
Dívce roku 2010 prospělo nové prostředí

Regenerace pomůže parku Petra Bezruče
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Dotace na podporu 
sportovních aktivit
a zdraví str. 5

Naše životní prostředí 
v číslech str. 7 D
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Příští OKO 
vyjde 

25. února, 
uzávěrka 

17. února
č í s l o

Taneční soubor Kates
oslaví 20 let koncertem
v kině str. 9

Mistrovství Moravy 
v silovém trojboji str. 12

V letošním roce začíná regenerace parku
Petra Bezruče. Je mu již více než sto let a jeho
první »generální opravu« město plánuje již
od roku 2007. 

Z parku bude nutné mnohé stromy odstranit.
Jsou mezi nimi ty, které zde za desítky let vyrost-
ly jako nálety, jsou na hranici životnosti nebo
poškozené. Namísto nich bude vysazeno 113
dřevin. Projekt získal dotaci z Operačního pro-
gramu životního prostředí Evropské unie ve výši
90 procent způsobilých nákladů. Regenerace
bude stát 2,129 milionu korun. 

(Dokončení na str. 4) Jarní kvetoucí park. Foto: �ubica Jaroňová 

(1) Všech osm finalistek na pódiu kina K3 při jedné z disciplín. (2) První tři dívky - zleva Denisa Hradilová, vítězka soutěže Klára Čermáková 
a Tereza Kleczková. Foto: František Krejzek

Mezi osmi děvčaty ve věku 13 až 15 let se 31. ledna rozhodlo
o třech nejhezčích, nejšikovnějších a nejsympatičtějších 
dívkách Bohumína. 

V soutěži Dívka roku 2010
se »královnou« stala Klára
Čermáková a »princeznami«
na druhém a třetím místě De-
nisa Hradilová a Tereza Klecz-

ková. Klárka je žákyní Základ-
ní školy na ulici Čs. armády 
a navštěvuje také základní u-
měleckou školu. Organizátoři
soutěže z Domu dětí a mládeže

Bohumín letos poprvé zvolili
větší prostor, aby uspokojili
zájem z řad diváků. Sál kina
K3 byl pro volbu dívky roku
reprezentativním místem a na-
bídl soutěžícím i divákům pří-
jemné prostředí.

Čtyři disciplíny, které dívky
absolvovaly, byly proloženy

programem, v němž vystoupili
členové tanečních souborů
Kates a Money Fest Crew.

V rozhovoru se dívky před-
stavily a prozradily své záliby.
Ve volné disciplíně, s výjim-
kou jedné, která recitovala,
všechna děvčata tančila. 

(Dokončení na str. 10)

Nový územní plán
Zastupitelé města 8. ú-

nora rozhodli o pořízení
nového územního plánu
Bohumína, který nahradí
ten stávající z roku 1998.
Toto rozhodnutí odstarto-
valo proces pořizování
jednoho z nejdůležitějších
rozvojových dokumentů
města, k jehož schválení
by mělo dojít do tří let.
Občané mohli podávat
své požadavky na územní
plán do 11. ledna. (dat)

Denní centrum potřebuje
boty, teplé oblečení 
a přikrývky str. 13 

Prázdninový provoz 
mateřských škol str. 14
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Jak jsme hospodařili v minulém roce

Město zatím Domov Jistoty nepřevezme

Peticí a stížností občanů v roce 2009 ubylo
V roce 2009 zaznamenal městský ú-

řad pokles v počtu přijatých písemných
stížností a petic v porovnání s rokem
2008. Celkem bylo evidováno 46 podá-
ní, z toho 42 stížností a 4 petice. 

Nejvíce stížností řešil odbor majetkový
(26 %), stavební (19 %) a právní (13 %). 

U právního odboru městského úřadu
bylo podáno zároveň 31 ústních stížností.
Z toho 29 bylo vyřešeno domluvou mezi

stěžovateli a oznámenými a 2 stížnosti by-

ly řešeny v přestupkovém řízení. 

Nejčastěji se stížnosti týkaly rušení noč-

ního klidu v bytech, zejména rušení hlasi-

tou reprodukovanou hudbou, hádkami,

štěkáním psů a různými schválnostmi me-

zi sousedy. 

Z celkového počtu podání v roce 2009

jsme evidovali 5 anonymních stížností. Je-

likož obsahovaly konkrétní a věcné infor-

mace, byly řešeny příslušnými odbory

městského úřadu. 

V roce 2009 byly přijaty 4 petice. Jedna

nespadala do působnosti města Bohumí-

na, byla proto postoupena Krajskému úřa-

du Moravskoslezského kraje, zbývající tři

byly projednávány v radě města, která

schvalovala způsob jejich vyřízení.  

Dagmar PROCHÁZKOVÁ, 
interní auditorka městského úřadu

Vývoj daní v letech 2002 až 2009 (v tis. Kč)
Příjmy města vybrané v mi-

nulém roce dosáhly 623 034
tisíc korun a byly oproti plá-
nované částce vyšší o 2,1 %. 

Daně ovlivnily zvýšení příj-
mů města o 11,6 milionů ko-
run. Celkový vývoj daní oproti
roku 2008 však poklesl o 15,7
milionů korun, tj. o 7,5 % (viz
graf Vývoj daní v letech 2002
až 2009).

Důležitým příjmem v roz-
počtu města byly přijaté účelo-
vé dotace na investice v obje-
mu 14,1 milionů korun. 

Výdajová část rozpočtu 
v objemu 657 672 tisíc ko-
run byla čerpána na 95,9 %. 

Schválený rozpočet města
roku 2009 byl v průběhu ro-
ku upravován a jeho navýšení

činilo celkem 4 %. 
Jana MASNÁ, 

vedoucí finančního odboru

Rada města se 1. února zabývala pro-
blematikou převodu zřizovatelských
funkcí Domova Jistoty. Město vlastní
budovu na Slezské ulici 23 ve Starém
Bohumíně, ve které Moravskoslezský
kraj provozuje sociální službu domov
pro seniory (domov důchodců). 

Stejnou službu, avšak ve svých budo-
vách, provozuje Moravskoslezský kraj ta-
ké v areálu bývalých kasáren, kde je rov-
něž stravovací provoz a prádelna. Převod
zřizovatelské funkce nabídl Moravskoslez-
ský kraj našemu městu poprvé v roce
2008. Zastupitelstvo tehdy potvrdilo zá-
jem Bohumína o tento převod, ale termín
byl odsunut na dobu, až bude jasné finan-
cování provozu tohoto zařízení.

»Také nejnovější stanovisko rady města po-
tvrzuje náš trvající zájem na převodu, ani ten-
tokrát však konkrétní termín nepadl«, uvedl
Daniel Ucháč, vedoucí sociálního odboru
Městského úřadu v Bohumíně. Dodal, že
důvodem je problematika zajištění financo-
vání této sociální služby. Obecně totiž platí,
že na dotaci ze státního rozpočtu není práv-

ní nárok, její výše se odvíjí od prostředků
schválených v zákoně o státním rozpočtu. 

»V současné době není státem garantováno
financování sociálních služeb. Jejich poskyto-
vatelé žijí v nejistotě, zda a v jaké výši dotaci
od státu obdrží. Již loni provázely financování

sociálních služeb rozpaky, dotace se zvyšovaly
v průběhu roku 2009 dvakrát. Na rok 2010
byla původně na dotaci pro sociální služby vy-
mezena ve státním rozpočtu částka ve výši 
3 miliardy korun, což bylo o více jak polovinu
méně, než na rok 2009 (6,8 miliard korun).
Nakonec byla dotace dorovnána na loňskou
výši. Pro rok 2010 obdržel Domov Jistoty na
svůj provoz státní dotaci ve výši 9,4 milionu
korun,« dodal Daniel Ucháč. 

Radnice si je vědoma potřebnosti této
služby pro seniory a snaží se zkvalitňovat
ubytovací podmínky a zvyšovat jejich
komfort. V budově na Slezské ulici, která
je v majetku města, nyní probíhá vestavba
sociálního zařízení na pokojích (Oko in-
formovalo v minulém čísle). Na tomto
projektu se město podílí částkou přibližně
1 milion korun, Moravskoslezský kraj při-
spěje dotací ve výši 500 tisíc korun. V této
chvíli je zpracovaná také projektová doku-
mentace na částečné zateplení budovy 
a opravu fasády včetně výměny oken. Ná-
klady na tuto akci budou činit zhruba 
9 milionu korun. 

František KREJZEK

Klienti Domova Jistoty ve Slezské ulici jsou 
s jeho službami spokojeni.

Foto: František Krejzek
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I Byt na ulici Tyršově 821,
1+1, číslo bytu 4, kategorie

II., ve 2. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 42,80 m2, celková plocha
46,10 m2. Prohlídka bytu 16.2.
od 10 do 10.30 hodin. Licitace
se koná 17.2. v 16 hodin.

I Byt na ulici Sv. Čecha
1093, 0+1, číslo bytu 62,

kategorie I., v 11. nadzemním
podlaží. Plocha pro výpočet
nájemného 29,05 m2, celková
plocha 31,10 m2. Prohlídka 18.2.
od 10 do 10.30 hodin. Licitace
se koná 22.2. v 16 hodin.

I Byt na ulici Nerudově
883, 1+3, číslo bytu 1, kate-

gorie II., v 1. nadzemním po-
dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 75,60 m2. Celková
plocha 84,10 m2. Prohlídka by-
tu 23.2. od 10 do 10.30 hodin.
Licitace se koná 24.2. v 16 ho-
din.

I Byt na třídě Dr. E. Beneše
1160, 0+2, číslo bytu 8, ka-

tegorie I., v 5. nadzemním po-
dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 49,19 m2, celková plo-
cha 49,19 m2. Prohlídka 23.2.

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře v zasedací místnosti, číslo dveří 243. Vyvolávací
cena je 38 korun za metr čtvereční. Podrobné informace 
najdete na www.mesto-bohumin, sekce Radnice, kategorie
Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Licitace městských bytů

Pronájem nebytového prostoru

od 9 do 9.30 hodin. Licitace se

koná 24.2. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Okružní
1055, 1+1, číslo bytu 12,

kategorie I., ve 3. nadzemním

podlaží. Plocha pro výpočet

nájemného 37,27 m2, celková

plocha 38,61 m2. Prohlídka

25.2. od 8 do 8.30 hodin. Lici-

tace se koná 1.3. v 16 hodin.

I Byt na ulici Mírové 1015,
1+3, číslo bytu 4, kategorie

I., v 1. nadzemním podlaží.

Plocha pro výpočet nájemné-

ho 55,78 m2, celková plocha

57,43 m2. Prohlídka 25.2. od

10 do 10.30 hodin. Licitace se

koná 1.3. v 16.15 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Rekonstruovaný objekt na náměstí Budoucnosti nabízí prostory pro podnikání. Foto: Lucie Balcarová

Projednává se 
modernizace ocelárny
v ŽDB Group a.s.

Stavební úřad zahájil spoje-
né územní a stavební řízení na
stavbu »Modernizace ocelárny
v ŽDB GROUP a.s.«. Zámě-
rem žadatele je provést mo-
dernizaci stávajícího provozu
výroby oceli uzavřením tech-
nologického cyklu. Dnes probí-
há výroba oceli odléváním do
kokil a ingotů, které nejsou
zpracovávány v rámci areálu
železáren, rovněž vstupy pro
výrobní jednotky ŽDB (želez-
niční dvojkolí a jemná tra�)
jsou do areálu dopravovány od
externích dodavatelů. Dvě stá-
vající elektrické obloukové pe-
ce budou odstraněny a bude
vybudována nová moderní e-
lektrická oblouková pec s pro-
jektovanou kapacitou 271 000
tun tekuté oceli za rok. Vedení
společnosti prezentovalo uve-
dený záměr zastupitelům města
na zasedání 3. listopadu 2008.

Ministerstvo životního pro-
středí vydalo souhlasné stano-
visko k posouzení vlivů na ži-
votní prostředí (EIA) na stav-
bu již v únoru 2009. Veřejnost
měla možnost se před jeho vy-
dáním k posouzení vyjádřit.
Krajský úřad Moravskoslezské-
ho kraje, odbor životního pro-
středí a zemědělství na základě
zmocnění zákona o integrova-
né prevenci a omezování zne-
čištění následně vydal žadateli
v listopadu tzv. integrované po-
volení. Dle tohoto rozhodnutí,
ve srovnání s dnes provozova-
ným zařízením, dojde zároveň
k technickému posunu a zlepše-
ní kvality v oblasti ochrany ži-
votního a pracovního prostředí.

Nyní probíhá fáze projedná-
ní dle stavebního zákona. Sta-
vební úřad nařídil veřejné úst-
ní jednání, které se uskuteční
18. února v 9 hodin v zaseda-
cí místnosti č. dveří 230 v bu-
dově městského úřadu Bohu-
mín. Závazná stanoviska dot-
čených orgánů, námitky účast-
níků řízení a připomínky ve-
řejnosti musí být uplatněny
nejpozději na tomto jednání,
jinak k nim dle zákona nebu-
de přihlédnuto. O výsledku
jednání budeme informovat
na stránkách městských novin
OKO a prostřednictvím kabe-
lové televize T.I.K.

Dalibor TŘASKOŠ, 
stavební odbor

Město nabízí k licitaci nebytové prostory v re-
konstruovaném objektu přístupném z náměstí
Budoucnosti. Jde o nebytový prostor v I. nad-
zemním podlaží domu v ulici Čáslavské 1067.

Jedná se o přízemí s přímým vstupem z ná-
městí - pravá část opraveného Domu služeb.
Celková rozloha 113,41 m2, cenová zóna A 1200
Kč/m2/ rok. Licitace se koná 22. února ve 14 ho-
din v budově Městského úřadu v Bohumíně, 
č. dveří B107. Vyvolávací cena je pouze čisté ná-
jemné bez služeb. Plátcům DPH bude konečná
cena nájmu zvýšena o DPH.

Před licitací je nutno uhradit licitační jistinu
ve výši 34 023 korun na účet č. 1721640379/
0800, VS 101, o čemž zájemce předloží před za-
hájením licitačního řízení doklad. Při licitačním

řízení je vyžadováno předložení platného průka-
zu totožnosti (občanský průkaz, pas) a úvodní
nabídka ceny za pronájem, vyjádřena v Kč/m2/
rok. V případě zastupování předloží zájemce 
úředně ověřenou plnou moc k jednání.

Licitační řízení probíhá tak, že po zahájení li-
citace jsou licitátorem otevřeny obálky s úvod-
ními nabídkami, nejvyšší nabídka je vyhlášena
jako základní a ostatní účastníci mají možnost
své nabídky zvyšovat.

Po ukončení licitace je vyhotoven protokol
podepsaný všemi účastníky a o pronájmu rozho-
duje na svém zasedání rada města.

Bližší informace získáte na č. dv. B-208 nebo
e-mail: sobaniec.marek@mubo.cz, telefonicky
na čísle 596 092 212. Marek SOBANIEC
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Regenerace pomůže parku Petra Bezruče
Základem sadovnické kompozice v par-

ku jsou výrazné skupiny a solitéry dubů.
Nejvýznačnější dřevinou je dub letní, kte-
rý tvoří převážnou část porostů. Dalším
důležitým druhem v našem parku je lípa 
a jasan ztepilý. U pěti stupňů hodnoty
stromu je v naší evidenci většina s označe-
ním číslem 3, dřeviny průměrné hodnoty.
Přičemž 5 je pro nejhodnotnější dřevinu.
Čtverek máme asi osmdesát, se známkou
5 jen necelou desítku. Některé exempláře
jsou opravdu výstavní. 

Když kácíme staré, musíme vysadit nové, 
o jaké stromy půjde především?

Vycházíme z původního založení parku,
proto jsme zvolili dlouhověké dřeviny.
Koncepce předpokládá pěstovat v parku
sbírku dubů. Jehličnanů bude vysazen mi-
nimální počet. Mezi listnáči budou za-
stoupeny také jírovec, olše šedá, javor

klen, jasan, okrasná třešeň, ale zejména
duby červené, zimní, letní, bílé, šarlatové,
uherské a bahenní. Celkem přibude 113
nových stromů, z toho 40 dubů v sedmi
druzích.

Regenerací není míněna jen probírka starých
a výsadba nových dřevin. Co ještě park čeká?

Některé stromy, zejména lípy, dostanou
pružné úvazy, které zajistí, aby se jejich
větve nerozlomily. Budou provedeny zdra-
votní a bezpečnostní ořezy. Plochy doplní
kvetoucí bylinné patro. Do hnízd na ploše
trávníku budou umístěny trvalky, mezi
kterými se objeví sasanka, dymnivka, ko-
pytník, konvalinka, ostřice, hluchavka, or-
sej, plicník a zběhovec. 

Jedním z prvků parku je travní porost.
Přistupujeme k jeho sekání ohleduplněji
vzhledem ke kořenovým náběhům. Plocha
parku je rozdělena na dvě kategorie. Kva-
litnější trávník uprostřed se bude sekat
častěji. Kvetoucí patro, zejména okolo ke-
řů, se nechá odkvést a teprve poté, co se
rostliny připraví na další sezónu, dojde 
k sečení. 

V prostoru parku je amfiteátr a Hobby park.
Dotkne se regenerace i těchto částí?

V částech parku, kde jsou stavby, pro-
běhly úpravy souběžně s jejich provádě-
ním. Takže Hobby parku a amfiteátru se
regenerace týká jen minimálně, ale jsou
její součástí.

Parkem povede trasa horkovodního potrubí.
Nedotknou se práce při výkopech kořenů
stromů?

Oba projekty byly koordinovány. Při

plánování trasy horkovodu byly použity

takzvané kompenzátory, tedy jakési »ob-

jíž	ky«, odklonění trasy z blízkosti koře-

nů. Potrubí bude položeno pod povrchem

chodníku probíhajícím podél kurtů.

V letošním roce dojde v parku ještě k jedné
změně. Bude zde postaveno dětské dopravní
hřiště. Jaké zásahy si stavba vyžádá?

K realizaci dětského dopravního hřiště

se odbor životního prostředí a služeb ně-

kolikrát vyjadřoval a nakonec prosadil

změny tras jednotlivých cest. Dojde proto

ke kácení pouze jednoho stromu, jehož ži-

votnost je odhadována na pět let. Poze-

mek, který bude hřištěm zastavěn, je již

zavezen štěrkem. Další jeho část zabírá be-

tonová plocha, která uvolní místo nej-

hustšímu uzlu cestiček. Podloží pod svrch-

ní části vozovky neboli »kufr« je navrženo

v minimálně možné hloubce. Dřevin v par-

ku se stavba dětského dopravního hřiště do-

tkne skutečně jen v minimální míře.

Bude park po dobu regenerace uzavřen?
Páteřní chodník od Hvězdy směrem 

k amfiteátru bude otevřený, některé úse-

ky, kde budou prováděny větší zásahy, bu-

dou zapáskováním nepřístupné.

Jaký je časový plán regenerace parku?
Kácení proběhne do konce března, pří-

padně letos na podzim. Osmdesát procent

zakázky bude provedeno do konce tohoto

roku. Regeneraci parku Petra Bezruče plá-

nujeme dokončit v listopadu 2011.

Připravil František KREJZEK

Vloni byl park osázen rododendrony.
Foto: František Krejzek

V parku rostou i liriodendrony, jejichž květy se
podobají tulipánu. Foto: �ubica Jaroňová

n a š e  p ř í r o d a

(Dokončení ze str. 1)
Regenerace parku Petra Bezruče ne-

spočívá pouze v kácení starých a výsad-
bě nových dřevin. Dotkne se mnoha a-
spektů, o kterých hovoříme s Ľubicou
Jaroňovou z odboru životního prostře-
dí a služeb bohumínské radnice.

Občany většinou zajímá, proč musí být strom
skácen, když je zelený a roste. Jaká jsou 
kritéria pro výběr?

Pro posouzení jsme si pozvali dendrolo-
ga a statika, odborníky, kteří určili vhod-
nost kácení jednotlivých stromů. Dřeviny
byly vybrány po jejich inventarizaci a vy-
hodnocení celkové zahradně krajinářské
koncepce parku. Přihlíželo se při tom 
k mnoha faktorům. Podmáčení půdy, ke
statice stromů prováděné speciálními ta-
hovými zkouškami, k bezpečnosti ná-
vštěvníků parku, k dlouhodobé perspekti-
vě nebo poškození a nevzhlednosti. Každý
strom určený k odstranění má svůj proto-
kol se zdůvodněním. Pokud je na kmenu
nastříkané číslo, znamená to, že tento
strom bude odstraněn. Jeho hodnota však
nevyjadřuje počet kácených stromů, ale
pořadové číslo v inventarizačním sezna-
mu.

Hovořila jste o inventarizaci všech dřevin. 
Co o nich te� víme?

U každé dřeviny je kromě grafické části
jejího umístění také tabulka. Najdete v ní
kromě onoho evidenčního čísla druh a pod-
druh stromu, jeho výšku, šířku koruny,
obvod kmene, fyziologický věk nebo sado-
vnickou hodnotu dřeviny. V poznámce je
uvedeno například - silně prosychající,
řídká koruna, povrchové kořeny nebo na-
opak souměrný vzhled či pouze pěkný. 

Jaké dřeviny v našem parku najdeme?
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Dotace na podporu sportovních aktivit a zdraví

Dotace města do sportu a kultury rostou
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Město v roce 2009 podporovalo svý-
mi dotacemi i sociální, sportovní, kul-
turní a ostatní zájmové činnosti. Jejich
postupný vývoj za šest let ukazuje graf. 

V roce 2009 tvořily celkové dotace do
sportu 4,3 miliony korun. Z této částky se
vydalo na základní potřeby a fungování
klubů 2,356 milionu korun a 416 tisíc ko-

run na akce, které sportovní subjekty při-
pravovaly během sezóny. Na opravy a in-
vestice bylo uvolněno 390 tisíc korun a na
ostatní mimořádné dotace pro kluby 1,1
milionu korun. Na kulturu dosáhla dotace
téměř 1,2 milionu korun. Z těchto peněz
byla financována činnost kulturních sub-
jektů 821 tisíci korunami, na realizaci akcí
240 tisíc korun, Létokruhy byly dotovány

125 tisíci korunami. Pro církev to byla
částka 291 tisíc korun. Nárůst u ostatních
dotací ve výši 902 tisíc korun ovlivňuje
povodňový dar pro tři obce postižené po-
vodní v roce 2009 ve výši 250 tisíc korun
a dotace hasičskému záchrannému sboru
200 tisíc korun. Dotace do sociální oblasti
činily 1,6 milionu korun.

Jana MASNÁ, vedoucí finančního odboru

Reagujeme samozřejmě i na
potřeby středních škol, které
žádají o dotaci na modernizaci
výuky. Finance na tyto tradič-
ní dotace v celkové výši 734 ti-
síc korun jsou zahrnuty v roz-
počtu odboru školství, kultury
a sportu.

V letošním roce využije do-
tací Centrum sociálních slu-
žeb pro rehabilitační a kondič-
ní plavání pro osoby s mentál-
ním postižením, základní ško-
ly a gymnázium pro plavání
žáků v rámci výuky a na akcích
pořádaných školou. Střední
škola Bohumín uspořádá kurz
metodiky plavání a první po-
moci, které pořádá Plavecká
škola Bosporu pro učně. A ta-
ké plavání žáků v rámci výuky
a na akcích pořádaných ško-

lou. Za stejným účelem získaly
dotace mateřské školy a stacio-
nář Salome.

Městem je dotován trénink
Plaveckého klubu Bohumín 
a Centrum
mladé rodiny
Bobeš při ak-
tivitách plavání rodičů s dětmi
a plavání těhotných. Kromě
mateřských škol a stacionáře
Salome se na nákladech, které
dotuje město, podílejí ostatní
organizace 20 %.

Bohumín patří k oblastem,
které mají velmi znečištěné o-
vzduší. Zdraví člověka nezna-
mená jen nepřítomnost nemo-
ci, zdraví je výslednicí vlivu ži-
votního prostředí, životního
stylu a zejména prevence. Na
bohumínských školách jsou

proto realizovány různé o-
zdravné programy. K nejpopu-
lárnějším patří školy v přírodě.
Vzhledem k ekonomické krizi,
narůstající nezaměstnanosti ro-
dičů a ke snížení dotací ze stra-
ny zdravotních pojiš�oven vy-
jíždí do škol v přírodě stále
méně dětí. Odbor školství,
kultury a sportu spolu s ředi-
telkami bohumínských škol
připravil projekt podpory zdra-
ví dětí a mládeže ve školách,

protože zdraví
je předpokla-
dem všeho.

Zbrusu nové účelové dotace
pro žáky šestých ročníků zá-
kladních škol při pobytu v pří-
rodě s adaptačním programem
kryje z rozpočtu města částka
350 tisíc korun. Dopravu hra-
dí rodiče.

Pro předškoláky všech ma-
teřských škol, včetně soukro-
mých, jsou připraveny projek-
ty s celkovou dotací z rozpočtu
města ve výši 200 tisíc korun.
Také tady hradí rodiče pouze
dopravu. 

Pro prvňáky základních škol
je připraveno »Zdravé učeníč-
ko v solné jeskyňce«, celkem
šest lekcí netradiční zdravé vý-
uky. Rodiče uhradí pouze jed-
nu lekci částkou 60 korun.
Celková dotace z rozpočtu
města je 60 tisíc korun. 

Finance na tyto zbrusu nové
dotace na podporu zdraví dětí
a mládeže jsou v celkové výši
610 tisíc korun a budou přesu-
nuty do rozpočtu z finanční
rezervy města. 

Pavla SKOKANOVÁ, vedoucí
odboru školství, kultury a sportu

Bospor spol. s r. o. nabízí bohumínským školám a dalším
subjektům, zejména v dopoledních hodinách, zpestření výu-
ky tělesné výchovy o plavání, saunování na krytém bazénu 
a bruslení na zimním stadionu. Účast žáků na plavání v rámci
výuky je závislá na ceně vstupného. Proto město poskytuje
bohumínským školám a dalším subjektům účelové dotace na
tyto aktivity. 

Město poskytuje dotace na plavá-
ní v rámci školní výuky.

Foto: Lucie Balcarová

š k o l s t v í
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ností, ale také například pří-
pravou pro různé formy a mož-
nosti zaměstnání (podporova-
né, chráněné apod.).

A co cvičný byt pro klienty 
Domovinky?

Jde o součást služeb denního
stacionáře Domovinka. Čin-
nosti jsou zde zaměřeny na »ná-
cvik« samostatnosti při samo-
statném životě v domácnosti. 
U lidí s postižením není dost
dobře možné přeskočit tuto fázi
přechodu z péče rodičů a insti-
tucí do samostatného života.
Tato forma znamená pro kli-
enty a rodinné příslušníky vý-
znamnou zkušenost. Byt je sou-
částí jejich přípravy na vstup do
chráněného, podporovaného či
asistovaného bydlení. Také kli-
enti Domova jistoty - domova
se zvláštním režimem - mají
»svůj« cvičný byt. A věřte, že je
to zážitek, vidět, jak moc si cení
této možnosti. Využiji této pří-
ležitosti a poděkuji Aničce Or-
šulíkové a Marušce Neudertové
za nasazení, které těmto projek-
tům věnovaly. Bez podpory
města by však ani jeden byt zří-
zen být nemohl.

Řeší vaše skupina také problémy
vozíčkářů?

Pro nás jde především o ob-
čany s omezenou možností po-
hybu a zdaleka nejde jen o o-
soby na »vozíku«. Mnohdy je
těžké pohybovat se po operaci
končetin, být o holi, a nebo
být »jen« maminkou s kočár-
kem. Problematice bariér v na-
šem městě se jak vloni, tak 
i tento rok věnuje naše pra-
covní skupina. 

Raná péče už ve městě běží 
několik let. Dají se po delší době
sledovat výsledky?

Salome se zapojilo do práce
ve volném sdružení poskyto-
vatelů rané péče v Moravsko-
slezském kraji. Vloni jsme or-
ganizovali sympozium pro
zdravotní sestry na úřadu Mo-
ravskoslezského kraje. Bylo
věnováno problematice rizik
ve vývoji dětí a možnostem,
jak hned na začátku rodiny
podpořit, poznat, že je vývoji
dítěte něco v nepořádku, vzá-
jemně spolupracovat. Za dobu
poskytování služeb rané péče
jsme naše služby poskytli asi
šedesáti rodinám z Bohumína
a blízkého okolí. Spolupracu-
jeme s mateřskými centry, ma-
teřskými školami a sympozium
mělo oslovit i zdravotníky. Je
pro ně připraven další osvěto-

vý materiál. Ověřili jsme si, že
rodina, které se dostane pod-
pory od samotného počátku,
mnohem lépe zvládne všechny
nelehké úkoly a děti tak mo-
hou vyrůstat doma. Aktivně
předcházíme tomu, aby bylo
dítě svěřeno do ústavní péče.
Věnujeme se i rodinám, kde
vyrůstají děti s riziky raného
údobí (nedonošené, s nízkou
poporodní váhou).

Kam bude dále směřovat práce
skupiny pro zdravotně postižené?

Budeme dále sledovat mož-
nosti vzdělávání dětí se speci-
fickými potřebami. Pozadu ne-
zůstanou bariéry ve městě a a-
vizované »lavičkostezky«, které
mohou být součástí problema-
tiky řešení bariér. A neuzaví-
ráme se ani problematice dal-
ších návazných služeb a pro-
gramů pro lidi se zdravotním
postižením. Obecně mohu ří-
ci, že nás bude hodně těšit,
když se budou v našem městě
ztrácet nejen bariéry stavební,
ale i ty, které mají lidé v sobě -
právě u dětí máme velkou šan-
ci překonat předsudky a doká-
zat v praktickém životě, že
všichni máme stejná lidská
práva, a že naše možnosti jsou
často dány tím, jakých šancí se
nám dostane využít.

Připravil František KREJZEK

Pokračujeme v rozhovorech s jednotlivými ve-
doucími pracovních skupin komunitního plá-
novaní. Dnes hovoříme s Jaroslavou Kröme-

rovou, vedoucí skupiny pro zdravotně postižené.

Pracovní skupina pro krizové situace

Na Základní škole v ulici Čs. 
armády funguje speciální třída
pro děti se specifickými požadavky
na vzdělání. Kdo ji navštěvuje?

Děti, které potřebují jiný pří-
stup a tempo ve vzdělávání. Ty-
to třídy jsou variantou, mož-
ností... Stále jsme zvyklí děti
kategorizovat, v horším přípa-
dě »průměrovat«. Problemati-
ka se týká nejen dětí, které mají
jakýkoliv handicap, ale také na-
příklad dětí v určité oblasti na-
daných. V současnosti se v rám-
ci Moravskoslezského kraje při-
pravuje k problematice pracov-
ní skupina a »kulaté« stoly. Za
Bohumín budeme mít v těchto
jednáních a výměně zkušeností
zastoupení - jsem ráda, že jsem
byla pro tuto aktivitu oslovena
a spolu se mnou ředitelka skře-
čoňské školy Marie Valuštíko-
vá. Vzdělávání dětí se specific-
kými potřebami je jedním z bo-
dů plánu činnosti komise pro
výchovu a vzdělávání při radě
města pro rok 2010. To je velmi
dobré znamení.

Od září minulého roku přibyla
další speciální třída, jedna už pro
Bohumín nestačí?

Obecně se předpokládá, že 
9 % populace ČR má nějaké
zdravotní postižení. Z publika-
ce »Aktuální informace Ústa-
vu zdravotnických informací
a statistiky České republiky«
vyplývá, že v loňském roce
zaujímá prvenství v počtu vro-
zených vad na deset tisíc živě
narozených z hlediska regio-
nálních rozdílů Praha (678)
následovaná krajem Morav-
skoslezským (656).

Souvisí praktická škola ve Starém
Bohumíně se speciálními třídami?

Ano. Jde o středoškolské
návazné vzdělávání dětí, které
již absolvovaly základní vzdě-
lání v některém ze speciálních
programů k tomu určených. Je
plně uzpůsobeno potřebám
mladých lidí i s těžšími forma-
mi postižení. Praktická škola
proto, že má připravit pro
praktický život. Nejen nácvi-
kem sebeobslužných doved- Cvičný byt byl zřízen za finanční pomoci Nadace OKD. Foto: archiv Centra sociálních služeb
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Jímka pro zachycování odpadních vod pro 3. etapu skládky komunálních odpadů v Bohumíně. Foto: Lucie Balcarová

Naše životní prostředí v číslech
Vybráno z materiálů pro Zprávu o stavu města za rok 2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009 roční limit

59 58 65 49,2 51 53,05 40prach PM10

Vzduch
Hodnoty znečištění ovzduší

jsou v Bohumíně měřeny na
automatické měřicí stanici na
ulici Jateční, stanici provozuje
Český hydrometeorologický ú-
stav v Ostravě-Porubě. Měří
se zde znečištění oxidem siřiči-
tým, oxidy dusíku a polétavý
prach (dle velikosti nejmen-

ších prachových částic PM2,5
a PM10). Nejsledovanější jsou
koncentrace prachových částic
(PM10 ), u kterých v průměru

za rok 2009 došlo k mírnému
zvýšení ve srovnání s rokem
2007 a 2008. Nejvyšší prů-
měrné koncentrace prachu by-

ly v 1. čtvrtletí (68,8) a ve 
4. čtvrtletí (65,9). Ve 2. a 3.
čtvrtletí byly hodnoty podli-
mitní (39,5 a 38,0). 

Odpady
Komunální odpady jsou u-

kládány na městskou skládku.
V roce 2007 zde firma Tedom
a.s. realizovala systém odply-
nění (s využitím v kogenerační
jednotce). Od 1.1.2008 je
skládka převedena do vlastnic-
tví BM servisu a.s., který je tak
provozovatelem i vlastníkem
skládky. V roce 2009 byla za-
hájena 3. etapa rozšíření
skládky (investorem je BM
servis a.s.) a rekultivace 1. a 2.
etapy. Práce budou pokračovat
i v roce 2010. 

Množství odpadu uloženého
na skládku TKO v tunách:

2004 15 045
2005 13 917
2006 13 759
2007 14 285
2008 15 542
2009 14 535

Separace odpadů v t 2004 2005 2006 2007 2008 2009

papír 214 232 200 217 203 311

sklo (bílé + barevné) 211 194 216 197 222 240

plasty 110 91 163 152 152 160

Celkem 535 517 579 566 577 711 

Separace komunálních odpadů
Pro separaci papíru a nápojových obalů, bílé-

ho skla, barevného skla a plastů je na území
města instalováno 103 sběrných sestav. 

Průběžně se provedla výměna starších kovo-

vých nádob za plastové. V roce 2009 bylo zakou-

peno 43 kusů nových nádob za 585 tisíc korun.

Vytříděné množství odpadu je uvedeno tabulce:

Nebezpečné odpady
a vyřazené 
elektrozařízení

Sběr nebezpečných odpadů
se tradičně realizuje prostřed-
nictvím pojízdné sběrny. Nově
je pro odložení těchto odpadů
využíván sběrný dvůr v areálu
společnosti BM servis a mobilní
sběrný dvůr. O množství odevz-
daných nebezpečných odpadů
informuje tabulka dole.

Nebezpečný odpad (v kg) 2005 2006 2007 2008 2009
autobaterie 2 323 2 230 1 498 576 952
televizory 9 025 11 965 14 090* 19 100* 11 810*
ledničky 8 780 9 040 29 520* 35 960* 38 190*
oleje 1 336 2 430 1 872 700 2 362
barvy 3 392 2 350 6 701 13 303 14 220
pneumatiky 3 302 5 620 17 570 25 962 31 553
Celkem 28 277 33 635 71 251 95 601 99 087

* zpětný odběr elektrozařízení

Nebezpečný odpad a vyřaze-
né elektrozařízení lze čtyřikrát
ročně odevzdat také v pojízd-
né sběrně - ta letos poprvé vy-
jede v sobotu 27. března. Ode-
bírá jej také provoz Recykla-
ce ŽDB Group a.s. Nově zde

lze odevzdat také kovový šrot 
z domácností. 

Stabilní sběrný dvůr v areá-
lu BM servisu fungoval třetím
rokem. Během loňského roku
ho navštívilo 13 620 osob. Bylo
zde odevzdáno celkem 1 931 tun

odpadů a 59 tun elektroodpa-
du. Město na provoz sběrného
dvoru vydalo 2 661 tisíc korun.

Mobilní sběrný dvůr odebí-
rá stejné druhy odpadu jako
stabilní sběrný dvůr. Má celkem
devět stanoviš� ve všech měst-
ských částech. Během roku se
mobilní sběrný dvůr na každém
stanovišti objevil na 14 dnů dva-
krát. V roce 2009 ho navštívilo
3 273 občanů, kteří zde odevz-
dali 299 tun odpadů a mnoho
vyřazených elektrozařízení. Le-
tos bude přistaven poprvé od 4.
března na záchytném parkovišti
ve Starém Bohumíně.

Připravil František KREJZEK
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n á z o r Pozemkové úpravy v Kopytově

K článku »Umíte bydlet s plastovými okny?«

Společně s pracovníky Pozemkového úřadu kontrolují Kopytovští 
hranice svých pozemků. Foto: František Krejzek

V Kopytově proběhlo 27.
ledna jednání s vlastníky po-
zemků a zjišťování průběhu
hranic pozemků dotčených
komplexní pozemkovou ú-
pravou nazvanou pracovně
»Mezi vodami«. 

Pozemkové úpravy se prová-
dí v souladu se zákonem č. 139/
2002 Sb. o pozemkových úpra-
vách a pozemkových úřadech.
Jejich úkolem je umožnit hos-
podaření vlastníků na ucele-
ných pozemcích a jejich zpří-
stupnění po upravených pol-
ních cestách. Přitom je po-
stupně krajina rekultivována,
jsou budována biocentra a do-
plňovány územní systémy eko-
logické stability. Výsledkem
práce je nový katastrální ope-
rát, který dokumentuje aktu-
ální stav vlastnictví. 

»Ačkoliv ručička teploměru 
ukazovala -25 stupňů Celsia,
pracovala několikačlenná komise
celý den venku a spolu s pracov-
níky prováděcí firmy a vlastníky
jednotlivých pozemků procházela
pozemky po jejich hranicích v ob-
vodu pozemkové úpravy,« řekla

nám Jana Holeszová z majet-
kového odboru MěÚ Bohu-
mín. Zima a mráz neodradila
ani vlastníky pozemků, kteří
žijí daleko mimo území Bohu-
mína, ale v Kopytově vlastní
pozemky. Někteří přijeli z Brna.

»Děkujeme občanům, že se na
své pozemky dostavili a byli trpě-
liví. Akce splnila svůj účel a po-
zemkové úpravy mohou pokračo-
vat dál. Nyní bude následovat

zpracování návrhu geometric-
kých plánů a povedou se rozsáhlá
jednání s vlastníky pozemků 
ohledně slučování parcel a jejich
případné směny,« doplnila Jana
Holeszová.

O tom, že se jedná o nároč-
nou mravenčí práci, svědčí
fakt, že dokončení této kom-
plexní pozemkové úpravy se
předpokládá v roce 2012.

František KREJZEK

K článku pod stejným názvem, který vyšel
v prvním čísle letošního Oka, jsme dostali
dvě reakce. Část z jednoho dopisu čtenáře 
Jana Kišky zveřejňujeme: 

Proč k výskytu plísní nedocházelo dříve? Asi vět-
šina nájemců bytů starších 30 let si pamatuje dobu
levných energií, kdy se topilo »pánu bohu do oken«,
muži doma chodili v trenýrkách a tílkách a teplota
vzduchu v bytech mnohdy překra-
čovala 24 °C. K tomu ještě stará
dřevěná netěsnící okna a dokonalé
větrání a prohřívání venkovních stěn bylo zabezpeče-
no. S nástupem zdražování energií, instalace regu-
lačních ventilů a poměrových měřidel tepla, kdy lidé
mnohdy dopláceli za teplo za rok i 10 tisíc korun, se
mnozí naučili žít doma s teplotami vzduchu kolem
21 °C a v ložnicích méně. A i tento, téměř zanedba-
telný pokles teplot vzduchu o asi 3 °C, spolu se zatěs-
něním oken stačil, aby v některých částech bytu
klesly teploty stěn pod teplotu rosného bodu, což je
začátek pro vytvoření plísní.

Troufám si tvrdit, že v tomto stavu je jediným
možným řešením důsledné zateplování objektů. Bo-
humínská bytová družstva to pochopila již asi před
pěti lety, kdy se zateplováním domů začala (a dnes
jsou již takto zatepleny stovky bytů). Samospráva
města tak činí jen v ojedinělých případech (Sluneč-
nice, věžáky na ulici Jateční, panelák na ulici Štefá-
nikově a některé další budovy). Na zateplení všech

domů v majetku města by totiž nebyly peníze, i když
by se jistě jednalo o účelněji vynaložené prostředky,
než ty z kapsy ČEZu na centrální zásobování tep-
lem (věřte, že jim jde hlavně o jejich zisky).

■ Odpovídá Eva Drdová, vedoucí majetko-
vého odboru

Plastová okna zlepšují komfort bydlení, a to 
i v případě, že dům není zateplen. Plísně vznikají

pouze tam, kde lidé nerespektují
pokyny, které jim byly předává-
ny po instalaci oken, nepoužíva-

jí mikroventilaci a v bytě udržují teplotu 16 až 17
stupňů. V několika případech vznikly plísně 
i přesto, že lidé dodržovali topný režim a větrá-
ní. Zkoumáme, zda není okno ochlazováno ne-
kvalitním ukotvením, zda je řešeno odvětrání
par atd. Obavy vyvolávají byty s lokálními ply-
novými topidly. Lidé šetří na plynu a netopí přes
den třeba vůbec. To je příklad Nerudovy ulice.
Tam se potýkáme s plísněmi te	 a v případě
plastových oken se může stav při nedodržování
pravidel zhoršit. Navrhujeme tyto domy priorit-
ně napojit na centrální zásobování teplem, ale je
to podmíněno zafinancováním vnitřních rozvo-
dů a radiátorů, na 1 byt asi 100 tisíc korun. Ná-
jemníci, kteří zjistí nedostatky při výměně oken,
by měli závady ihned nahlásit bytovým techni-
kům. Uplatníme reklamaci nebo pomůžeme při
odstranění plísní.

p í š e t e  n á m

Jsem recyklací 
téměř postižená

Nedá mi, abych nereago-
vala na článek otištěný v mi-
nulém čísle Oka s názvem
»Kde nestačí jedna, musí být
další popelnice«.

Jsem majitelkou rodinného
domku v Záblatí, kde svoz po-
pelnic je jedenkrát za 14 dní. 
S klidným svědomím mohu
napsat, že by nám stačil svoz
jednou za měsíc. Mít ještě jed-
nu popelnici, tak by zbytečně
shnila. Ptáte se proč? Odpo-
vě	 je velice jednoduchá. Tří-
díme odpad. V těchto slovech
není obsaženo pouze třídění
PET lahví, ale také papíru, skla,
veškerých plastů, konzerv, o-
děvů. Zpočátku byl velký pro-
blém naučit třídění odpadu
celou rodinu. Navíc po shléd-
nutí televizního příspěvku, kdy
jedna obec vyváží recyklovaný
odpad na skládku, jsem dětem
vysvětlovala, že my tohle urči-
tě dělat nebudeme a třídit se
prostě bude. Je to pro jejich
budoucnost. Všichni doma se
to naučili a dnes je pro ně už
samozřejmostí odpad třídit.

Oproti městu máme velkou
nevýhodu, že nádoby na třídě-
ní odpadu máme podstatně
dál od domu, než lidé ve věžá-
cích. Odpad separujeme doma
a jednou týdně ho autem od-
vezeme do recyklačních ná-
dob, nebo rovnou do sběrného
dvora v prostorách BM servi-
su. Takže naopak se nám svoz
odpadu prodraží o benzín, kte-
rý platíme my. Ale je to vše 
o výchově, přístupu ke svému
okolí a životnímu prostředí.

Jak říkají mé děti, jsem re-
cyklací skoro postižená, ale
vím, že dělám aspoň zlomek
dobra ke zlepšení už tak špat-
ného životního prostředí. 

Romana PIPERKOVÁ VESELÁ

Díky za pěkný večer
V Bohumíně proběhl 23.

ledna ples invalidů. Ač nejsem
členem svazu, byla jsem při je-
ho návštěvě mile přivítána
předsedou organizace Jiřím
Sitkem. Pořadatelé byli vstříc-
ní a přátelští, Děkuji všem za
krásný večer, který jsem proži-
la mezi dobrými lidmi. 

Marie KOMÁRKOVÁ
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p o z v á n k aMost mizí doslova před očima

V okamžiku vydání tohoto čísla bude vozovka bývalého skře-
čoňského mostu odstraněna. Poslední pole stavbaři snesli 10. 
února. Asi byl nejvyšší čas, protože po odkrytí konstrukce se uká-
zalo, jak hodně se zub času za čtyřicet let podepsal na kovových
částech mostu. Na fotce vpravo je v detailu vidět pokročilá koroze
mostní konstrukce a rok její výroby. Dokončení demolice a od-
stranění posledních částí přemostění proběhne do poloviny břez-
na. Již v jeho první dekádě začne příprava pro výstvabu nového
mostu. Termíny potvrdil stavbyvedoucí Martin Mohler z prová-
děcí firmy Firesta. Text a foto: František KREJZEK

»Moravskoslezský kraj předlo-
žil Sněmovně návrh novely záko-
na o ochraně ovzduší. Předklada-
telé jsou přesvědčeni, že návrhem
neporušují ústavní právo na ne-
dotknutelnost obydlí. Podle nich
by úředník mohl vstoupit do bytu
či domu na základě ohlášení o za-
hájení kontroly.« ... Tolik výňa-
tek z článku Novinky.cz ze
dne 5. ledna. 

Myslím si, že to je tak jako
vždy plácnutí do vody. Na
chvilku se zčeří hladina a za
chvíli to je zase tak, jak to by-
lo. Je přece zcela zřejmé, že
když se kontrolor předem 
ohlásí na kontrolu, tak nemů-
že nic tak závadného najít.

■ ■ ■

Vedoucí odboru životního
prostředí a služeb městské-

ho úřadu Pavel Klimovič vy-
světluje, co asi vedlo krajské
úředníky k podání takového
návrhu:

Pisatel člán-
ku vyjadřuje
pochybnosti 
o efektu připravovaného záko-
na o ovzduší, podle kterého je
možná přísnější kontrola do-
mácích topeniš� na pevná pali-
va. Víme, že vzhledem k ros-
toucím cenám plynu se mno-
ho občanů vrací k topení pev-
nými palivy. Ta však nejsou
stejně příznivá životnímu pro-
středí. Je prokázáno, že spalo-
váním koksu a černého uhlí
vzniká podstatně méně škodli-
vých zplodin, než když ve stej-
ném kotli spalujeme hnědé u-
hlí, lignit či uhelné kaly. Každý

kotel je konstruován na určitý
druh paliva a pokud je topi-
vem jiné, než předepsané pali-
vo, je zaděláno na produkci
nedýchatelných zplodin škodí-
cích zdraví a otravujících oko-
lí. Domácí topeniště se napří-
klad v roce 2007 podílela 27,6

% na emisích
tuhých znečiš-
�ujících látek

(TZL = prachu). Největším
producentem prachu jsou ale
velké zdroje (hutě, koksovny,
ocelárny, energetické výroby),
ty se podílely na produkci TZL
39,6 %. U tohoto znečištění je
také vysoký podíl automobilo-
vé dopravy - 24,2 %.

Při spalování však vzniká
ještě nebezpečnější produkt, 
a sice těkavé organické látky 
označované zkratkou VOC,
což jsou organické sloučeniny,
které se vážou na polétavý
prach, který vdechujeme. Pod-

le statistických údajů za rok
2007 se malá domácí topeniš-
tě na emisích VOC podílela 
65,1 %, což je 6x více než emise
VOC z velkých zdrojů (10,6 %).

Z uvedených údajů je zřej-
mé, jak jsou malé zdroje zne-
čiš�ování (tedy domácí kotle 
v rodinných domcích) nebez-
pečné pro znečiš�ování ovzdu-
ší. V návrhu se dokonce před-
pokládá, že emisní a technické
parametry bude možné ověřit
odebráním vzorku sazí z komí-
na, a tak získat důkaz o druhu
spalovaného paliva, případně
vyměřit poplatek za nesprávné
spalování. 

Vláda sice návrh Morav-
skoslezského kraje na kontro-
lu domácích topeniš� nepod-
pořila, rozhodnutí však záleží
na parlamentu. Doufám, že
aplikace nového zákona v pra-
xi povede postupně ke zlepše-
ní kvality ovzduší.

Vyřeší něco nový zákon o ochraně ovzduší?

p í š e t e  n á m

Životní prostředí a zejména čistota ovzduší, ve kterém žije-
me a dýcháme, je tématem dopisu čtenáře Jana Kantora, kte-
rý v něm mimo jiné píše:

Tanečníci souboru 
Kates oslaví 20 let
koncertem v kině

V tanečním souboru Ka-
tes, který působí při Domě
dětí a mládeže, se chystají na
velkou slávu. Jeho členové 
v těchto dnech naplno tré-
nují na slavnostní koncert,
kterým Kates oslaví 20 let
svého trvání. Proběhne v sá-
le kina K3 v sobotu 20. úno-
ra od 15 hodin.

Soubor Kates vznikl v roce
1989. »Dvacetiletou éru Katesu
si připomeneme dvouhodinovým
programem. Představí se v něm
všech zhruba 140 členů, od tříle-
tých dětí až po dospělé,« říká ve-
doucí souboru Kates Lýdie
Balcárková a dodává: »Diváci
uvidí starší tance, stejně jako zce-
la nové choreografie. Připravili
jsme si i řadu překvapení, která
ale nechci dopředu prozrazovat.«

Vstupenky na koncert v hod-
notě 50 korun jsou v předpro-
deji výhradně v domě dětí 
a mládeže (za parkem). Zájem-
ci si je mohou zakoupit u Lý-
die Balcárkové vždy v úterý 
a ve čtvrtek v době od 12 do 18
hodin. (luk)
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(Dokončení ze str. 1)
Dívky absolvovaly čtyři sou-

těžní disciplíny. Po rozhovoru 
a volné disciplíně to byla při-
pravená choreografie ve fotba-
lovém dresu na píseň Zelená je
tráva. Čtvrtou byla módní pře-
hlídka, ve které každá z osmi
děvčat volila nápadité oblečení
pro letošní zimu.

Dívce roku 2010 prospělo nové pr

Pes není hračka na pár týdnů

(1) Soutěžící děvčata předvedla svůj vkus volbou zimního oblečení. (2) Klára Čermáková je žákyní ZŠ na ulici Čs. armády. Foto: František Krejzek

Sál kina K3 byl z velké části
zaplněn, takže se není čemu di-
vit, že při hlasování o nejsym-
patičtější Dívku publika bylo 
odevzdáno 150 kuliček, které
diváci dostali při vstupu do sálu.
Ti svými hlasy zvolili Dívkou
publika Kláru Čermákovou.

»Letošní městské kolo se stalo
modernějším v mnoha oblastech.

Jednak se konalo poprvé ve velkém
sále, příznivou atmosféru v něm
vytvořila nebývale početná divác-
ká kulisa, hodnotila výrazně po-
změněná porota, bodové hodnoce-
ní se ukládalo průběžně do počíta-
če. Pečlivá příprava organizátorů,
kvalitní moderátorka spolu s od-
vážnými soutěžícími dívkami - to
vše vytvořilo pestrý kaleidoskop zá-

bavy. Vítězka si navíc odnesla také
cenu publika, takže porota zřejmě
zvolila dobře,« hodnotil pozitiv-
ně letošní kolo předseda poroty
Zdeněk Veselý, který v ní zasedá
již od začátků soutěže v našem
městě. Členkou sedmičlenné
poroty byla také ředitelka Domu
dětí a mládeže z Mohelnice, kte-
rá hodnotí celostátní finále.

Psí útulek má od loňska za-
teplené všechny boudy, ale ve
dvacetistupňových mrazech to
pomůže jen částečně. Někteří
psi proto mají na sobě oblečky.
Zaměstnanci je pravidelně ven-
čí v areálu útulku. Pokud si u-

děláte procházku do Šunychlu,
vezměte s sebou pro ně nějaké
dobroty. A kdo se rozhodne ně-
kterého z pejsků odvést domů,
má na dva roky odpuštěny po-
platky. Ve 23 kotcích najdete
hotové hlídače, ale i malá štěňa-

ta. Všechny němé psí tváře če-
kají. Na nového pána - přítele.

V útulku jsou vyhrazené ná-
vštěvní hodiny, ale pro jistotu
si schůzku dopředu domluvte
na telefonním čísle 733 753
865. Útulek je pro návštěvníky
otevřen v pondělí, čtvrtek a pá-
tek od 15 do 17 hodin, úterý od
7 do 9 hodin a v neděli od 14 do
18 hodin. (frk)

Pes, přítel člověk. Platí to i obráceně? Asi ne vždy, jak jinak
by se mohlo stát, že v šunychelském útulku pro psy je právě teď
19 opuštěných zvířat?

V šunychelském útulku je tak různorodá nabídka psích ras, že si určitě vyberete. Foto: Eva Liszoková
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Kachnička mandarinská (Aix galericulata)
Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (55)

rostředí

Jako lesní kachna žije s obli-
bou na jezerech, říčních ostro-
vech a v lužních lesích. Kačeři
tokají časně zjara a vystavují
na obdiv své pestré peří s na-
dmutou hrudí a vztyčenou
chocholkou na hlavě, přitom
jemně a melodicky hvízdají. 
V červnu a červenci sedí ne-
nápadně zbarvená kachna na 9
až 12 vejcích po dobu 28 až 30
dnů. Hnízdí jak ve vyhnilých
pařezech, tak i vysoko v koru-

nách stromů. Kachňata jsou
ihned velmi čilá a po vylíhnutí
seskakují dolů. Pád z výšin na
zem jim vzhledem k nízké
hmotnosti a měkké vrstvě listí
a bylin nijak neublíží.

Kachničky mandarinské se-
dají rády na větve nad vodou
nebo na kameny trčící z vody.
Létají rychle a obratně a mimo
jarní tok jsou velmi tiché. U nás
hnízdila zatím jen jednou, ale
přesto se v Česku v posled-

ních letech objevuje stále čas-
těji, např. v lednu 2008 bylo
zjištěno 23 jedinců. Pro uprch-
líky z chovů je charakteristic-
ké pravidelné rozložení výsky-
tu po celý rok. U nás se obje-
vují většinou v lednu, takže 
v tomto případě jde o zimují-

cí, volně žijící příslušníky zá-
padoevropské populace. V Bo-
humíně byla tato kachna pozo-
rována na Odře, loni v lednu
jsme ji pozorovali s kolegou
G. Chlebikem také severně od
soutoku s Olzou.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Kachnička mandarinská pochází z Dálného východu. V za-
jetí byla chována především v Japonsku a díky svému bizarní-
mu zbarvení se stala oblíbeným parkovým ptákem i v Evropě.
Velikost zdivočelé populace v Anglii i v dalších zemích západ-
ní a střední Evropy je odhadována na 3 900 hnízdních párů.

Kačer kachničky mandarinské má pestré peří, kačena je nenápadnější.

Vloni se bohumínským rodinám narodilo
246 miminek. Bylo mezi nimi 127 děvčátek 
a 119 chlapečků. Rodiče jim dali celkem 111
různých jmen. Holčičky dostaly 61, klučíci 50
křestních jmen.

Mezi nejfrekventovanější chlapecká jména již
několik let patří David a Tomáš, vloni shodně po
sedmi, Honzíků přibylo 8. O rok dříve mělo jmé-
no Honza útlum, rodiče pojmenovali jen 3 chla-
pečky tímto typicky českým jménem. U holčiček
bude v Bohumíně po loňské »úrodě miminek« o 7
Kristý(i)nek více, do čela četnosti se probojovala
také Klárka a Veronika (shodně po pěti). V roce

2008 preferovali rodiče děvčat úplně jiná jména -
Eliška (7), Karolínka (6) a Adélka (6). 

V některých rodinách se rozhodli dát dítěti dvě
jména a byli to pouze chlapci - Dorian Michal, Jo-
zef Sebastian, Matěj Pavel, Maxim Andrei, Ro-
man Pavel, Sebastian Konrad, Šimon Sebastián,
Šimon Tobiáš a Tobias David.

Rodiny, které vsadily na neotřelost a výjimeč-
nost, svým dětem přiřkly tato, u nás ne příliš
častá jména: Amálie, Beno, výše zmíněný Dori-
an, Emilly, Enrique, Fabián, Jáchym, Jessica, Le-
ontýna nebo Nicoletta.

Lucie FAJKUSOVÁ, matrikářka

Osm Honzíků, ale taky Enrique 

Loňské podzimní vítání malých Bohumíňáčků. Foto: František Krejzek

Hlavní organizátorka soutěže
Hana Tašková z Domu dětí 
a mládeže Bohumín k průběhu
soutěže řekla:. »Děvčata se moh-
la radovat z hodnotných dárků,
které do soutěže vložili sponzoři.
Všechny soutěžící dostaly napří-
klad kosmetický balíček v hodnotě
tisíc korun. Škoda jen, že účast se-
bevědomých dívek z našeho města
v této hezké soutěži s 15letitou tra-
dicí je tak malá. Vítězkám letošní-
ho 21. ročníku soutěže Dívka roku
2010 přeji v oblastním kole mnoho
štěstí.«

Na závěr Hana Tašková do-
dala: »Všem dárcům bych chtěla
poděkovat za hezké ceny nejen pro
vítěznou trojici dívek. Jsou mezi
nimi Městský úřad Bohumín,
BSK Metal, Bospor, Trend - Ond-
řej Maslonka, restaurace Maják -
Roman Kwaśný, Jarmila Adamo-
vá, Jana Tvrdá, kadeřnictví Coif-
fure - Ondřej Glac, Studio Cos-
metic Mary Key - Doris Starzyko-
vá, Textil Iveta - Jindřich Kloda.
Také děkuji agentuře K3, kde se
tato celoměstská akce poprvé 
uskutečnila.« 

První tři vítězky postupují do
oblastního kola, které se bude
konat 9. dubna v Domě dětí 
a mládeže v Orlové.

František KREJZEK



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  3  /  2 0 1 0

Mistrovství Moravy v silovém trojboji 

FBC Fermente uprostřed florbalové sezóny

První z letošních postupových soutěží v si-
lovém trojboji - Mistrovství oblasti Morava
mužů a žen pro rok 2010 - se konala 30. ledna
ve sportovní hale v Podivíně. Silového klání
se zúčastnil i člen oddílu TJ Viktorie Bohu-
mín 15letý dorostenec Tomáš Turek.

Na mistrovství Moravyv silovém trojboji se
utkalo celkem 62 soutěžících ve 13 váhových ka-
tegoriích. Pro dorostence a juniory, kteří se
chtějí zúčastnit mistrovství ČR talentů, je účast
na této soutěži povinná jako nominace na mist-
rovství ČR dorostenců a juniorů. 

V silně obsazené kategorii mužů do 90 kg (de-
vět soutěžících bez rozdílu věku) obsadil Tomáš
Turek sedmé místo s výkony: dřep 165 kg,
benchpress 105 kg, pozved 190 kg a celkový troj-
boj 460 kg.

V rámci vyhodnocení byla vyhlašována i tzv.
talentovaná mládež - dorost, která byla hodno-
cena přepočtem podle tabulek Wilkse (bez roz-
dílu hmotnosti). Ze čtrnácti dorostenců skončil
Tomáš na pátém místě.

Náš cíl, nominovat se na mistrovství ČR do-
rostenců v trojboji, které se koná 27. března 
v Sokolově, byl splněn.

Text a foto: Martin TUREK Tomáš Turek zdolal při pozvedu váhu 190 kg.

Florbalová sezóna 2009/
2010 vstupuje do své druhé
poloviny, a tak přicházíme 
s malou rekapitulací výsled-
ků týmu FBC Fermente Bo-
humín v její první části.

Po 12 odehraných utkáních
se klub nachází na sedmé příč-
ce Moravskoslezského přebo-
ru mužů - divize B se třemi vy-
hranými, dvěma remizovaný-
mi a sedmi prohranými zápasy.
V soutěži startuje v letošní
sezóně 11 florbalových týmů 
z Moravskoslezského kraje. 

Jako v několika předcháze-
jících letech i letos je domov-
skou halou bohumínského
klubu tělocvična při Základní
škole v Horní Suché. Klub
má nyní 17 hráčů a v polovině
měsíce listopadu loňského ro-
ku angažoval trenéra, který 
k týmu přišel z konkurenční-
ho 1. FBK Eagles Orlová. 

Další utkání čekají na bohu-
mínské hráče 13. února, kdy se
ve sportovní hale ve Stonavě
utkají s týmy SK FBC Třinec
a FBC Fencers Havířov. 

V sestavě týmu FBC Fer-
mente Bohumín jsou brankáři

Petr Kajzar a Jan Šaržík, o-

bránci Marek Šalaga, Jakub

Cieslar, Martin Tartaini, Ka-

mil Kaspřak, Jan Wojnar a Lu-

káš Drobík. Útočníky jsou Ro-

bert Mikloš, Jan Dohnal, Vác-

S číslem 13 Jan Dohnal, s desítkou Kamil Kaspřak. Utkání s SK Stonava skončilo 2:9 v neprospěch FBC 
Fermente. Foto: Ladislav Káňa

lav Borusík, Martin Jurczyk,

Ondřej Šalbut, Pavel Pala, Ja-

roslav Pietrasz, Jan Ciastoň 

a Jakub Kubík. Klub trénuje

Michal Paramonov.

Ondřej ŠALBUT

p r á c e

Bospor přijme 
strojníka

BOSPOR, spol. s r.o., Ko-
perníkova 1174, Bohumín
vypisuje výběrové řízení 
na místo strojník zimního
stadionu.

Jeho pracovní náplní je řídit
bezpečný, bezporuchový a hos-
podárný provoz chladícího za-
řízení systému čpavek-solan-
ka, obsluhovat agregáty chla-
dícího zařízení, provádět údrž-
bu zařízení zimního stadionu 
a ledové plochy. 

Předpokládaný nástup je 1.
dubna 2010, zástup za dlouho-
dobou nemocenskou.

Přihlášku s požadovanými
doklady zašlete nebo doručte
do 28. února na adresu Bo-
spor spol. s r.o., Koperníkova
1174, 735 81 Bohumín (správ-
ní budova společnosti v areálu
Hobby parku).

Bližší informace podá Jana
Dziadziová, personální úsek,
telefonní číslo 596 016 532 
nebo e-mail: dziadziova.jana@
bospor.info. Podmínky a dopl-
ňující informace najdete na
www.bospor.info. (dzi)
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Denní centrum potřebuje boty,
teplé oblečení a přikrývky

p o z v á n k a

Úspěšný vstup
malých judistů
do nového roku

Svou první soutěž v roce
2010 mají za sebou nejmlad-
ší bohumínští judisté. Vítěz-
ná vlna je ani v novém roce
neopustila a pro první letoš-
ní medaile si zajeli 16. ledna
do Třince.

Tamní tradiční lednová sou-
těž tentokráte popřela svůj ná-
zev »Malá« cena a v kategori-
ích benjamínků a mladších žá-
ků se honosila účastí takřka
200 závodníků z 20 oddílů
nejen z Čech, ale i ze Sloven-
ska. V tvrdé konkurenci Bo-
humín zabojoval a v celko-
vém hodnocení oddílů obsadil
skvělé druhé místo!

První překážkou pro někte-
ré bohumínské judisty byl ne-
příjemný přechod z mladší
kategorie benjamínků do star-
ší kategorie mladších žáků. Zá-
vodníci však tuto záležitost
zvládli výborně a například
Lucie Gawliczková s Viktorií
Kučerovou své váhové katego-
rie dokonce vyhrály. Další zla-
to přivezla v kategorii benja-
mínků Klára Žáková. 

Kromě zmiňovaných tří zla-
tých medailí přivezli ještě 
7 stříbrných Buch, Lukosz,
Staněk, Hanák, Kochová,
Pončíková, Hekelová a 3 bron-
zové pak Hujo, Čepelák a Za-
věruchová. Dohromady tedy
máme od 20 závodníků 13 me-
dailí.

»Samozřejmě jsem rádi, že me-
daile vozí většina našich tradič-
ních borců, velice nás ovšem pře-
kvapil výkon některých nových
přírůstků. Začali trénovat teprve
v září po náborech. Ve velice
kvalitně obsazených váhových
kategoriích dobrý výkon podal
například Martin Kulíšek, suve-
rénní výkon Kláry Žákové a Mar-
tina Hanáka jsou inspirací pro 
ostatní naše závodníky,« zhod-
notil výsledky hlavní trenér
František Walter.

Filip WALTER

Bohumín mezi oddíly 
na druhém místě 

Pánské zimní boty a teplé přikrývky. Po
těchto věcech je teď v denním centru pro o-
soby bez přístřeší v Pudlově největší zájem.
Lidé, kteří mají takové věci doma, nepotře-
bují je a mohli by je darovat,
jsou vítáni v šatníku Charity
Bohumín. 

Charitní šatník sídlí ve stejném objektu jako
centrum pro osoby bez přístřeší, na Drátoven-
ské ulici 197 v Pudlově.

Charita se ve spolupráci se sociálním odbo-
rem radnice snažila maximální počet bezdomov-
ců ještě před příchodem tuhé zimy umístit do
některého z azylových domů a nocleháren 
v okolí. »Část lidí ale zůstala v městské čekárně na

nádraží a část žije venku v různých přístřešcích. Pře-
devším těm, kteří žijí venku, se v centru snažíme zaji-
stit čepice, rukavice, teplou bundu a boty. Zejména
pánské zimní boty jsou problémem, takových máme

k dispozici velmi málo,« uvedla ve-
doucí denního centra pro osoby
bez přístřeší Pohoda Zdeňka

Kniezková Brňáková.
Případní dárci nepotřebných zimních svršků

se mohou obrátit na charitní šatník. V pondělí 
a ve středu má otevřeno od 14 do 17 hodin. 
V pondělí od 8 do 17 hodin mohou lidé věci 
odevzdávat také v ředitelství Charity na Štefáni-
kově ulici 857 v Novém Bohumíně.

Lukáš KANIA

Foto: Lucie Balcarová

pomáháme

Největší výrobce železničních
kol a dvojkolí v Evropě získal 
z prostředků Evropského soci-
álního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost dotaci ve
výši 4 250 tisíce korun a ze stát-
ního rozpočtu ČR pak 750 tisíc
korun, což odpovídá pravidlům
fondu. K celé částce pak přidal
více než 300 tisíc korun Bona-
trans Group z vlastních zdrojů.
Hlavním tématem projektu je
boj s krizí prostřednictvím
vzdělávání zaměstnanců. 

»Jsme přesvědčeni, že současná
krize je příležitostí ke zlepšení znalos-
tí a dovedností našich pracovníků.
Proto jsme vypracovali projekt, kte-
rý byl nakonec úspěšný. Je to velká
pomoc pro rozvoj našich pracovní-
ků. Ve firmě máme 104 lídrů vý-
robních týmů,« říká tisková mluv-
čí společnosti Petra Klusková.

Kromě zvýšení osobních do-
vedností jako jsou řízení času,
manažerské techniky či komu-
nikace, získají pracovníci i in-
formace z oblasti pracovního
práva a ekonomiky. (pas)

Bonatrans školí za peníze z EU 
Významný úspěch v oblasti získávání financí z evropských

fondů se podařil společnosti Bonatrans Group. Na boj proti
dopadům celosvětové krize prostřednictvím vzdělávání za-
městnanců získala firma dotaci ve výši 5 milionů korun. Pení-
ze bude čerpat až do roku 2011 na proškolení více než 100 líd-
rů výrobních týmů.

Přijďte si dát flek
na stosedmu

Turnaj v mariáši O bohu-
mínské hrabátko letos proběh-
ne již poosmé. Místem karet-
ních triků se stane 13. února
restaurace Kuželna. Zájemci se
mohou přihlásit přímo na mís-
tě v den konání od 7.30 do
8.45 hodin. Startovné je 200
korun. Není možno zapsat ví-
ce než 81 hráčů. Dopoledne od
9.15 do 12.15 hodin proběh-
nou první tři kola, po obědové
přestávce od 13 do 15 hodin 4.
a 5. soutěžní kolo. Finálové
hry jsou na programu od 15.30
do 16.30 hodin. V 16.45 hodin
začíná vyhlášení vítězů. Jsou
připraveny hodnotné ceny pro
prvních dvacet hráčů. (rab)
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Posledních 20 let – zamyšlení

Soudruhu předsedo, častá 
otázka, kterou si pokládá velké
množství lidí je, jak posledních
20 let, pro české občany tak
převratných, ale i bolestivých,
ovlivnilo svět? Jaká byla 
vlastně politika našeho státu? 

Především z mapy světa
zmizel Sovětský svaz, roz-

drobil se na mnoho států a dokonce nástupnic-
ké státy prošly řadou »barevných revolucí«.
Některé z nich se ze sféry Ruska převedly do
sféry Spojených států. Samostatná Ruská fede-
race se nejprve pod vedením Borise Jelcina pře-
měnila v zemi oligarchů, která už nebyla prvo-
řadou velmocí, ale zemí spíše druhořadou, ales-
poň v porovnání se světovládnými Spojenými
státy, které na moment držely 
otěže jednopolárního světa. 

A co státy mimo Sovětský svaz?
Tak jako Sovětský svaz, zanikla řada dalších

státních celků, došlo k dramatickému dělení
způsobené nacionalismem a vnášenou nábožen-
skou nesnášenlivostí, to vše v zájmu globalizo-
vaného kapitálu pod starořímským heslem „roz-
děl a panuj“. Hřmění války bez souhlasu Rady
bezpečnosti OSN krvavě dělilo Jugoslávii. Naš-
těstí bez krve a střelby nám vnutili rozdělení na-
šeho Československa. Válka však nebyla jen vý-
sadou Balkánu či blízkovýchodního středomoř-
ského pobřeží. Válčilo se a válčí pod podivnými
záminkami v Iráku, Afghánistánu, v řadě afric-
kých zemí a žel, u mnoha těchto střetů asistují
čeští vojáci bojující v cizím zájmu a žoldu, ale za
peníze nás všech, občanů České republiky.

Jaký vliv na dění ve světě měl útok na americká
»dvojčata«?

Svět po 11. září 2001 byl vtažen za více než po-
divných okolností do zcela nové doktríny, tzv.
boje proti terorismu. Paušální vyjádření, která
odůvodňují mnohé vojenské a další velmi spor-
né akce, nová kola zbrojení a bizarních »hvězd-
ných válek«. Lidé na celém světě ale nejsou o je-
jich účelnosti přesvědčeni. Dokonce i spojenci
Spojených států snahy Bushova týmu podporo-
vali jen velmi neradi, a po překrucování faktů,
kromě snad podlézavých pravicových představi-
telů České republiky. Bankrot této politiky a vy-
ložené lži - i to byl jeden z důvodů, proč konzer-
vativci Bushova vedení propadli v prezident-
ských volbách a novým prezidentem USA se
stal Barack Obama. Loni již nový americký pre-
zident dostal dokonce Nobelovu cenu míru. Ni-
koli za to, co především udělal, ale že jeho Ame-
rika změnila přístup, nabídla jistý stupeň dialo-
gu, namísto namyšlenosti.

Jak se dívat na současnou světovou krizi?
Krize, jež nás všechny zasáhla, nebyla první,

nebude ani poslední. Kritice ortodoxních za-

stánců liberalismu, že jejich opatření mající krizi
zastavit, jsou příliš socialistická, se u nás vysmál
před několika dny i politolog kdysi blízký Václa-
vu Havlovi – Jiří Pehe. Někteří ekonomové 
a politologové dokonce vyvozují, že právě tato
krize dokázala, jak liberální kapitalismus spěje 
k zániku a předpověděli i jeho pád. Bylo by
však předčasné jeho konec spojovat právě 
s touto krizí. Je jen možné, že právě ona však 
urychlí konec nadvlády dolaru a možná vznikne
i nové světové platidlo, které napomůže vyvede-
ní světa z překonaných schémat.

To by časem znamenalo konec nadvlády jedné země
nad světem?

Ukázalo se, že ve světě vznikají nová ekono-
micko-politická centra, jež se krok za krokem
prosazují nejen na mezinárodním trhu, ale stá-

vají se nepřehlédnutelnou silou
mezinárodních vztahů. Dokáza-
la to i organizace olympiády 

a ohromným skokem do 21. století Čínská lido-
vá republika, jejímiž dlužníky jsou jak Indie,
Brazílie, Jihoafrická republika, ale též samotné
Spojené státy americké. Kroky dříve podceňo-
vaných ekonomik, které nepřijaly neoliberalis-
mus jako ekonomický model cesty kupředu,
kontrastují se stagnací Spojených států, kde
žebračenky potřebuje každý osmý občan, jak 
uvedl New York Times. Čtyřicet sedm milionů
Američanů, což je 17 %, nemá žádné zdravotní
pojištění, a tudíž nemají právo na lékařské 
ošetření. Mnohamiliardové zadlužení a neřeše-
ní základních problémů ještě za prezidenta 
Bushe dokonce ohrozilo budoucnost země, což
způsobilo, že někteří američtí politologové
předpověděli v dohledném horizontu rozpad
Spojených států.

Jaká byla těch uplynulých 20 let politika 
našeho státu?

Česká diplomacie se především za vlády pra-
vicové koalice z těchto skutečností nepoučila.
Důsledkem není jen ztráta našich východních
trhů koncem devadesátých let, ale především
propad našeho zahraničního obchodu; ne-
schopnost vyjednávání při krizích z počátku
minulého roku; blamáž způsobená postoji ně-
kterých českých politiků kolem tzv. raketového
štítu, na kterou koncem minulého roku upozor-
nil i profesor Brzezinski; sporné postoje vůči
Čínské lidové republice a dalším zemím, které
se odmítly podřídit tlaku Bushova týmu; mili-
tantní politika vůči Rusku; jednoznačná podpo-
ra vojenského řešení některých světových pro-
blémů a vysílání vojenských misí do akcí, které
nejsou v našem zájmu. A zvláště pak neexistu-
jící koncepce směrem k dalším významným re-
gionům a zemím světa.

Za rozhovor poděkoval 
Jiří STRNAD, předseda MěV KSČM

p o l i t i k a

Rozhovor  s  místopředsedou pos lanecké  sněmovny  
a  předsedou ÚV KSČM Vojtěchem F IL IPEM
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Prázdninový provoz
mateřských škol 

I když jsou letní prázdniny
ještě daleko, dovolenou je
třeba plánovat v předstihu.
A tak je dobré vědět, kdy bu-
du moci o prázdninách za-
vést děti do školky a kdy si 
s nimi vyrazit třeba k moři.

1. - 16. července 2010 
■ MŠ Smetanova, 

tel.: 596 013 071

■ SMŠ Tovární, 
tel.: 558 848 028

■ MŠ Fit – Okružní, 
tel.: 596 013 613 

19. - 30. července 2010
■ MŠ Záblatí, Na Pískách,

tel.: 596 035 010

■ MŠ Rafinérský lesík,
tel.: 596 0128 73

2. - 13. srpna 2010
■ MŠ Nerudova,

tel.: 596 013 242 

■ MŠ Čáslavská,
tel.: 596 011 160

16. - 27. srpna 2010
■ MŠ Skřečoň,

tel.: 596 033 110

■ MŠ Starý Bohumín,
tel.: 596 013 031

16. – 31. srpna 2010
■ SMŠ Bambino Záblatí,

tel.: 596 035 149

Zákonný zástupce přihlašuje
dítě sám, přednost mají děti
zaměstnaných rodičů. Termín
podání přihlášek je do 30. dub-
na. Je nutné přinést kopii »evi-
denčního listu dítěte« a do-
hodnout se na systému platby
školného a stravného. 

Zároveň upozorňujeme ro-
diče, že zápis do většiny ma-
teřských škol bude probíhat 
v měsíci květnu. Je možné se
telefonicky informovat v kaž-
dé mateřské škole. 

Pavla SKOKANOVÁ, vedoucí
odboru školství, kultury a sportu

š k o l s t v í

v í t e ,  ž e . . .
... majetkový odbor měst-

ského úřadu vylicitoval za 
období od 1. ledna do 31. pro-
since 2009 celkem 193 měst-
ských bytů? V tomto období se
uskutečnilo 241 licitací, z toho
48 licitací bylo napoprvé neú-
spěšných. (red)
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Kdo a proč zadlužuje republiku 
aneb V čem jsme v Bohumíně lepší

Musím říci, že nejsem příznivcem zadlužová-
ní. Naopak naše město pod vedením sociální
demokracie za 15 let zvýšilo městský majetek
o více než miliardu korun a zadlužení kleslo. 
V roce 1994 jsme přebrali město s dluhem 150
milionů korun při rozpočtu ve zhruba stejné vý-
ši. Dnes máme rozpočet téměř 700 milionů ko-
run a úvěry za 75 milionů korun. Většinou s do-
tovanými úroky. Jaký rozdíl!

Proto mne zlobí, když sociální demokracie do-
stává nálepku strany, která zadlužuje zemi. Měl
jsem tu možnost být přítomen v poslední době na
několika konferencích, kde odborníci a ekonomové
podali skutečný obraz o stavu financí České repub-
liky. Několik čísel: Zadlužení ČR před krizí činilo
zhruba 30 % HDP a po krizi bude o 10 % vyšší. Prů-
měrné zadlužení zemí Evropské unie před krizí je 
70 % a po krizi vzroste ke 100 % HDP. Jsme tedy
jednou z nejméně zadlužených zemí. To ale nezna-
mená, že bychom neměli zodpovědně hospodařit.
Největší dluh v historii republiky (přes 220 miliard
korun!) však způsobila vláda Mirka Topolánka a mi-
nistra financí Miroslava Kalouska, kteří si bláhově
mysleli, že krize nás mine ještě v době, kdy již
všichni ostatní věděli, že tomu tak není. 

Náš městský rozpočet na rok 2009, schvalova-
ný ve stejné době jako rozpočet státní, již počítal 

s poklesem příjmů z daní, zatímco Kalouskův před-
pokládal hospodářský růst. O čem to svědčí? 
O tom, že naše vedoucí finančního odboru je sto-
krát větší odborník než nejlepší ministr financí na
světě Miroslav Kalousek a naše bohumínské zastu-
pitelstvo mnohem moudřejší než Topolánkova vlá-
da. Ale to považuji za samozřejmost nehodnou
zvláštní pozornosti, to ví skoro každé malé dítě.

Chtěl bych však vyvrátit mýtus, že ODS je 
ochráncem stavu veřejných financí na konkrétních
příkladech. ČSSD je vytýkáno, že chce zachovat
vyplácení mateřské ve stejné výši jako doposud 
s dopadem 750 milionů korun za rok. Ale ODS chce
navýšit počet vojáků v Afghánistánu se stejným
dopadem. Nechci hodnotit, co je důležitější. ČSSD
je kritizována, že chce důchodcům kompenzovat
zvýšení výdajů na živobytí ve výši 2 400 korun. Ale
nikde se nedočtete, že senátoři ODS schválili sníže-
ní spotřební daně z piva. Asi proto, aby si důchodci
mohli dát zlevněné pivo, když jim ODS kompenzaci
zamítne. ČSSD je také vyčítáno, že chce omezit po-
platky placené zejména za léky. Ale senátoři ODS
navrhovali zrušení poplatků za rozhlas a televizi 
s dopadem téměř 8 miliard korun ročně na státní

p o l i t i k a

rozpočet. Ani se nezačervenali, že zadlužují zemi. 
A líbilo by se to jistě všem! ČSSD prosadila v roz-
počtu navýšení výdajů na chod sociálních ústavů 
a domovů důchodců na úroveň roku 2009. Jak se
opovážila, vždy� je třeba šetřit! Ale ODS trvale blo-
kuje zdanění hazardu ve stejné výši. Hazard je tře-
ba podporovat, vždy� důchodci si mohou zkusit na
domov důchodců vydělat u hracích automatů... 
A konečně ČSSD způsobuje problémy státnímu
rozpočtu, když nechce, aby se snižovaly platy uči-
telům, zdravotním sestrám a lékařům, policistům,
sociálním pracovníkům a hasičům. Naopak ODS
sníží zdanění luxusních aut a platů nejvíce vydělá-
vajícím. Aby si mohli zaplatit soukromé učitele, 
operaci a ochranku...

Je škoda, že se v Parlamentu ČR nevede seriózní
debata o hledání společného řešení dopadů krize 
a namísto toho probíhají obstrukce. Je škoda, že se
píše jen o schodku rozpočtu, když každý ekonom
ví, že národní hospodářství je vícekriteriální záleži-
tost. Jde přece také o nezaměstnanost, výši infla-
ce, sociální smír, míru chudoby, hospodářský růst,
rozvoj infrastruktury, úroveň vzdělávání...

Ještě štěstí, že při zasedání zastupitelstva naše-
ho města máme dostatek zdravého rozumu, aby-
chom tyto problémy nepřenášeli na naše občany 
a uměli se dohodnout.

Petr VÍCHA, MO ČSSD

Noví občánci našeho města 
Do pamětní knihy města Bohumína byli zapsáni malí

Bohumíňáčci:
Adéla Gabčová ● Samantha Hangurbadžová ● Adéla Hubálková

● Jakub Jendřejčík ● Jan Kosíř ● Jaromír Luzar ● David Mezei ●

Vlasta Mirgová ● Alexandra Moricová ● Tobiáš Palka ● Vojtěch

Palov ● Andrea Plasuňová ● Alexander Pompa ● Daniela Slavíková

● Marek Szcypinski ● Zuzana Štěrbová ● Klára Václavíková

● Jiří Vachtarčík ● Kamila Vavříčková ● Jan Vicher ● Amálie 

Vyletělková. Lucie FAJKUSOVÁ, matrika

●Prodám dr. byt 3+1/B,74 m2

v Bohumíně, nízká zástavba,
cena 830 tis. Kč (dohoda). RK
nevolat! Info ✆ 723 316 403.

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-
berců, samonivelační stěrky,
renovace parket. Více na www.
dvfloor.cz. ✆ 604 265 861.

● Půjčka bez poplatků pro
zaměstnance, důchodce, OSVČ
(s prokázáním příjmu), na zá-
stavu domů, bytů, družstev-
ních bytů, chat (bez prokázání
příjmu). Exekuci řešíme. ✆
774 828 496.

● Koupím dr. byt nebo
rod. dům v Bohumíně a okolí,
platím v hotovosti, ne přes
RK!!! ✆ 736 228 883.

● Koupím dr. byt 3+1, ide-
álně v centru města, ne ve vě-
žáku! ✆ 605 521 531.

● Pronajmu dlouhodobě
0+1 s lodžií v centru Boh., e-
vent. prodám do os. vlastnic-
tví, ✆ 736 228 883.

● Prodám pěkný, slunný
dr. byt 2+1, 55 m2 v Bohumí-
ně. Nachází se v nízké zástavbě

i n z e r c e v domě po celkové revitalizaci.
V bytě byly provedené opravy.
✆ 604 629 258.

● Prodám byt 4+1 v Orlové
u nemocnice ve velmi dobrém
stavu za výhodnou cenu. ✆
606 300 200.

● Pronajmu dr. byt 1+1
v přízemí, centrum Bohumí-
na, ✆ 736 538 409.

● Prodej bytu 2+1 v Dolní
Lutyni, 2. p., balkon zděn.,
levně. ✆ 731 785 277.

● Prodám stav. parcely
v N. Bohumíně od 1 000 - 4 000
m2, IS na hranici pozemků, ce-
na dohodou, ✆ 773 676 786.

● Byt 0+1 s lodžií pronajmu
nebo odprodám do os. vlast-
nictví, ✆ 736 622 883.

● Přijmu prodavačku do
trafiky v Boh., podmínka ZTP
nebo částečný invalidní dů-
chod, ✆ 736 288 883.

● Prodám dr. byt 1+1, 50
m2, přízemí, cihlový dům, níz-
ký nájem, plast. okna, nutná
oprava. ✆ 603 366 056.

● Prodám místo pro hrob
v Záblatí, cena dohodou, 
✆ 596 035 134.

Ondřej Balog, * 1951, Bohumín ● Josef Bláha, * 1929, Bohumín

● Petr Mitko, * 1956, Starý Bohumín ● Danuška Mikulášková, 

* 1948, Bohumín ● Miroslav Marszalek, * 1956, Bohumín-Záblatí

● Pavel Kolařík, * 1933, Bohumín ● Josef Skurka, * 1930, Bohu-

mín ● Olga Kubisztalová, * 1921, Starý Bohumín ● Emil Baláž, 

* 1934, Bohumín ● Marta Markowská, * 1943, Bohumín ● Marie

Opicová, * 1925, Bohumín-Skřečoň ● Vlasta Balážová, * 1937,

Bohumín ● Erna Kochová, * 1923, Bohumín ● Hermína Drobíková,

* 1922, Bohumín ● Radomír Grobelný, * 1951, Bohumín ●

Jaroslav Bilnica, * 1958, Bohumín ● Žofie Sabelová, * 1939, 

Bohumín-Záblatí ● Tomáš Krupa, * 1949, Bohumín ● Baltazár

Hengericz, * 1934, Starý Bohumín ● Milada Pěchová, * 1936, 

Bohumín ● Eliška Větřáková, * 1918, Starý Bohumín ● Pavla 

Löffelmannová, * 1950, Bohumín ● Štefan Fojtaník, * 1948,

Bohumín. Marcela LYSÁ, matrika

Naposledy jsme se rozloučili
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Vzpomínky - úmrtí

Vzpomínka je trvalejší,
nežli květy nejkrásnější.

Květy uschnou, 
uvadnou, vzpomínky 

navždy zůstanou.

�
14. února by se dožila

80 let naše sestra 

a teta 

paní Anna KLIMŠOVÁ
z Vrbice. 

Vzpomíná sestra Alžběta Kudlová 

s rodinou.

Odešel jsi, 
jak osud si to přál, 
ale v našich srdcích 

žiješ stále dál. 

�
12. února vzpomeneme

5. výročí úmrtí 

mého manžela 

pana Vladimíra ZATLOUKALA. 

S úctou a láskou vzpomíná manželka Jana,

syn Kamil a ostatní příbuzní, 

přátelé a známí.

23. února 

vzpomeneme 

nedožitých 100 let 

naší maminky 

paní Marie
CYSARZOVÉ 

z Bohumína. 

�
S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Inge a Markéta s rodinami.

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

nikdy nezapomene.

20. února 

vzpomeneme 

5. smutné výročí, 

kdy nás opustil 

pan PhDr. Evžen KIJONKA
ze Skřečoně. 

Stále vzpomínají manželka Eliška, 

dcery Dáša a Eliška s rodinami 

a syn Libor.

Neplačte nad mým osudem,
nerušte můj věčný sen,

vždy
 útrapy a mnoho bolu 
mě provázelo životem.

22. února 

vzpomeneme 

roční výročí 

nečekaného odchodu 

pana Petra DOHNALA. 

�
Za rodinu maminka, sestra Veronika, 

babička a všichni příbuzní.

To, že se rána zahojí, 
je jen zdání, v srdci 

nám stále zůstává bolest
a vzpomínání.

�
15. únor je dnem 

5. smutného výročí,

kdy nás navždy opustil 

pan Bruno SLANINA. 

S láskou vzpomíná manželka, 

syn a dcera s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě máme 

a navždy budeme mít.

15. února uplyne 1 rok

od smrti našeho syna,

bratra a strýce 

pana Zdeňka WAJDY. 

�
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou

manželka, bratr, neteř a kamarádi.

Život lidský je okamžik pouhý, 
pro každého člověka různě dlouhý. 
Dnes již nevzbudí Tě krásný den, 

na tichém místě odpočíváš a sníš svůj věčný sen.
Zůstaly jen vzpomínky na roky š
astné,

jsou v našich srdcích ukryté, hluboké a krásné.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

Děkujeme všem 

příbuzným, přátelům,

sousedům a známým

za účast a květinové

dary při posledním 

rozloučení 

s paní Hermínou DROBÍKOVOU,
která zemřela 21. ledna 2010 ve věku 87 let.

Syn Miroslav s rodinou.

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

29. ledna jsme se 

naposledy rozloučili 

s panem 
Radomírem

GROBELNÝM, 
který zemřel 21. ledna ve věku 58 let.

Děkujeme všem, kteří ho doprovodili 

na jeho poslední cestě. 

Zarmoucená rodina.

Blahopřání - jubilea
10. února oslavil své

životní jubileum 

85 let 

pan František
GRYGERČÍK

z Vrbice.

�
Všechno nejlepší, do dalších let 

hodně štěstí, zdraví a osobní pohody

přeje Petra.

14. února vzpomeneme 

nedožité 54. narozeniny 

našeho drahého manžela, tatínka, 

tchána a dědečka 

pana Milana TRUCLY.

�
S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Anna, 

dcera Anička s manželem 

a vnučkou Natálkou, 

dcera Zuzanka s přítelem Radkem.
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Petr Nevyjel
účetní

zpracování mezd
účetnictví 

daňová evidence

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

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P. O. Box 61 

735 81 Bohumín 1

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 .

Ceny inzerce v OKU (s DPH)

■ 1 započatý řádek řádkové 
inzerce 24 Kč

Komerční inzerce plošná
■ 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

■ 1 cm2 plošné inzerce 18 Kč

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

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

ROZŠIŘUJEME SLUŽBY PRO KLIENTY 
na pobočce MODRÉ PYRAMIDY:

PORADENSTVÍ K DOTACI
ZELENÁ ÚSPORAM

POMŮŽEME VÁM ZÍSKAT DOTACE SNADNĚJI. NA CO LZE
DOTACI ZÍSKAT A JAK PŘI ŽÁDOSTI POSTUPOVAT? 

Přinášíme kompletního průvodce programem Zelená úsporám!

ZKUŠENOSTI KONKRÉTNÍHO KLIENTA:
● Jak velký rodinný dům máte? Celková podlahová plocha 130 m2.
● Kolik byl rozpočet na zateplení? 460 000 Kč.
● Jak vysoká byla dotace, kterou jste získal? Získal jsem dotaci 

ve výši 201 000 Kč.
● Kam byly vyplaceny prostředky z dotace? Po dodání potvrzení

o zaplacení prací mi byla částka poukázaná na můj účet.
● Jak jste tuto částku využil? Původně jsem ji hodlal vložit jako

mimořádnou splátku úvěru. Nakonec jsem realizoval rekon-
strukci kuchyně a koupelny.

● Jak probíhalo celé vyřízení? Využili jsme komplexní nabídky
Modré Pyramidy, kde nám navrhli financování, doporučili 
auditora a stavební firmu a hlavně za nás dodali veškeré 
potřebné doklady k využití dotace.

● V čem vidíte největší pozitivum celé této akce? S manželkou
jsme byli rozhodnuti pro zateplení rodinného domu. 
Po porovnání možností nám přišlo vhodné využít dotace 
Zelené úsporam. Tím jsme snížili náklady na provoz chodu
RD, navíc jsme zvýšili hodnotu naší nemovitosti. Jako bonus
si manželka splnila sen - novou kuchyni a koupelnu.



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  3  /  2 0 1 0



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 11. do 25. února

KAM V BOHUMÍNĚ?
K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ do 28.2. 20 LET KATES. Výstava k 20. výročí bohu-
mínského tanečního souboru Kates. Foyer kina K3.

■ 13. - 14.2. v 19 hodin VALENTÝN V KINĚ. Svátek za-
milovaných oslavte v kině s »LOVE AND DANCE«, s fil-
mem o rytmu a tanci, v němž se rodí láska, 60 Kč. 
■ 20.2. v 15 hodin TANEČNÍ SOUBOR KATES 20 LET.
Vystoupení tanečního souboru, 50 Kč. Předprodej
vstupenek v DDM.
■ 21.2. v 10 hodin POVĚZ MI, ČÍŽEČKU. Divadlo pro
děti - divadlo Zlatý Klíč, Dolní Benešov. Sál kina K3.
■ 23.2. v 19 hodin ZÁMECKÉ POVÍDKY. Hudební kome-
die ze života slavného milovníka žen Giacoma Casano-
vy. Představení je náhradou za zrušený kus Koza aneb
Kdo je ta Sylvie a vztahuje se na něj divadelní předplatné.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

www.k3bohumin.cz, 
knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

telefon: 596 012 203.

■ do 27.2. VÝSTAVA SLŮNĚ & BERUŠKA. Práce dětí
a rodičů rodinného centra Slůně z Bohumína a rodin-
ného centra Beruška z Dolní Lutyně.
■ 11.2. v 17 hodin NA KOLE KOLEM MODRÉ PLANETY.
Beseda s cestovatelem Pavlem Matějkou o jeho 8 600
kilometrů dlouhé cyklistické expedici z Ostravy na nej-
severnější místo Evropy - Nordkapp, 30 Kč.
■ 18.2. od 17 do 19 hodin GRAFOLOGIE. Kurz grafolo-
gie aneb rukopisem k rozvoji osobnosti. 10 lekcí, co 14
dnů, cena  4500 Kč. 
■ 25.2. ve 13 hodin PRINCOVÉ A DRACI. Čítárnička
pro nejmenší čtenáře s dobrodružnou procházkou po-
hádkovým příběhy, oddělení pro děti.
■ 25.2. v 17 hodin THE ROLLING STONES. Hudební
beseda Petra Zlámala o legendární britské rockové sku-
pině, 30 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

Občanské sdružení Maryška, 
nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz, telefon: 776 577 722

■ 13.2. v 16 hodin RELAXAČNÍ DÝCHÁNEK. Odpočin-
kové setkání na téma práce s podvědomím aneb jak
nás ovlivňují karty, kyvadla nebo regrese. Placená akce.
■ 14.2., 21.2. ve 14 hodin KURZ KRESBY A MALBY
s Jirkou Gregerem.
■ 17.2., 24.2. v 15 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Vhodné 
i pro seniory a méně pohyblivé cvičence.
■ 19.2. v 18 hodin JAZZOVÝ VEČER. Představí se Ka-
mil a Dan Jaroňovi. Salón Maryška.
■ 20.2. v 16 hodin TAROTOVÉ KARTY. Jak pracovat 
s tarotovými kartami? Vstupné 50 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN

■ 11.2. - 12.2. v 19 hodin MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH. 
Komedie USA, Španělsko, 2009, přístupný, 60 Kč.
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■ 13.2. - 14.2. v 19 hodin LOVE AND DANCE. Polský
film, 2009, přístupný od 12 let, 60 Kč.
■ 14.2. v 10 hodin AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI. Český film, 2009,
přístupný, 40 Kč.
■ 15.2. v 19 hodin VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA.
Komedie USA, Velká Británie, 2009, přístupný od 12
let, 70 Kč (člen FK 60 Kč).
■ 17.2. v 9 hodin ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA. Francouz-
ský dokument, 2007, přístupný, 50 Kč.
■ 18.2. - 19.2. v 19 hodin 2012. Film USA, Kanada,
2009, přístupný od 12 let, 75 Kč.
■ 20.2. - 21.2. v 19 hodin TRABLE V RÁJI. Komedie USA,
2009, 113 minut, titulky, přístupný od 12 let, 60 Kč.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

bobes@bobescentrum.cz, 
telefon: 604 800 100, 604 388 853 (herna).

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, Nerudova ulice,
www.slunerc.webnode.cz

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

■ 12.2., 19.2. v 15 hodin BABYENGLISH. Výuka ang-
ličtiny pro nejmenší děti podle nejnovějších výukových
metod. Centrum Bobeš.
■ 12.2. v 10 hodin NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ 
(pouze na objednání). Centrum Slůně.
■ 13.2. v 15.30 hodin VÍKENDOVÉ SLŮNĚ na téma
»Svatba mého tatínka a mojí maminky…« Výstava fo-
tek ze svateb a povídání o nich. Centrum Slůně.
■ 14. 2. v 10.30 hodin JAK NA ŠŤASTNÉ MANŽEL-
STVÍ. Beseda s psycholožkou z Rodinné poradny. Cent-
rum Slůně.
■ 15.2., 22.2. v 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA pro rodiče
s dětmi. Klasické i netradiční výtvarné techniky pro nej-
menší (od 2 let). Centrum Slůně.
■ 15.2., 22.2. v 16 hodin PILATES PO PORODU 
S MIMINKY. Novinka, pouze na telefonické objednání.
Centrum Slůně.
■ 15.2., 22.2. v 16 hodin TYGŘÍCI. Pohybové aktivity
pro rodiče s dětmi od 18 měsíců. Centrum Bobeš.
■ 15.2., 22.2. v 17 hodin BARVIČKA. Výtvarné aktivity
pro rodiče s dětmi od 18 měsíců. Centrum Bobeš.
■ 16.2., 23.2. v 9 hodin KOŤATA. Pohybové aktivity
pro rodiče s dětmi od 10 do 18 měsíců. Centrum Bobeš.
■ 16.2. v 15 hodin CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT.
Pro děti od 0 do 12 měsíců, s rodiči, Centrum Slůně.
■ 16.2., 23.2. v 16 hodin VESELÁ NOTIČKA. Hudebně
pohybový kroužek pro rodiče s dětmi od cca 2 let.
Centrum Bobeš.
■ 16.2., 23.2. v 18 hodin ANGLIČTINA PRO MÁMY.
Výuka angličtiny ve Slůněti.
■ 17.2., 24.2. v 8 hodin PŘEDŠKOLKA SLŮŇÁTEK (Mi-
niškolička). Vhodná příprava pro vstup do mateřské
školy. Je potřeba se předem objednat. Centrum Slůně.
■ 17.2., 24.2. v 9 hodin CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI.
Od 18 měsíců a od 2 let. Společné cvičení dětí a rodičů.
Centrum Slůně.
■ 17.2., 24.2. v 15 hodin HRÁTKY S ANGLIČTINOU
PRO DĚTI od 4 let. Centrum Slůně.
■ 17.2., 24.2. v 16 hodin CVIČENÍ A POVÍDÁNÍ PRO
TĚHULKY. Předporodní kurz je zdarma. Centrum Slůně.

■ 18.2., 25.2. v 9 hodin Berušky. Cvičení pro maminky
s kojenci od narození do cca 10 měsíců. Centrum Bobeš.
■ 18.2. od 10 hodin ČTENÁŘSKÝ KLUB DĚTÍ S RODIČI
v městské knihovně.
■ 18.2., 25.2. v 15 hodin TANEČKY PRO NEPOSEDNÉ
DĚTIČKY od 3, 5 let. Centrum Slůně.
■ 20.2. v 15 hodin JÁ, MÁMA I TÁTA. Sobotní odpoled-
ní provoz herny. Centrum Bobeš.
■ 25.2. v 10 hodin VESELÉ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU. Cent-
rum Slůně. 

OSTATNÍ KULTURA

■ 11.2., 18.2. a 25.2. v 16 hodin Exit klub. Setkání
mladých lidí v klubovně na faře. 
■ 12.2. v 16 hodin MAŠKARNÍ BÁL. Společná akce
ZUŠ a KRPŠ, sál PZKO Bohumín.
■ 12.2. v 19 hodin REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA BO-
HUMÍNA. Dům služeb ŽDB Group.
■ 17.2. v 16 hodin BEST OF PIANO MUSIC. Koncert
žáků klávesového oddělení ZUŠ Bohumín, koncertní
sál ZUŠ.
■ 20.2. v 16 hodin ČAJKA. Od 18 hodin zajímavý po-
kec s hostem na téma sex - nejen ve městě.
■ 22.2. - 26.2. DÍLČÍ VÝSTAVY PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVAR-
NÉHO OBORU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. 2. budo-
va ZUŠ, Nerudova 1040.
■ 24.2. v 17 hodin ANGLIČTINA V MODRÉM. Anglicky
od začátku. Možno pro lidi do 40 let. Příspěvek 25 Kč. 

SPORT

■ 21.2. v 16 hodin AEROBIC. Cvičíme každou neděli,
sál sokolovny Záblatí.
■ 21.2. v 9 hodin ŠACHY. Viktorie Bohumín "A" - Slo-
van Havířov "C", sokolovna Starý Bohumín.

AQUACENTRUM

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

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
AQUA AEROBIC
pondělí a středa 19.30 - 20.30 hodin
Po cvičení lze 15 minut využívat pobyt na bazénové
hale, což je vhodné zejména pro relaxaci po cvičení.

ZIMNÍ STADION

Janáčkova 1218, ☎ 596 016 530, 
777 707 782, www. bospor.info

BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST:
středa 17.20 - 18.50 hodin
sobota 14 - 15.40 hodin
neděle 14 - 15.40 hodin 

DISKOTÉKA NA LEDĚ
sobota 17.45 - 19.15 hodin



Děti chodí 
do miniškoličky

Pro děti ve věku od 3 let, a po domluvě 
i pro děti mladší, nabízí rodinné centrum
Slůně takzvanou »miniškoličku«. Základy
stolování, hra v kolektivu, výtvarná a pra-
covní výchova i pohyb dle schopností a mož-
ností dětí. Stejně tak zpívání, vyprávění
pohádek a společenské hry. To je pouze
malý výčet aktivit dětské miniškoličky.
»Děti se učí poznávání barev, předmětů i zví-
řat, rozvíjení jemné motoriky, řeči a především
samostatnému pobytu v zařízení bez přítom-
nosti rodičů,« říká koordinátorka miniško-
ličky Darina Chylková. »Předškolka pro
předškoláky« v centru Slůně na Nerudově
ulici funguje každou středu. (luk)
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Školka v přírodě 
pro děti i rodiče

První týden v lednu jsme měli možnost
vyzkoušet si, jak se mají a co dělají naše
děti ve školce v přírodě. Fit-školka uspořá-
dala tradiční zimní školku v přírodě netra-
dičně s rodiči. Byl to skvělý start do nové-
ho roku. Spolu s dětmi jsme sáňkovali 
a bobovali, hráli hry a podnikali výpravy
za pokladem a taky stezku odvahy. Odmě-
nou nám byly rozzářené oči našich dětí 
a samozřejmě nalezený poklad. Paní uči-
telky s naprostou profesionalitou zvládaly
všechny situace. Myslím, že příští rok bu-
de nám rodičům líto, že naše děti už bu-
dou dost velké na to, aby školku v přírodě
zvládly samy. Vřelé díky všem paním uči-
telkám za všechny zúčastněné rodiče.

Text a foto: Vladimír a Miroslava
NÁVRATOVI

Osobnosti roku
2009 nominovány

Rada města 1. února schválila vyhlášení
TOP deseti jednotlivců a kolektivů v pres-
tižní anketě Osobnost roku 2009. Celkem
bylo v oblasti sportu, kultury a ostatní zá-
jmové činnosti podáno 18 návrhů na oce-
nění. Sedm ve sportu, osm v kultuře a tři 
v ostatní zájmové činnosti. Jsou mezi nimi
jednotlivci i kolektivy. Radní rozhodli o u-
dělení ocenění rady města ve čtyřech pří-
padech. V letošní anketě bude poprvé hod-
nocen skokan roku. Slavnostní vyhlášení
se uskuteční 9. března v 18 hodin v sále kina
K3 a hostem galavečera bude zpěvačka Mo-
nika Absolonová se svým koncertem. (red)

Ilustrační foto z loňského vyhlašování
Osobnosti roku: František Krejzek.


