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Májový večer na náměstí s hudbou

Májové políbení u kašny, kapela Team Revival, ale také bohu-
mínský Nonhoax a ohňová show. To vše na náměstí T. G. Masa-
ryka v pátek 1. května od 19 hodin. 

Po fontáně máme ve 
městě i vodotrysk str. 2

Novým generálním 
ředitelem ŽDB Group
je Jan Marinov str. 3

Program »Zelená 
úsporám« startuje str. 4

Letní kino zahajuje novou
sezónu trháky str. 5

Dva miliony na sport, 
téměř milion do kultury 

str. 6

Kouzelnické špičky se
sjedou do Bohumína str. 7

Zajímaví lidé našeho 
města str. 8

Běh ulicemi města 
potřinácté str. 11

DNES SI PŘEČTETE 

Příští OKO vyjde 
7. května, 

uzávěrka 29.4.

Pietní akt 
k osvobození
a Běh ulicemi

Konec druhé světové
války si každoročně při-
pomínáme 8. května.
Před budovou radnice
se v tento den v 9.30
hodin uskuteční pietní
akt, při kterém zástupci
radnice, sportovci, po-
litici, děti ze škol i ob-
čané města položí kyti-
ci k bustě T. G. Masa-
ryka ve vstupních pro-
storách radnice. 

Poté, v 9.50 hodin,
bude slavnostně zahá-
jen 13. ročník Běhu uli-
cemi města - více čtěte
na straně 11. (red)

Sliby zastupitelky a strážníka: Na jednání zastupitelů 6. dubna skládala slib nová členka zastupitelstva města
za ODS Jitka Kocianová. Nahradila Pavla Drobila, který rezignoval. Hned poté Vilém Kubačka složil slib strážní-
ka městské policie. Oba svůj slib složili do rukou starosty města Petra Víchy. Foto: František Krejzek

»Po zimě se kašna i město pro-
bouzejí a prvomájový polibek pod
rozkvetlou třešní patří k májovým
tradicím. Stejně tak se pokoušíme
zavést novou tradici májového po-
libku u vodního prvku a s tím spo-
jených oslav přímo na náměstí. Pro-
to jsme připravili pro všechny z Bo-

humína i okolí hudební program 
k poslechu, tanci, anebo třeba jen 
k večerní procházce,« říká ředitel
K3 Bohumín Karel Balcar s tím,
že chybět nebudou ani stánkaři
s občerstvením. Vstup je zdarma.

Před rokem jsme fontánu ote-
vírali a mnoho zamilovaných

dvojic si nenechalo ujít příleži-
tost dotknout se jedné ze čtyř
chrlících potvůrek a poté se po-
líbit. Základ tradice byl položen.

Partnery akce jsou Rybářství
Rychvald a město Bohumín.

Májový večer se uskuteční ta-
ké v rámci spolupráce měst Bo-
humín a Krzyżanowice jako
součást projektu Přátelství na
soutoku Odry s Olší. 

(kab)
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Po fontáně máme ve městě i vodotrysk 

Brífink o osudu dálnice uprostřed polí

Foto: František Krejzek

Dočkali jsme se dalšího
vodního prvku ve městě. Po
fontáně s názvem Soutok
Odry a Olše na náměstí T. G.
Masaryka se budeme moci 
v horkých letních dnech o-
chladit také u vodotrysku
před Slunečnicí.

Ten prošel ověřovací zkouš-
kou již koncem loňského roku.
Uprostřed prosince bylo pře-
dáno celé prostranství před
Slunečnicí jako hotové dílo.
Po dlouhé zimě se 14. dubna
zaperlily čtyři proudy vody 
z trysek v zemi. Voda je k nim
přiváděna z nádrže o objemu
asi 5 kubických metrů a recyk-
luje v uzavřeném okruhu. Tlak
vody se dá nastavovat a tím se
reguluje výška tryskající vody.
Sloupce vody tryskají kolmo
do výše a mohou dosáhnout až
dvou metrů. Automatické spí-
nání zapne vodotrysk každý
den v šest ráno a vypíná se 
v jedenáct večer. Také tuto
vodní atrakci, stejně jako fon-
tánu na náměstí, budou ve ve-
černích hodinách prosvětlovat
reflektory.

První oficiální spuštění vo-
dotrysku před Slunečnicí sle-
dovaly desítky dětí z mateř-
ských škol. Některé se netajily
tím, že se těší, až budou v létě
skotačit pod tryskající vodou.
Ale pozor! Voda není pitná!

Vodní prvek včetně vybudo-
vaných parkoviš� pro 130 osob-

ních automobilů, sadové úpra-
vy, nové osvětlení a lavičky
stál městskou pokladnu 16 mi-
lionů korun, z čehož 4 miliony
činila státní dotace.

Tentýž den pracovníci BM
servisu, kteří spravují vodní
prvky ve městě, zprovoznili ta-
ké fontánu na náměstí T. G.

Masaryka. Ta se těší zájmu za-
milovaných, kteří sem od prv-
ních květnových dnů přijdou
naplnit vznikající tradici - do-
tknou se jednoho z chrlících
tvorů a políbí se. A� žije láska,
vzhůru na náměstí! Třeba prá-
vě 1. května večer.

František KREJZEK

Na rozestavěném úseku dál-
nice D47 u obce Bravantice
uspořádal Moravskoslezský
kraj brífink s ministrem do-
pravy Petrem Bendlem a hejt-
manem Moravskoslezského
kraje Jaroslavem Palasem.
Ptali jsme se samozřejmě na
omezení výstavby v důsledku
hospodářské krize.

Ministr Bendl slíbil materiál
do vlády, který požaduje navý-
šení rozpočtu na výstavbu vy-
braných komunikací ve výši
8,3 miliardy korun. Prioritami
přitom označil dostavbu úseku
dálnice D47 a pražského okru-
hu. Úsek mezi Bílovcem a Hlad-
kými Životicemi by podle něj
mohl být zprovozněn ještě le-
tos, celý úsek Bohumín - Lip-
ník nad Bečvou do srpna příští-
ho roku alespoň v jedno pruhu.

Hejtman upřesnil, že na do-
končení výstavby dálnice až po

hranici s Polskem je zapotřebí
letos zhruba pět miliard korun.
Doporučil ministru dopravy
využít institut státních obliga-
cí. Stávající finanční zajištění
je ve výši 1,8 miliardy korun. 

Generální ředitel provádějí-
cí firmy uvedl, že během vý-
stavby budou další úseky zpro-
vozňovány částečně s doprav-

ním omezením. Týká se to ze-
jména úseku z Hladkých Živo-
tic do Bělotína, který bude
zprovozněn v polovičním profi-
lu, zřejmě do listopadu tohoto
roku. V plné šíři bude zprovoz-
něn nejpozději do srpna 2010.

Na otázku Oka, zda bude
mezi prioritní úseky patřit také
koncový úsek Bohumín - hra-

nice s Polskem, ministr Bendl
uvedl: »To záleží z velké části na
polské straně. Potřebujeme fi-
nančně pokrýt zejména část dál-
nice Ostrava - Praha, ale směr
Polsko zůstává prioritou.« Když
Oko argumentovalo, že Bohu-
mín je stavbou dálnice rozříz-
nut na dvě části a doprava ve
městě je kvůli tomu velmi o-
mezena, ministr dodal: »Musí-
te vzít v úvahu, že Česká republi-
ka není jen Bohumín«. A zástup-
ce provádějící firmy doplnil:
»Časový harmonogram zmiňo-
vaného úseku je rok 2012, takže
jsme ještě v dostatečném časovém
předstihu.«

Časový harmonogram zpro-
voznění úseku dálnice Bohu-
mín - státní hranice byl loni sta-
noven na červen 2010. To slibo-
valy 8. dubna 2008 při zahájení
stavby všechny zúčastněné stra-
ny přímo v Bohumíně. 

Text a foto: František KREJZEK
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krátce

I Byt na ulici Štefánikově
1080, 1+2, číslo bytu 24,

kategorie I., 8. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 58,10
m2, pro výpočet nájemného
57,40 m2. Prohlídka bytu 30.4.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 4.5. v 16 hodin.

I Byt na ulici Nerudově
881, 1+1, číslo bytu 4, kate-

gorie I., 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 33,60 m2, pro

výpočet nájemného 30,90 m2.
Prohlídka bytu 30.4. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
4.5. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
1053, 1+3, číslo bytu 16,

kategorie I., 4. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 60,71
m2, pro výpočet nájemného
59,37 m2. Prohlídka bytu 5.5.
od 10 do 10.30 hodin. Licitace
se koná 11.5. v 16 hodin.

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 
I Byt na ulici Štefánikově

354, 1+2, číslo bytu 6, kate-
gorie I., 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 59,27 m2, pro
výpočet nájemného 56,72 m2.
Prohlídka bytu 5.5. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
11.5. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
200, 1+2, číslo bytu 6, kate-

gorie I., 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 58,53 m2, pro
výpočet nájemného 53,40 m2.
Prohlídka bytu 5.5. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
11.5. v 16.30 hodin. 

Bližší informace získáte na
telefonu 596 092 199. (vach)

Představenstvo společnosti ŽDB Group
jmenovalo nového generálního ředitele, kte-
rým se od 1. dubna 2009 stal Jan Marinov.
Zdeněk Juchelka, který post generální ředite-
le dosud zastával, nadále zůstává předsedou
představenstva firmy.

Jan Marinov byl od roku 2003 ředitelem závo-
du Drátovna. Ten poslední tři roky patří mezi
nejúspěšnější závody ŽDB Group. Na postu ge-
nerálního ředitele nahrazuje Zdeňka Juchelku,
který na svou funkci rezignoval ze zdravotních
důvodů. 

Nový generální ředitel ŽDB Group Jan Mari-
nov ke svému jmenování říká: »Jmenování je pro
mě vyjádřením velké důvěry akcionáře a zároveň 
oceněním veškeré práce, kterou jsem v ŽDB Group
doposud dělal. Jsem připraven pokračovat ve skvělé
práci, kterou v této pozici odváděl ředitel Juchelka.
V době ekonomické krize bude zcela logicky mým
hlavním cílem dosažení co nejlepších ekonomických
výsledků a udržení výroby ve
všech závodech na co nejvyšší
úrovni.«

Dan Plovajko, mluvčí Holdingu KKCG In-
dustry, jehož součástí je ŽDB Group, doplňuje:
»KKCG Industry, jako akcionář, děkuje panu Ju-
chelkovi za skvělou a náročnou práci, kterou v uply-
nulých sedmi letech jako generální ředitel ŽDB
GROUP odvedl. Spolu s managementem společnos-
ti přeměnil krachující firmu v soudním vyrovnání na
jednu z nejúspěšnějších společností v Moravskoslez-
ském kraji. Jsme rádi, že pan Juchelka zůstává i na-
dále předsedou představenstva společnosti a že se
bude i přes zdravotní komplikace podílet na strate-
gickém řízení a rozvojových programech firmy.«

Dan Plovajko dále říká: »Pan Marinov velmi
dobře zná ŽDB Group a svou dosavadní prací doká-
zal, že patří mezi špičkové manažery v oboru. Přeje-

me mu hodně úspěchů v nové
pozici, do které nastupuje ve
složité době ekonomické krize.

Věříme, že se mu spolu s dalšími členy vedení podaří
její dopady na ŽDB Group co nejvíce eliminovat.«

Jan Marinov (32) vystudoval obor Manage-
ment na Ekonomické fakultě Technické univer-
zity v Ostravě. Po ukončení studií nastoupil do
ŽDB Group, kde postupně zastával funkce pro-
gramátora, informatika nebo vedoucího provo-
zu. Od roku 2003 byl ředitelem závodu Drátov-
na. Jan Marinov je ženatý a má jednu dceru. Ve
volném čase rád hraje golf, jezdí na kole nebo se
dále vzdělává v oboru ekonomie.

Tomáš ŽELAZKO

Novým generálním ředitelem 
ŽDB Group je Jan Marinov 

Foto: archiv ŽDB

představujeme

4. až 7. května některé
doklady nevyřídíte

Ve dnech 1. až 10. května
bude Ministerstvo vnitra
měnit stávající systém správ-
ních a dopravně správních e-
videncí. Po celou uvedenou
dobu nebudou možné žádné
zápisy do evidence obyvatel,
evidence občanských průka-
zů, evidence cestovních do-
kladů či do registru silnič-
ních vozidel. 

Jedná se prakticky o čtyři
pracovní dny výluky, a to od
pondělí 4. května do čtvrtku 
7. května. Co konkrétně nevy-
řídíte? Nebudou vyřizovány
ani vydávány již vyhotovené e-
pasy. Nebude možné provádět
jakoukoli změnu v evidenci 
obyvatel. Nebudou vydávány
hotové občanské průkazy, ale
budou přijímány žádosti o ob-
čanské průkazy na papírových
formulářích. Nebudou možné
žádné zápisy v registru vozidel
(nebudou přihlašována ani
odhlašována vozidla). Děkuje-
me za pochopení. (red)

Záblatí začíná slavit
780. výročí

Přesně na Filipojakubskou
noc ve čtvrtek 30. dubna vy-
pukne v Záblatí tradiční ak-
ce »Slet čarodějnic«. 

Sraz účastníků u mateřské
školy Na Pískách v 16.45 ho-
din. Průvod s Morénou vyrazí
směrem k sokolovně v 17 ho-
din. Program - písničky s Te-
rezkou, soutěže pro děti, opé-
kání párků apod. Občerstvení
zajištěno. Malé děti v dopro-
vodu rodičů. Akce bude za-
končena ohňostrojem. V pří-
padě deště budeme dovádět 
v sále sokolovny (přezůvky s se-
bou). Zvou pořadatelé TJ So-
kol Záblatí spolu s SDH Záblatí
a záblatskými školami. Akce je
první v řadě dalších, které pro-
běhnou k 780. výročí založení
Záblatí. (sko)

Hledá se správce kurtů
Tělocvičná jednota Sokol

Rychvald, tenisový oddíl, hle-
dá správce tenisových kurtů.
Bližší informace na telefon-
ním čísle 602 674 785. (red)



Program »Zelená úsporám« (dále jen Program), který byl ofici-
álně představen 7. dubna, umožní realizovat řadu opatření ke
snížení spotřeby energie vlastníkům jak bytových, tak i rodin-
ných domů.
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Letos by měl Pro-
gram nabídnout 10 mi-
liard korun, v dalších
letech 15 miliard korun.
Prostředky byly do Pro-

gramu získány z výnosů z prodeje povolenek
na emise skleníkových plynů a měly by být
čerpány postupně až do 31. prosince 2012.
Dotaci obdrží každý, kdo o podporu požádá
a splní podmínky Programu až po doložení
realizace podporovaného opatření.

Oprávněnými žadateli jsou fyzické oso-
by, společenství vlastníků bytových jedno-
tek, bytová družstva, města a obce, podni-
katelské subjekty, případně další právnické
osoby. Oprávnění žadatelé podléhají daňové
povinnosti podle zákona o dani z nemovi-
tosti a budou rodinný nebo bytový dům po
15 let využívat k bydlení nebo k poskytování
bydlení.

Žádosti budou přijímat krajská pracoviš-
tě Státního fondu životního prostředí 
(v Ostravě) a také některé banky. Informa-
ce, které banky uspěly ve výběrovém řízení,
vám přineseme v příštím čísle Oka. Před-
pokládá se účast tří až osmi bank, které 
budou současně nabízet poskytnutí úvěru
na pokrytí zbývající části investice. Žádost
lze podat před realizací, v průběhu realizace 
i na investice v současnosti již realizované -
podmínkou je neukončení projektu před 
7. dubnem 2009.

Program poskytuje tři základní oblasti
podpory: A - Úspora energie na vytápění;
B - Podpora novostaveb v pasivním ener-
getickém standardu; C - Využití obnovitel-
ných zdrojů energie pro vytápění a přípra-
vu teplé vody (D - Bonus za vybranou
kombinaci opatření). Vždy se jedná o ne-
panelové domy, pouze v oblasti »C« se při-
pouští výjimky (viz příloha č. 2 příručky
pro žadatele o podporu - k dispozici na
stránkách města www.mesto-bohumin.cz).

Oblast podpory »A« se dělí na komplex-
ní zateplení, vedoucí k dosažení nízko-
energetického standardu a dílčí zateplení. 

Oblast podpory »C« zahrnuje tři podo-
blasti, a to výměnu zdrojů na tuhá a kapal-
ná fosilní paliva, nebo zdrojů elektrického
vytápění za zdroje na biomasu a tepelná
čerpadla, dále instalaci zdrojů na biomasu
a tepelných čerpadel do novostaveb a třetí
podoblast podpory se týká instalace solár-
ně-termických kolektorů.

Dotačním bonusem (»D«) jsou zvýhod-
něny kombinace současně provedených 
opatření, například komplexní zateplení +
zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo, ne-
bo komplexní zateplení + solárně-termický
kolektor aj. (viz příručka pro žadatele).

Nejčastější dotazy občanů se týkají 
zateplování, proto si podrobněji rozebere-
me nejdříve oblast podpory A1 - komplexní
zateplení obálky budovy a poté A2 - dílčí
zateplení.

Nejdůležitější podmínkou přidělení do-
tace je dosažení určité hodnoty měrné roč-
ní spotřeby tepla na vytápění. U rodinných
domů (RD) nejvýše 70 kWh/m2 (vyšší do-
tace při maximálně 40 kWh/m2) u byto-
vých domů (BD) nejvýše 55 kWh/ m2 (vyšší
dotace při maximálně 30 kWh/ m2) podla-
hové plochy za rok. Zároveň je nutné, aby
se hodnota měrné roční spotřeby tepla na
vytápění po komplexním zateplení snížila
alespoň o 40 % oproti stavu před zateple-

ním. Vlastníci bytových domů musí nechat
provést stavebně-technické posouzení bu-
dovy ještě před podáním žádosti, stejně tak
i v případě A2 - dílčí zateplení.

Požadované hodnoty spotřeby pro kom-
plexní i dílčí zateplení je možné získat z Prů-
kazu energetické náročnosti budovy, od au-
torizovaného projektanta, autorizovaného
architekta nebo energetického auditora.

Výše dotace je stanovována jako fixní část-
ka na m2 podlahové plochy s omezením na
maximálně 350 m2 u rodinného domu a 120
m2 na bytovou jednotku v bytovém domě.

Dotace u fyzických osob nepodnikatelů -
limit pro jeden subjekt činí maximálně 30
milionů korun.

U komplexního zateplení RD (40 kWh
/m2) je dotace 1950 korun/m2, maximálně
50 % uznatelných nákladů. U komplexní-
ho zateplení RD (70 kWh/m2) je dotace
1300 korun/m2, maximálně 50 % uznatel-
ných nákladů. U komplexního zateplení
BD (30 kWh/m2) je dotace 1350 korun/m2,
maximálně 50 % uznatelných nákladů. 
U komplexního zateplení BD (55 kWh/ m2)
je dotace 900 korun/m2, maximálně 50 %
uznatelných nákladů.

Uznatelné náklady jsou včetně povrcho-
vých úprav, výměny oken a dveří, případně
instalace systému nuceného větrání s reku-
perací. Nepatří sem náklady na případnou
sanaci statických poruch a ostatní opravy
vnějšího pláště budovy.

Dílčí zateplení jsou sice méně investičně
náročná, ale nabízí se zde možnost provést
zateplení ve dvou fázích a v konečném dů-
sledku docílit komplexního zateplení a po-
žádat tedy o podporu v podoblasti A1 (tak-
to je možno zateplovat například i památ-
kově chráněné budovy).

Důležité je, zda žadatel spolu s dílčím za-
teplením mění i zdroj sloužící k vytápění (a�
už z prostředků Programu nebo z vlastních
zdrojů). Pokud ano, musí zároveň splnit dvě
z pěti podmínek Programu a pokud nemění
zdroj, alespoň tři z pěti podmínek. Tyto pod-
mínky se týkají dosažení určité hodnoty sou-
činitele prostupu tepla. Zároveň je nutné,
aby se hodnota měrné roční spotřeby tepla
na vytápění po zateplení snížila alespoň 
o 20 % oproti stavu před zateplením.

Dotace u fyzických osob nepodnikatelů -
limit pro jeden subjekt činí maximálně 30
milionů korun.

U dílčího zateplení RD (splnění 2 podmí-
nek) je dotace 650 korun/m2, maximálně 50 %
uznatelných nákladů. U dílčího zateplení
RD (splnění minimálně 3 podmínek) je do-
tace 850 korun/m2, maximálně 50 % uznatel-
ných nákladů. U dílčího zateplení BD (spl-
nění 2 podmínek) je dotace 450 korun/m2,
maximálně 50 % uznatelných nákladů. 
U dílčího zateplení BD (splnění minimálně
3 podmínek) je dotace 600 korun/m2, maxi-
málně 50 % uznatelných nákladů.

Dotace pro právnické osoby bude posky-
tována v souladu s právními předpisy v ob-
lasti veřejné podpory bu	 formou podpory
»de minimis« (maximálně 200 tisíc EUR
za 3 roky) nebo formou blokové výjimky,
kdy maximální výše podpory pro malý pod-
nik je 40 %, střední podnik 30 %, velký
podnik 20 % (příklad - bytové družstvo je
malý podnik, město je velký podnik). Ma-
ximální celkový limit výše podpory na je-
den subjekt je 30 milionů korun.

Důležitá informace na závěr: dotace ne-
přiděluje ani neadministruje město Bohu-
mín. Všechny potřebné informace nalezne-
te na webových stránkách Státního fondu
životního prostředí www.sfzp.cz a na strán-
kách Programu www.zelenausporam.cz.
Krajské pracoviště SFŽP se nachází v Os-
travě na ulici Českobratrská 7. K dispozici
je i bezplatná informační linka 800 260 500.

V příštím díle se podrobněji vrátíme 
k oblastem podpory »C« a podávání sa-
motné žádosti a její administrace.

Věra VZATKOVÁ, stavební odbor

Program »Zelená úsporám« startuje (1/3)

dotace

Ilustrační foto zateplení domu - zdroj internet.
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Roste další významná dopravní stavba

doprava

Zdroj:www.rsd.cz

»Silnice I/67 Skřečoň - Bohumín, 
obchvat« to je název stavby, která se 
několik let připravovala, o které již bylo
napsáno mnoho řádků. Stavba, která
změní dopravu ve městě, byla v těchto
dnech zahájena. Jistě by každý mohl vy-
jmenovat ještě spoustu dalších přívlast-
ků této nové významné dopravní stavby
na území našeho města.

Na konci loňského roku jsme čtenáře
Oka sérií článků informovali o tom, jak
stavba koncového úseku dálnice D 47
změní dopravní vztahy v našem městě.
Nyní se pokusíme několika články popsat
novou stavbu skřečoňského přivaděče,
který již v době výstavby významně zasáh-
ne do života obyvatel města, motoristů,
cyklistů a chodců.

U stavby dálnice jsme si takřka zvykli na
to, že se buduje něco nového, co tu nikdy
nebylo. V případě stavby skřečoňského
přivaděče budeme nejen svědky toho, že
se bude budovat něco nového, ale také se
bude bourat, a to jeden ze čtyř mostů spo-
jující železnicí rozdělené město.

Možná se budete ptát, proč se má tato
stavba realizovat. Hlavním důvodem je, že
stávající silnice I/67 prochází hustou zá-
stavbou centra Bohumína (především uli-
cemi Jana Palacha, Štefánikovou, třídou
Dr. E. Beneše, ulicí Čs. armády), což nega-
tivně ovlivňuje nejen životní prostředí
místních obyvatel, ale také dopravní pro-
pustnost, zejména pro nákladní dopravu.
Nemůžeme opomenout ani stávající skře-
čoňský most, který byl stavěn jako provi-
zorní a hodně dlouhou dobu již přesluhu-
je. Nový skřečoňský most se stane pro ob-
čany bezpečnější a odstraní se zároveň
místo častých dopravních nehod. Po do-
budování dálnice D47 bude silnice I/67
sloužit jako její přivaděč pro oblast ve
směru od Karviné a stavba naváže na již
budovaný úsek silnice I/67 podél dálnice.

Investorem této nové stavby je, stejně
jako v případě dálnice D 47, Ředitelství
silnic a dálnic ČR a zhotovitelem stavby je
»Sdružení Skřečoň, Firesta-silnice.CZ«.
Pro představu, jak bude celá stavba vypa-
dat, vás seznámíme s několika hlavními 

údaji. Hlavní trasa přivaděče má celkovou
délku 1 632 metrů a bude mít šířku 9,5
metru (část ulice 1. máje včetně Skřečoň-
ského mostu) a šířku 11,5 metru (nová
část silnice od mostu po dálnici). Na stav-
bě nalezneme celkem 88 stavebních ob-
jektů, z nichž 7 je mostních a 1 podchod
pro pěší. Bude vybudována jedna mimoú-
rovňová křižovatka, vyrostou čtyři proti-
hlukové stěny v celkové délce 1 864 metrů
a dojde také na výstavbu přeložek míst-
ních komunikací v celkové délce 1 119

metrů. V rámci stavby budou provedeny
výkopy zeminy v objemu 53 613 m3 a ob-
jem násypů bude činit 92 232 m3. Dále je
nezbytné se zmínit o mnoha přeložkách
inženýrských sítí včetně úpravy koryta
Bohumínské stružky a Lidického příkopu.
Po tomto výčtu, který vypovídá o rozsáh-
losti stavby, včetně nového dvojitě zavěše-
ného mostu přes železniční tra�, ani není
divu, že stavba bude stát bezmála 1 miliar-
du korun.

V příštím čísle Oka vás budeme infor-
movat o tom, jak budou vypadat jednotli-
vé etapy stavby.

Dalibor TŘASKOŠ, stavební odbor

Promítání v letním kině dí-
ky pěknému počasí K3 Bohu-
mín letos zahájí již ve čtvrtek
7. května a v pátek 8. května
od 21 hodin reprízou návštěv-

nicky úspěšného filmu Líbáš
jako bůh. 

»Letní kino si od května až do
srpna zachová svůj obvyklý pro-
mítací profil. Promítat se v něm

bude vždy v pátek a v sobotu ve-
čer. V případě nepříznivého poča-
sí bude projekce přesunuta do ki-
na kamenného v centru Bohumí-
na,« vysvětlil ředitel K3 Bohu-
mín Karel Balcar.

Do konce června bude za-
chováno i běžné promítání 
v kamenném kině, tedy ještě

Letní kino zahajuje novou sezónu trháky
ve čtvrtek a v neděli od 19 ho-
din a chybět nebudou ani 
pohádky pro děti v neděli v 10
hodin dopoledne. Během let-
ních prázdnin se promítací
schéma zúží na pátek a sobotu
v letním kině a na nedělní pro-
mítání od 19 hodin v kině ka-
menném. (kab)

Líbáš jako bůh, Mamma Mia!, Bathory, Valkýra, Muzikál ze
střední 3, to vše jsou květnové reprízy návštěvnicky úspěšných
filmů, které se budou promítat v letním kině už v květnu.

prodloužení ul. Palackého

ul. Jana Palacha

most přes tra� ČD

ul. Lidická
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Subjekt -(akce) Částka Termín konání

Sport
Aerobic club Bohumín 12 400 konalo se
(Fitnes tour 2009) 21. března

Občanské sdružení Bonatrans Bohumín 40 000 12. září
- oddíl vzpírání (Mezinárodní Velká cena 
Bohumína mládeže)
(Světové OH masters v Sydney) 30 000 10. - 18. října

ORCUS Bohumín 8 000 6. června
(Alpský traverz nad Gliňočem 2009)

TJ Slovan Záblatí (Mezinárodní turnaj 13 000 27. června
obcí s názvem »Záblatí« v kopané mužů)
(Mezinárodní turnaj žáků příhraničních 12 000 11. července
měst a obcí v kopané)

Svatoslav Bogumski 8 000 duben - říjen
(Bohumínská tenisová liga)

SK Šafrata (MTB cena Bohumína) 9 000 1. května

HC 2000 Bohumín (Bohumínská 25 000 v průběhu 
hokejová liga amatérů) celého roku

TJ Bohumín - oddíl košíkové 9 000 září
(Turnaj ve streetballu)

TJ Sokol Bohumín - oddíl kuželek 8 000 březen - 
(Městská liga v kuželkách) prosinec

TJ Sokol Bohumín - oddíl odbíjené 10 000 květen - červen
(Bohumínská městská volejbalová liga)
(Orange Cup - 4. ročník volejbalového 6 000 12. září
turnaje pro veřejnost)

1. SC Bohumín '98, florbalový klub 6 000 28. srpna
(Belfast Pub Cup - florbalový turnaj)
(Florbalový turnaj registrovaných týmů 14 000 29. srpna
»O pohár 1. SCB '98«)
(Florbalový turnaj tříčlenných družstev 15 000 1. září
žáků »City Cafe Open«)

Atletický klub Bohumín 23 000 8. května
(Běh ulicemi města - 13. ročník)
(VC Bohumína v bězích na 60, 1000 m, 7 000 7. (14.) října
vložený závod na 300 m)
(Silvestrovský běh - 11. ročník) 7 000 30. prosince

TJ Bohumín - oddíl stolního tenisu 5 000 
(částečné náklady na provoz herny) 

Kultura
TJ Slovan Záblatí 12 500 29. srpna
(Srpnová noc s kapelou Grog)

ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín 8 000 říjen - listopad
(30 let výzkumu ORCUSU na Krymu) 

Střední škola Bohumín, 4 000 23. dubna
(celokrajská soutěž AUTOJUNIOR 2009)

Unie rodičů Masarykovy ZŠ a MŠ 10 000 27. - 29.
(100 let od vzniku 1. české MŠ v Bohumíně) května

Klub vojenské historie Bohumín 40 000 prosinec
(2. díl publikace o čs. opevnění z let 1935-38) 

OS Přátel bohumínské historie 12 500 25. dubna
(Gospelový koncert)
(Poutní koncert na konci světa) 10 000 9. května
Adam Górak (festival MUSIC PARK) 40 000 20. června

Občanské sdružení Bonatrans Bohumín - 7 000 26. června
oddíl vzpírání (60 let organizovaného
vzpírání v Bohumíně) 

TJ Sokol Záblatí 9 000 duben
(Pálení čarodějnic 2009)

Lucie Semančíková (krajské kolo 8 000 konalo se 28.
recitační soutěže Wolkerův Prostějov) až 29. března

SDH Bohumín-Kopytov 10 000 1. srpna
oslavy 85. výročí založení SDH v Kopytově)

Ostatní zájmová činnost
ČSCH-ZO CHOP Bohumín-Skřečoň 9 500 11. - 13. září
(výstava okrasného ptactva)

ČSCH-ZO Bohumín-Šunychl 9 600 12. - 13. září
(Výstava mlá	at králíků a drobných zvířat)

Dotace na opravy a investice 
TJ Slovan Záblatí 145 000
(oprava fasády tribuny)

TJ Sokol Záblatí 70 000 
(oprava zázemí sálu Sokolovny)

TJ Sokol Bohumín (oprava 150 000 
venkovních WC, kanalizační přípojka 
venkovního areálu Kuželny)

Český rybářský svaz, MO Bohumín 44 940 
(výměna oken budovy sídla MO)

Slezská církev evangelická, FS Bohumín 100 000 
(dokončení stavebních úprav farní budovy)

Římskokatolická farnost Bohumín 80 000 
(výměna oken farní budovy Nový Bohumín)
(generální oprava varhan farního kostela 100 000 
Starý Bohumín)

Dva miliony na sport, téměř milion do kultury
Na svou činnost dostávají sportovní kluby ve městě každo-

ročně dotace podle počtu členů a věkové kategorie. Letos výše
dotace opět poskočila o pár desítek tisíc nahoru. Celkem získa-
lo 28 sportovních subjektů na svou činnost 2,021 tisíc korun.

Na výkonnostního sportovce
do 20 let byla pro letošní rok
schválena částka 1 600 korun,
nad 20 let, stejně jako u tre-
néra 800 korun, na aktivní re-
kreační sportovce do 18 let 400
korun, nad 18 let 150 korun 
a na ostatní členy 100 korun.

Tělovýchovné jednoty, které
sdružují několik stovek spor-

tovců, obdrže-
ly pochopitel-
ně více peněz,
než malé kluby. Například TJ
Bohumín získala 198 tisíc ko-
run, TJ Sokol Bohumín 232
tisíc korun, TJ Viktorie Starý
Bohumín 147 tisíc korun, Fot-
balový klub Bohumín 266 tisíc
korun nebo Hokejový klub Bo-

humín obdržel na dotacích
229 tisíc korun. TJ Slovan Zá-
blatí 120 tisíc a 132 tisíc Atle-
tický klub Bohumín.

Dotace na
činnost ostat-
ním zájmovým
subjektům

(například chovatelé, včelaři,
rybáři, kynologové, zahrádká-
ři, hasiči atd.) byly poskytnuty
podle počtu členů a věkové ka-
tegorie. Příspěvek byl poskyt-
nut ve výši 400 korun na člena
do 18 let a 100 korun na člena

staršího osmnácti let, celkem
více než 243 tisíc korun.

Dvanáct kulturních subjek-
tů - občanská sdružení a kluby
- získalo na své projekty a čin-
nosti v oblasti kultury 790 ti-
síc korun.. 

Další finanční prostředky u-
volnili zastupitelé města na jed-
notlivé akce, které se pro letoš-
ní rok chystají v našem městě.
Spolu s přehledem dotací tak
máte před sebou seznam spor-
tovních a kulturních událostí
na celý rok. (frk)

dotace
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Podzemní chodba v Bohumíně?
Asi 100 metrů dlouhou chod-

bu objevili ve městě stavbaři
při přípravě staveniště nové-
ho skřečoňského mostu.

Vznik a účel chodby je opře-
den tajemstvím, hledáme pro-
to pamětníky, kteří by nám zá-
hadu pomohli odhalit. Ama-
térský historik Jiří Spáčil chod-
bu prozkoumal a vyfotografo-
val (viz foto vlevo).

Informace můžete posílat mai-
lem na adresu oko@mubo.cz
nebo tik@mubo.cz nebo osob-
ně Jiřímu Spáčilovi. (red)

Mezinárodní romský den v pudlovské škole

Kouzelnické špičky se sjedou do Bohumína

Středisko integrace menšin z Karviné připravilo 8. dubna
pro starší žáky pudlovské školy projektové vyučování o tradi-
cích a dějinách Romů. Čtyři pracovníci z této organizace se-
znamovali děti s fakty, které mnozí slyšeli poprvé.

Odkud přišla tato etnická
menšina, kdy, kudy putovali?
Žijí mezi námi, známe je? Že
přišli z Indie, je všeobecně zná-
mo, že se jim až do roku 1969
říkalo Cikáni, asi taky. Ostat-
ně ve všech slovanských jazy-
cích jsou pojmenováni Cigáni,
ve španělštině Gitanas, v ang-
ličtině Gypsies.

Indii začali opouštět asi v 8.
století. V několika vlnách - jed-
na z nich směřovala do jihový-
chodní Evropy, druhá přes se-
verní Afriku do Španělska. Na
území střední Evropy se zřej-
mě objevili už ve 12. a 13. sto-
letí. Byli všude vítáni, protože
se vydávali za kajícníky, kteří
svým putováním odpykávají
hříchy svých otců. Bezproblé-

mová skupina kočovníků, kte-
ří se živili kovářstvím, dráte-
nictvím, kotlářstvím, košíkař-
stvím, ale i hudbou, kejklíř-
stvím a věštěním.

Protiromské nálady se zača-
ly stupňovat od poloviny 16.
století a trvaly do 18. století.
Kočovníci byli za svůj odlišný
způsob života velmi tvrdě tres-
táni. V českých zemích vynikal
zvláště krutými tresty Ferdi-
nand I. Významným obdobím
romských dějin je doba pano-
vání Marie Terezie a jejího sy-
na Josefa II. Ti se pokusili jako
první včlenit cikánské obyva-
telstvo mezi českou většinu.
Výsledkem této převýchovy je
usazení skupiny moravských
Cikánů na jižní Moravě, kde

dodnes žijí jejich potomci. 
V období první republiky byl
vydán tvrdý zákon, který ome-
zil jejich život, museli povinně
nosit cikánskou legitimaci, ko-
čovnický list. Druhá světová
válka znamenala pro Romy
pracovní tábory, deportace do
koncentračních táborů, zejmé-
na do polské Březinky, kde za-
hynulo téměř půl miliónu ev-
ropských Romů. V Čechách 
a na Moravě zbylo jen několik
desítek rodin. Na Slovensku
byla situace podstatně lepší.

Po válce z této východní čás-
ti republiky nastala v několika
vlnách velká migrace. Nejdří-
ve to bylo dosídlování pohra-
ničí, hlavně v Čechách, pozdě-
ji Romy zlákala nabídka lepší-
ho bydlení a vidina slušně pla-
cené práce. Bohumínští Ro-
mové přišli v několika vlnách
většinou od Košic a Popradu. 

(pa)

Ojedinělou Velkou kouzelnickou show při-
pravuje K3 Bohumín na úterý 28. dubna. Od
19 hodin se představí kouzelnické špičky, 
držitelé titulů mistra České republiky či zlata
z mezinárodních kouzelnických festivalů na
Velké kouzelnické show v Bohumíně. 

V programu návštěvníci uvidí iluze pětiná-
sobného držitele titulu mistra ČR v moderní
magii Petra Kravčíka jako Fantoma kouzel, fa-
kírskou show dvojnásobného mistra ČR v mo-
derní magii Josefa Ponczy jako Fakíra Hakima,
profesionální kouzelnici a držitelku zlata z Mezi-
národního festivalu magie v Liberci a v Praze

Radanu Vozňákovou, ale také mistra ČR v mo-
derní magii 2008 Ondřeje Sládka jako Magic
Andrew a také Stanislava Saldaka, který je drži-
telem zlata z Mezinárodních festivalů magie 
v Praze, Železném Brodě a Liberci.

Kouzelnickou show zpestří vystoupení Lubo-
še Roščáka známého jako Žonglér Roko, který je
jedním z nejlepších žonglérů ČR, a skupina Ori-
ent Yasmina s orientálním a egyptským taneč-
ním vystoupením. 

Programem, jehož partnerem je Unie morav-
ských kouzelníků, bude provázet jako moderá-
tor herec pražských a ostravských divadel Pavel
Handl. Vstupné je 100 korun. (kab)

Povinnosti
domovníků 
a správců domů

Mezi povinnosti domovníka
patří kromě pravidelného pro-
vádění úklidu například kon-
trola oprav ve společných pro-
storách zadaných městem. Ta-
ké v těchto prostorách provádí
svépomocí drobné opravy, od-
klízí sníh, zajiš�uje posyp chod-
níků, kontroluje stav technic-
kého zařízení v domě, sleduje
vyvážení domovního odpadu.
Informuje bydlící o pokynech
vlastníka, o případném dluhu
nájemce a jeho výši. 

Správce domu má obdobné
povinnosti jako domovník,
není však pověřen úklidem,
pouze kontroluje jeho prová-
dění.

Do konce března 2009 byla
přiznávána odměna domovní-
kům v rámci bytových objektů
ve vlastnictví města ve výši 80
korun/byt/měsíc, za každého
psa v domě 5 korun/byt/měsíc,
za odklizení sněhu před do-
mem 1,5 korun na m2 plochy 
v zimním období. Tato odmě-
na mohla být na konci každé-
ho čtvrtletí navýšena průměr-
nou prémií ve výši 13 korun/
byt/měsíc jako ocenění za kva-
litní práci během uplynulého
kvartálu. Správcům domu byla
pololetně přiznávána jednotná
odměna ve výši 15 korun/
byt/měsíc.

Od dubna 2009 u domovní-
ků dojde k navýšení pohyblivé
složky odměny (prémie) prů-
měrně ze 13 korun na 18 ko-
run/byt/měsíc, v rámci správ-
covství pak navýšení odměny 
z 15 korun na 25 korun/
byt/měsíc.

Město Bohumín vítá aktivní
účast bydlících občanů na udr-
žování pořádku v domech. 
V případě zájmu vykonávat
činnost domovníka či správce
se můžete obrátit na přísluš-
ného bytového technika domu
nebo na vedoucího oddělení
budov majetkového odboru
Stanislava Svrčinu, telefonní
číslo 596 092 259, e-mail:
svrcina.stanislav@mubo.cz, 

Stanislav SVRČINA,
majetkový odbor   

bydlení
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krátce

osobnost

Zajímaví lidé našeho města
»V Bohumíně bydlím už řadu let a mám ho ráda«, říká RenátaNešporková 

Bohumínští vás znají z imatriku-
lací Univerzity třetího věku. 
Reprezentujete Vysokou školu
podnikání v Ostravě. Jakou zde
máte funkci a co z ní vyplývá?

Na Vysoké škole podnikání,
a. s., působím v pozici prorek-
torky pro organizaci a řízení vý-
uky. Mám na starosti veškeré
procesy související se studiem -
od přijímacího řízení, zápisy,
rozvrhy atd. .... až po státní zá-
věrečné zkoušky a promoce. 

V čem, podle vás, je Univerzita
třetího věku pro seniory přínosná?

Podle mého názoru je studi-
um Univerzity třetího věku
(U3V) nesmírně přínosné ne-
jen pro posluchače, ale také
pro pedagogy, kteří se na něm
podílejí. Kromě aspektu vědo-
mostního (informatika, jazyky,
psychologie) se student dostává
nebo vrací do akademického ži-
vota se všemi prvky, které k ně-
mu patří (máme zde vysoko-
školsky vzdělané posluchače).

Ve kterých městech se vaše škola
podílí na U3V a kolik studentů 
je k tomuto studiu přihlášeno?

Kromě Bohumína U3V dále
realizujeme v Hlučíně (40 po-
sluchačů), v Novém Jičíně (16).
Obdobné aktivity jsme vyvíjeli
v minulém období rovněž 
v Bruntále.

Jakou pozici má vaše škola mezi
ostatními školami v regionu?

Vysoká školy podnikání, a. s.,
je první soukromou vysokou

školou v našem regionu - příští
rok oslavíme už desetileté vý-
ročí vzniku. Výjimečná je, a to
nejen v regionu, studijním o-
borem Podnikání, který v ryzí
podobě nabízíme pouze my.
Novinkou pro následující aka-
demický rok je modulární sys-
tém výuky, jenž bude - z pohle-
du našich studentů - atraktiv-
nější, zaručující vysokou kvali-
tu výuky propojenou s praxí.
K dalším našim výhodám patří
garance neměnné výše školné-

ho po celou dobu studia, pro-
klientský a individuální přístup
a všudypřítomná dynamika.

Jaké možnosti mají absolventi
vaší školy?

Naši absolventi jsou v prvé
řadě podnikavými lidmi, kteří
mají na výběr prakticky všech-
ny profese - stávají se z nich
úspěšní podnikatelé, podnika-
ví manažeři, specialisté a za-
městnanci. V prezenční formě
studia nabízíme kromě Podni-
kání další tři obory - Podniká-
ní a management v obchodu,
Informatika a internet v pod-
nikání a Podnikání a manage-
ment v životním prostředí.

Pracujete v Ostravě, a přesto 
žijete v Bohumíně. Jaký je váš
vztah k našemu městu?

Rozhodně pozitivní. V Bo-
humíně už bydlím řadu let (od
roku 1991) a mám ho ráda. Za-

Velmi důležité osobě se dnes běžně říká VIP (z anglického
very important person). Redakce pro rozhovory se zajímavými
lidmi však nehledá ani tak důležitost, jako výjimečnost nebo
nezvyklost oboru, ve kterém pracují. Dnešní rozhovor vedeme
Renátou Nešporkovou z Vysoké školy podnikání v Ostravě.

jímám se o dění v našem měs-
tě, proto jsem ostatně kandi-
dovala v komunálních volbách
a nyní pracuji v Komisi pro vý-
chovu a vzdělávání na MěÚ
Bohumín. Do loňského roku
jsem také působila v Kontrolní
komisi Stavebního bytového
družstva. Bohužel, ne vždy se
osobně akcí zúčastňuji v tako-
vém rozsahu, v jakém bych si
přála,.

Co je vaším koníčkem?
Mám ráda zážitkovou ga-

stronomii, ráda čtu a věnuji se
spinningu. 

V Bohumíně se začínají přijímat
přihlášky do třetího cyklu 
univerzity pro seniory. Uvidíme
vás znovu na imatrikulaci?

Určitě. A nejen u imatriku-
lací, ale 1. června také při prv-
ních promocích bohumín-
ských absolventů U3V. Velmi
se těším a věřím, že všichni,
kteří se této slavnostní akce
zúčastní, si »vychutnají« neu-
věřitelně pozitivní a slovy těž-
ko popsatelnou atmosféru.

Připravil František KREJZEK

Kam se přemístí 
mobilní sběrný dvůr?

Do úterý 28. dubna zůstane
ještě mobilní sběrný dvůr v Šu-
nychlu. Během středy bude
přemístěn do Záblatí. V době
od 30. dubna do 12. května
zde bude k dispozici za hasič-
skou zbrojnicí. Nepotřebný
nebo nebezpečný odpad zde
může odložit každý občan Bo-
humína. (red)

Opět po 9 letech pořádají taneční soubory
Radost a Impuls 26. dubna Mistrovství Mora-
vy - Emco Dance Live Tour 2009 v Bohumíně. 

Vyhlašovatelem soutěže je Česká taneční or-
ganizace - CDO, hlavním partnerem všech sou-
těží je firma Emco spol. s. r. o. Generálním
sponzorem zemského kola soutěží v Bohumíně
je firma ŽDB Group a. s.

Soutěž bude probíhat v sále Domu služeb
ŽDB Group a. s. od 10 hodin. Do Bohumína si

přijede měřit síly asi 800 tanečníků juniorské 
a hlavní věkové kategorie z celé Moravy. Od 10
do 14 hodin mohou diváci zhlédnout disciplíny
disco dance formací, od 14 do 21 hodin proběh-
ne soutěž uměleckých disciplín - show dance,
jazz dance, modern dance a latino show.

Vstupné činí 100 korun. Všechny diváky 
srdečně zveme a těšíme se na podporu domá-
cích souborů Radost a Impuls.

Petra KOLIBAČOVÁ

Taneční mistrovství Moravy opět v Bohumíně

Třetí ročník Univerzity
3V přijímá přihlášky

Univerzita třetího věku za-
hájila nábor nových studentů-
seniorů pro první ročník dvou-
letého studia. V akademickém
roce 2009/2010 začne třetí
cyklus univerzity pro občany
starší padesáti pěti let. Dvě
třetiny školného ve výši 1 200
korun za jednoho studenta hra-
dí město, 600 korun si platí
studenti sami. Přihlášky a škol-
né za první semestr přijímá
městské knihovna. 

Letos také končí první cyk-
lus univerzity třetího věku.
Slavnostní promoce 39 absol-
ventů, kteří absolvovali čtyři
semestry, proběhne 1. června 
v koncertním sále Základní 
umělecké školy v Bohumíně.

(frk)

Bohumínští 
Návštěvníci v Krnově

Fotografie tří autorů z Bo-
humína - Pepeho Piechowicze,
Ivety Mutinové a Evy Rozko-
šové budou vystaveny od 29.
dubna v krnovské kavárně 
a čajovně Ninive. Výstavu po-
řádá Komunitní plánování
města Bohumína ve spoluprá-
ci se Slezskou diakonií. (red)

Termíny očkování psů
Organizované očkování psů

proti vzteklině proběhne 20. 
a 21. května na dohodnutých
stanovištích. Ve středu 20. květ-
na v Šunychlu, Kopytově, Vrbi-
ci, Pudlově a v centru. Ve čtvr-
tek 21. května ve Starém Bo-
humíně, Nové Vsi, Skřečoni 
a Záblatí.  Psa lze rovněž naoč-
kovat přímo v ordinacích bo-
humínských veterinářů. (red)
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Veřejná sbírka na kostelní zvony skončila
Po třech letech byla 10.

dubna ukončena veřejná
sbírka na pořízení tří no-
vých zvonů (sv. Jan Nepo-
mucký, sv. Hedvika Slezská 
a sv. Benedikt z Nursie) do
věže farního kostela Naroze-
ní Panny Marie ve Starém
Bohumíně.

Sbírka byla vyhlášena u pří-
ležitosti oslav 750. výročí od
údajné první písemné zmínky
o Bogunu (dnešním Starém
Bohumínu). »Původně jsme u-
silovali o navrácení dvou zvonů,
které zkonfiskovala německá na-
cistická armáda pro válečné úče-
ly,« zavzpomínal Jiří Spáčil, je-
den ze zakládajících členů ob-
čanského sdružení Přátel bo-
humínské historie. »K jejich
navrácení i po 60ti letech od kon-
ce II. světové války ale chyběla
dobrá vůle, a proto nám nezbýva-
lo nic jiného, než se pokusit o po-
řízení zvonů nových,« dodal.   

První dva zvony, sv. Jana
Nepomuckého (146 kg) a sv.
Hedviku Slezskou (320 kg),
odlila zvonařská dílna Rudolf
Perner s. r. o. v německém Pas-
sově v roce 2006. Třetí zvon,
sv. Benedikta z Nursie (782
kg), v roce 2007. Přestože ně-
které práce (například vyzdvi-
žení nových zvonů do věže)
provedli členové a četní příz-
nivci Přátel bohumínské his-
torie svépomocí, celková cena
těchto tří nových zvonů nako-
nec o něco málo přesáhla část-
ku 1 125 000 korun. 

Díky nebývalé štědrosti ně-
kolika set zejména drobných
dárců nejenom z našeho měs-
ta, i když těch byla většina, ale
i z celého blízkého a vzdáleněj-
šího okolí se nakonec podařilo

v termínu, který ukládá zákon
o veřejných sbírkách, nashro-
máždit potřebné množství fi-
nančních prostředků. »Na no-
vé zvony přispěli ale také někteří
bohumínští rodáci dlouhodobě ži-
jící v zahraničí, například v Aust-

rálii, Německu, Polsku, Spoje-
ných státech amerických,« uvedl
Otmar Faja, pokladník sdruže-
ní Přátel bohumínské historie. 

Jména všech dárců byla po-
stupně zveřejňována na pa-
mětním štítu, který bude před

svým vyzdvižením do věže, mi-
nimálně po dobu jednoho ka-
lendářního roku, i nadále vy-
staven v interiéru kostela. 

Na nové zvony kromě města
Bohumína přispělo také něko-
lik podnikatelských subjektů,
např. firmy Bekaert Bohumín
s. r. o., Bonatrans a. s., Jubar
spol. s. r. o. nebo fa Pohřební
služba Balarinová.

»Když jsme s touto aktivitou
před třemi roky začínali, mnozí
nevěřili, že se nám náš záměr po-
daří v plném jeho rozsahu realizo-
vat,« uvedla Kristýna Janíková,
další ze zakládajících členek
občanského sdružení Přátel
bohumínské historie. »Dnes ale
od těchto lidí slyšíme pochvalná
a velmi povzbudivá slova uznání.«

K realizaci myšlenky poříze-
ní tří nových zvonů do věže
farního kostela Narození Pan-
ny Marie ve Starém Bohumí-
ně stačily pouhé tři roky. Díky
pochopení oslovených dárců
se opětovně do života starobo-
humínských navrátil nejenom
radostný, ale zároveň i tesklivý
hlas zvonů.

»I já bych chtěl touto cestou
velice poděkovat Přátelům bohu-
mínské historie, od něhož Řím-
skokatolická farnost Bohumín
Starý Bohumín bezplatně obdr-
žela nové tři zvony,« pozname-
nal duchovní správce Kalikst
Jan B. Mryka. »Pouze díky jejich
odhodlání a neutuchajícímu kaž-
dodennímu úsilí má opět Starý
Bohumín zvony.«

»Nech� každý, kdo uslyší jejich
hlas, nezatvrdí, nýbrž otevře své
srdce!«

Jan F. TEISTER, 
předseda občanského sdružení

Přátel bohumínské historie

Pamětní štít se jmény všech dárců bude vyzdvižen do věže kostela.

»Pozvání do Starého Bohumína přijal zná-
mý Mamina Gospel z Břeclavi, který čítá na
tři desítky zpěváků,« prozradila Alena Kro-
botová, členka občanského sdružení Přá-
tel bohumínské historie. Zpěváky navíc
doprovodí živá gospelová kapela. Koncert

bude vskutku unikátní. Gospelové rytmy
ve farním kostele Narození Panny Marie
ve Starém Bohumíně totiž zazní vůbec po-
prvé.

»Mám skutečně velikou radost z toho, že se
tento koncert nakonec přeci jenom podařilo

zorganizovat,« svěřil se Kalikst Jan B. Mry-
ka, farář ze Starého Bohumína. »Zároveň
pevně doufám v to, že přítomné návštěvníky
tato hudba zaujme.«

Gospel, který se začal utvářet v první
čtvrtině 20. století v USA, je hudebním
žánrem, vyznačujícím se dominantní úlo-
hou vokálů (často silně harmonicky řaze-
ných). Většina textů  gospelových písní
(nejčastěji v angličtině) má náboženský
obsah. J. F. TEISTER

Gospelový koncert poprvé ve Starém Bohumíně
Členové občanského sdružení Přátel bohumínské historie srdečně zvou všechny

milovníky vokálního zpěvu v sobotu 25. dubna od 17 hodin do farního kostela Na-
rození Panny Marie ve Starém Bohumíně, který se zcela naplní rytmy radostných
gospelových písní.
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vrcholy každo-
ročně až do dub-

na 4 až 6 metrů
sněhu a přitom zde

panuje většinou slunečné
počasí. Na konci trasy jsme v nadmořské výš-
ce okolo 2 000 m pocítili i na slunci citelný
mráz. Navzdory dvoumetrové sněhové 
nadílce byly ale silnice odklizené a suché.

Na příkrých zasněžených svazích lze místy
sledovat zřetelné stopy dřívějšího osídlení 

Předjaří v Piemontu (2) - Italské Alpy

v podobě dnes již zalesněných kamenných
teras. Nyní tu převládá drsná divočina a roz-
sáhlé modřínové a limbové lesy jsou rozbráz-
děny pouze lavinovými žleby. Horskou příro-
du oživují kroužící orli a kavčata žlutozobá,
zpěv pěvušek podhorních a v údolích lovící
břehule skalní. Místa s odvátým sněhem
zpestřují stálezelené keře, pryšce a první kvě-
ty alpínek. Další snímky z Itálie jsou umístě-
ny na http://www.world-discover.net.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

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.

Nádhernou podívanou na stovky kilomet-
rů vysokohorského světa skal, sněhu, údolí
a ledovců jsme sledovali poprvé 8. února při
letu z Katovic do Turína. Z Alp stéká do
pádské nížiny množství dravých divočících
toků, jež mají místy až kilometr široká kory-
ta, s obrovskými náplavy a spletí bočních ra-
men. Neregulované meandry Pádu jsou
chráněny na obrovském území Parco Fluvi-
ale del Po, táhnoucím se od Barge až k Pavii.

14. února jsme podnikli výlet směrem do
města Luserna San Giovanni a pak horským
údolím do Bobbio Pellice. Odtud vedla trasa
serpentinami do prudkého svahu směrem 
k Rifugio Fourest Sarasin. Na úzké silnici,
místy vedoucí na kamenných zdech, se dvě
auta nevyhnou, takže zde platí nepsaný zá-
kon, že řidič jedoucí shora couvá až k širšímu
místu. Porosty kaštanovníků jedlých zde na o-
kolních jižních svazích zasahují vysoko do hor. 

Následující den jsme se vydali do známé-
ho lyžařského střediska Sestriere. V Alpách
na hranicích Itálie a Francie mají nejvyšší

Jedlé kaštany chrání ostnitá slupka. Cestou na Sestriere.

Napojení mostu na náměstí s evropsko
Přes 80 procent nákladů na

obnovu napojení původního
hraničního mostu přes řeku
Odru na náměstí ve Starém
Bohumíně může uhradit do-
tace z operačního programu
česko-polské přeshraniční spo-
lupráce. Žádost města byla
schválena jako náhradní pro-
jekt.

»Toto zařazení předpokládá, že
stavbu letos rozjedeme a dotaci na
ni můžeme získat v příštím roce.
Operační program totiž v průběhu
kalendářního roku prochází tak-
zvanou realokací zdrojů. Náklady
na projekty ostatních žadatelů mo-
hou klesnout a tudíž by se našly
peníze pro náš projekt,« popsala
situaci Věra Vzatková ze sta-
vebního odboru naší radnice.

Bohumín žádal o dotaci ve
spolupráci s polskými Krzyża-
nowicemi. Zatímco Bohumín-
ští chtějí napojit most na ná- Foto: Jiří Spáčil
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ou dotací
městí ve Starém Bohumíně,
Krzyżanowice ve své části Cha-
lupki postaví 290 metrů chod-
níků poblíž přemostění. Celkové
náklady činí 6 milionů korun,
pět milionů by mohlo připuto-
vat právě z operačního progra-
mu. »Peníze v rozpočtu města na
realizaci znovu napojení mostu
máme, projekt proto uskutečníme
v letošním roce za každých okol-
ností. Kdybychom po realokaci
nákladů dotaci získali, bylo by to
samozřejmě přínosem. Peníze z roz-
počtu města, které bychom takto
ušetřili, můžeme použít na jiné in-
vestice,« doplnila Hana Gonsi-
orová ze stavebního odboru
městského úřadu.

Práce na obnoveném napoje-
ní původního hraničního mos-
tu na starobohumínské náměs-
tí začnou na přelomu června 
a července s tím, že vše má být
hotovo do konce roku.

Lukáš KANIA

Letos se atleti i příznivci bě-
žeckých disciplín sejdou 8.
května na náměstí T. G. Ma-
saryka již po třinácté. V 9.50
hodin bude slavnostně zahá-
jen Běh ulicemi města.

Od 10 hodin pak budou v rych-
lém sledu startovat všechny vě-
kové kategorie - od rodičů s děv-
čátky a chlapci mladšími tří let
až po muže nad 35 a nad 50 let.
Hlavní závod mužů do 35 let na
2000 metrů odstartuje v 11.05
hodin. Běžecký svátek zakončí
štafety bohumínských škol na
4x 280 metrů. 

Od loňského roku se letitá
sportovní akce Běh ulicemi měs-
ta běhá po neměnných trasách.
Několik posledních ročníků by-
ly jednotlivé úseky vzhledem 
k rekonstrukcím náměstí vedeny
v jiných místech. Letos vyhlásil
organizátor Běhu ulicemi města
nový finanční bonus ve výši
500 korun za překonání tra�o-
vého rekordu v běhu mužů a žen
do 35 let a bonus 300 korun 
v běhu starších žákyň. Držiteli
rekordů jsou v kategorii muži
do 35 let Miroslav Lepíček (TJ
F-M) 6:20 min., ženy do 35 let
Kateřina Bobotová (Kroměříž)
4:49 min., starší žákyně Šárka
Žličařová (Čáková) 1:49 min.

Finanční odměny získají kro-
mě toho také první tři nejlepší
v kategoriích starší žactvo (200,

150, 100 korun), dorostenci (400,
300, 200 korun), dorostenky
(300, 200, 100 korun), muži do
35 (2000, 1200, 700 korun),
muži 35 - 50 (500, 300, 100 ko-
run), muži nad 50 (300,    200,
100 korun), ženy do 35 (1200,
700, 500 korun) a ženy nad 35
let (300, 200, 100 korun).

Běh ulicemi města 2009 je
bez startovného, můžete však
přispět dobrovolnou částkou
na »Běh proti rakovině«, který
si můžeme všichni zaběhnout

před vyhlášením vítězů Běhu
ulicemi města. 

Ocenění vítězů v pravé po-
ledne je stejně tradiční, jako ce-
lé sportovní dopoledne, které
se koná již od roku 1997. Tehdej-
šího běhu se 8. května zúčastni-
lo 256 běžců. Zdeněk Veselý,
ředitel a organizátor všech roč-
níků BUM, tenkrát slíbil v Oku:
»Celá sportovní akce se ukázala
jako životaschopná, takže v ní 
budeme pokračovat.«

František KREJZEK

Běh ulicemi města potřinácté

Socha mořského šaška dostala jméno Maryšáček

Nejmladšímu vítězi předává dárek Zdeněk Veselý, zakladatel Běhu 
ulicemi města. Foto: František Krejzek

Nadace Adra děkuje
V celostátní Velikonoční

sbírce Adry, která proběhla
na přelomu března a dub-
na, se v Bohumíně sesbíra-
lo 7 132 korun. Nadace Adra
děkujeme všem, kteří pod-
pořili humanitární činnost
této organizace. (red)

V Mateřské škole ve Sta-
rém Bohumíně jsme přivítali
milou a netrpělivě očekáva-
nou návštěvu - paní Kamilu
Smigovou z Občanského sdru-
žení Maryška. Děti se jí chtě-
ly pochlubit, jak pečují o krás-
nou sochu Mořského šaška,
kterého společně nazvaly
»Maryšáček«.

Sochu si převzaly společně 
s paní učitelkou v rámci akce
»Létokruhy 2008«. Stala se
součástí jejich každodenního
pobytu v mateřské škole. Nej-
dříve si Maryšáčka pořádně
prohlédly, ohmataly a prozkou-
maly. Pak už bylo jednoduché

sochu nakreslit, namalovat i vy-
modelovat. Na návštěvu paní
Kamily se děti pečlivě připravily.
S pomocí paní učitelky napekly
dobroty, naučily se nové písnič-
ky a tanečky, vyrobily portréty
Maryšáčka různými výtvarným
technikami. Společná akce byla
vyvrcholením celoročního pe-
dagogického projektu, který 
učitelky vytvořily na námět
Mořského šaška, s cílem pro-
hlubovat dětská přátelství,
podporovat vzájemné vztahy,
spolupráci a radost ze společné-
ho poznávání světa.

A proto vzkazujeme: »Milá
Maryško, děkujeme!«

Text a foto: Eva BUČKOVÁ



Volejbalová liga 
pro každého

Oddíl odbíjené TJ Sokol Bo-
humín zve na Bohumínskou
městskou volejbalovou ligu.
Chcete-li se pobavit a zahrát si
volejbal, utvořte si tým složený
minimálně ze dvou žen a čtyř
mužů a přij	te si zahrát! Zá-
pasy probíhají v areálu TJ So-
kol Bohumín Na Kuželně.
Hrajeme v květnu a červnu
každou sobotu (jednotlivé ter-
míny a časy budou upřesněny
podle počtu přihlášených
družstev) Přihlášky zasílejte
na michal.cieslar@seznam.cz

vole jbal do 26. dubna. Startovné činí 
2 500 korun na tým, pro mlá-
dež 1 250 korun. (cie)

»Babský turnaj« 
se hraje 23. května

Oddíl odbíjené TJ Sokol Bo-
humín pořádá Babský turnaj
ve volejbalu. Utvořte si tým a
přij	te si zahrát do areálu Na
Kuželně. Turnaj je určen pro
všechny ženy, dívky a slečny.
Hraje se v sobotu 23. května
od 9 hodin. Prezentace pro-
běhne od 8 do 8.50 hodin.
Startovné činí 400 korun na
tým. Přihlášky zasílejte na eva-
posp@volny.cz nejpozději do
20. května. (cie)

12 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  8  /  2 0 0 9

Oddíl SK Šafrata Bohumín
s finanční pomocí města Bo-
humín připravuje 11. MTB
cenu Bohumína. Pojede se 
1. května od 12 hodin v areálu
Gliňoč. 

Na start 11. MTB ceny 
Bohumína nastoupí cyklisté 
v kategoriích předžáci a před-
žákyně, žákyně a mladší žáci,
starší žáci a kadetky, kadeti, ju-
niorky, ženy, masters mladší,
masters starší, junioři a muži.

Další akce, kterou můžete 
s SK Šafrata strávit na kole, se
uskuteční 2. května. Cílem bu-
de Ostravsko. Předpokládaná
trasa vede přes porubský leso-
park s návratem přes Hoš�ál-
kovice - Hlučín - Šilheřovice
(ale pokud se objeví maminky
s mládeží v sedačkách, trasa
bude změněna).

Další den, 3. května, se stej-
ným směrem můžete vydat
znovu, tentokrát na jarmark 
a do muzea v Ostravě. 

Do třetice vyrazí cyklisté na
Ostravsko 9. května do areálu
zdraví v Bělském lese. (red)

Maminka s dítětem na cyklistickém výletě Nebude-li pršet..., při němž
nechyběla ani zastávka na česnečku. Foto: Rostislav Šafrata

Připravuje se 11. MTB cena Bohumína

Ilustrační foto z minulých roční-
ků »Babského turnaje«.

Foto: František Krejzek

Letní sporty na
zimním stadionu

Zimní stadion ukončil
zimní sezónu bruslení a bě-
hem tří týdnů se připravil na
letní využití. V provozu je od
18. dubna denně od 7 do 21
hodin.

Můžete si sem přijít zahrát
badminton, tenis, ping-pong,
nohejbal, florbal, in-line brus-
lení nebo plážový volejbal. 

Ceny za sportoviště na jed-
nu hodinu činí: badminton
120, tenis 80, stolní tenis 60,
nohejbal 80, florbal 100, volej-
bal 150 korun, in-line bruslení
10 korun za osobu. Plážový vo-
lejbal se hraje venku, na hřišti
vedle bazénu. In-line bruslení
bude provozováno v hale na
jedné třetině plochy o rozmě-
rech asi 20x30 metrů a je ur-
čeno především malým dětem,
které mají strach jezdit venku.

Pokud si zakoupíte perma-
nentku na celou sezonu, získá-
te slevu 10 %. Prodejní cena
permanentky, nabité kreditem
500 korun, je 450 korun. Je ji
možno využít na všechny na-
bízené sporty (včetně bruslení
v zimě). Permanentka je pře-
nosná a má platnost do konce
roku 2009. Zakoupit ji můžete
v pokladně zimního stadionu.

Objednávky a rezervace na
✆ 777 707 783 a 596 016 530
nebo osobně na pokladně zim-
ního stadionu. Informace na
www.bospor.info.

Hana LUKÁŠOVÁ,
zimní stadion

O víkendu 8. až 10. května pořádá Sportov-
ně rekreační klub Starý Bohumín 12. ročník
tenisového memoriálu E. Ševčíka ve dvou-
hrách neregistrovaných hráčů. 

Na kurtech ve Starém Bohumíně se vystřídají
v pátek od 8.30 hodin tenisté v kategorii nad 60
let (čtyřhry), od 15 hodin ve dvouhrách hráči od
40 do 60 let a v sobotu od 8.30 hodin dvouhry

tenistů do 40 let. Podle počtu přihlášených hrá-
čů mohou finálové zápasy přesáhnout do neděle
10. května. Kurty ve Starém Bohumíně jsou k dis-
pozici široké veřejnosti denně od 8 do 12 hodin 
a od 14 do 19 hodin. Zamluvit si je můžete na 
telefonním čísle 736 460 839. Do nové tenisové
sezóny přejeme všem tenistům radost ze hry
a zároveň se na všechny těšíme. Josef CZYŽ

Turnaj pro neregistrované hráče tenisu

Basketbalisté zatím
bez porážky

Další dvě vítězství si připsali
do tabulky naši basketbalisté 
a upevnili si vedení v tabulce se
6 výhrami a žádnou porážkou.

HAKO Ostrava - Bohumín
71:77, body: Ziembinski V. 25,
Ziembinski D. 20, Zdařil L. 16;
Bohumín - Labrador Ostrava
75:58 body: Havlík K. 21, Zi-
embinski V. 14, Jakovidis F. 12.

Čekají je ještě dvě utkání, 
v Třinci a poslední zápas s VŠB
Ostrava, které odehrají na do-
mácí palubovce v pondělí
27.4. v 19.30 hodin. (jak)

basketbal
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Nákla�áky jezdily i o Velikonocích

píšete nám

víte ,  že . . .

krátce

S velkým napětím jsem očekával reakci vedení města na člá-
nek Davida Maryšky »Kdo (ne)chrání zdraví lidí v Bohumíně«
v Oku č. 6. Bohužel odpověď Pavla Klimoviče mě nezklama-
la. Musel jsem se štípnout, abych uvěřil, že nejde o tiskového
mluvčího podnikatelů, ale o vedoucího odboru životního
prostředí. Jak je ve zdejším kraji zvykem, každý kdo poukáže
na nešvary a problémy, neříká pravdu, zkresluje skutečnosti,
šíří poplašné zprávy a hází špínu na město.

Čtyři rekonstruované bytovky v cihlovém domě byly 17.
dubna předmětem prohlídky zájemců o bydlení v klidné lo-
kalitě na ulici Louny. Následně se 20. dubna konala na radni-
ci jejich licitace.

První byty na ulici Louny

Byty jsou standardně vyba-
veny, topení v kotli na tuhá
paliva je rozvedeno do všech
pokojů radiátory. »Během dvou,
tří let uvažujeme o napojení této
lokality na plyn. Poté dojede k vý-
měně kotlů za plynové,« sdělil
místostarosta města Roman

Honysz. Po prvních čtyřech
bytech, které vznikly z bytů IV.
kategorie, budou v této lokali-
tě postupně rekonstruovány
další byty ve zbývajících třech
domech. Ty město před časem
koupilo od Českých drah.

Text a foto František KREJZEK

A� už nazýváme věci pravý-
mi jmény jako odpad z lagun,
či kamuflovaně jako TPS
NOLO, deklarovaných 16 000
tun představuje (při uvažova-
né nosnosti jedné soupravy 40
tun) 400, v obou směrech 800
přejezdů těžkých nákladních
souprav. Po připočtení pří-
mých přejezdů bez skládková-
ní na Lounech jsme na 1000
přejezdech za jeden měsíc!
Další stovky přejezdů přijdou
při odvozu ze skládky. A toto
vše se má v podzimních měsí-

cích opakovat. Za peníze da-
ňových poplatníků se ekolo-
gická zátěž likviduje tak, že se
vytváří ekologická zátěž na ji-
ném místě. Jak příznačné. 
A aby to nebylo málo, v mezi-
dobí se vozí betonová su�, ka-
menivo ap. (a to i v době veli-
konočních svátků). Za každým
vozidlem se šíří oblaka prachu
či jsou rozstřikovány kaluže
bláta. 

Tady si město hází špínu na
sebe - to doslova. A toto je
podstata celého problému, ne
jestli se odebírají vzorky po stu
nebo tisíci tunách. Desítky ob-
čanů bydlících na Lounské 
a Ostravské, od mostu po štěr-
kovnu, jsou nuceni toto denně
snášet, denně dýchat prach.
Kvůli lidské hamižnosti a ú-
řednické neschopnosti se stali
občany druhé kategorie, kte-
rým jsou upřena základní lid-
ská práva na důstojné bydlení
a zdravé životní prostředí. 

Tak si, pane Klimoviči, před-
stavujete ochranu životního
prostředí? A abych nebyl oso-
čen, že šířím poplašné zprávy,
nabízím Vám, pane Klimoviči,
na týden bydlení. Abyste se 
osobně přesvědčil, jaká je 
Bohumín-Vrbice dobrá adresa.

Jiří VARKOČEK, 
Vrbice, nestraník

Básničky pro hbité jazýčky
Přečtení či vyprávění pohádky od maminky je určitě to nej-

milejší pohlazení. Nejen maminky ale čtou pohádky. Jsou to 
i tatínkové, babičky a určitě i paní učitelky v mateřských ško-
lách, které jsou pohádkami obklopeny pořád.

Dětem je čtou každý den 
a mezi ty úplně první patří ur-
čitě ta pro nejmenší »Princez-
nička na bále«, která se dětem
velmi dobře nejen poslouchá,
ale i učí. Ptáte
se proč? Je pře-
ce rýmovaná. 

Samy děti nás navedly na
nápad vyhlásit soutěž pro ně 
a jejich rodiče pod názvem
»Dlouhé zimní večery aneb
básničky pro hbité jazýčky«.
Soutěž probíhala od února do
konce března. Celé dva měsíce
dávali rodiče s dětmi své myš-
lenky na papír a pořádně se 
u nich všichni zasmáli. Básnič-
ky byly vyvěšeny na nástěn-
kách a rodiče smajlíky hodno-
tili pro ně tu »nej« básničku.

Smajlíky jednotlivých básni-
ček jsme na konci sečetli. Sou-
těže se zúčastnilo sedmnáct
rodičů s dětmi - a vznikla
vskutku kouzelná »dílka«. Až

z toho šlo pří-
jemné mraze-
ní po zádech.

Proto jsme se rozhodli požádat
o pomoc toho nejpovolanější-
ho, knihovnici Janu Giecko-
vou. Spolu s vedoucím kni-
hovny Petrem Zlámalem nám
nabídla využití prostoru kni-
hovny dětského oddělení k pre-
zentaci těchto »dílek«. Celé
vyhodnocení za účasti rodičů,
dětí a hostů proběhlo v kni-
hovně 14. dubna. 

Kolektiv učitelek 
MŠ Kulíšek na Čáslavské ul.

píšete nám

Knihovna nakoupí více knih za méně peněz
Knihy jen za dvě třetiny jejich prodejní ceny bude nakupovat

knihovna K3 Bohumín od velkoobchodního dodavatele. Výraz-
nou, třiceti procentní slevu bylo možné vyjednat díky velkému ob-
jemu knih, které nakupuje. Ročně má knihovna na nákup knih 
a časopisů 863 tisíc korun. Pokud by celou částku utratila u tohoto
dodavatele, nakoupí za ni knihy v hodnotě 1,122 miliónu korun.
Smlouva s dodavatelem byla podepsána v minulých dnech. (kab)

... knihovna K3 má ve svém

fondu 63 745 knih a ostatních

dokumentů? Nabízí i 110 exemp-

lářů různých novin a časopisů.

Pošťák Ondra u nás
doručoval obálku

Menší rozruch vyvolal v Bo-
humíně 3. dubna v pravé po-
ledne pošťák Ondra z pořadu
České televize Pošta pro tebe.

Ondřej, kterého ztvárňuje
herec Martin Kavan, hledal ve
městě adresáta červené obálky,
která obsahuje pozvání do
pražského televizního studia
pro jednoho z obyvatel domů
na Vrchlického ulici. Setkání 
s bohumínským hostem by se
mělo podle sdělení televizního
štábu v Poště pro tebe objevit
v jednom ze zářijových vydání
pořadu. 

Štáb natáčel také na náměs-
tí T. G. Masaryka, což neunik-
lo kolemjdoucím. »Na náměstí
T. G. Masaryka natáčel štáb 
s poš�ákem Ondřejem vstup, ve
kterém charakterizuje město, 
v němž se právě nachází. Když
jsem si všimla, že je to poš�ák 
z Pošty pro tebe, neváhala jsem,
oslovila jej a a požádala o auto-
gram. Martin Kavan byl velice
milý, stejně jako celý štáb,« svě-
řila se Eliška Šimíčková z No-
vého Bohumína. 

Lukáš KANIA
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Profil chirurgického oddělení

Pane primáři, jakým způsobem je na vašem
oddělení zajištěna péče o naše spoluobčany?

Chirurgické oddělení BMN, a. s. dispo-
nuje 24 lůžky standardními, 4 lůžky JIP 
a 2 lůžky intermediární péče. Ambulantní
péči zajiš�uje ve dvou ambulancích a v in-
fúzním stacionáři.

Chirurgická ambulance I. (v nemocnici)
poskytuje nepřetržitou 24hodinovou péči
o pacienty s úrazy, chronickými ranami 
a náhlými příhodami břišními, a to včetně
víkendů, a dále pak dispenzarizační péči 
o operované pacienty. V prostorách am-
bulance je provozována kýlní a traumato-
logická poradna. Dále poradna pro onko-
logická onemocnění a plánujeme poradnu
pro onemocnění diabetické nohy - terapie
a sledování pacientů s chirurgickými kom-
plikacemi cukrovky. Provádíme zde drob-
né plánované chirurgické výkony.

Chirurgická ambulance II. (Středisko
zdravotnických služeb na Čáslavské ulici)
se zaměřuje kromě základní péče přede-
vším na problematiku hemeroidů, mamo-
logickou poradnu a i tady jsou prováděny
plánované chirurgické výkony v místním
znecitlivění. K plánovaným výkonům je
možno se objednat.

V infúzním stacionáři v nemocnici pak
poskytujeme infúzní terapii pacientům 
s dlouhodobými, chronickými bolestivými
stavy, ale také s ischemickou chorobou
dolních končetin. Cílem je udržení a na-
vrácení zdraví pacientům, s důrazem udr-
žet je co nejdéle v domácím prostředí.

Jaké typy výkonů na oddělení provádíte?
Na lůžkovém oddělení jsou ošetřováni

pacienti v rámci předoperační a pooperač-
ní péče a dále pacienti podstupující vyšet-

ření trávicího traktu.
Spektrum naší práce
představují chirur-
gické výkony při o-
nemocněních tlusté-
ho střeva, žaludku,
žlučníku, konečníku,
dále operace hemeroidů (včetně Longovy
metody), operace varixů dolních konče-
tin, operace velkých břišních kýl. Při ope-
racích v dutině břišní preferujeme miniin-
vazivní laparoskopický přístup. Patříme 
k regionálním centrům v operativě štítné
žlázy. Dále zde provádíme plánované
drobné výkony v místním znecitlivění.

A co problematika úrazů?
Věnujeme se samozřejmě akutnímu o-

šetření a konzervativní i operační léčbě ú-
razů s využitím moderních léčebných pro-
středků a operačních postupů. Součástí
léčby úrazů je i pooperační RHB ve spolu-
práci s RHB oddělením a odděleními ná-
sledné péče.

Myslíte i na naše dětské pacienty?
Přestože v naší nemocnici není pedia-

trické oddělení, věnujeme svou pozornost
i dětským pacientům ve věku 3 až 18 let, 
a to včetně operačních výkonů. Zde nej-
častěji provádíme operace pro zánět apen-
dixu, operace tříselných a pupečních kýl,
či vyšetření dětí při podezření na náhlou
břišní příhodu. Netřeba se obávat návště-
vy ambulance při podezření na chirurgic-
kou diagnózu, při pobytu na oddělení je
zajištěna konziliární služba pediatrem.

V souvislosti se změnou osoby na primariátu chirurgického 
oddělení jsem se zeptali nového primáře Tomáše Sobalíka na
aktuální stav chirurgického oddělení BMN, a. s.

Od roku 2005 je v provozu infúzní stacionář pro léčbu bolestivých stavů (1). V roce 2007 došlo k rozsáhlé rekonstrukci, modernizaci a přístrojovému 
dovybavení operačních sálů. Bohumínská městská nemocnice te	 má nejmodernější operační sály v regionu (2). Foto: archiv nemocnice

představujeme

Mohou se na vás obrátit také pacienti 
s jinými potížemi?

Ano. Na oddělení dochází konziliárně
urolog Jiří Frkal, se kterým spolupracuje-
me v péči o urologické pacienty. Jednou
týdně pak urolog provádí i urologické ope-
race, opět včetně operací dětí.

V prostorách chirurgické ambulance má-
me nasmlouvánu ortopedickou ambulanci,
kde ordinuje Josef Guňka, kmenový lékař
Karvinské hornické nemocnice. K vyšetře-
ní ortopedem je nutné předchozí telefonní
objednání a doporučení obvodního lékaře.

V problematice onemocnění cév 
dolních končetin úzce spolupracujeme 
s oddělením radiodiagnostiky Městské
nemocnice Ostrava-Fifejdy a následně při
nutnosti eventuální chirurgické léčby s je-
jím chirurgickým oddělením.

Také v otázce onemocnění žlučových cest
máme navázánu úzkou spolupráci s endo-
skopickým oddělením nemocnice v Ostra-
vě-Vítkovicích, které patří k významným
regionálním centrům této problematiky.

K CT vyšetření nebo vyšetření magne-
tickou rezonancí posíláme pacienty větši-
nou do Karvinské hornické nemocnice.

Co byste chtěl na závěr vzkázat 
našim spoluobčanům?

Na chirurgickém oddělení jsme schopni
zajistit vysoce kvalitní a erudovanou péči.
Věříme, že pacienti opouštějící naše oddě-
lení budou s péčí a kolektivem lékařů, ses-
ter a dalšího personálu spokojeni. Případ-
né nedostatky bereme jako výzvu ke zlep-
šování naší práce.

Mimo již zavedená telefonní čísla můžete
nově využít možnosti dotazů prostřednic-
tvím e-mailu na adrese sobalik@nembo.cz.
Budu se těšit na vaše dotazy či osobní set-
kání.

Připravila Dagmar GATTNAROVÁ
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Uzávěrka inzerce do Společenské kroniky 
pro OKO č. 9, které vyjde 7. května, je 29. dubna.

Vzpomínky - úmrtí Jak krásné by bylo 
k narozeninám Ti přát,
jak těžké je u hrobu stát

a vzpomínat.

�
24. dubna by se dožila 

50 let 

paní Šárka KOLKOVÁ,
roz. Kaliková ze Skřečoně. 

S láskou vzpomíná 

celá rodina.

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a budeme na Tebe 

vzpomínat.
27. dubna by se dožil

70 let 

pan Bronislav
JAWORSKI 

a zároveň 23. května vzpomeneme 

9. výročí jeho úmrtí. Vzpomínají a nikdy

nezapomenou manželka Marie, 

dcera Dana, ze� Jirka, syn Lubomír, 

vnučka Jana, pravnuk Steve a rodina Bartů.

Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají.

�
28. dubna 

vzpomeneme 7. výročí

úmrtí našeho drahého

tatínka 

pana Oldřicha MACHACZKA. 

Kdo jste ho znali, 

věnujte mu tichou vzpomínku. 

Dcery Eva a Božena s rodinami.

Odešel náhle, 
odešel mlád, 

vzpomínej s námi, 
kdos ho měl rád.

19. dubna uplynuly 

2 roky, co nás navždy

opustil ve věku 

nedožitých 22 let 

náš milovaný syn, 

bratr, vnuk, synovec, bratranec a kamarád 

pan Jan PIETER
ze Záblatí. 

Tvou smrtí naše láska k Tobě, Honzíku,

nekončí. S bolestí v srdci vzpomíná 

rodina, přátelé a známí.

S největší láskou, 
co v srdíčku máme, 
stále Tě, Zdeněčku,

vzpomínáme.

22. dubna uplynulo 

5 let od úmrtí našeho

vroucně milovaného 

a nenahraditelného

manžela, bratra, otce, dědečka a strýce

pana Zdenka KUPKY. 
1. července by oslavil 60 let. S velkou 

láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou

manželka Elena a celá rodina.

Čas plyne, 
bolest v srdci zůstává. 

25. dubna 

vzpomeneme 3. výročí,

kdy nás navždy opustil

náš milovaný syn 

pan Antonín
BALCÁREK. 

Nikdy na Tebe, Toníku, nezapomeneme.

S láskou vzpomínají rodiče, 

bratr Jiří a sestra Anita.

Maminky neumírají,
maminky jen spí, 

aby žily v myšlenkách 
a srdcích svých dětí 

a blízkých.

17. dubna jsme 

vzpomněli nedožité

80. narozeniny 

naší drahé maminky,

babičky a prababičky 

paní Jany SOLICHOVÉ 
ze Skřečoně. 

�
Ve stejný den 

by oslavila své 

52. narozeniny 

její dcera 

paní Emílie
SZUSTÍKOVÁ. 

S úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou jejich děti 

a vnuci s rodinami.

Blahopřání - jubilea
4. května oslaví 

své 65. narozeniny

paní Eva
KŘIŠŤALOVÁ. 

Vše nejlepší, hodně

zdraví, štěstí 

a životního elánu 

do dalších let přejí dcera Monika, 

syn Miroslav, ze� Vlastimil, 

vnuk David a vnučka Denisa.

Jaromír Pluta, * 1949, Bohumín

Gertruda Wolková, * 1922, Starý 
Bohumín

Leonard Vavříček, * 1930, Bohumín

Karel Schindler, * 1984, Záblatí

Hildegarda Mularčíková, * 1929, Záblatí

Anna Buřičová, * 1939, Záblatí

Zdeněk Drobniak, * 1960, Bohumín

Ján Florko, * 1948, Bohumín

Milada Šimíčková, * 1931, Starý Bohumín

František Papák, * 1949, Záblatí

Valter Jurák, * 1917, Starý Bohumín

matrikářky

Naposledy 
jsme se rozloučili

Řekli si 
své ANO 
Mikuláš Kempný a Věra Kilárová, 

oba z Bohumína,

Zbyszek Szeliga z Bohumín a Beata 

Waclawiecová z Orlové,

René Widenka z Dolní Lutyně a Gabriela

Jurečková z Orlové,

Evžen Güttler z Bohumína a Milada 

Kučerová z Prahy. Matrikářky

Ceník inzerce ve Společenské
kronice (vč. DPH):
rozměr 59,5 x 56 mm: bez fota 180,- Kč

s fotem 300,- Kč

dvojnásobná plocha 400,- Kč
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● 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.

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-
berců včetně úprav podkladů,
samonivelační stěrky, renova-
ce parket atd. ✆ 604 265 861.
Více na www.dvfloor.cz. 

inzerce

MYTÍ  HROBŮ
Vaše hroby umyjeme,

uklidíme, osadíme 
a upravíme.

Možná i celoroční péče.
Volejte 608 417 050.

● 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.

● Pozemek v Dětmarovi-
cích v pěkném místě, 3 000
m2, na výstavbu 2 - 3 RD, sta-
vební, ✆ 607 968 160.

● Prodám RD 4+1 v Bohu-
míně-Skřečoni po rekonstruk-
ci, cena dohodou - RK nevo-
lejte. ✆ 774 581 457, e-mail:
luop@seznam.cz.

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

● Prodám dr. byt 2+1, ih-
ned k nastěhování, po celkové
rekonstrukci, v Bohumíně, ul.
Čáslavská 972, 2. NP. Cena
950 tis. Kč, ✆ 605 249 458,
RK nevolat!

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

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

● Pronajmu 1+0 ve St. Bo-
humíně, část. zařízený, po ren.
✆ 603 750 560.

● NEJVÝHODNĚJŠÍ PO-
VINNÉ RUČENÍ! Akce: sle-
va 60 %! Např. 1001 - 1350 cm3

ročně 1 738 Kč. Kancelář »Lev-
ná pojistka«, Studentská 641,
vedle GE Money. PO a ST 
9 - 17 hod. ✆ 605 363 579,
www.levna-pojistka.cz.

● Prodám nový sprchový
kout Ravak RKKP4 - 90 Satin
+ transparent. Cena doho-
dou, ✆ 605 249 458.

● Provedeme rekonstrukci
vaší zahrady, zrealizujeme
projekt, zajistíme okrasný ma-
teriál. Zahradnictví ZUPAS 
v parku P. Bezruče, za Lidlem.
✆ 596 013 463, 739 872 774.

● Pronajmu byt 0+1 s lod-
žií v centru Boh., dlouhodobě,
✆ 736 228 883.

● Prodám stavební poze-
mek 1 483 m2 nebo 2 538 m2

u aquacentra, IS na hranici
pozemků. ✆ 773 676 786.

Mohou být vedeny diskuze o tom, jestli bylo nejlepším řeše-
ním, že Topolánkova vláda nezískala důvěru právě v době před-
sednictví Evropské unii. Nebylo. Mělo to být dávno předtím.
Nebo spíše ta vláda neměla nikdy vzniknout.

Nejhorší vláda v historii ČR končí

votní pojiš�ovny již naštěstí ne-
stihl. To by mělo mnohem větší
následky, než třicetikorunové
poplatky.

Byla Topolánkova vláda úspěš-
ná alespoň v evropské unii? Me-
diálně by to tak
mohlo vypadat.
Vždy� sám To-
polánek nalítal tisíce kilometrů,
aby obnovil dodávky plynu do
Evropy. Snad z únavy si nevšiml
ukrajinského nedomluveného
dodatku, a tak až německá kanc-
léřka byla úspěšná. Ani se tolik
nanalítala. Méně se lze chlubit
urážkou některých států slavnou
Entropou a posláním prezidenta
Obamy do pekel několik dní před
jeho návštěvou Prahy. A tak se
nakonec možná ukáže, že jediné,
co po našem předsednictví zbu-
de, je ostuda a více než třímiliar-
dový účet. O jeho výši se zatím
nepíše, ale co mohlo tolik stát?
Snad cukr, kterým jsme to Evro-
pě náležitě osladili?

Poj	me se však podívat také na
konkrétní důsledky vládnutí této
vlády na náš region a město. 

Jak je možné, že vláda ODS,
která uznává jen vyrovnaný roz-
počet bez dluhů, uzavřela mno-
hem více smluv na dopravní ak-
ce, než na které má peníze? Pro-
to mají obyvatelé našeho kraje 
a města žít několik let na stave-
ništi? V prašnosti, již tak neú-

nosné? Proto
má být stavba
dálnice D47 za-

konzervována, což bude daňové
polatníky stát spoustu peněz?

Jak je možné, že ministr Ka-
lousek, Topolánkova jednička 
v Evropě, povolil internetové sá-
zení? A také protiprávně povo-
luje do měst, kde je to zakázáno
vyhláškami, videoloterijní termi-
nály, přestože to nebylo předtím
možné, a zákon se nezměnil?
Kdo za to co dostal? Že by vláda,
vzniklá na korupci, byla vládou
korupční? Jak je možné, že si Ka-
lousek do poslední chvíle nevši-
ml ani celosvětové krize a navrhl
rozpočet, který i v prosinci počítal
s téměř 5 % růstem? Nejen stát,
ale i kraje a obce nyní budou mít

mnohem nižší příjmy. Pamatuj-
me si tuto neprofesionalitu!

Tato vláda připravila nemoc-
né o nemocenskou. Nejen za prv-
ní tři dny, protože neplatí v ter-
mínu ani potom, stejně jako dlu-
ží mateřskou! Tisícům lidí. Nají
se tito lidé Nečasovy omluvy?

Pod stůl naštěstí nyní spad-
nou další vládní návrhy, napří-
klad nesmyslný Bursíkův zákon
o odpadech, který zdražoval ce-
nu za jeho ukládání, také návrh
umožňující bezdůvodnou výpo-
vě	 z nájmu bytů… 

Ještě litujeme pádu této vlá-
dy? Padla i díky krajským a se-
nátním volbám, kdy jí občané
vystavili žlutou kartu. 

A vědí vůbec občané o tom, že
ODS se slavným Tošenovským 
v čele přenechala kraj se zadlu-
ženými nemocnicemi, neoprave-
nými školami a velmi ztrátovým
letištěm? A s dluhem? 

Zanedlouho budou další vol-
by, do Evropského parlamentu.
A asi na podzim volby sněmov-
ní. Vystavme ODS červenou kar-
tu. Nebo opět chceme vládu To-
polánka, Julínka a Langra?

Petr Vícha , MO ČSSD

pol i t ika

p
o

li
ti

k
aSrdečně zveme na májovou veselici

Městský výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Bohumíně vás zve na májovou 
veselici, která se koná ve čtvrtek 1. května 2009 od 14 do 22 hodin v areálu PZKO, ul. Masarykova, Bohumín. Hudba 
i občerstvení zajištěno, vstupné 30 korun. Přijďte se pobavit. Jiří STRNAD, předseda MěV KSČM

Přestože byla vládou špatnou,
dostala od ČSSD několik mož-
ností k jednání o společném po-
stupu v době předsednictví. Její
arogance však byla silnější. Pro-
to je dobře, že se poroučí do dě-
jin.Vznikla na přeběhlictví a po-
litické korupci a tak také celou
dobu jednala. Zavedla neskutečně
špatnou politickou kulturu. Zpo-
chybnila nestrannost policie, stát-
ních zastupitelství a soudů, kte-
ré by měly být zárukou demo-
kracie. Bude dlouho trvat, než
tyto orgány opět získají důvěru
veřejnosti, že konají nestranně. 

Chtěla zasáhnout i do svobo-
dy médií - a na pokusu o jejich
zneužití také skončila. 

Zavedla poplatky ve zdravot-
nictví, které se staly symbolem
vládní arogance. Dalo se totiž do-
hodnout na užitečném kompro-
misu, i veřejnost některé platby
z principu neodmítá. Julínek však
nechtěl na kompromis slyšet.
Proto skončil. Zprivatizovat zdra-
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KONTAKT: PLOTY B&V s.r.o., BOHUMÍN 735 81, Jana Palacha 1195 (areál fy VANHOZ u skřečoňského mostu)
tel./fax: 596 011 394, ✆ 739 433 524 nebo 773 608 415

e−mail: ploty@plotybohumin.cz www.plotybohumin.cz

PLOTY B&V s.r.o. nabízí:

BEZÚDRŽBOVOST garantovanou zvolenými výrobními
postupy a špičkovou povrchovou ochranou; životnost plotové−
ho systému se pohybuje v řádu mnoha desítek let. 

PRESTIŽNÍ VZHLED kovového oplocení, který v námi
dodávaných designech podtrhuje výsledný dojem stavby;
vždy jsme zastávali názor, že špičkový výrobek se od běžné
produkce liší především řešením detailů. 

VÝBĚR ze široké palety finálních výrobků (plotová pole,
brány, branky, otoče pro popelnice, sloupky, pohony bran,
bezpečnostní prvky atd.); naše nabídka zahrnuje i dodávky
samostatných komponentů pro výrobu bran a branek. 

ÚSPORU pořizovacích nákladů ve srovnání s ručně kova−
nými ploty.

BEZPEČNOST a spolehlivost provozu. Naše výrobky jsou
navržené a vyrobené tak, aby při dodržení montážních 
postupů byly bezpečné a splňovaly požadavky nové evropské
normy EN 13241−1.

SNADNOU MONTÁŽ díky promyšlené modulární koncepci. 

KOMPONENTY pro výrobu brán − pojezdové systémy,
panty, dorazy, zámky, hřebeny, kolejnice

ZKUŠENOSTI získané v oblasti vývoje a výroby plotových
systémů jsme zúročili do podoby kvalitního výrobku; pro−
střednictvím nabytých zkušeností a interakce s vámi se aktivně
účastníme naplnění vašich záměrů. Díky tomuto přístupu 
nalézáme na trhu spokojené zákazníky a spolehlivé obchodní
partnery.

UCELENÝ SYSTÉM kovového oplocení rodinných domků, městských a historických 
areálů, administrativních a průmyslových celků.



18 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  8  /  2 0 0 9

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

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 kadeř-

nickém studiu v Bohumíně-
Skřečoni. Tel: 776 200 831

(jen prodlužování).
katerinagosposova@seznam.cz

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

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

✆✆ 596 544 588, 606 205 469

CCeennyy  iinnzzeerrccee  vv  OOKKUU  ((ss  DDPPHH))
■ 1 započatý řádek řádkové 

inzerce 24 Kč
■ 1 cm2 plošné inzerce 18 Kč
■ celá strana 190x273 mm 7 200 Kč

■ 1/2 strany: na výšku 92x263mm,
na šířku 190x128mm 3 600 Kč

■ 1/4 strany: na výšku 92x128 mm,
na šířku 61x190 mm 1 800 Kč

UŠETŘÍTE!
Sjednám Vám povinné 

a havarijní pojištění právě
pro váš automobil, motocykl, 

nákla�ák...
Zastupuji 7 renomovaných 

pojiš�oven.
Jan FOJTŮ,

Mládežnická 259, Skřečoň
✆ 604 730 472, e-mail:
jan.fojtu.bohumin@seznam.cz

Prodejna Potraviny
Č E Ř E N S K Ý

Starý Bohumín
přijímá stravovací 
poukázky Sodexho, 
Menu Servis, Ticket 
Restaurant a další 

a potravinové 
poukázky MěÚ.

INFO ✆ 596 012 959,
608 834 711.



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 23. dubna do 7. května

KAM V BOHUMÍNĚ?
■ 3.5. v 10 hodin PEKLO S PRINCEZNOU. Pro dě-
ti, český film.

LETNÍ KINO

Amfiteátr parku Petra Bezruče 
PROGRAM NA KVĚTEN.

Začátky představení v květnu od 21 hodin.

■ 7. - 8.5. LÍBÁŠ JAKO BŮH. Repríza návštěvnic-
ky úspěšného filmu.
■ 9.5. VALKÝRA, válečný film.
15.5. MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3.
■ 22.5. MAMMA MIA!, muzikál.
■ 23.5. S.S.D. - SPOJENÍ NENAVÁZÁNO, horor. 
■ 29.5. BATHORY, slovenský film.
■ 30.5. MILIONÁŘ Z CHATRČE, oscarový film.

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.
■ 24.4. v 18 hodin HODINA DĚJEPISU s Janem
F. Teistrem. Cyklus přednášek o historii.
■ 26.4. od 14 do 17 hodin KURZ KRESBY A MAL-
BY s Jirkou Gregerem.
■ 30.4. v 17 hodin PROFESOROVA LÁSKA. Hud-
ba, písně, milostná poezie a humorné vyprávění 
o vzplanutí lásky krásné studentky ke staršímu
profesorovi. Autorská divadelní hra.

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.

■ 25.4. v 15 hodin MÁMA, TÁTA A JÁ. Jak se ži-
je ve Vietnamu. Odpoledne s povídáním a prezen-
tací vietnamského pohoštění. Centrum Bobeš.
■ 27.4. v 10 hodin VÁZÁNÍ ŠÁTKŮ PRO MIMIN-
KA - ukázka a výstavka bio-plenek. Centrum Bobeš.
■ 28.4. v 15 hodin KURZ BABYSIGNS. Kurz pro
rodiče a děti - 1. setkání. Centrum Bobeš.
■ 28.4. v 17 hodin POROD Z POHLEDU MATKY 
A DÍTĚTE - 1. část. Po přednášce cvičení s po-
můckami pro těhotné - zdarma. Centrum Bobeš.
■ 29.4. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK
V BOBŠI. Pouze na telefonickou objednávku!
Centrum Bobeš.
■ 30.4. v 10 hodin. VESELÉ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍ-
RU. Přij�te se naučit novou písničku, RC Slůně.

K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 25. - 26.4. do 9 do 18 hodin SAVCI - interaktivní
výstava. Rekordy a kuriozity ze světa zvířat. Foyer
kina K3.
■ 28.4. v 19 hodin VELKÁ KOUZELNICKÁ SHOW.
Kino K3, vstupné 100 Kč.
■ 1.5. v 19 hodin MÁJOVÉ POLÍBENÍ U KAŠNY.
Setkání u kašny na náměstí T. G. Masaryka. Kape-
la Team Revival a bohumínský Nonhoax na májo-
vém koncertě, ohňová show, stánky s občerstve-
ním. 
■ 4.5 - 24.5., vernisáž 4. května  v 17 hodin ZNÁŠ
MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJEŠ? Výstava fotografií
Josefa Wagnera. Autor jako součást výstavy vy-
hlašuje soutěž pro bohumínskou mládež do 18 let.
Soutěž spočívá v poznání a nafocení 8 zajímavostí
města a okolí. Vítězem soutěže se stane ten, kdo
první odevzdá fotografie všech soutěžních míst
pracovníkům v kině K3. Fotografie musí být min.
formátu 10x15 cm a musí zachycovat místa, která
budou představena na soutěžním tablu v kině K3.
Vítěz této soutěže obdrží kompaktní digitální foto-
aparát, věnovaný autorem výstavy. Dále odborná
porota vybere z odevzdaných kolekcí fotografií jed-
nu kolekci s nejvyšší vypovídací i uměleckou úrov-
ní a ta bude taktéž odměněna věcnou cenou.

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.
■ do 30.4. NA LINCE 112. Výstava Sboru dobro-
volných hasičů Kopytov, která je zaměřena na
prevenci protipožární ochrany.
■ 23.4. v 15 hodin USMĚVAVÝ OBRÁZEK. Vý-
tvarná dílnička pro usměvavé malíře aneb Kdo na-
maluje smích.

KINO K3 BOHUMÍN 

■ 23. - 24.4. v 19 hodin UNDERWORLD 3: 
VZPOURA LYCANŮ. Film USA, přístupný od 15 let.
■ 25. - 26.4. v 19 hodin KURÝR 3. Film Francie,
přístupný od 12 let.
■ 26.4. v 10 hodin LOVECKÁ SEZONA 2. Film
USA, pro děti, české znění.
■ 30.4. - 1.5. v 19 hodin NESTYDA. Český film,
přístupný od 15 let.
■ 2. - 3.5. v 19 hodin AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE.
Film USA, Německo, přístupný od 12 let.
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OSTATNÍ KULTURA

■ 23. a 30.4. od 16.30 do 18 hodin EXIT KLUB.
Klubovna na faře - modrá budova na Masarykově
ulici.

■ 25.4. v 17 hodin GOSPELOVÝ KONCERT.
Mamina Gospel z Břeclavi, farní kostel Narození
Panny Marie ve Starém Bohumíně.

■ 26.4. v 10 hodin TANEČNÍ MISTROVSTVÍ MO-
RAVY V BOHUMÍNĚ. Dům služeb ŽDB Group, a. s.,
od 10 do 21 hodin. Prodej vstupenek na místě. 

■ 28.4. od 14 do 15 hodin KLUB PRIMA HODIN-
KA. Křes�anský klub pro děti 1. až 5. tříd, Masary-
kova základní škola - třída I.A. � Miriam Paszo-
vá,☎ 736 627 503.

SPORT

■ 23.4. ve 12.30 hodin MĚSTSKÉ KOLO V BAS-
KETBALU DÍVEK. Tělocvična ZŠ ČSA.

■ 25.4. v 10.15 hodin FC Baník Ostrava - SFC
Opava. FOTBAL, 1. dorostenecká liga ČMFS,
starší dorostenci, hřiště Faja.

■ 25.4. v 16 hodin FK Bohumín B - Baník Rych-
vald. FOTBAL, okresní přebor - muži B, hřiště ve
Vrbici.

■ 26.4. v 9 hodin FK Bohumín -  FC Ostrava-Jih.
FOTBAL, starší žáci, skupina B, v 10.45 hodin -
utkání mladších žáků, hřiště Faja.

■ 26.4. v 13.45 hodin FK Bohumín - TJ Frenštát
pod Radhoštěm. FOTBAL, dorost - KS skupina B,
travnaté  hřiště za parkem.

■ 26.4. v 16 hodin FK Bohumín - IRP Český Těšín.
FOTBAL, krajský přebor - muži A, travnaté hřiště
za parkem.

■ 26.4. v 19 hodin AEROBIC. Sál sokolovny 
v Záblatí.

■ 30.4. v 17 hodin FK Bohumín - MFK Karviná B.
FOTBAL, okresní soutěž - přípravka, travnaté
hřiště za parkem.

■ 1.5. v 12 hodin 11. MTB CENA BOHUMÍNA.
Bu� fit areál Gliňoč.

AQUACENTRUM

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

www. bospor.info

Provozní doba:

pondělí až čtvrtek:
kondiční plavání 6 až 7.45 hodin
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin 
pátek:
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin
sobota, neděle, svátky:
plavání pro veřejnost 8 až 21 hodin
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Pražští herci 
na bohumínských
prknech

Ivan Vyskočil, Tomáš Krejčíř a Dana

Homolová ve hře Vrah zvoní dvakrát.

Hru na rozhraní komedie a dramatu o ná-

jemném vrahovi a krachujícím manželství

sehráli na pódiu kina K3 Bohumín ve

středu 15. dubna. Představení zhlédlo asi

130 návštěvníků.

Příští divadelní představení v sále kina

K3 se uskuteční 10. května. Pražské herce

vystřídá náš Boban. (kab)

Oko opět chválí
Na ulici Čáslavské v Novém Bohumíně jste mohli jednu dobu chodit

do cukrárny v nově postaveném objektu. Dnes už tam sice sladkosti
nedostanete, ale hezky opravený dům ulici zdobí (na rozdíl od nedaleko
stojící ruiny, kterou majitel ne a ne opravit). Původní objekt čp. 52 majitel
zboural a získal prostor pro novou stavbu. Zaslouží pochvalu. Náměty
na rubriku Oko chválí - kritizuje posílejte na adresu redakce. (frk)

Kuželkový turnaj
seniorů se vydařil

Pečení, vaření, smažení a ostatní »slasti«
předvelikonočního shonu vyměnili někte-
ří bohumínští senioři za zdravější aktivitu.
Na Zelený čtvrtek, 9. dubna, se sešlo 22
seniorů na turnaji v kuželkách v areálu Na
Kuželně. Všichni přistupovali ke hře vel-
mi zodpovědně, ale s humorem. I když se
někomu zrovna nezadařilo, neztrácel 
úsměv z tváře. Nejlepší výkony v tomto
turnaji měly ženy - Jindřiška Hřibnáková,
Marie Vlčková a Jana Adamcová. Všem,
kteří si přišli zahrát, přejeme spoustu 
takovýchto vydařených veselých dnů a ví-
tězům blahopřejeme. 

Text a foto: Hana PRÁGLOVÁ

Bruslila celá školka
Děti z mateřské školy Kulíšek (nový název MŠ na ulici Čá-

slavské) se spolu s rodiči loučily se zimou. A přestože právě
28. března byl velmi krásný téměř letní den, vstupem do areá-
lu zimního stadionu se všichni vrátili do zimy. Po nasazení
bruslí, helem a rukavic se vydali malí i velcí na ledovou plo-
chu, kde po malém rozbruslení započalo velké soutěžení dětí 
i dospělých. Bylo třeba projíždět mezi kužely, nenechat spad-
nout míček, trefit puk do branky... A byla to legrace - padaly
děti, padali rodiče, na ledě balancovaly i paní učitelky. (ola)

Foto: Karel Balcar

Foto: František Krejzek

Foto: Martin Oláh


