dávání dlouholetých zkušeností
a za léta práce v čele školy. Vel-
mi aktivně nastartoval moder-
nizaci školy, a to zejména při
přípravě a realizaci projektů
»Program podpory odborného
vzdělávání a přípravy ve vybra-
ných oborech vzdělání«, v pro-
jektu »Modernizace technické-
ho a didaktického vybavení cen-
ter pro další profesní vzdělává-
ní« a projektů dalších. V loň-
ském roce byl Tibor Smetana
také oceněn Moravskoslezským
krajem, a to u příležitosti Dne
učitelů na slavnostním aktu 
v prostorách Slezskoostravské-
ho hradu. Kolektivem pedago-
gických pracovníků je uznáván
pro svůj profesionální přístup 
k řízení školy a osobní vlastnos-
ti. V letošním roce odchází ře-
ditel Tibor Smetana do zaslou-
ženého důchodu a rada města

mu tímto děkuje za příkladnou

práci odvedenou v oblasti vzdě-

lávání učňů a studentů bohu-

mínské střední školy.

Kazimír Palka
Kazimír Palka působí na vše-

obecném Gymnáziu Františka
Živného v Bohumíně. Jako za-
pálený učitel tělesné výchovy
věnoval část svého profesního
života studentům, kteří mají
zájem o sport a o své zdraví. Dí-
ky jeho práci se podařilo druž-
stvu gymnázia několikrát vy-

hrát mistrovství české republi-
ky jak v silovém víceboji, tak 
v nové soutěži silového osmibo-
je, pořádané Svazem kulturisti-
ky a fitness. Jeho osobnost je tak
specifická, že se vryje do paměti
každého studenta, který prošel
jeho rukama. Je schopen v každé
situaci vytáhnout příznačný pří-
běh z jeho nepřeberné zásoby
neuvěřitelných historek. Oce-
nění rady města je příjemnou
tečkou za léty jeho práce.

František KREJZEK
Foto k článku: Lucie Balcarová

Usměvaví rodiče a rozjaření prvňáčci zváž-
něli, když do dětského oddělení městské kni-
hovny vstoupil král s mečem v ruce. Přišel pa-
sovat žáčky prvních tříd na opravdové čtenáře.
Knihovně přibylo po 25. březnu 42 čtenářů.

Děti před pasováním slíbily, že budou s knihami
zacházet ohleduplně a odnášely si nejen onu hod-
nost čtenáře, ale také průkaz pro vstup do knihov-
ny na jeden rok zdarma.

Knihovna celoročně připravuje pro děti desítky
programů, ve kterých se zejména čte, ale také se
promítají filmy a videa, hrají hry a soutěží, kreslí 
a jednou ročně vybraní dětští čtenáři spí po celou
noc v jejích prostorách.

»Pohádkovým pasováním chceme u dětí podpořit
zájem o knihy a seznámit je také s existencí a chodem
knihovny. Rádi bychom, aby i nejmenší děti zjistily, že
v knihovně se knihy nejen půjčují a vracejí, ale že zde
mohou trávit volný čas a zažít i spoustu zábavy při
soutěžích a různých hrách. A budou-li číst a využívat
našich služeb, bude to jen a jen dobře. Při čtení se jim
totiž otevírá zcela nový svět, v němž mohou naplno
rozvíjet svou fantazii,« řekl k pasování Petr Zlámal,
vedoucí knihovny. (frk)

Knihovna udělila prvňáčkům hodnost čtenáře

Foto: František Krejzek

a oceněna také Lenka Krčová.(3)

Předání ocenění rady města Kazimíru Palkovi a Tiboru Smetanovi.
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Střední škola Bohumín spo-
lečně s dalšími školami po-
dobného typu si předávají
zkušenosti z odborné výuky 
a snaží se o výběr toho nejlep-
šího z pedagogické i odborné
praxe. O projektu, který je
rozvržen na tři roky a začal le-
tošním lednem, jsme se ne-
chali informovat ředitelem
školy Tiborem Smetanou.

V prostorách Střední školy 
Bohumín se 15. ledna a 18.
března uskutečnily semináře 
k tvorbě učebních dokumentů
pro ekonomické předměty tříle-
tých oborů. Můžete čtenářům
přiblížit, o co v projektu běží?

V současné době realizuje-
me společně s dalšími šesti kraj-
skými školami projekt, který je
hrazen z prostředků Evropské
unie a je zaměřen na moderni-
zaci výuky ve tříletých oborech.
Každá partnerská škola zpraco-
vává nově obsah výuky, který
bude žákům daleko přístupněj-
ší, bude využívat možnosti prá-
ce s počítači, například jeden 
z výstupů bude zpracování uči-
va v programu PowerPoint,
který budou využívat učitelé ve
výuce a pro žáky bude veřejně
přístupný na webu školy.

Jak vznikl původní nápad?
Všech sedm partnerských

škol společně připravilo a zre-
alizovalo zatím tři projekty.
Sledujeme projektové výzvy 
a pravidelně se scházíme. Poté
v předstihu připravujeme zá-
měry, hlavně v oblasti měk-
kých projektů. Všichni jsme
členy sdružení »Světa vzdělá-
vání« a právě toto sdružení
nám projekty koordinuje a za
nás je předkládá.

Střední škola je velmi aktivní 
v řadě činností, co dalšího 
realizujete nebo připravujete?

V tomto období běží tři me-
zinárodní projekty s německý-
mi, francouzskými a polskými
partnery. Jde o výměny žáků 
a pedagogů s praxí v tamních
školách. Se školou z polského
Rybníka připravujeme porov-
nání daňového systému.

Reagovali jsme také na úno-
rovou výzvu a jako partneři

jsme se podíleli na přihlášení
dalších pěti projektů pro léta
2009 až 2013.

To je opravdu široký záběr,
jak se to dá zvládnout?

Na škole máme stovku pe-
dagogů a máme štěstí, že mají
o tyto nabídky zájem, protože
je to cesta, jak si vylepšit pod-
mínky pro výuku a získat nové
vybavení do učeben.

František KREJZEK

Spolupráce sedmi technických škol kraje

Semináře pedagogů se střídají v sedmi školách kraje. Dva proběhly také na Střední škole v Bohumíně.
Foto: archiv školy

Dlouholetý autor článků o bohumín-
ské přírodě Jiří Šuhaj odjel z pracov-
ních důvodů na měsíc do Itálie. Také
tam pozoroval a dokumentoval přírodu
ve svém okolí. Nabízíme vám několik
postřehů z jeho pobytu v předhůří alp-
ských velikánů.

Letos v únoru jsme společně s dvěma ko-
legy pracovali ve městě Barge v západoital-
ské provincii Cuneo, přičemž ubytováni
jsme byli v Pinerolu (provincie Torino). Tato
města v podhůří Alp, nedaleko hranice s Fran-
cií, leží na okraji zemědělské oblasti kraje Pie-
monte na horním Pádu. Každodenně naši
pozornost upoutávala zářivá hradba zasně-
žených štítů na západě. Vévodil jim Monvi-
so (3 841 m) s velmi strmým vrcholem, ne-
zaměnitelná dominanta širokého okolí.

Celý únor bylo úplně jasno a mne samo-
zřejmě zajímala nejvíce nádherná horská
příroda Alp a pobřeží Provence a Ligurie.
Firma nám bezplatně zapůjčila osobní vůz,
takže o víkendech jsme podnikali cesty do

hor nebo k moři. Řízení se ochotně ujal ko-
lega Petr Madecki a díky jeho bravurnímu
stylu jsme mohli vyrazit i na Azurové po-
břeží do Francie a Monaka. 

Jaro nastupuje ve Středozemí mnohem
dříve než u nás. Na hnízdě se již 12. února
objevil čáp bílý a koncem února už zpívali
např. drozdi zpěvní a brávníci, pěnice čer-
nohlavé a pěvušky podhorní. Večer kolem
potoka i ve městě lovili hmyz netopýři již-
ní. 14. února jsem v nedalekém městečku
Porte narazil na sluky lesní a vyfotografo-
val ještěrky zední šplhající po hladkých stě-
nách mostu přes říčku Chisone. 

Vzhledem k příznivému klimatu mohou
místní na svých zahrádkách pěstovat aká-
cie, oleandry, juky nebo blahočety chilské.
Ve velké oblibě jsou zde především trachy-
karpusy, které zdobí téměř každou zahrád-
ku. Vavřín, u nás známý jako bobkový list,
je vysazován do živých plotů. Kvetla zde na-
příklad kalina modroplodá, kdoulovec, roz-
marýn a řada dalších druhů. V parčících ko-
lem domů zářily koberce květů fialek. (jiš)

Předjaří v Piemontu (1) - Pinerolo

Téměř každou zahrádku v Piemontu zdobí
trachykarpusy. Vlevo ještěrka zední, vyfocená už
14. února u říčky Chisone. Foto: Jiří Šuhaj
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Speciální granule brání růstu trávy kolem stromů

ptáte seOdpovídá Ľubica Jaroňová z odboru
životního prostředí a služeb:

S nástupem nových firem v údržbě ve-
řejné zeleně města k nám dorazily i nové
způsoby ošetřování dřevin. V těchto dnech
firma provádějící údržbu veřejné zeleně
chemicky ošetřovala vybrané dřeviny. Ne-
jednalo se o postřik, ale byl zde aplikován
širokospektrální prostředek na hubení

plevele (herbicid) ve formě granulí. Po apli-
kaci se granule velmi rychle vlivem vlhkosti
rozpadají a účinná látka se uvolňuje a vstře-
bává do povrchové vrstvy 6 až 8 centimetrů,
kde se drží díky své malé rozpustnosti ve vo-
dě a působí na klíčící plevele preventivně 
a dlouhodobě po celou vegetační sezónu.

Tento prostředek se používá v těžko pří-
stupných místech, jako například v živých
plotech, keřových skupinách a také těsně
kolem stromů, kde je vyžínání trávy nejen
obtížné a nákladné, ale zejména nevhodné
kvůli pojíždění kořenových náběhů techni-
kou a rizika poranění kořenového krčku při
samotném vyžínání. Kde to situace dovolí,
používá se před mulčováním. 

Přípravek, využívaný na městských plo-
chách, je podle výrobce bezpečný pro uži-
vatele, domácí zvířata i životní prostředí,
není posuzován jako jed či jiná zdraví
škodlivá látka. Byl vyvinut pro použití 
v parcích, veřejné zeleni a dalších veřej-
ných prostranstvích, mimo jiné i v dět-
ských a sportovních hřištích. Může se
používat i v ovocnářství. 

Zajímalo by mne, čí je nápad stříkat kolem stromů postřikem proti růstu trávy.
Před několika dny to prováděla firma, která má na starosti údržbu zeleně místo Zu-
pazu, na ulici Šunychelské a Mírové. Takové postřiky jsou vždy nějakou dobu toxic-
ké a neměly by být prováděny na veřejných prostranstvích, kde s nimi mohou přijít
do styku děti a psi. To město opravdu šetří za každou cenu a místo mechanické 
údržby volí chemii. Nepřijde Vám to divné i vůči majitelům psů, kteří platí poplat-
ky za psy, a vy jim tímto můžete ublížit? O dětech se radši nezmiňuji - tak zní dotaz
občana, zaslaný do rubriky Ptejte se!

Karel Martynek (Martí-
nek) se narodil 19. prosince
1910 v Třinci. Své dětství 
a mládí prožil v Bohumíně.
Od roku 1922, po zdárném
ukončení páté třídy české 
obecné školy, studoval na
Čs. reformním reálném gym-
náziu v Novém Bohumíně,
kde také 22. června 1931 ma-
turoval.

Protože se chtěl stát profesi-
onálním vojákem, přihlásil se
po ukončení dvouleté pre-
zenční vojenské služby na Vo-
jenskou akademii v Hranicích.
Jako poručík pěchoty byl po-
volán k aktivní vojenské služ-
bě u III. praporu 8. pěšího
pluku »Slezského« v Místku.

Osudného večera 14. března
1939, kdy Německá armáda za-
čala obsazovat Čechy a Mora-
vu, velel spolu s kapitánem Kar-
lem Pavlíkem obraně Czajan-
kových kasáren v Místku. Před
bránou kasáren zastavil jeden 
z vozů německé kolony. Voják,
který konal službu u brány, dal
rozkaz »do zbraně«. Téměř
současně zazněl první výstřel.

»Během ostré přestřelky naši
vojáci vedení kapitánem K. Pavlí-
kem a poručíkem K. Martínkem
osvědčovali mimořádnou odva-
hu, ale brzy jim začaly docházet
náboje. - V bezvýchodné situaci
nakonec rozhodl velitel praporu
podplukovník Karel Štěpina, že se

jednotka vzdá.
Vyslal proto po-
ručíka K. Martínka, jenž uměl
velmi dobře německy, aby vyšel
před kasárna, a podal mu koště 
s bílou blůzou prodavače kantýny.
- Na straně Němců padlo osm-
náct vojáků a šest jich bylo těžce
raněno, na České byli ale jen dva
zraněni lehce.« Šodek, J.: Vojáci
v Místku se marně bránili. In:
Svoboda, 15.3.1999, s. 6.

»… Dějiny způsobily, že za-
tímco Karel Pavlík se poct za o-
branu Czajankových kasáren 

v Místku do-
čkal, jeho druh

Karel Martínek doposud ne. Dů-
vod byl jediný. Karel Pavlík byl u-
mučen nacisty, kdežto Karel
Martínek své věznění přežil.«
Šodek, J.: Osud poručíka Mar-
tínka skrývá smutek. In: Svo-
boda 15.3. 1999, s. 6.

V roce 1942 se Karel Martí-
nek napojil na skupinu odbo-
jářů, která nejenom připravo-
vala, ale také s úspěchem pro-
váděla různé destrukce dyna-
mitem a sabotáže. Jako velitel

sabotážní čety například pod-
minoval a následně vyhodil do
povětří tra� mezi Bohumínem
a Hrušovem.

Za svou odbojovou činnost
v průběhu II. světové války
obdržel Karel Martínek Čs.
válečný kříž 1939, Čs. vojen-
skou medaili Za zásluhy I. st.,
Čs. medaili Za chrabrost a Pa-
mětní medaili SOPV.

8. března 1949 byl v Milovi-
cích zatčen za údajnou účast
na přípravě vojenského pře-
vratu. Ještě před vynesením roz-
sudku byl zbaven hodnosti štáb-
ního kapitána a zproštěn výko-
nu vojenské služby. Karel Mar-
tínek byl uznán vinným z vele-
zrady a odsouzen k těžkému
žaláři na 15 let, ztrátě čestných
práv občanských na 10 let 
a konfiskaci poloviny jmění.

Po svém propuštění vykoná-
val nejrůznější dělnické profe-
se (například v tehdejší Nové
Huti Klementa Gottwalda 
v Ostravě-Kunčicích).

O obnovu soudního řízení
žádal v roce 1965. Tehdy ale
Vyšší vojenský soud v Příbra-
mi žádost kvůli nedůvodnosti
zamítl. Karel Martínek zemřel
dne 25. února 1975 v nemoc-
nici v Ostravě-Vítkovicích. Pl-
né rehabilitace (podle zákona
č. 119/90 Sb.) se »dočkal« in
memoriam až v roce 1991. 

Jan F. TEISTER

Odbojář, na kterého jsme nezapomněli

Na snímku Karel Martínek s prezidentem Benešem. 
Foto: archiv J. F. Teistra

histor ie
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Vzpomeneš si ještě na reakce
přátel a kamarádů, když jsi 
ve 21 letech kandidovala do 
parlamentu? Co tomu říkali?

Jak kdo. Nešlo o to, kolik mi
bylo let. Spíše pro spoustu 
z nich ta komunistická strana
znamenala něco, čemu tak ú-
plně nerozuměli. Musím říct,
že jsem přišla o pár lidí, o nichž
jsem si myslela, že jsou přáte-
lé. Většina z nich ale naštěstí
zůstala. 

Letos, začátkem června, jsou 
volby do Evropského parlamentu.
Proč je důležité, aby v tomto 
klání KSČM, za kterou 
kandiduješ, uspěla?

Evropa se stává více a více
pravicovou. Tyto poměry by-

»V kampani chci občany přesvědčit, že to s nimi myslím poctivě,« říká kan-
didátka do Evropského parlamentu a poslankyně Kateřina Konečná.
Od roku 2002 je nejmladší poslankyní v Parlamentu České republiky.
Vyrůstala ve Starém Jičíně, absolvovala gymnázium, na Fakultě ekono-
micko-správní brněnské Masarykovy univerzity získala v roce 2003
titul bakalářka a letos na Vysoké škole finanční a správní v Praze titul
inženýrka. V dětství a mládí hrála divadlo, zpívala i v operetách. Obdi-
vuje matematiku a tvrdí, že by se z ní mělo maturovat, protože určuje
logiku myšlení lidí. 

Kateřina Konečná - kandidátka do EP za KSČM

chom chtěli změnit. Proto
souhlasím s panem preziden-
tem, že by lidé měli k evrop-
ským volbám
přijít. V sou-
vislosti s Lisa-
bonskou smlouvou bude aktu-
ální otázkou zahraniční politi-
ka EU. Měli bychom se aktiv-
ně zapojovat do toho, jakou
zahraniční politiku bude Ev-
ropská unie dělat. 

Tvoje motto, se kterým jdeš do
voleb, je »Česká republika -
důstojný partner Evropy«,
můžeš to voličům přiblížit?

Abychom se opravdu stali
důstojným partnerem Evropy,
je třeba mnohé změnit. Nejen
v našem vztahu k Bruselu, ale

především ve vztahu Evropské
unie k občanům České repub-
liky. Není přece možné, aby na

nás evropští
partneři pohlí-
želi jako na

»chudé příbuzné« a podle to-
ho se k nám chovali. Na straně
jedné jsou naše platy hluboko
pod průměrem západní Evro-
py, na straně druhé ceny spo-
třebního zboží vzrostly nato-
lik, že odpovídají běžnému
standardu v členských zemích
EU. To nepovažuji za korekt-
ní. I proto si přeji, aby Česká
republika byla skutečně dů-
stojným partnerem Evropy.

Vím, že chceš také bojovat proti
byrokracii …

Ano, je třeba snížit ten ob-
rovský byrokratický aparát,
který dnes Evropě vládne. Ev-
ropa je dnes bohužel de facto
vládou byrokratů, kteří mají
daleko větší moc, než samotní
poslanci volení lidmi.

Které další problémy bys chtěla 
v EP řešit?

Evropa by měla dávat záruky
v sociální oblasti a sociální prá-
va by se měla prosazovat daleko
důsledněji. Důležitá je v sou-
vislosti s krizí ochrana práv za-
městnanců. Dnes, když neza-
platíte tři měsíce nájem, tak
hrozí soud a exekuce. Když za-
městnavatel nezaplatí výplatu
tři měsíce, tak se vlastně v této
republice nic neděje. Bere se to
jako normální. Chtěla bych,
aby zdravotní péče byla dostup-
ná a stejně kvalitní pro všech-
ny, rovněž aby vzdělání bylo fi-
nančně dostupné pro každého,
pro seniory důstojné stáří a Ev-
ropskou podporu mladým a ro-
dinám s malými dětmi.

Připravil: Jiří STRNAD, 
předseda MěV KSČM

pol i t ika

Měli jsme všechny předpo-
klady dokázat ostatním člen-
ským státům, že nezáleží na
velikosti území ani na počtu 
obyvatel, ale že rozhodující je
zkušenost, profesionalita, cíle-
vědomost, vyjednávací schop-
nosti, zkušenost a odvaha stát-
ní reprezentace řešit problé-
my. Měli jsme šanci vyvrátit
pochyby Francie, Itálie či Ně-
mecka, zda předsednictví Ev-
ropské unii není pro nás příliš
velké sousto a zda bychom ne-
měli snad být pod dohledem
nějakého zkušenějšího »velké-
ho bratra«.

Po několika týdnech jsme
dokázali Evropě, že naše vláda
jako celek, její premiér i mi-
nistři jsou schopni kvalitně 

Poprvé v historii měla ČR možnost dokázat Evropě, že je 
hrdou a sebevědomou zemí, s dostatkem vzdělaných a fundo-
vaných odborníků, která je schopna od 1. ledna 2009 řídit po
dobu 6 měsíců Evropskou unii a řešit jak její vnitřní záležitos-
ti, tak záležitosti mimo její hranice.

Co Česká republika vzkázala Evropě

a úspěšně hájit zájmy celé EU 
i jejích členských států. Jako
předsednická země EU jsme
aktivně přispěli k zažehnání
tzv. plynové krize, kdy spor
Ruska a Ukra-
jiny vážně ohro-
žoval energe-
tickou bezpečnost celé Evropy,
ubránili jsme principy jednot-
ného trhu proti snahám ně-
kterých států rezignovat na
společnou hospodářskou poli-
tiku a zavádět národní ochra-
nářská opatření.

Zatímco pro evropské vel-
moci jsme se v krátké době
stali respektovanou předsed-
nickou zemí a pro menší člen-
ské země inspirací pro jejich
budoucí předsednictví EU, ne-

popiratelné úspěchy české vlá-
dy způsobily patrně bezesné
noci v Lidovém domě, kde Pa-
roubek a spol. nelibě nesli, že
se ČSSD stala pro média neza-
jímavou, pasivní a mimo cent-
rum dění. 

Logický růst preferencí
ODS způsobil, že se původní
náskok ČSSD ve veřejných
průzkumech prudce snižoval,

takže pro soci-
ální demokra-
ty se heslem

dne stalo - co udělat, jak na se-
be upozornit? 

Vždy platí, že bořit je daleko
snadnější, než cokoliv budovat
- ČSSD neměla a nemá v ruce
žádné řešení, jak vůči Evropě
zachovat tvář a hrdost ČR. Vy-
slovení nedůvěry vládě v době,
kdy naše země předsedá EU, je
čitelným důkazem osobní ma-
losti, nezodpovědnosti, nadřa-
zování stranických zájmů a o-
sobních neukojených ambicí

jednot-
livců nad
státními
zájmy,
vlastním
gólem do
pracně
budova-
né presti-
že ČR. 
V ČSSD
se jistě dlouho plácali po zá-
dech, jak se jim podařilo za po-
mocí bývalých koaličních po-
slanců ztrapnit celou ČR v Ev-
ropě. Na to přece nemůžou
být hrdí ani skalní voliči
ČSSD!

Vzhledem k počtu členů EU
budeme mít další příležitost
předsedat EU nejdříve za 14
let. Nejsem si ale jistý, zda je
to dostatečně dlouhá doba pro
ČSSD, aby pochopila, co je
a co není v zájmu naší republiky.

David MARYŠKA, 
předseda MR ODS Bohumín

pol i t ika
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22. dubna 

oslaví své 70. 

narozeniny 

pan František
CHRUŠČ. 

�
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 

spokojenosti a životního elánu 

do dalších let přeje manželka Alena 

a dcera Jana s rodinou.

Blahopřání - jubilea
20. dubna oslaví 

své 85. narozeniny

paní Marie
WODECKÁ

z Věřňovic. 

K tomuto životnímu jubileu 

hodně zdraví a spokojenosti za celou

velkou rodinu přeje rodina Wodecká,

Oršulíkova, Vybrancova 

a pravnuci Kubík a Vojta.

Deset žáků Střední školy Bohumín z oboru výchov-
ná a humanitární činnost se ve dnech 9. až 13. března
zúčastnilo druhého pracovního týdne projektu Come-
nius - partnerství škol.

Tato část projektu Co-

menius má název Srovná-

ní vzdělání a péče o posti-

žené ve třech zemích - Ně-

mecku, Rakousku a České

republice.
Žáci navštívili největší

diakonii v Bavorsku v Neu-
endettelsau, kde se sezná-
mili se zařízeními poskytu-
jícími sociální služby, na-
příklad domov důchodců,
dům s pečovatelskou služ-
bou, podpůrné centrum 
a podpůrné dílny, stacio-
nář, mateřská školka pro
postižené děti.

Měli také možnost po-
znat blízké okolí, navštívit
středověké město Norim-
berk a vyzkoušet si své ja-
zykové znalosti. Navázali 
a prohloubili přátelské
vztahy s mladými lidmi 
z Německa a Rakouska. Již
nyní se těší na další setká-
ní, tentokrát v Rakousku.

Zdeňka HOLEŠOVÁ

Naši studenti na návštěvě v Německu

Studenti Střední školy Bohumín se chystají také do Rakouska.
Foto: Zdeňka Holešová

Diskutovali jsme na toto té-
ma v poslaneckém klubu ČSSD
před i po vyslovení nedůvěry
vládě. Myslím, že nejvýstižněji
situaci zhodnotil kolega posla-
nec Antonín Se�a, který mimo
jiné uvedl: »Tak dlouho se chodí
se džbánem pro vodu, až se ucho
utrhne, chtělo by se říci po pátem
pokusu vyslovit vládě nedůvěru.
Čtyři pokusy vyšly naprázdno,
pátý byl úspěšný a bylo to poprvé
od listopadu 1989, kdy Poslanec-
ká sněmovna vyslovila české vlá-
dě nedůvěru. Na každého jednou
dojde či expresivněji, »na každou
svini se najde řezník«, chtělo by
se dodat.

Arogance ministrů Topolánko-
vy vlády gradovala v čase. Vše za-
čalo politickou korupcí a přeběh-
lictvím několika poslanců ČSSD,
pokračovalo kauzou Čunek, o-
vlivňováním volby prezidenta 

Protože to byla vláda slabá a nestabilní, dalo by se odpově-
dět jednou větou na otázku položenou v titulku. Názory na
pád Topolánkovy vlády se ale různí. Část lidí to vítá. Objevují
se i negativní stanoviska, že nedůvěra vyslovená vládě je v do-
bě ekonomické krize, v době předsednictví České republiky
Evropské Unii nedomyšlený krok.

Proč padla vláda Mirka Topolánka?

republiky, zpoli-
tizovanín státní-
ho zastupitelství
a orgánů činných v trestním říze-
ní. Česká veřejnost si uvědomila
neplnění předvolebních slibů vlá-
dy, zmodrání zelené politiky a od-
mítla prosazování antisociálních
či protilidových reformních zá-
konů.

Arogance moci dosáhla své spo-
lečenské hranice. Nastalo vření
uvnitř Zelených, které skončilo
vylučováním a vznikem nové po-
litické strany. Také v Klidné síle
to jiskřilo při schvalování Julínko-
vy zdravotní reformy. Neplnění
volebního programu, ústupky vů-
či koaličním partnerům, neshody
uvnitř pravice i koalice v zahra-
niční politice, radar versus Lisa-
bonská smlouva, energetická kri-
ze a neřešení hospodářské krize se
odrazila v krizi důvěry uvnitř sa-

motné ODS. Kritika vládní politi-
ky z úst poslanců Tlustého, Schwip-
pela, Ranince a dalších se stupňo-
vala a bylo jen otázkou času, kdy
loajalita k vládě vezme za své.

Kdo tedy zavinil pád vlády,
která již delší dobu neměla pod-

poru většiny po-
slanců? Odpo-
vě� je docela jed-

noduchá. Vláda si to zavinila sa-
ma. Chováním svých ministrů 
a zejména pana premiéra, aro-
gantním jednáním koalice vůči 
opozici i politickým rebelům, ko-
rupčním chováním či pokračová-
ním politiky cukru a biče, kauzami
Kubice, Krakatice, Čunek, Mora-
va, Dalík a Vesecká ...«

V médiích jsou te� šířeny
různé mýty o skvělé práci To-
polánkovy vlády, o zvýšení pres-
tiže Česka v Evropské unii, o ře-
šení ekonomické krize... Já se
ale domnívám, že tato vláda
nadělala víc škody než užitku 
a dobrému jménu naší republi-
ky ve světě nijak výrazně ne-
prospěla. Už jenom rozvrat čes-
ké justice je dostatečně vážným
důvodem, aby vláda skončila.

A to nemluvím o její politice v re-
zortech zdravotnictví, vnitra,
spravedlnosti, financí, školství,
obrany, zahraničních věcí a dal-
ších, kterou ČSSD opakovaně
kritizovala. 

Mýty o úspěšné vládě Topo-
lánka, o úspěšném předsednic-
tví v EU, o perfektním zvládání
ekonomické krize jsou a zůsta-
nou jen mýty, by� by se stokrát
opakovaly. Tři roky zkušeností
v Poslanecké sněmovně totiž 
ukazují něco jiného. Opozice,
ve snaze změnit to k lepšímu,
vystavila vládě čtyřikrát žlutou
kartu, řečeno fotbalovým žar-
gonem. A tak poslední kapka,
případ Dalík - Wolf byla tím
momentem, kdy se z karty žluté
stala karta červená, kdy se ucho
utrhlo a vláda padla. Vyslovení
nedůvěry Topolánkově vládě chá-
pu jako morální facku jejím me-
todám a způsobům vládnutí. 

Te� je třeba jednat, pokusit se
dohodnout. Dovládnout může ú-
řednická vláda. V říjnu voliči zno-
vu rozdají karty. A já doufám,
že zřetelněji, než v roce 2006.

Alfréd MICHALÍK, poslanec

pol i t ika
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Vzpomínky - úmrtí Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo Tě měl rád, 

nikdy nezapomene.

9. dubna 

jsme vzpomněli 

1. smutné výročí, 

kdy nás opustila 

paní Eva KLUKOVÁ. 

S láskou a úctou vzpomíná 

manžel Dušan, 

syn Miroslav a snacha Jana, 

vnuci Martin a Tomáš.

Byla neděle, začínal nový den 
a Ty jsi odešel snít svůj dlouhý sen. 

V neznámý svět jsi odešel spát, 
zaplakal každý, kdo Tě měl rád. 
Tak velmi jsi chtěl na světě žít, 

však zlá nemoc přetrhla života nit. 
Osud už nevrátí, co jednou vzal, 
vrátí jen vzpomínky, bolest a žal.

7. dubna jsme vzpomněli 

2. smutné výročí úmrtí 

pana Antonína NEUSCHLA. 

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka 

a dcery s rodinami.

Čas plyne, 
ale vzpomínky na Tebe 

v našich srdcích 
stále zůstanou.

13. dubna jsme 

vzpomněli 15. výročí

úmrtí 

pana Ludvika

SZEWCZYKA 
ze Šunychlu. 

S úctou a láskou vzpomíná 

manželka Bětka a dcery Věra a Jiřina 

s rodinami.

Kdo lásku a dobro 
rozdával, ten neodešel,
žije v našich srdcích dál. 

14. dubna 

vzpomeneme nedožité

80. narozeniny 

pana Rudolfa
USZKA.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Anna, syn Zdeněk s manželkou

a vnuci Petr a Lucie s rodinami.

Kytice květů, maminko,
na hrob chodíme dát, 

zapálit svíčku, v tichosti 
postát, za hodně poděkovat
a se slzami v očích a stálou
bolestí na Tebe vzpomínat. 

16. dubna uplynul 

1 rok od náhlé smrti

paní Marie NIEMIECOVÉ (✝60),

naší milované maminky, manželky 

a babičky. Kdo jste ji znali, věnujte jí spolu

s námi tichou vzpomínku. Děkujeme.

Nejbližší rodina.

�

● Nabídka půjčky bez poplatků pře-
dem. 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 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.

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

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

● SOS nebankovní půjčka pro všechny
důchodce i ženy na MD, bez nahlížení do
registrů, bez poplatků. Vyplácíme do 3
dnů. ✆ 739 513 670.

● Pozemek v Dětmarovicích v pěkném
místě, 3 000 m2, na výstavbu 2 - 3 RD,
stavební, ✆ 607 968 160.

● Jsem zde pro vás!!! Nebankovní půjč-
ky rychle, diskrétně: zaměstnancům, ma-
minkám na MD, důchodcům, rentistům.

Volat můžete i o víkendu na ✆ 733 599
480, 733 599 477.

● Prodám dr. byt 2,5+1, nízká zástav-
ba, 950 000 Kč, ✆ 603 974 763.

● Prodám RD 4+1 v Bohumíně-Skřečoni
po rekonstrukci, cena dohodou - RK nevo-
lejte. ✆ 774 581 457, e-mail: luop@se-
znam.cz.

● Provádíme pokládku plovoucích
podlah, PVC, koberců včetně úprav pod-
kladů, samonivelační stěrky, renovace
parket atd. ✆ 604 265 861. Více na
www.dvfloor.cz. 

● Prodám dr. byt 3+1 v Bohumíně, ul.
Tovární, cena 750 tisíc Kč. ✆602 257 593.

● Prodám byt 2+1 v os. vl. v centru na
ul. ČSA, po rekonstrukci, cihl. zástavba. 
✆ 603 345 466.

● Hledám práci pečovatelky u starší
paní. Spolehlivá, ✆ 739 900 377.

● Prodám kompletní výbavičku na
kluka 0-18 měs., vše kvalitní materiály, 
✆ 737 544 012, 736 228 883.

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

● Pronajmu byt 0+1, ✆ 736 228 883.
● Chcete si přivydělat 30 - 50 %? Volej-

te po 19. hodině 737 687 240.

inzerce ● NEJVÝHODNĚJŠÍ POVINNÉ
RUČENÍ! Akce: sleva 60 %! Např. 1351 -
1800 cm3 ročně 2 539 Kč. Kancelář »Lev-
ná pojistka«, Studentská 641, vedle GE
Money. PO a ST 9-17 hod. ✆ 605 363
579, www.levna-pojistka.cz.

● Prodám stavební pozemek 1 483 m2

nebo 2 538 m2 u aquacentra, IS na hranici
pozemků. ✆ 773 676 786.

● Nabízím kvalitní výuku - doučování
angličtiny. Konverzace, příprava k maturitě,
přijímačkám, překlady. Vysoká úroveň. Kon-
takt: ✆603 872 512, zcvikova@volny.cz. 

● Prodám dr. byt 3+1 I. kat. Bohumín,
Okružní. Dům po celk. revitalizaci, ihned
volný. ✆ 724 122 705, 731 158 984.

Konkurz na místo ředitele
Moravskoslezský kraj vyhlašuje

konkurz na funkci ředitele příspěvko-
vé organizace Střední škola Bohumín.
Podmínky a informace k výběrovému
řízení naleznete na webových strán-
kách www.kr-moravskoslezsky.cz. Při-
hlášky jsou přijímány do 30. dubna na
adrese Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, odbor školství, mládeže a sportu,
28. října 117, 702 18 Ostrava. Obálku
označte heslem: Neotvírat - konkurz-
ní řízení! (red)

�
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Řekneš si: »Nezbylo nic, než vzpomínky...«.
A zapla
 Pán Bůh za ně! Jsou z mozaiky 

kamínky v mém srdci vytepané.
20. dubna by se dožila 79 let 

naše maminka, babička a prababička

paní Kateřina POMPOVÁ. 
S úctou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou děti, vnuci a pravnuk.

� 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

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

Č I S T Í R N A  -
S B Ě R N A
➧ Prádelna

praní ložního prádla

➧ Čištění peří
šití dek a polštářů

9. května 134, Bohumín
prodejna sekáč, svíčky 

(v podloubí)
Tel.: 603 117 398

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.

PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ metodou keratin, mikro rings, 
japonské řetězení. V pohodlí vašeho domova nebo v kadeřnickém studiu

v Bohumíně-Skřečoni. Tel: 776 200 831 (jen prodlužování).
katerinagosposova@seznam.cz
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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

 

 



KAM V BOHUMÍNĚ?
KU LT U R N Í ,  S P O R TOV N Í  A  S P O L E Č E N S K É  D Ě N Í  V E  M Ě S T Ě o d  9 .  d o  2 3 .  d u b n a

KAM V BOHUMÍNĚ?
■ 19.4. v 10 hodin KDOPAK BY SE VLKA BÁL.
Dospělá romance a pohádka o Červené Karkulce,
ČR, 50 Kč.
■ 20.4. v 19 hodin FAUNŮV LABYRINT. Filmový
klub. Thriller Mexiko, USA, Španělsko, přístupný
od 15 let, 60 Kč.
■ 22.4. v 9 hodin TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODIN-
KA. Filmový klub pro seniory. Komedie ČR, 50 Kč.
■ 23. - 24.4. v 19 hodin UNDERWORLD 3: VZ-
POURA LYCANŮ. Fanatsy USA, přístupný od 15
let, 75 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ do 18.5. VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB Evy
Jansové a Rostislava Lamparta. K vidění vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin.
■ 10.4. v 18 hodin KŘEST SBÍRKY. Vlasta Šimko-
vá vydává svou sbírku básní.
■ 12. a 19.4 od 14 do 17 hodin KURZ KRESBY 
A MALBY s Jirkou Gregerem.
■ 17.4. v 18 hodin VÍTÁNÍ JARA. Hudební podve-
čer s profesorkou operního zpěvu Ninou Krioutch-
kovou z Ostravské univerzity a jejími studenty.

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.

■ 14.4. v 17 hodin KDY DO PORODNICE A CO
DO PORODNICE. Po přednášce cvičení s pomůc-
kami pro těhotné - zdarma. Centrum Bobeš.
■ 15.4. v 9 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - kosmetič-
ka. Centrum Bobeš.
■ 15.4. v 15.30 hodin KURZ BABYSIGNS. Znako-
vá řeč pro slyšící batolata, pouze na telefonickou
objednávku! Centrum Bobeš.
■ 16.4. v 10 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNI-
ČEK. RC Slůně.
■ 20.4. v 15 hodin FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ. RC
Slůně.
■ 21.4. v 15 hodin VŠICHNI SPOLU - NA KONÍČ-
KY - program VIA. Akce pro rodiny s adoptivními
dětmi, děti z Uzlíku a rodiny, které přijdou se seni-
ory, centrum Bobeš.
■ 21.4. v 17 hodin PORODNÍ PLÁN. Po přednáš-
ce následuje cvičení pro těhotné - zdarma. Cent-
rum Bobeš.
■ 22.4. v 10 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - stříhání
dětí. Centrum Bobeš.
■ 22.4. v 10.15 hodin AUTOŠKOLA PRO MRŇA-
TA. Pouze na telefonickou objednávku. Tělocvič-
na Domu dětí a mládeže, pořádá RC Slůně.

K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ do 16.4. 10 LET JSME TADY S VÁMI ... Výsta-
va fotografií u příležitosti 10. výročí vzniku domo-
va pro osoby s duševním onemocněním při Do-
mově Jistoty v Bohumíně. Výstavu lze zhlédnout
ve foyer v době provozu kina K3 Bohumín.
■ 15.4. v 19 hodin VĚRNÝ - VRAH ZVONÍ DVA-
KRÁT. Divadelní komedie s detektivní zápletkou.
Vstupné 220 (200), 180 (200) a 16 (180) Kč, v zá-
vorkách cena vstupenky před představením.
■ 18. - 19.4. od 9 do 18 hodin SAVCI - interaktivní
výstava určená pro žáky nižšího stupně školy. Re-
kordy a kuriozity ze světa zvířat. Foyer kina K3,
vstupné 25 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ do 30.4. IMAGINACE. Výstava digitálních kre-
seb, maleb a grafik bohumínského rodáka Pavla
Opartyho. Výstavu je možno zhlédnout v době
provozu studovny.
■ do 30.4. NA LINCE 112. Výstava Sboru dobro-
volných hasičů Kopytov zaměřená na prevenci
protipožární ochrany.
■ 16.4. v 15 hodin PRINCEZNY JSOU NA DRA-
KA. Čítárnička pro nejmenší.
■ 20. - 22.4. v 16 hodin PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE.
Pro všechny prvňáky spolu s rodiči. Každý prvňá-
ček, který přijde, získá čtenářskou legitimaci,
včetně registračního poplatku na rok zdarma. Akce
se uskuteční: 20.4. v 16 hodin v knihovně v Zábla-
tí; 21.4. v 16 hodin v knihovně ve Starém Bohumí-
ně; 22.4. v 16 hodin  v knihovně ve Skřečoni.
■ 23.4. v 15 hodin USMĚVAVÝ OBRÁZEK. Vý-
tvarná dílnička pro usměvavé malíře aneb Kdo na-
maluje smích?

KINO K3 BOHUMÍN 

■ 9. - 10.4. v 19 hodin VALKÝRA. Válečný thriller
USA, Německo, přístupný od 12 let, 66 Kč.
■ 11.4. v 19 hodin VÝMĚNA. Krimi film USA, pří-
stupný od 15 let, 60 Kč.
■ 12.4. v 10 hodin CESTA NA MĚSÍC 3D. Film
pro děti, Belgie, české znění, 55 Kč.
■ 12. - 13. 4. v 19 hodin KAMARÁDOVA HOLKA.
Komedie USA, přístupný od 15 let, 60 Kč.
■ 16. - 17.4. v 19 hodin SNĚŽENKY A MACHŘI
PO 25 LETECH. Česká komedie, přístupný, 75 Kč.   
■ 18. - 19.4. v 19 hodin ZRÁDCE. Thriller USA,
přístupný od 15 let, 66 Kč.
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OSTATNÍ KULTURA

■ 9.4. od 16.30 do 18 hodin FREE EXIT. Bohumín-
ské putování, sraz u fary - modrá budova na Ma-
sarykově ulici.
■ 16. a 23.4. od 16.30 do 18 hodin EXIT KLUB.
Klubovna na faře.
■ 14. a 21.4. od 14 do 15 hodin KLUB PRIMA
HODINKA. Křes�anský klub pro děti 1. až 5. tříd,
Masarykova základní škola - třída I.A. � Miriam
Paszová,☎ 736 627 503.

SPORT

■ 11.4. v 9 hodin FK Bohumín - FC Vratimov. FOT-
BAL starší žáci, skupina B, v 10.45 hodin utkání
mladších žáků, hřiště Faja.
■ 11.4. v 15.30 hodin. FK Bohumín B - FK Těrlicko.
FOTBAL okresní přebor - muži B, hřiště ve Vrbici.
■ 12.4. ve 13.15 hodin FK Bohumín - FK Jablun-
kov. FOTBAL dorost - krajský přebor, skupina B,
travnaté  hřiště za parkem.
■ 12.4. v 15.30 hodin FK Bohumín - FC Biocel Vra-
timov. FOTBAL krajský přebor - muži A, travnaté
hřiště za parkem.
■ 15.4. - 15.6. BOHUMÍNSKÁ LIGA V MALÉ KO-
PANÉ - 16. ročník. Liga bude probíhat od poloviny
dubna do poloviny června na hřišti Na Kuželně.
Hrací dny - středa 15.30 - 19.30 hodin, neděle 9 -
14 hodin.
■ 16.4. v 16 hodin FK Bohumín - TJ Petřvald. FOT-
BAL okresní soutěž - přípravka, travnaté  hřiště za
parkem.
■ 19.4. v 10 hodin HODINOVKA - silniční cyklis-
tický závod. 1. závod Okresní pohárové soutěže
Karvinsko  - 1. etapa Master Prix  se jede jako
»Hodinovka«.
■ 19.4. v 19 hodin AEROBIC. Přij�te si s námi za-
cvičit, sál sokolovny v Záblatí.
■ 22.4. v 10.15 hodin FC Baník Ostrava - SK D.
České Budějovice. FOTBAL 1. dorostenecká liga
ČMFS, starší dorostenci. Ve 12.30 hodin utkání
mladších dorostenců, hřiště Faja.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216,
☎ 596 092 300, 777 707 786,
aquacentrum@bospor.info, 

www. bospor.info

Aquacentrum během Velikonočních svátků:
Plavání pro veřejnost 9.4. 6 - 21 hodin
10.4. 10 - 21 hodin 11.4. 8 - 21 hodin
12.4. 8 - 21 hodin 13.4. 8 - 21 hodin
Normální provozní doba - plavání pro veřejnost:
pondělí až čtvrtek:
6 až 7.45 hodin 12 až 21 hodin
pátek: 12 až 21 hodin
sobota, neděle, svátky: 8 až 21 hodin
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Skřečoňský most 
středem pozornosti

Další etapy výstavby posledního úseku
dálnice D47 (D1) na Bohumínsku i vznik
nového mostu ve Skřečoni a na něj nava-
zujícího dálničního přivaděče. Dvě témata
březnového vydání diskusního pořadu
Kulatý stůl, který Televizní informační ka-
nál vysílal 31. března. Jeho záznam nalez-
nete na www.mesto-bohumin.cz, v sekci
zpravodajství.V Oku na toto téma naváže-
me sérií článků nejen o další dominantě
bohumínské dopravy, zavěšeném mostě
přes železniční tra�, v příštích číslech.(red)

Vzpomínka na veselou zimu v Záblatí
Dětská polární expedice ze soukromé mateřské školy Bambino se vydala na

výpravu za eskymáky. Pozvala na pomoc kamarády Rarášky z Fit školky a spo-
lečně hledali v závějích sněhu kolem záblatského rybníka eskymáky. Stopy ve
sněhu je skutečně dovedly k eskymácké prababičce, která se ztratila ve sněho-
vé vánici. Ta z vděčnosti odměnila své statečné zachránce rybami z bonbónů 
a velkým poděkováním. Dobrodružství se dětem moc líbilo, byly unavené, ale
nadšené a stále na ten den vzpomínají. Vidíš, paní Zimo, máme tě rádi. Jsi ta-
jemná a a veselá. My se na tebe budeme těšit zase za rok. Děti z Bambina

Boban uvede 
další komedii

Dvě Maryčky aneb tajem-
ství jedné noci je pohádka pro
dospělé a vyspělé děti. Nastu-
doval ji ochotnický divadelní
soubor Boban a její premiéra
se uskuteční 10. května v 10
hodin. Večer si divadelníci
»střihnou« první reprízu v 19
hodin. Obě představení se bu-
dou hrát v kině K3, kde také
již začal předprodej vstupe-
nek. Soubor Boban má dnes
téměř třicet členů a kromě či-
nohry se zde formuje i sbor.
Máte-li chu�, můžete se stát
členy tohoto divadelního sou-
boru i vy. (red)

Oko tentokrát kritizuje
Další námět čtenáře na téma »jak se u nás žije« je

kritický. Nemovitost nedělá jen hezká fasáda, ale i u-
pravené okolí a pořádek v zahradě. A tak zveřejňuje-
me ukázkový příklad, jak to nedělat. Snad jarní dny 
a tento snímek obyvatele domu přimějí k úklidu. (red)

Foto: Jiří Spáčil

Foto: archiv školy

Foto: Jiří Spáčil

Foto: František Krejzek


