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Město ocenilo Osobnosti roku 2005
Z celkem třiceti čtyř

nominovaných občanů na-
šeho města byly ve čty-
řech sportovních katego-
riích vyhlášeny Osobnosti
roku 2005. Dalšími oce-
něnými byli ti, kteří se za-
sloužili o povznesení kul-
tury a společenského živo-
ta. Uděleno bylo také oce-
nění za počin roku, zvlášt-
ní cena za celoživotní prá-
ci a byl vyhlášen čin roku. 

Díky sedmnáctimilionové in-
vestici z prostředků města zde
vzniknou v každém z obytných
pater dva dvoupokojové byty,
ve čtvrtém podkrovním patře
pak jeden byt s jedním poko-
jem a kuchyňským koutem a
jeden dvoupokojový s kuchy-
ní. Celkem zde bude k dispozi-
ci osm bytů. Podle informace,
kterou nám poskytla Eva
Mrázková z investičního od-
boru městského úřadu, se v pří-
zemí polyfunkčního domu po-
čítá s kavárnou a cukrárnou. 

Již nyní je z pohledu na 
stavbu vidět, že architekto-
nický záměr, včlenit fasádu
nového domu do starší zástav-

by, se povedl. Na první pohled
hrubá stavba nikterak ne-
narušuje čelní frontu původ-
ních domů. (frk)

▲ Při příležitosti oceňování Osobností roku 2005 byl za svůj celoživotní
přínos bohumínskému hokeji oceněn Ivan Vekter. 

Foto: Lucie Balcarová

Na pěší zóně vznikají nové byty

Slavnostní vyhodnocení pá-
tého ročníku populární ankety
Osobnost roku 2005 proběhlo
ve čtvrtek 23. února v kinosále
K.A.R.  Do užší nominace
postoupilo jedenáct jednot-
livců a čtyři družstva v oblasti
sportu a sedm jednotlivců 
a pět kolektivů v oblasti kultury.

Ti byli v průběhu slavnostního
večera oceněni a získali sym-
bolickou peněžitou odměnu
nebo permanentku do aqua-
centra. Jména těch nejlepších
navrhovali samotní občané i kul-
turní a sportovní subjekty ve
městě. Do užšího kola pak osob-
nosti Bohumína nominovaly
komise kultury a sportu ve spo-
lupráci s odborem školství,
kultury a sportu a radou města.

Vyhlašování vítězů bylo le-
tos tématicky věnováno 750.
výročí Bohumína a zpestřili je
svou show na motto Sport - je-
diná droga bohumínští spor-
tovci i taneční soubory Radost
a Impuls.  

Ve sportovní oblasti se sou-
těžilo o tituly Sportovec roku 
a Sportovní družstvo roku v ka-
tegoriích do 19 a nad 19 let. 

(dokončení na str. 10 -11)

Výstavba polyfunkčního domu na tř. Dr. E Beneše zaplnila
proluku, která pěší zóně nepřidávala na kráse. Mezeru mezi
domy vyplnila stavba obytné budovy, která bude dokončena
během letošních prázdnin.

Foto: František Krejzek

Za pokladem 
ze staré truhly

Vyhlášení soutěže pro
zvídavé děti k 750. výročí
první zmínky o Bohumínu
spolu s prvními čtyřmi
soutěžními otázkami na-
jdete na straně 13. Pokud
si dobře přečtete toto číslo
OKA, naleznete v něm in-
formace, které budete 
k zodpovězení některých
soutěžních otázek potře-
bovat. Přejeme hodně
štěstí při soutěži, kterou
připravila Městská kni-
hovna Bohumín. (red)
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Na radnici byli odměněni čestní dárci krve
Devětatřicet dárců krve, 

kteří v loňském roce dosáhli
některého z limitů, za něž
Český červený kříž uděluje
Janského plakety a zlaté kří-
že, ocenili v úterý 28. února
bohumínští radní. Kromě fi-
nanční odměny si čestní dár-
ci nejcennější tekutiny odná-
šeli i permanentku do bazé-
nu a drobné věcné dárky.

»Krev dávám už více než deset
let. K dárcovství mě stejně jako
zbytek naší rodiny přivedla man-
želka, která má te� zhruba o 30
odběrů více než mám sám. Dár-
covství je pro mne jednou z mož-
ností, jak mohu ostatním pomoci.
Sám jsem na vlastní kůži poznal,
jak je tato pomoc důležitá, pro-
tože jsem jednou potřeboval trans-
fúzi,« uvedl 55letý Rudolf Šal-
but (na fotografii první zpra-
va). Je nositelem Zlatého kříže
III. třídy a v současné chvíli
má 108 bezplatných odběrů. 

Další z nositelů Zlatého
kříže třetí třídy 47letý Jozef
Bajaník si impuls pro své prv-
ní dárcovství nepamatuje. »Krev
darovali mí kamarádi a já pak
najednou začal chodit s nimi.
Dokud mi to zdraví dovolí, budu
plazmu i krev dávat dál,« řekl
Jozef Bajaník, který má te� už
102 bezplatných odběrů.

Město letos odměnilo pět
nositelů Zlatého kříže třetí tří-
dy, kteří jej získali za osmdesát
bezplatných odběrů. Oceněno
bylo také 12 občanů, kteří za 
čtyřicet bezplatných dárcov-
ství krve obdrželi Zlaté plakety
Jana Janského a 22 Bohumín-
ských, kteří darovali svou krev
bezplatně dvacetkrát a stali se

tak držiteli Stříbrné Janského
plakety. Mezi oceněnými bylo
pět žen.

Z oceňování dárců krve se 
v našem městě stala hezká
tradice. Koná se již od roku
1997, kdy město při povod-
ních začalo blíže spolupraco-
vat s Českým červeným křížem.

Lucie BALCAROVÁ

Foto: Lucie Balcarová

Město Bohumín vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
podle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění na obsazení
pracovního místa správce informačních a komunikačních 

technologií Městského úřadu Bohumín.
Informace o charakteristice vykonávané práce naleznete na we−

bovských stránkách města mesto−bohumin.cz. 
PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: 10. platová třída v souladu s nařízením vlády 

č. 330/2003 Sb. v platném znění (možnost postupného přiznání osob−
ního příplatku podle kvality odváděné práce).

MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Správní obvod obce s rozšířenou působ−
ností (město Bohumín a Rychvald).

PŘEDPOKLADY: Podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků, v platném znění.

POŽADAVKY: * vysokoškolské vzdělání se zaměřením na infor−
mační technologie výhodou * znalost operačního systému Linux/U−
NIX a Windows * všeobecný přehled o databázích, znalost SQL, GIS,
HTML, PHP * dobrá znalost počítačových sítí, protokolu TCP/IP *
samostatnost a vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, praxe 
v oboru vítána * znalost místních podmínek (dobrá orientace ve správ−
ním obvodu výhodou) * znalost světového jazyka vítána, řidičský
průkaz sk. B * respektování nekuřáckého pracoviště.

PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT: přesné označení
výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu
nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde−li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče.

POŽADOVANÉ DOKLADY: profesní životopis se zaměřením na
popis vykonávaných činností, odborné znalosti a dovednosti, výpis 
z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce, úředně ověřená
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: od 1.4.2006 nebo po ukončení
výběrového řízení dle dohody.

Přihlášku podejte nejpozději do 16.3. 2006, a to osobně (podatel−
na MěÚ, přízemí, č. dv. 101) nebo poštou na adresu Městský úřad
Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín.
Bližší informace podá Lumír Macura, vedoucí organizačního odboru,

tel. 596 092 127, e−mail: macura.lumir@mubo.cz

Foto: Lucie Balcarová

Podle doporučení Krajské
veterinární správy pro Morav-
skoslezský kraj
při nálezu vět-
šího počtu
uhynulých ptáků (nad 5 kusů)
nebo i jednotlivých uhynulých
vodních ptáků kontaktujte
Krajskou veterinární správu
Ostrava, telefon 602 712 488
nebo Inspektorát Karviná

MVDr. Mariana Gála, telefon
602 323 711. Obrátit se mů-

žete i na Měst-
skou policii
Bohumín, te-

lefonní číslo 156 nebo 731 130
666. Další podrobné informace
týkající se chřipky ptáků na-
jdete také na internetové adrese
www.svscr.cz/files/pt.html.

(red)

Ptačí chřipka ovlivňuje i nás
Ve všech státech sousedících s naší republikou již byl

potvrzen výskyt ptačí chřipky.

Na programu budou mimo
jiné Stanovy Českého rybář-
ského svazu, zákon O rybář-
ství a vyhláška k jeho prová-
dění, poznávání ryb (doba há-
jení, nejmenší lovná délka) 
a procvičování otázek zkušeb-
ního testu. Účastníci uhradí
před zahájením školení vstup-
ní poplatek 400 korun.

Přezkoušení získaných zna-
lostí, nutných pro vydání prv-
ního rybářského lístku, pro-
běhne v pátek 24.3. od 17.30
hodin v sídle místní organi-
zace. Upozorňujeme všechny
zájemce o lov ryb, že toto je
jediné školení, které proběhne
v Bohumíně v letošním roce.

(drob)

Školení zájemců o rybolov
Školení zájemců o lov ryb na udici, kterým je více než 15 let,

se uskuteční v sobotu 18. března od 8.00 hodin v sídle místní
organizace ČRS na Rolnické ulici č. 3 v Pudlově.

aktuálně
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Tisková konference na chodbě »hoteláku«
V devátém patře bývalého

hotelového domu, před vy-
rabovanými a páchnoucími
buňkami, se konala v pon-
dělí 27. února tisková kon-
ference vedení naší radnice
se zástupci sdělovacích pro-
středků. 

Tři televizní společnosti,
celostátní deníky, Český roz-
hlas, zástupce ČTK i OKA se
mohli na vlastní oči přesvědčit
o stavu sedmého, osmého 
a devátého patra. Od loňské-
ho července do letošního led-
na zde setrvávaly čtyři rodiny,
které se proti vůli města od-
mítly vystěhovat.

U většiny bytů v sedmém,
osmém a devátém patře jsou 
v současné době u dveří vy-
lomeny zámky, ačkoliv byty
byly uzamčeny. Podivným kon-
statováním, hraničícím s kři-
vým obviněním, informoval 
o celé věci Kumar Wishwa-
nathan. Ačkoliv v hotelovém
domě již dlouhou dobu nebyl,
před jedním z novinářů pro-
hlásil, že vylomení zámků na
dveřích provedli pracovníci
BM servisu. 

Novináři získali na tiskové
konferenci informace o sou-
časném stavu soudních sporů,
které vede město s bývalými
uživateli i tyto rodiny vůči

městu. Jeden z účastníků kon-

statoval, že svůj původní po-

stoj vůči městu po této konfe-

renci mění a dává za pravdu

bohumínské radnici. To, v ja-

kém stavu po sobě bydlící

zanechali hotelový dům, ho 

o tom přesvědčilo. Jakmile

město odvolalo k 1. lednu

2006 ochrannou službu, stal

se objekt cílem nenechavců, 

kteří využili doby, než byly ve

vstupních dveřích vyměněny
zámky, a »prohlédli si« všech-
ny opuštěné a uzamčené
pokoje. Škoda na zařízení po-
dle soudního odhadce činí dvě
stě padesát tisíc korun. 

Vyčíslená finanční částka, 
kterou městu za energie a služ-
bu ostrahy dluží čtyři rodiny,
setrvávající v hotelovém domě
až do nedávných dnů, dosahu-
je výše téměř jednoho milionu
korun. Další peníze budou
vyžadovat soudy za všechny
soudní procesy, které se táh-
nou již osm měsíců.

Není se proto čemu divit, že
město se začalo bránit i jinak,
než soudně. Vyhlášený pro-
gram nulové tolerance zpřísní
přidělování bytů a omezí pod-
vádění při licitacích, zavede
tvrdší vymáhání pohledávek
za nájemné u městských bytů.
V březnu přijme město dva
»vymahače - dobráky«, kteří
budou přímo v rodinách no-
torických neplatičů neustále
upozorňovat na termíny a po-
kusí se předcházet dluhům.
Nulová tolerance se nebude
týkat pouze neplatičů nájem-
ného. Zaměří se na dodržo-
vání vyhlášek města souvise-
jících s provozováním hracích
automatů, porušováním záko-
nů i veřejného pořádku.

František KREJZEK

▲ Starosta Petr Vícha v jedné z mnoha zdevastovaných buněk hotelo-
vého domu. Foto: František Krejzek

● Nebytový prostor č. p.
24, Bezručova, Záblatí v I.
NP prodejny potravin v bu-
dově pošty v Záblatí o cel-
kové rozloze 47,70 m2, cenová
zóna D-200 Kč/m2/rok. Licita-
ce se koná 15.3. ve 14.00 hod.
v budově MěÚ v Bohumíně, č.
dveří 119a. Vyvolávací cena je
pouze čisté nájemné bez slu-
žeb. Licitační jistina je 2 385 Kč.

● Nebytový prostor č. p.
1067, Čáslavská, Bohumín 
v II. NP Domu služeb na
nám. Svobody. Možno pronaj-
mout po částech o celkové roz-
loze 37,65 m2, cenová zóna B-

600 Kč/m2/rok. Licitace se ko-
ná 15.3. ve 14.30 hod. v budo-
vě MěÚ v Bohumíně, č. dveří
119a. Vyvolávací cena je pouze
čisté nájemné bez služeb. Lici-
tační jistina je 5 648 Kč.

● Nebytový prostor č. p.
815, Studentská, Bohumín 
v I. NP domu u volejbalo-
vého hřiště TJ Sokol u Ku-
želny o celkové rozloze 46,50
m2, cenová zóna B-600 Kč/m2/
rok. Licitace se koná 15.3. 
v 15.00 hod. v budově MěÚ 
v Bohumíně, č. dveří 119a.
Licitační jistina je 6 975 Kč. 

(sob)

Pronájem nebytových prostor 
Licitace na pronájem se mohou zúčastnit zájemci, kteří

uhradí licitační jistinu na účet č. 6015-1721638359/ 0800, VS
101, o čemž předloží před zahájením licitačního řízení doklad.

● Byt na ul. Mírové 1016,
Bohumín 1+3, kat. I., č. b.
32 v 8. NP. Celková plocha
bytu 57,43 m2, plocha pro
výpočet nájemného 54,02 m2.
Prohlídka bytu 14.3. od
10.00 do 10.30 hod. Licitace
se koná 15.3. v 16.00 hod. 

● Byt na ul. Tovární 426,
Bohumín 0+1, kat. I., č. b.
18 v 4. NP. Celková plocha
bytu 34,10 m2, plocha pro
výpočet nájemného 31,54
m2. Prohlídka bytu 28.3.
od 10.00 do 10.30 hod.

Licitace se koná 29.3.
v 16.00 hod. 

● Byt na ul. Štefánikově
1073, Bohumín 1+3, kat.
I., č. b. 47 v 4. NP. Celková
plocha bytu 68,46 m2,
plocha pro výpočet nájem-
ného 64,20 m2. Prohlídka
bytu 21.3. od 8.30 do 9.00
hod. Licitace se koná 22.3.
v 16.00 hod. 

Bližší informace získáte
na bytovém oddělení č. dv.
119 nebo telefonicky na čísle
596 092 199. (sta)

Licitace bytů 1. kategorie
Licitace se konají v budově MěÚ v Bohumíně, zasedací

místnost č. dveří 230, pokud není uvedeno jinak. Vyvo-
lávací cenou je 20 Kč za l m2.
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krátceUzavírka Lidické ulice
V sobotu 11. března dojde na celý den k uzavření ulice

Lidické v úseku od skřečoňského mostu po odbočku na
Tovární ulici.

Příjezd ze strany železárenského mostu a průjezd Tovární
ulicí nebude omezen. Uzávěra se týká veškerého provozu. Po
dobu uzavírky bude úsek používán stavebními stroji a těžkou
technikou, která bude provádět stavební práce v areálu
Českých drah. (red)

Proč se ničí náš krásný
park? Tolik stromů, co se
každý rok vykácí, není přece
normální. Jenom minulý tý-
den (v únoru 2006 - pozn. red.)
padlo 5 vzrostlých naprosto
zdravých jasanů. Je to rok od
roku horší. Nenecháme si
zničit ten kousek zeleně, kte-
rý tady ještě máme... Tak
zněla otázka, kterou občan po-
ložil prostřednictvím interne-
tové rubriky »Ptejte se«.

Park Petra Bezruče je beze-
sporu nejvýznamnější zelenou
plochou v centru Bohumína.
Některé stromy ještě pamatují
svého zakladatele hraběte
Jindřicha Larische. Zdravotní
stav některých dlouhověkých
stromů ovšem vůbec není dob-
rý. Jednak to způsobuje jejich
stáří a jednak znečištěné
prostředí a důsledky devastu-
jící povodně v roce 1997. 

V únoru bylo v parku ská-
ceno 5 stromů. Nejednalo se
ovšem o vzrostlé a naprosto 
zdravé jasany, jak píše občan.
Dva z těchto stromů byly staré
duby, které začaly být kvůli
svému zdravotnímu stavu pro
návštěvníky parku nebezpeč-
né. Zbylé tři skácené stromy
byly topoly, které byly extrém-
ně porostlé jmelím a shazovaly
větve, takže začaly být pro své
okolí také nebezpečné. A to
nejen pro lidi, ale také pro
okolní dřeviny, protože nákaza
jmelí se z nich šířila dále na 
mnohem cennější dlouhověké
stromy. 

Potenciálně nebezpečných
stromů je v parku bohužel
více. Nejakutnější je v součas-
né chvíli starý dub s vyhnilou
dutinou uvnitř kmene, do 
které se dostala voda. Vlivem
letošních mimořádných mrazů

kmen tohoto dubu praskl po
celé své délce. Protože se jed-
ná o mimořádně krásný strom
s obvodem kmene přes 2,5
metru, zatím jej kácet ne-
chceme a pozorujeme jej.
Pokud by však začal být pro
své okolí nebezpečný, budeme
jej muset nechat skácet.

U krátkověkých dřevin, na-
příklad zmiňovaných topolů,
nastává období stáří podstatně
dříve. Topoly mají na rozdíl od
dubů životnost zhruba 50 let a
jsou tím pádem mnohem křeh-
čí než dlouhověké stromy. Své
větve začínají shazovat ve fázi,
kdy je laik považuje za bezpro-
blémové. Ilustračně mohu 
uvést příklad z loňského pod-
zimu, kdy se velká větev pada-
jící z »vitálního« topolu jenom
š�astnou náhodou zachytila 
o přístřešek zahradní restau-
race a nikoho nezranila. Navíc
přerostlé topoly konkurují

vedlejším v dané lokalitě per-
spektivnějším dřevinám. Na-
příklad právě jasanům, kte-
rých je v celém parku jen de-
set. Navíc chmýří z topolových
jehněd způsobuje značné po-
tíže alergikům, a proto na úze-
mí města nové topoly vůbec
nesázíme. 

K počtu vysázených a vyká-
cených stromů v parku Petra
Bezruče. Na podzim roku
2004 bylo v parku vysázeno 15
dlouhověkých stromů (větši-
nou dubů). Vloni na podzim
jsme zde vysadili dalších 14
stromů (6 dubů, 3 habry, 2 ja-
vory, 1 okrasnou třešeň, 1 jilm
a 1 catalpu). Jednalo se o velmi
kvalitní sadbu s tlouš�kou 
kmínku 14 až 16 centimetrů.
Kromě výše zmiňovaných no-
vých stromů jsme zde vysázeli
také 25 solitérních keřů, popí-
navé a vřesovištní rostliny i tr-
valky. V rámci rekonstrukce

Jak je to s kácením stromů v parku Petra Bezruče?
letního kina jsme v roce 2005
ale v parku vykáceli 6 vzrost-
lých topolů, které už ohrožo-
valy okolí, a 13 náletových stro-
mů.

Kácení a nová výsadba však
není jedinou aktivitou, která
se v parku provádí. Park se
celoročně udržuje, pečuje se 
v něm o trávníky, hrabe se
listí, ořezávají se keře a suché
větve a vyvážejí se odpadky.
Veškeré zahradnické práce, 
které zde probíhají, zadává 
a financuje město. Bohužel ne-
ukáznění návštěvníci dokáží 
úplně znehodnotit úsilí pra-
covníků provádějících údržbu.

Park Petra Bezruče však zda-
leka není jedinou zelenou plo-
chou v Bohumíně, kde se sadí
nové stromy. Další výsadby
proběhly vloni na podzim v lo-
kalitách biokoridoru Nová Ves
(523 stromů, 2 092 keřů), za
hasičskou zbrojnicí ve Skře-
čoni (80 stromů), v Olšinkách
ve Skřečoni (80 stromů), v par-
číku u kurtů ve Starém Bo-
humíně (10 stromů), v parku
u restaurace U Zvonu ve Vrbi-
ci (10 stromů), v ulici Okrajní
(58 stromů), v ulicích centra
města (16 stromů), na sídlišti
kolem Sportcentra (10 stro-
mů) a na sídlišti v Tovární uli-
ci (15 stromů). V dalších vý-
sadbách nových stromů bude-
me pokračovat letos na jaře.
Celkem se v Bohumíně v roce
2005 vysadilo přes 800 stromů.

Pokud bude mít kdokoliv 
z občanů města pocit, že
zásahy do zeleně nejsou podle
jeho představ, a� neváhá a o-
brátí se přímo na odbor život-
ního prostředí a služeb. Jeho
pracovníci s občany velmi rádi
daný problém zkonzultují.

�ubica JAROŇOVÁ, odbor
životního prostředí a služeb 

▲ Park Petra Bezruče má své nesporné kouzlo i v zimě. Vznikl v roce
1907 v místě bažantnice hraběte Larische. V příštím roce tomu bude
100 let. Foto: archív města 

● Bezdomovci pomohou
Azylové domy na Těšínsku

v rámci evropského projektu
Equal vyberou potřebný počet
svých klientů, kteří přijedou
bezplatně pomáhat čistit, hra-
bat a každých čtrnáct dnů se-
kat zahradu stacionáře Salo-
me. Náklady na pořízení veš-

keré potřebné techniky (sekač-
ky, křovinořezy) jsou hrazeny 
z tohoto projektu. (frk)

● Blíží se letní čas
Víte, že v neděli 26. března

ve 2 hodiny začíná letní čas?
Snad už konečně přestane být
»štyry měsice furt prosinec«,
jak říká ve své písničce Jaromír
Nohavica, a zima skončí. (mifa)



5Informace z radnice, majákčíslo 5/2006

Maják městské policie
tři mladíky s dívkou na ul.
Komenského. Jejich kontrolou
bylo zjištěno, že tato čtveřice
utekla z DDÚ ve Frýdlantě
nad Ostravicí. Všichni byli
předáni do Dětského diagnos-
tického ústavu v Šunychlu.

● Po půlnoci 27.2. bylo
oznámeno, že dochází ke krá-
deži osvětlovacího reklamního
kabelu z bistra na ul. Bezru-
čově, poblíž restaurace Špica.
Dozorčí si oba pachatele našel
kamerou a viděl, že jeden 
z nich za sebou táhne asi 
dvacetimetrový kabel. Auto-
hlídka oba podezřelé pacha-
tele z Bohumína zadržela
naproti vrátnice č. 2 do ŽDB.

Karel VACH, 
ředitel Městské policie Bohumín

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

● Hledanou osobu zadrželi
strážníci 14.2. k večeru na tř.
Dr. E. Beneše a předvedli ji na
OO PČR. 

● Další den ráno bylo ozná-
meno, že v zahradě domu na
ul. Čs. armády zřejmě dochází
ke krádeži. Po příjezdu hlídky
MP se zloděj dal na útěk přes
pole na ul. P. Cingra, kde jej 
hlídka zadržela. Muž rozpletl
plastový plot a mimo zahradu
již měl připravený zcizený
měděný kabel. Vše bylo po-
stoupeno PČR.

● Díky kamerovému systé-
mu byl 21.2. pozdě večer za-
držen na nám. TGM další muž
hledaný policií ČR.

● O den později hlídka sle-
dovala podezřele se chovající

Zatímco strážníci po nene-
chavci začali pátrat v blízkém
okolí, jejich ko-
legům na slu-
žebně hlásil
vniknutí do objektu rychvald-
ské restaurace OK Mžik pult
centralizované ochrany. Tam
totiž hledaný chmaták zamířil
poté, co ukradl auto. Hlídka
městské policie objevila roz-
bité okno u hlavního vchodu
této restaurace. Protože si hle-
daný výtečník nepočínal nijak
tiše, slyšeli strážníci uvnitř ob-
jektu i zlodějovo lomození. 

»Zloděje chtěli strážníci za-
držet, ten se však v restauraci

ozbrojil velkým kuchyňským no-
žem a ohrožoval je. Strážníci

muži ale nůž
vykopli z ruky, 
zpacifikovali jej

a předali svým republikovým
kolegům,« uvedl ředitel bo-
humínské městské policie
Karel Vach. 

Zloděj z Orlové je podezřelý
nejen z vloupání do restaurace
a do vozidla, ale také z vnik-
nutí do dvou dalších automo-
bilů. Ty vykutálený ptáček pod
rouškou nedělní tmy rovněž
násilně otevřel a pokusil se je
odcizit. 

Lucie BALCAROVÁ

Zloděj šel na strážníky s nožem
Zloděje aut zadrželi bohumínští strážníci v neděli 19. února

ráno v Rychvaldu. Poberta nejprve hodinu po půlnoci vnikl
do auta Škoda 120 před jedním z rychvaldských rodinných
domů. Jeho vloupání však zahlédli majitelé automobilu 
a okamžitě zalarmovali policii. 

s talo se

Komunitní plánování sociálních služeb ve městě

Co to je komunitní pláno-
vání a jaká je jeho podstata?
Smyslem komunitního plá-
nování (KP) je zmapovat sou-
časnou situaci poskytování so-
ciálních služeb občanům měs-
ta, jejich dostupnost a v bu-
doucím období podporovat
vznik a rozvoj těch služeb, 
které ve městě chybí. A není-li
jich dostatek, zajistit jejich
kontinuitu a efektivnost.

Plánování probíhá za účasti
komunity, tj. zástupců uži-
vatelů sociálních služeb (ob-
čané v tíživé nebo nepříznivé
životní situaci), poskytovatelů
(fyzická osoba, nestátní orga-
nizace, organizace zřízená ob-
cí, krajem, státem poskytující
sociální služby) a zadavatele
(město Bohumín). Právě uži-
vatelé mohou zviditelnit své
zájmy, vyslovit se k tomu, co

vnímají jako
nejlepší a spo-
lupodílet se tak
na utváření podoby potřeb-
ných služeb.

Důvodem k myšlence vy-
tvoření komunitního plánu je
také nedostatečná informo-
vanost občanů v této oblasti.
Prvotním výstupem KP bude
Katalog sociálních služeb měs-
ta Bohumína, který poskytne
potřebné informace k výběru
takové služby, která bude nej-
vhodnější při hledání výcho-
diska z obtížné životní situace.
Katalog bude obsahovat prak-
tické informace o tom, na ko-
ho se v případě potřeby či nut-
nosti obrátit (budou zde např.
telefonní čísla na tísňové
volání, kontaktní údaje na
nejdůležitější instituce ve měs-
tě apod.). Katalog bude vydán

v počtu asi 1 000 ks a bude 
k dispozici organizacím, které
v sociální činnosti vyvíjí čin-
nost, popřípadě jsou s touto
činností provázány. Občanům
budou informace z katalogu
předávány prostřednictvím
městských novin OKO a celý
katalog bude umístěn také na

internetových
stránkách měs-
ta Bohumína.

K tomu, abychom zjistili
skutečné potřeby obyvatel na-
šeho města, zda se některé
služby nepřekrývají a jiné
naopak zcela nechybí, bude
provedeno během měsíce květ-
na a června dotazníkové šetře-
ní. A to jak u poskytovatelů,
tak i uživatelů sociálních slu-
žeb. Pro úspěšnost KP a pro
největší přínos všem je žádou-
cí, aby se veřejnost procesu KP
účastnila od samého počátku.

Z výše uvedených důvodů
bude dne 23. března v 16.00
hodin ve velkém sále MěÚ 
v Bohumíně uspořádána kon-
ference na téma Komunitní
plánování sociálních služeb
města Bohumína s přístupem
široké veřejnosti.

Na této konferenci budou
účastni zástupci všech zainte-
resovaných stran, pozvaní
hosté a hosté z ostatních měst,
kde již KP funguje. Program
konference bude zaměřen,
kromě představení KP, také na
zhodnocení dosavadní práce
účastníků KP, budou předne-
seny příspěvky jednotlivých
zástupců a na závěr si stano-
víme priority a úkoly pro další
období. Srdečně vás zveme.

Radim STOŠEK, 
sociální odbor

V životě každého z nás může nastat chvíle, kdy budeme
potřebovat některou ze sociálních služeb. Má-li město
Bohumín vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče, musí
stále více spolupracovat s nestátními neziskovými organizace-
mi, orgány státní správy a s veřejností. Proto zastupitelstvo
města Bohumína schválilo na svém zasedání 14.12.2005
záměr zpracování Komunitního plánu sociálních služeb měs-
ta Bohumína.

aktuálně

▲ Mezi potřebné sociální služby
patří určitě i zkvalitňování péče 
o seniory. Foto: Jaromír Hrbáč
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▲ Tanečnice současného souboru. Foto: soubor Impuls

Je to již 20 let, kdy první
»Impulsáci« stáli ve zkušeb-
ně na tréninku a začali
tvořit základy taneční sku-
piny Impuls.

Za tu dlouhou dobu se
vystřídalo mnoho tanečníků,
někteří vodí tančit už své
děti. »Impulsáci«, vzpomíná-
te na léta, která jste strávili 
v taneční skupině? Pamatu-
jete na všechny tréninky,
vystoupení, soutěže, dřinu,
pot, na vítězství, medaile, 
ocenění a tituly mistrů ČR?

Přij�te se podívat, jak
dnes tančí vaši nástupci, jak
pokračují v krásné tradici, 
která vznikla před 20 lety. 

Zveme vás i všechny pří-
znivce tanečních souborů
Radost - Impuls na velký na-
rozeninový koncert. Koná se
25. března v 15.00 a v 18.00
hodin v Městském domě kul-
tury v Karviné. Těšíme se
na vás!

Lenka Brečková, Lucie 
a Drahomíra Gavroňová

Skupina Impuls slaví 20. narozeniny

Blahopřání Lence
V březnu slaví své »ku-

latiny« vedoucí tanečního sou-
boru Radost a Impuls Lenka
Brečková. Za Kulturní agentu-
ru Radost, všechny děti s ro-
diči z tanečního souboru Ti,
Lenko, přejeme všechno ne-
jlepší, hodně dobrých tvůrčích
nápadů, trpělivost, vytrvalost
a hlavně lásku, která je tím
správným motorem pro život
ve všech jeho fázích. 

K.A.R.

Nová pravidla silničního provozu - I. část

V několika následujících dílech bych vás rád seznámil s již
schválenými změnami, se kterými se jako řidiči začneme
setkávat a budeme povinni dodržovat od 1. července tohoto
roku. Ministerstvo dopravy spustilo informační kampaň
»Nová pravidla«, takže mnoho odpovědí na vaše otázky
můžete rovněž získat na internetových stránkách Minister-
stva dopravy ČR na adrese www.novapravidla.cz.

V současné době se řídíme
při provozu na pozemních ko-
munikacích zákonem č. 361/
2000 Sb., který se bude od
1.7.2006 nazývat »Zákonem 
o silničním provozu«. Všech-
ny novelizační změny má na
svědomí vloni schválený zá-
kon č. 411/2005 Sb. Na jeho
základě se tedy od 1.7. 2006
dočkáme např. celoročního sví-
cení, povinných přileb cyklistů
mladších 18ti let atd. Více si
osvětlíme v několika následu-
jících pokračováních.

V hlavě I. zákona se upřes-
ňuje pojem křižovatka, do-
plňuje význam slov zádržného
bezpečnostního systému, dět-
ské autosedačky a chybějící
význam přejezdu pro cyklisty.

Hlava II. obsahuje rozšiřující
zákaz používat antiradar z účast-
níka silničního provozu na
všechny osoby. Je zde již jed-
noznačně dána povinnost být
za jízdy připoután bezpečnost-
ním pásem jak pro řidiče, tak i
pro spolujezdce. Další rozšiřu-
jící povinností je přeprava dětí
v autosedačkách či připouta-
ných bezpečnostními pásy.
Limitem je výška 150 cm a
váha 36 kg dítěte. Do 1. květ-
na 2008 je dána výjimka pro
ty, kteří přepravují na zadních
sedadlech více dětí, než je
možno upevnit autosedaček.
Obecnímu strážníkovi či cel-
níkovi ve stejnokroji předlo-
žíme při kontrole řidičský
průkaz a osvědčení o registraci

(lidově »malý techničák«).
Státnímu policistovi budeme
muset dále předložit i doklad 
o pojištění, osvědčení o pro-
fesní způsobilosti (taxi, hasiči
atd.), či jako řidiči »amatéři« 
starší 60ti let doklad o lékař-
ské prohlídce. Dalším zpřes-
něním již známého zákazu
držení telefonního přístroje
při jízdě je doplnění slov »nebo
jiným způsobem«. Zde je to
podle mého názoru reakce na
filuty, kteří si mobil v obalu
nastrčili na tužku a telefono-
vali vlastně držíce tužku, niko-
liv mobilní telefon

Tímto konstatováním uza-
vřeme dnešní díl, který samo-
zřejmě neobsahoval úplný vý-
čet změn, věnovaný úvodním
ustanovením novelizovaného
zákona č. 361/2000 Sb., jehož
účinnost nastane k 1.7.2006.
V příštím díle se již budeme
věnovat pravidlům silničního
provozu.

Pavel VAVREČKA, 
vedoucí odboru dopravy

Osada u brodu,
město u nádraží 

Ráz Bohumí-
na je dán dvěma
historicky asi
nejvýznamnější-
mi okolnostmi.

Ta první sahá hodně daleko
a souvisí s obchodními kara-
vanami, které hledaly vhod-
né místo k překročení řeky
Odry a přečkání jarního
tání. Na místě těchto táborů
postupně vznikla osada, o níž
se později dovídáme jako 
o osadě Bogun. První důvod
rozmachu Bohumína proto
spočívá v geografickém umís-
tění na řece Odře v místě
obchodních cest. Od první
písemné zmínky o osadě
Bogun na území dnešního
Starého Bohumína, městské
části na hranici s Polskem,
uplyne letos již 750 let.

Druhým významným mez-
níkem v dějinách Bohumína
je rok 1847, kdy byla vyty-
čována tra� pro Severní drá-
hu císaře Ferdinanda. Ke 
stavbě dráhy došlo na baži-
natém pozemku na území 
dnešního Nového Bohumí-
na. Stavbou dráhy a nádraží
změnila krajina rázem svůj
vzhled. Začaly se stavět do-
my pro úředníky, řemesl-
níky, obchodníky a železnič-
ní zaměstnance. Později
vznikly továrny a první vlak
přijel do rozvíjející se aglo-
merace 1. května 1847. Byl
tak dán podnět k průmys-
lovému rozvoji města i v ná-
vaznosti na okolní rozmach
těžkého průmyslu a těžby
uhlí. (mac)
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krátce

ptáte se

Čištění místních komunikací začne 20. března

Jelikož letošní zimní sezóna
si vyžádala enormní množství
použitého posypového materi-
álu, bude nutno ze strany měs-
ta a BM servisu, který bude
jarní úklid provádět, přistou-
pit opět k tzv. blokovému čiš-
tění. Toto opatření se týká
hlavně místních komunikací,
kde dlouhodobě parkují vozid-
la, která znesnadňují plynulý

průjezd čistící techniky. Jsou
to například ulice Masaryko-
va, Kostelní, Husova, Okruž-
ní, 9. května, Sv. Čecha,
Studentská, ale toto opatření
bude využito i na jiných ko-
munikacích, kde si to situace
vyžádá. Blokové čištění bude
probíhat od pondělí 20. břez-
na do pátku 7. dubna, ale 
s ohledem na klimatické pod-

mínky může být tento termín
ještě upraven.

Žádáme proto řidiče, aby re-
spektovali termíny čištění,
které budou uvedeny na do-
datkových tabulkách pod do-
pravní značkou zákaz stání.
Tyto značky budou dočasně
umístěny na komunikacích.

Jelikož v dřívějších letech se
našlo vždy dost řidičů, kteří
zákaz nerespektovali, přistou-
pí letos město k účinnějším
opatřením vůči provinilcům.
Za nerespektování dočasné
zákazové značky hrozí udělení

pokuty městskou či státní poli-

cií, nebo dokonce odtažení na

náklady vlastníka vozidla.

Označení ulice, kde se čištění

připravuje, bude provedeno 

dva dny předem přenosnými

dopravními značkami s dodat-

kovou tabulkou. 

Věříme, že řidiči pochopí

situaci a své auto si po dobu,

kdy strojní zametání na pří-

slušné ulici proběhne, přepar-

kují.

Ivo LENOCH, 
odbor životního prostředí a služeb

Blíží se konec zimního období. V rámci provádění zimní
údržby bylo na naše místní komunikace a chodníky nasypáno
612 tun posypové strusky. Toto množství bude brzo na jaře
nutno opět uklidit, neboť vysoká prašnost v našich ulicích
není nikomu příjemná. 

Co nelze od 1. března ověřit
neboli vidimovat? (Pozn. red.:
vidimace je ověření shody kopie
dokumentu s originálem):

● Listinu s plastickým tex-
tem nebo otiskem plastického
razítka;

● listinu, která je v jiném než
českém a slovenském jazyce 
a není-li současně předložena
v úředně ověřeném překladu
do jazyka českého;

● listinu, jejíž jedinečnost
nelze vidimovanou listinou
nahradit, zejména občanský
průkaz, cestovní pas, zbrojní
průkaz a jiné průkazy, vkladní

knížku, los, šek, geometrický
plán, rys apod.;

● jsou-li ve vidimované listině
změny, doplňky, vsuvky apod.;

● jestliže se vidimovaná listi-
na doslovně neshoduje s listi-
nou, z níž byla pořízena;

● není-li z vidimované listi-
ny patrné, zda se jedná o pr-
vopis, již ověřenou vidimo-
vanou listinu, opis nebo kopii
pořízenou ze spisu nebo stej-
nopis rozhodnutí nebo výroku.

Na základě jakých průkazů
totožnosti lze žadateli ověřit
pravost podpisu neboli pro-
vést legalizaci?

● Občanský průkaz nebo
cestovní pas, jde-li o občana
ČR nebo členského státu EU;

● průkaz o povolení k poby-
tu občana členského státu EU;

● průkaz žadatele o udělení
azylu;

● průkaz o povolení k poby-
tu azylanta;

● průkaz žadatele o udělení
dočasné ochrany;

● průkaz cizince požívajícího
dočasné ochrany.

Správní poplatek zůstává
stejný - u ověření podpisu 30
korun, u vidimace každé i za-
počaté stránky 30 korun.

Pavlína UCHÁČOVÁ, 
matrikářka

Potřebujete ověřit kopii nebo pravost podpisu?
Od 1. března 2006 je v platnosti nový zákon o ověřování 

č. 21/2006 Sb. 
● Bude bydlení v ulici

Petra Cingra lepší?
Bydlíme v ulici Petra Cin-

gra. V posledních dvou le-
tech máme krásný výhled
připomínající veřejnou sklád-
ku. Je u domu č. p. 315, 
který patří městu. Tyto
popelnice byly předtím na
druhé straně tohoto domu,
ale po stížnosti byly pře-
stěhovány přímo naproti
našemu domu. Může nám
někdo pomoci?, ptá se ob-
čanka města.

Komunální odpad z měst-
ských domů na ulici Petra
Cingra ukládají v současné
době nájemci do popelnic 
a odváží jej firma BM servis, a.
s. Zejména u domu č. p. 315
zůstává část odpadu vedle od-
padových nádob neuklizena.
Od 1. března nahradíme nevy-
hovující popelnice dvěma kon-
tejnery s kapacitou 1 100 litrů
a současně zajistíme jednorá-
zové vyčištění okolí odpa-
dových nádob. Nájemce jsme
upozornili na povinnost udr-
žovat pořádek u městských
domů. Lokalitě bude věnová-
na zvýšená kontrolní činnost
ze strany majetkového odboru
a městské policie. Zároveň zde
plánujeme instalaci bezpeč-
nostní kamery, která bude tuto
problémovou lokalitu moni-
torovat čtyřiadvacet hodin
denně.

Eva DRDOVÁ, 
vedoucí majetkového odboru 

● Maškarní ples
Klub rodičů a přátel školy

při ZUŠ Bohumín pořádá 17.
března v 16 hodin maškarní
ples v sále Bochemie, nejen
pro žáky ZUŠ. Vstupné pro
dospělé 20 Kč, děti zdarma.

● Konec zimní sezóny
Zima se sice ještě nevzdala

své vlády nad krajinou, ale
konec bruslicí sezóny je tady.
Na zimním stadionu se usku-
teční Pyžamový bál na ledě, a
to na Josefa, 19. března od 14
do 16.30 hodin. V průběhu re-
je budou děti soutěžit v růz-

ných disciplínách, vystoupí
krasobruslaři malí bohumínští
hokejisté a jsou připravena 
i další překvapení. Pro vítěze
soutěže o nejhezčí pyžamo
(může být po mamince nebo
tatínkovi) je připravena odmě-
na. Účast v nočním úboru je
podmínkou.

Rej masek tak ukončí ob-
dobí bruslení a zimní stadion
se během několika týdnů pro-
mění na letní sportoviště.
Organizátoři pyžamového bá-
lu se těší na širokou bruslící
veřejnost města. (red)

● Koncert s cimbálem
Ojedinělý koncert vás čeká

4. dubna v 18 hodin v sále

ZUŠ Bohumín. Zhruba v hodi-

novém koncertu uslyšíme zají-

mavý nástroj - cimbál, který

nám představí mladý talento-

vaný hudebník Daniel Skála.

V jeho podání zazní skladby

od J. S. Bacha, L. S. Weisla, L.

Janáčka, ale i současných skla-

datelů. Vstupné 50 Kč. Před-

prodej vstupenek v pokladně

kina K.A.R. (ful)

● Tiskařský šotek
V minulém čísle OKA jsme

omylem uvedli v souvislosti se

srazem skinheadů Robota bar.

Za svou chybu se omlouváme.

(red)
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Všechny informace byly po-
dány písemnou formou v bro-
žurce, kterou rodiče dostali 
u zápisu do 1. tříd. Chceme
dětem usnadnit přechod z ma-
teřské školy do základní školy.

Projekt nenásilnou formou
seznamuje budoucí prvňáčky
se školním prostředím a ně-
kterými činnostmi se školou
spojenými. Setkání se školou
se bude konat pravidelně 1 x za
měsíc. Děti ve třídě stráví jed-
nu odpolední hodinu. Vyzkou-
šejí si některé předměty i pře-
stávky. Každé setkání vede
učitelka 1. stupně.

První setkání se uskutečnilo
1. března v budově elokova-
ného pracoviště ZŠ na Masa-
rykově ulici. Škola nanečisto
je letos určena jen pro děti, 
které v příštím školním roce
nastoupí do 1. třídy Základní
školy na tř. Dr. E. Beneše.

Pro rodiče, zájemce na tom-
to projektu, jsou určeny tyto
termíny: 5. dubna, 3. května 
a 7. června, vždy v 15 hodin.
Setkání se uskuteční na eloko-
vaném pracovišti - bývalá pol-
ská škola, 1. patro.

Barbora BOLCAROVIČOVÁ,
ředitelka školy

Je tu další ročník Školy nanečisto 
Základní škola na tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně nabízí všem

svým budoucím prvňáčkům možnost seznámit se se školním
prostředím a vyzkoušet si, co to znamená chodit do školy. 

▲ Budoucí prvňáčci si mohou
nanečisto vyzkoušet, jaké to je
sedět a učit se v opravdové škole.

Foto: Lucie Balcarová

Plátna, vytvořená kombino-
vanou technikou, představuje
v Maryšce Hana Schreierová,
která se zaměřuje výhradně na
voskové batiky. »Horkým vos-
kem postupně zaplňuji plátno,
které průběžně namáčím v bar-
vících lázních. Celý vzhled se od-
kryje až po konečném odstranění
zaschlého krunýře. Je to náročné
a kouzelné zároveň, protože tato
technika nedovoluje dodatečně
něco upravovat. Batika je sice
nevypočitatelná, ale vytváří zají-
mavé kresby,« řekla Hana
Schreierová. Doplnila, že v Bo-
humíně nevystavuje ucelenou
kolekci obrazů, ale své nejzají-
mavější výtvory. Některé z nich
vznikly již před více než deseti

lety. Hana Schreierová má na
svém kontě několik autor-
ských výstav i spoluúčastí, a to
nejen v České republice, ale 
i v Polsku nebo ve Spojených
státech amerických. 

Vedle obrazů si našla v minu-
losti čas také k napsání a ilus-
traci knihy pro svého syna.
Publikace vyšla v roce 2004 
v malém nákladu, čítající dva
tisíce kusů. 

Druhou část výstavy tvoří
výrobky její maminky Ludmily
Mieszczakové. V Salónu Ma-
ryška se pro změnu představu-
je se svou užitnou i nástěnnou
keramikou. Stejně jako její 
dcera, také ona prezentuje své
výtvory v Bohumíně poprvé. 

»Přestože se keramice věnuji
poměrně dlouhou dobu, každé
otevření pece s nově vypálenými
výrobky pro mě znamená napětí,
jak to asi dopadne. Je to vždy jiné
a pořád nové, a to je na této čin-
nosti provokující, přitažlivé a po-
řád maximálně zajímavé,« uved-
la Ludmila Mieszczaková, kte-
rá své zkušenosti předává dál.
Na základní škole na ulici
Československé armády, kde
působí jako učitelka, vede 
v rámci výtvarné výchovy
hodiny keramiky pro žáky sed-
mých až devátých tříd. 

Výstavu Hany Schreierové 
a Ludmily Mieszczakové může-
te v Salónu Maryška navštívit
každé úterý a čtvrtek mezi pat-
náctou a osmnáctou hodinou.
Expozice je zde k vidění až do
konce měsíce března. 

Lukáš KANIA
▲ Keramická díla Ludmily
Mieszczakové. Foto: F. Krejzek

Matka s dcerou vystavují v Salónu Maryška
Ojedinělé setkání nabízejí v těchto dnech prostory Salónu

Maryška. Své obrazy a keramiku zde vystavují dcera s mat-
kou, Hana Schreierová a Ludmila Mieszczaková. 

Linka č. 870564 Orlová -
Petřvald - Bohumín, spoj. č.

22 ve 13.45 hod. z Bohumína

odjíždí o 5 minut dříve (13.40

hod.). Linka 870566 Orlová -
Dolní Lutyně - Bohumín,

spoj č. 47 ve 23.22 hod. z Or-

lové odjíždí o 5 minut později

(23.27 hod.) Linka 870576
Bohumín - Ostrava, spoj č. 17

v 7.25 hod. z Bohumína při-

jíždí k pudlovské základní

škole shodně s linkou č. 49 
v 7.46 hod. Linka 870581
Dolní Lutyně - Bohumín,
spoj č. 9 v 16.50 hod. z Věř-
ňovic odjíždí o 10 minut po-
zději (17.00 hod.) a u spoje č.
24 v 16.10 hod. z Bohumína je
odjezd opožděn o 10 minut
(16.20 hod.). (len)

Změny jízdních řádů autobusové dopravy
ČSAD Karviná upozorňuje cestující, že od 26. února platí

na některých spojích autobusových linek nové časy odjezdů.

ptáte se

Kdy se začne
opravovat Tovární?

Chtěl bych se zeptat, na
kdy je naplánovaná oprava
příjezdové cesty na ulici
Tovární z ulice Budovatel-
ské. Stav cesty je neúnosný,
ve vozovce jsou hluboké dí-
ry, cesta je rozpraskaná po
celé délce. Doporučuji se
tam projet a vyzkoušet, jaké
úsilí musí každodenně pod-
stoupit motoristé ze sídliště
a jiní řidiči.

Opravu komunikace mezi
Budovatelskou ulicí a sídliš-
těm na Tovární ulici zrealizu-
jeme po zimě, jakmile nám to
umožní klimatické podmínky.
O stavu této cesty víme.
Předpokládáme, že opravu
provedeme obalovanou směsí
ABS (asfaltová směs). Termín
opravy je závislý také na tom,
kdy začnou po zimě pracovat
obalovny a jaká bude kapacita
firem, které tyto práce pro-
vádějí.

Pavel KLIMOVIČ, 
vedoucí odboru životního

prostředí a služeb



9Den ve stacionáři Salomečíslo 5/2006

Nejprve jsem si lehla na bok, jednu
nohu položila Julince na břicho a objala
ji tak, aby mi byla co nejblíže. Pak už
jsem jen tiše a napjatě očekávala, co se
vlastně bude dít. Postupně jsem cítila,
že se víc a víc začínám uvolňovat, aniž
bych to nějak fyzicky ovlivnila. Zdálo se,
že jsem snad ztratila nad svým tělem

vládu. Ale nebyly to jen mé končetiny,
co bylo uvolněné. Podstatnější pro mne
byla duševní stránka. Najednou neexis-
tovalo nic, jen já a pes v naprostém
souznění. Nevěděla jsem kolikátého je 
a který je den, ani jak dlouhou dobu už
na Jule ležím. Veškeré moje problémy 
a negativní myšlenky se rozplynuly jako

mávnutím čarovného proutku. Cítila
jsem se tak lehce, že bych snad mohla 
i vzlétnout, kdybych si to opravdu přála.
Asi po 10 minutách jsem změnila polo-
hu. Tentokrát si mi Julinka lehla pod
nohy. I tohle bylo příjemné, cítila jsem
její tělesné teplo i to, jak dýchá.
Předešlé objetí však bylo lepší, protože
pes byl blíže srdci a duši, a tím pádem
léčil nejen fyzickou, ale i psychickou
stránku člověka. Canisterapii mohu
každému vřele doporučit. Jsem ráda, že
jsem si ji vyzkoušela a kdybych mohla,
bez váhání to zopakuji. Gabriela S.

Jen já a pes v naprostém souznění, to je canisterapie
Studuji druhým rokem na střední odborné škole v Bohumíně obor výchovná

a humanitární činnost. V únoru jsem absolvovala dvoutýdenní praxi ve sta-
cionáři Salome. Ve dnech 20. až 24.2. za dětmi přijela na návštěvu psí slečna
Jula, fenka černého labradora, určená pro canisterapii. Jako bývalé klientce
stacionáře se mi rovněž dostalo možnosti tento druh léčby vyzkoušet.

Postiženým dětem pomáhá terapie s Julou

»Fenku labradorského retrívra
Julu nám již podruhé zapůjčili
manželé Martin a Karin Seitlovi
z Hradce Králové. Naše pracov-
nice, maminka majitele July, pro-
vádí týdenní cvičení přímo v na-
šem zařízení,« uvedla nás do
problematiky canisterapie ve-
doucí stacionáře Jaroslava Krö-
merová. Pes musí mít zvláštní
zkoušku Canisterapeutické aso-
ciace, která majitele opravňuje
používat psa k terapeutickým
činnostem. Pes musí být klid-
ný, zvyklý na děti, poslušný,
nesmí ho například od práce
odloudit pamlsek.

»Individuální terapie znamená
polohování dítěte na těle psa 
a uvolňování staženého svalstva.
Skupinová terapie seznamuje děti
se zvířetem, navozuje příjemnou
atmosféru a zbavuje děti stra-
chu,« říká o canisterapii vedou-
cí stacionáře.

U spastických dětí, které ne-
dovedou vědomě ovládat své
svalstvo (svalstvo je trvale
staženo), canisterapie dokazu-
je svou užitečnost. Dětem, 
u kterých jsou například ruce
dlouhodobě za�até v pěsti, se
při kontaktu se psem prsty
samovolně rozevřou, dítě psa
pohladí a dotýká se ho. 

Terapeutka Marie Seitlová
říká, že dítě se při kontaktu 
s Julou »napojí i na jeho dech«

a dochází u něj ke zklidnění.
Vedoucí stacionáře k tomu
dodává: »K pohybovým problé-
mům se u dětí přidává špatné
dýchání. Je to dáno nepřirozenou
polohou těla. Při polohování se
psem se dýchání samovolně upra-
vuje a dítě dýchá spontánně.«

Canisterapie a hypoterapie
jsou dvě metody práce posti-
žených dětí se zvířaty. Zatímco
na koni se dítě aktivizuje, při
canisterapii se naopak uklid-
ňuje a uvolňuje.

Pomocí psa se u dětí rozvíjí
jemná i hrubá motorika. Pro
rozvoj hrubé motoriky byla
Julka hlavně motivačním prv-
kem - děti lezly po čtyřech,
běhaly, překonávaly překážky,
prolézaly tunely. Pes také mo-
tivuje děti ke komunikaci - učí
se psa oslovovat jménem, dá-
vat povely. I děti nekomuniku-
jící dávaly najevo radost z pří-
tomnosti Julky broukáním 
a úsměvem.

Ve stacionáři se při cvičení
se psem Julou vystřídalo v prů-
běhu týdne třináct dětí. Indi-
viduální terapie probíhala po
dohodě terapeutky s rodiči. Ve
skupinové terapii se děti vždy
střídaly při hře. Házely Jule
míček, schovávaly se, aby je
musela najít, česaly ji kartá-
čem nebo jí na otevřené dlani
nabízely granuli. Nakonec da-

lo každé dítě psovi za odměnu
nějakou pochoutku.

»Obrovskou výhodou pro Sa-
lome je osoba terapeutky. Nejen,
že je naší kolegyní, pracuje navíc
jako rehabilitační pracovnice,
prošla canisterapeutické seminá-
ře a sama zvažuje pořídit si psa,«
doplňuje JarkaKrömerová.

Terapie pomocí psa motivu-
je i postižené dospělé. Prakti-
kuje se i u mentálně posti-
žených dospívajících osob. 

S canisterapií se klienti 
i pracovníci Salome setkali
poprvé před třemi lety ve 
sdružení Piafa ve Vyškově, kde
strávili sedm dní společně 
s rodiči postižených dětí. 

V současné době využívají
příznivých podmínek, kdy mí-
vají fenku Julu zapůjčenou
bezplatně. Jak sdělila vedoucí
stacionáře, docela vážně uva-
žují o vlastním terapeutickém
pejskovi. Tedy uvažuje o něm
Marie Seitlová, terapeutka 
a rehabilitační pracovnice sta-
cionáře Salome. V Bohumíně
by takový pes byl využíván ne-
jen v Salome, ale i v Domo-
vince nebo Domově pro do-
spělé. Nemusí to být speciální
pes. Podmínkou je klidná po-
vaha zvířete, poslušnost 
a ochota tvrdě pracovat. 

František KREJZEK

▲ Polohování dítěte a psa je to nejlepší, co canisterapie nabízí. 
Foto: František Krejzek

Dětský stacionář Salome pracuje s fyzicky handicapovaný-
mi dětmi. V týdnu od 20. do 24. února zde probíhala caniste-
rapie. Je to práce postižených dětí se speciálně vycvičeným
psem. Doteky i hra se zvířetem děti uklidňuje a uvolňuje.
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Bilancujeme činnost zastupitelstva města se zastupitelem a radním Svatoplukem

Uplynuly více než tři roky od voleb do obecních zastupitel-
stev. S jednotlivými členy zastupitelstva města Bohumína 
(v abecedním pořadí) bilancujeme jejich činnost a ptáme se
na další plány v jejich politické práci.

Udělalo se mnoho věcí navíc
Svatopluk Němeček je za-

stupitelem města již hezkou
řádku let. Mezitím stihl vy-
konávat významné funkce ve
zdravotnictví. Byl okresním 
zdravotním radou, ředitelem
bohumínské nemocnice a 
v současné době řídí Fakultní
nemocnici v Ostravě. S pře-
stávkami zasedá v radě města
již třetí volební období.

● Čím jste se osobně podílel 
na rozvoji našeho města v tomto
volebním období?
V právě končícím volebním

období pracuji jako člen za-
stupitelstva i městské rady.
Kromě toho jsem i předsedou
informační komise města. Hlav-

ní oblastí života města, kde

jsem se s maximálním nasaze-

ním snažil realizovat myšlenky

a vize, které považuji za

správné, je samozřejmě zdra-

votnictví. Myslím si, že se po-

dařilo v průběhu tohoto voleb-

ního období prosadit zcela
zásadní (a zpočátku nepříliš
populární) strukturální trans-
formaci bohumínské nemoc-
nice i změnu její právní formy.
Stále se zlepšující výsledky, kte-
rých nemocnice dosahuje, ho-
voří zcela jasně. Je dobře, že
město může nyní svou finanční
podporu nemocnici směřovat
především do oblasti potřeb-
ných investic. 

● Máte připravenu alternativu své
účasti v zastupitelstvu pro případ
volebního neúspěchu vaší strany?
Nechám samozřejmě na vo-

ličích, jak rozhodnou. Pokud se

stojí tolik hmatatelných výsled-
ků. V tomto týmu mají samo-
zřejmě své pevné místo lidé bez
stranické legitimace. Velmi po-
zitivně hodnotím schopnost
otevřené výměny názorů v rám-
ci klubu zastupitelů za ČSSD.
Bude ale samozřejmě záležet
na občanech, zda rozhodnou,
že má tento tým pokračovat 
v práci pro město. 

● Co se z vašich představ v tomto
volebním období podařilo
naplnit a co ne?
Na tvorbě volebního progra-

mu ČSSD před čtyřmi lety jsem
se podílel. Pokud si jej občané

ších věcí, ale to bych asi »za-
bral« většinu tohoto čísla OKA.
Koneckonců občané města to
mohou na mnoha místech
posoudit sami.

● Čemu přisuzujete zásluhy za
úspěch při plnění volebních slibů?
Všechno je především o li-

dech. Velmi důležitá je samo-
zřejmě osoba »lídra těchto
změn«, kterým je bezesporu 
starosta Petr Vícha. Nutnou
podmínkou úspěšného vedení
města a jeho proměny je tým
místostarostů, radních i za-
stupitelů a samozřejmě týmu
skvělých zaměstnanců měst-

ale na »bohumínskou politic-

kou scénu« podívám objektiv-

ně, neexistuje zde jiné sesku-

pení, než je bohumínská

ČSSD, které by disponovalo

tak širokým týmem zkušených

a schopných lidí, za kterými 

vezmou dnes znovu do ruky,
tak zjistí, že všechny slibované
záměry již byly zrealizovány.
Naopak se udělalo ještě mnoho
věcí navíc. Já osobně považuji
za klíčové stabilizaci nemoc-
nice a její postupnou moderni-
zaci (investiční). Novou chlou-
bou města je bezesporu fungu-
jící aquacentrum a vlastně celý
sportovní areál za parkem.
Mohl bych samozřejmě vyjme-
novávat desítky a desítky dal-

Město ocenilo Osobnosti rok
dokončení ze str. 1

V kategorii Sportovec roku
do 19 let zvítězil Petr Teplíček 
z oddílu vzpírání Tělovýchovné
jednoty Bohumín. Ten se stal 

v roce 2005 mistrem České re-
publiky ve vzpírání juniorů. 

Další vavříny sklidil jeho
oddílový kolega Jan Gospoš,
vicemistr České republiky ve
vzpírání, který se stal spor-
tovcem roku 2005 v kategorii
nad 19 let. Jan Gospoš se z titu-
lu sportovní Osobnost roku
radoval i v loňském roce.

Mezi sportovními družstvy 
v kategorii do 19 let nebyl titul
vyhlášen, ale za své výkony byli
oceněni všichni tři nominovaní
- hokejové družstvo starší pří-
pravky HC Bohumín, smíšené
družstvo silového víceboje 
z Gymnázia Františka Živného 
i družstvo chlapců silového
víceboje ze stejného gymnázia. 

Titul Sportovní družstvo
roku 2005 nad 19 let získalo
družstvo mužů oddílu vzpírání

Tělovýchovné jednoty Bohu-
mín, kterému patří třetí příčka
v národní soutěži ve vzpírání. 

Rada města udělila zvláštní
cenu za celoživotní práci a roz-
voj sportu v Bohumíně. Z rukou
starosty města Petra Víchy ji pře-
vzal Ivan Vekter za svou čtyři-
cetiletou práci pro hokej. 

V oblasti kultury se udělova-
lo ocenění ve dvou kategoriích.
V kategorii jednotlivců se Osob-
ností roku 2005 stalo taneční
duo Vladislava a Martin Cisar-
zovi, několikanásobní mistři re-
publiky v showdance. Souro-
zenci nyní působí jako sólisté
taneční skupiny IF v Praze. 

V kategorii kolektivů se z ví-
tězství radovaly taneční soubo-
ry Radost a Impuls. Členové
souborů pravidelně sbírají me-
daile mezi dětskými, juniorský-

▲ Petr Teplíček - Sportovec roku
2005 v kategorii do 19 let.

▲ Jan Gospoš - Sportovec roku
2005 v kategorii nad 19 let.
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Němečkem

ského úřadu. Ale vrátím se 
i k zastupitelstvu, i když se bu-
du po mnoha kolezích opako-
vat. Je samozřejmé, že vzhle-
dem k tomu, že z 23 zastu-
pitelů jich bylo 16 zvoleno za
ČSSD, je politická zodpověd-
nost za vývoj města, úspěchy 
i neúspěchy především na nás.
Nikdy jsem neměl ale pocit, že
by klíčová rozhodnutí byla poli-
tizována. Myslím, že je zjevné,
že postoje vedení města nejsou
diktovány ideologickými sché-
maty, ale zdravým rozumem.
Spolupráce drtivé většiny všech
zastupitelů napříč stranami je
v Bohumíně už skoro tradicí. Je
dobře, že i opoziční zastupitelé
»kopou« za město. Příkladem
může být náměstek hejtmana
kraje Pavel Drobil. Tak by to
asi mělo fungovat všude. 

● Budete se znovu ucházet o místo
na kandidátce pro příští volební
období?
Ano, pokud mi kolegové 

v rámci ČSSD dají důvěru, rád
bych se znovu ucházel o dů-
věru občanů a pokračoval 
v práci v zastupitelstvu i v radě.
Nabídnout chci především své
zkušenosti z oblasti zdravot-
nictví a managementu. 

Připravil František KREJZEK

u 2005
mi i dospělými tanečníky. Zá-
roveň se soubory staly něko-
likanásobnými mistry republiky
v nejrůznějších tanečních kate-
goriích.

Zvláštní ocenění za Počin
roku 2005 v oblasti kultury
udělila rada města horolezci a
fotografovi Petru Piechowiczi,
který předává jiným zážitky ze
svých expedic prostřednictvím
výstav i besed. 

Mimořádně byl letos vyhlá-
šen Čin roku. Za Čin roku
2005 prohlásila rada města vý-
sledek ankety v roce 1997, v níž
drtivá většina obyvatel města by-
la pro vybudování krytého
bazénu. Činem roku se proto 
v roce 2005 stala v Bohumíně
výstavba aquacentra.

Lucie BALCAROVÁ

▲ V oblasti kultury byli na Osobnosti roku 2005 nominovaní Iveta Mutinová, Ladislav Pekárek, Kamila
Tjokordová a Martin Sobala. Vítězství si odnesli sourozenci Cisarzovi, za něž převzala cenu maminka.

Foto: Lucie Balcarová

Každoroční vyhlašování osobností kul-
turního a sportovního života se v Bohumíně
stává tradici. Rád bych z pozice andragoga 
a člena komise sportu města Bohumína 
vnesl jasno do pojmů, se kterými mnohdy
zápasí nejen sportovní, či kulturní komise. 

Osobnost kulturního a sportovního ži-
vota: Takový člověk nemusel nikdy stát na stup-
ních vítězů, ani na »prknech, co znamenají
svět«. Nemusí být dokonce ani aktivním spor-
tovcem a nemusí umět jedinou
básničku. Čím však tento člo-
věk disponovat musí, je čin-
nost, která vede k všeobecnému rozvoji kultury
nebo sportu v Bohumíně. Titul Osobnost kul-
tury ani sportu nechceme měřit počtem cen,
medailí ani jiných titulů, ale prospěchem, který
plyne z jeho aktivity občanům našeho města na
poli kultury nebo sportu. Tento prospěch musí
překračovat hranice jeho osoby, či pracovní ná-
plně, je-li tento člověk za svou činnost placený.
Pokud se věnuje jen sám sobě, by� s dobrými
výsledky, neměl by být nominován na žádný 
z titulů začínající slovy osobnost, protože tou se
stáváme až v interakci s okolním prostředím,
podle vlivu, jaký v tomto prostředí zanecháme.

Sportovec roku: Přestože dosáhnout úplné
spravedlnosti v této kategorii je skoro nemož-
né, snažíme se upustit od nejrůznějších limitů,
(od 3. místa na ČR... apod.), protože cesta 

k těmto metám je cesta v různých oborech
různě náročná. Aby se sportovec stal mistrem
republiky v tenise, fotbale nebo hokeji, musí
projít velkým množstvím kvalifakčních kol, než
se probojuje k možnosti na mistrovství ČR
vůbec nastoupit. Na druhé straně je zde spous-
ta mladých sportovních odvětví, kde je nejnižší
soutěž mistrovství ČR, takže postup je přímý 
a cesta k takovému titulu je mnohem snazší. 
Z tohoto důvodu je nutné brát v potaz i re-
gionální výsledky. Nominaci na Sportovce roku

si jistě zaslouží sportovec re-
prezentující město nebo jehož
vyrovnaný výkon je nezastu-

pitelnou oporou většího týmu. Zaslouží si jej 
i sportovec s průměrnými výkony, jehož
výrazná aktivita je však důležitým příkladem, či
inspirací pro další mladé lidi.

Počin roku: Může se odehrát v jakékoliv
oblasti lidského počínání, čili nejen v kulturní
nebo sportovní, ale třeba i humanitní nebo
společenské. Na poli sportu jím může být třeba
gesto fairplay, zrození nové disciplíny v kultuře
nebo zcela jiný následování hodný lidský čin.
Naše společnost trpí akutním nedostatkem me-
dializace pozitivních hodnot a činů. Když se
někdo utopí, probudí se všechna média. Zkus-
me kategorií »Počin roku« dát prostor k široké-
mu odměňování hodnot, na kterých chceme 
stavět naši společnost.

Ivan URBAN, andragog (redakčně kráceno)

Sportovec roku, Počin roku, Talent roku

názor
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Rakovina tlustého střeva
(odborně karcinom) je v Čes-
ké republice druhým nejčas-
tějším zhoubným nádorem.
Naše země zaujímá přední mís-
to ve statistikách výskytu a ú-
mrtí na toto onemocnění.

Jde o zhoubný nádor, který
vychází z vnitřní výstelky (epi-
telu). Nejprve se šíří ve sliz-
nici, později prorůstá střevní
stěnou. V dalším vývoji ná-
dorové buňky pronikají do
lymfatických i krevních cest 
a vytvářejí druhotná nádorová
ložiska (metastázy). Asi po-
lovina nádorů tlustého střeva
se vyskytuje v oblasti koneč-
níku a esovité kličky, zbytek
postihuje další partie tlustého
střeva. Ve většině případů
vznikají nádory tlustého střeva
na podkladě nezhoubných vý-
růstků na sliznici - polypů.

Příčina vzniku není stejně
jako u většiny nádorových one-
mocnění zcela jasná. Velký vliv
na vznik rakoviny tlustého
střeva má výživa, hlavně pak
nízký obsah vlákniny a naopak
vysoký obsah tuků v potravě 
a nedostatek pohybu. 

Kdy je na místě podezření,
že jde o zhoubný nádor tlus-
tého střeva? Prakticky nejvý-
znamnějším projevem je krvá-

cení do stolice, které bývá bo-
hužel často vysvětlováno pří-
tomností hemeroidů. Nález
krve ve stolici je vždy závaž-
ným příznakem a nemocný by
měl být řádně
vyšetřen. Kro-
mě krvácení se
nádor může projevovat častým
nucením na stolici, střídání
zácpy a průjmu, nadýmáním.
Poměrně časté jsou necharak-
teristické potíže, jako neurčité
bolesti v břiše, úbytek na váze,
nechutenství, zvýšení tělesné
teploty. Charakter a intenzita
potíží závisí na lokalizaci ná-
doru a také na jeho pokroči-
losti. 

Pokud máte některý z uve-
dených příznaků, měli byste
navštívit svého praktického
lékaře. Ten na základě vašich
potíží a klinického nálezu za-
jistí endoskopické vyšetření
tlustého střeva - kolonoskopii.
Může také provést speciální
test na okultní (skryté) krvá-
cení, který je vhodný pro včas-
né vyhledávání osob s vyso-
kým rizikem vzniku nádorové-
ho onemocnění.

Kolonoskopie je speciální
vyšetření tlustého střeva po-
mocí ohebné trubice vybavené
speciální optikou. Procedura,

která trvá přibližně 20 minut,
obsahuje podrobné vyšetření
celého tlustého střeva a umož-
ňuje také odběr vzorků s jejich
následným vyšetřením. Pokud
lékař při tomto vyšetření zjistí
výskyt polypů (výrůstků), mů-
že je touto metodou i přímo
odstranit.

Možnosti léčby pak závisí na
typu nálezu a jeho pokroči-
losti. Základem je odstranění
všech polypů (výrůstků) při

kolonoskopii 
s následným
mikroskopic-

kým vyšetřením odstraněného
polypu. Tato endoskopická
léčba je často (při splnění his-
tologických kritérií) defini-
tivním řešením. Pokud tato
kritéria splněna nejsou nebo

je prokázána rakovina tlusté-

ho střeva, kterou nelze řešit

endoskopicky, je prvotní léčba

chirurgická s odstraněním ná-

doru i části střeva. Při pokro-

čilých stádiích je nutná i léčba

onkologická.

Prevencí tohoto onemocnění

je dodržování zdravého život-

ního stylu - mít dostatek pohy-

bu, omezit kouření a spotřebu

alkoholu, dbát na pravidelnou

stolici. Omezte spotřebu tuku

ve stravě, spotřebu červeného

masa, zvyšte příjem masa ry-

bího a drůbežího, konzumujte

mléčné výrobky s malým obsa-

hem tuků. Jídlo připravujte

vařením a dušením, omezte

smažení.

Materiály BMN, a. s.

Co byste měli vědět o rakovině tlustého střeva

lékař  radí

Dnes otiskujeme další z materiálů, které při-
pravili lékaři naší nemocnice jako svůj příspě-
vek k boji s takzvanými civilizačními choroba-
mi. Tedy s takovými, kterými onemocní - v nej-

horším případě na ně i umírá - vysoké procento české popu-
lace. Společným jmenovatelem většiny těchto onemocnění je
přitom neinformovanost pacientů a zanedbání prevence. 

▲ Kolonoskopické vyšetření tlustého střeva na interním oddělení
Bohumínské městské nemocnice. Foto: Mirka Hrbáčová

Poděkování
nemocnici

Chtěla bych poděkovat
primáři interního oddě-
lení Bohumínské městské
nemocnice MUDr. Marti-
nu Jakubjákovi, MUDr.
Salusové, sestrám a sani-
tářkám za veškerou péči,
která mi byla věnována po
dobu hospitalizace. Velice
si vážím jejich zodpověd-
né a náročné práce.

Jarmila KWASNICOVÁ

Při likvidaci stavební suti lze
požádat BM servis, a. s. o při-
stavení kontejneru (otevřený
kontejner o obsahu cca 6 m3).
Písemnou objednávku je nut-
né poslat minimálně jeden den
před termínem požadovaného
přistavení na adresu BM ser-
vis, a. s., Krátká 775, 735 81
Bohumín. Uve�te v ní adresu,

kam se má kontejner přistavit
a požadovanou hodinu přista-
vení. Platí se za vozidlo, které
kontejner přiveze a odveze.
Sazba je 701 Kč/hod. bez DPH
(19 %). Účtuje se čistá doba,
pokud je místo v Bohumíně,
pohybuje se doba přistavení 

a odvozu zhruba kolem jedné
hodiny. Dále se platí za ulože-
ní odpadu na skládku. Sazba je
420 Kč/tunu + DPH. Kon-
tejner se (jako nádoba) první
tři dny neplatí, od 4. dne se
platí 40 Kč/den + DPH. 

Doporučujeme kontakt na
BM servis, a. s., telefonní číslo
596 092 466, pan Sternadel,
paní Zielinská, nebo e-mail:
sternadel.miroslav@bmsas.cz.

Pavel KLIMOVIČ, 
vedoucí odboru 

životního prostředí a služeb

Kontejner lze objednat pro soukromé využití
Chceme provádět renovaci bytu a tudíž nastane problém,

kam s odpadem, hlavně se sutí. Je možné objednat si kontej-
ner a po naplnění jej nechat odvézt? Pokud ano, jaká je doba
přistavení a cena?

ptáte se
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Za pokladem ze staré truhly, soutěž pro zvídavé děti 
Každé místo má svou his-

torii, která zanechává tu vět-
ší, tu menší stopy. Narodili
jsme se zde, přistěhovali, ži-
jeme současností. Víme však,
jak to vypadalo v našem
městě dříve? Kdo a jak vy-
tvářel jeho dnešní podobu?
Jak daleko sahá lidská pa-
měť a co je již dávno za-
pomenuto? Víme, kde má-
me své kořeny? Otázky, otáz-
ky, otázky … V každoden-
ním shonu je dobré se občas
zastavit a ohlédnout se zpět,
poučit se na vlastní historii,
abychom mohli zase jít dál. 

V letošním roce si město
Bohumín připomíná 750 let
první písemné zmínky. Jde o vý-
znamné výročí, k němuž bě-
hem roku připravují různí po-
řadatelé řadu akcí. Městská
knihovna, ve spolupráci s me-
diálními partnery - městskými
novinami OKO a TV Marko,
připravila pro děti základních
škol poznávací soutěž nazva-
nou »Za pokladem ze staré
truhly«. Historie skrývá různé
záhady a poklady, jejichž hod-
notu nelze vždy měřit jen pe-
nězi. Vydejme se po stopách,
které už možná dávno zakryl
prach zapomnění. Rozhlédně-
me se spolu kolem sebe, pro-
jděme se po městě, nahléd-
něme za pomyslnou oponu dě-

jin. Poj�me společně objevo-
vat poklady ukryté v našem
městě.

Kdo se může soutěže zúčast-
nit? Všechny zvídavé děti, 
které baví hle-
dat, bádat, ob-
jevovat. Do
soutěže se může přihlásit
každý (není omezena jen na
čtenáře knihovny) do věku 15
let. Přihlášky jsou k dispozici 
v knihovně. Můžete využít
také e-mailu na adrese knihov-
na@knih-bohumin.cz - uvedete
své jméno a příjmení, věk,
školu a třídu, kterou navště-
vujete. Do záhlaví e-mailu
napište »Soutěž 750«. Přihla-
šovat se je možné průběžně
během měsíce března, nejpoz-
ději však do pátku 31. března.

Jaký bude průběh soutěže?
Začínáme druhý březnový tý-

den. Soutěž je etapová - každý
týden budou zveřejněny dvě
otázky, postupně až do konce
května. Soutěžící mohou bě-
hem těch tří měsíců vyhledá-

vat odpovědi
průběžně a
nejpozději v

pátek 2. června své odpovědi
odevzdají v městské knihovně.
Každý soutěžící »hraje sám za
sebe« a záleží jen na něm, zda
to, co sám vyhledá, poskytne 
i jiným. Vyhrává ten nejlepší.
Kdo to bude, se dovíte ve stře-
du 21. června v knihovně na
slavnostním vyhodnocení.

Kde najdete otázky k sou-
těži? Vaším prvním úkolem
bude »vyhledávat« si soutěžní
otázky. Míst, kde se dostanete
k otázkám, bude více. V prvé
řadě je najdete v dětském od-
dělení knihovny a na všech

třech pobočkách - ve Starém
Bohumíně, Skřečoni a Záblatí.
Otázky budou průběžně zveřej-
ňovány také na webu knihov-
ny (www.knih-bohumin.cz), 
v textových zprávách Zpravo-
dajství T.I.K. a v jednotlivých
číslech městských novin OKO
(zde s ohledem na čtrnácti-
denní periodicitu naleznete
vždy dvě a dvě otázky sdruže-
né do jednoho čísla).

Kde máte hledat odpovědi?
To záleží na vaší šikovnosti.
Některé odpovědi jsou ukryty
v literatuře a dalších infor-
mačních pramenech, které 
jsou k dispozici v knihovně.
Kdo bude sledovat od března
do května pravidelně OKO,
může i zde najít něco zají-
mavého. Také sledování Zpra-
vodajství TIK vás může navést
ke správným odpovědím. Mů-
žete  využít všech zdrojů infor-
mací, které vám pomohou ve
vašem pátrání. Příležitostí
dovědět se něco zajímavého
může být i »historická« vy-
cházka, kterou připravujeme
na duben. O termínu konání
vás budeme včas informovat.

Už jste rozhodnuti? Nevá-
hejte a poj�te si zahrát na ba-
datele. Čeká vás dobrodruž-
ství objevování. Zkusit to
může každý, i ty!

Jana LEPAROVÁ, 
ředitelka městské knihovny

soutěž

Foto: Jiří Spáčil

Foto: Jiří Spáčil

Otázka č. 1: Historii kaž-
dého místa můžeme sledovat
až tehdy, máme-li k ní nějaký
materiální podklad. Zpravidla
to bývá písemná zmínka v do-
bovém dokumentu. Ze kterého
roku pochází první písemná
zmínka o osadě, z níž mnohem
později vzniklo naše město?

Otázka č. 2: Ke vzniku
města právě na tomto místě
přispěla mj. jedna z řek, které
městem protékají. Jak se jme-
nuje hraniční řeka, na jejímž
pravém břehu město vzniklo
díky brodu, kudy procházeli
poutníci putující od severu 
k jihu a naopak?

Otázka č. 3: Na obrázku
č. 1 je zobrazen skutečný his-
torický poklad - středověké 

1. týden, 6. - 12. března 2. týden, 13. - 19. března

okno, které bylo objeveno ne-
dávno při rekonstrukčních
pracích a jehož doba vzniku je
datována do druhé poloviny
14. století. Na jeho tvorbě se
zřejmě podílela dílna slavné-
ho českého architekta a sta-
vitele Petra Parléře. Napiš jmé-
no objektu, kde se tato pa-
mátka nachází.

Otázka č. 4: Na starobo-
humínském náměstí najdete
sochu, jejíž obrázek vidíte. 
V roce 2002 byla rekonstruo-
vána a v jejím podstavci byl
nalezen malý poklad. O jaký
nález se jednalo a komu je so-
cha věnována (napiš jméno)?

Nápověda: informace hledejte
v tomto čísle OKA
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Vede se zbytečný spor o tom,
zda nemocnice by měly být
ziskové či neziskové, jedni ho-
voří o rozkrádání, druzí o zná-
rodňování. Vytrácí se pacient,
zapadá skutečnost, že naše 
zdravotnictví je v mnoha para-
metrech na vynikající úrovni 
a nikdo se nesnaží nalézt spo-
lečnou cestu k tomu, aby moh-
lo být ještě lepší a efektivnější.
To vede k nejistotě.

Prezident s premiérem ve-
dou malicherný spor o to, kde
a kdy měla být podepsána 
smlouva s Ruskem a zveřejňují
osobní dopisy. Jako by obsah
smluv nebyl důležitější než fakt,
zda se podepsaly ve středu či
čtvrtek. To se dá těžko pochopit.

Senát a poslanecká sněmov-
na si vracejí téměř každý zákon
a navzájem se přehlasovávají.
To vede ke ztrátě důvěry v tyto
instituce.

Také o tak nepolitické zá-
ležitosti jako jsou svazky homo-
sexuálů se vedou ryze politické
debaty. Chybí trocha nadhle-
du, trocha to-
lerance a hod-
ně selského ro-
zumu. Tak se
to může jevit nám občanům. 

Nebylo by lepší půl roku
před volbami už nic neprojed-
návat?

Na komunální úrovni je to-
mu naštěstí jinak. U nás v Bo-
humíně určitě. Již přes deset
let se snažíme rozhodovat v za-
stupitelstvu podle toho, zda je
něco dobré pro občany a ne po-
dle toho, kdo návrh předložil.

Proto bylo možné se třeba
jednomyslně shodnout na ome-
zení heren. Proto jsou po roz-
sáhlé diskuzi schvalovány již
po léta rozpočty města téměř
jednomyslně. Dokážeme se

shodnout na tom, že je třeba 
opravovat byty, rekonstruovat
náměstí, postavit nový chod-
ník a parkoviště nebo moderni-
zovat a vybavit školy a kino.
Dokonce i při získávání dotací
pro město si dokážeme pomoci
bez ohledu na stranickou pří-
slušnost, a� již se jedná o do-

tace státní či
krajské. Jsou
jistě i obtížná

rozhodnutí, kdy není jedno-
duché se shodnout, zda zvo-
lená cesta je správná, anebo
vybraná investice ta nejpotřeb-
nější. Ale i tady u nás většinou
nehraje roli stranická přísluš-
nost. Hledání takových řešení
nebylo jednoduché například
u stavby bazénu, rozhodnutí 
o koupi a vystěhování hote-
lového domu nebo v záleži-
tostech bolestných, ale nezbyt-
ných opatření v nemocnici.
Není v tuto chvíli důležité kdo
byl pro a kdo byl proti, i tady
bylo nakonec dosaženo vý-
razné shody. Nic na tom ne-

V Bohumíně se táhne za jeden provaz a používá rozum

pol i t ika

změní ani občasná dodatečná
kritika například některých
méně informovaných členů
ODS, kteří si ani nezjistili, že
jejich moudřejší kolegové v za-
stupitelstvu hlasovali pro. 

Jistě i v Bohumíně se s blí-
žícími volbami do zastupitelst-
va budeme navzájem vymezo-
vat, kritizovat a možná i osočo-
vat. Někdy vtipně a s lehkostí
a někdy zapškle. To patří k fol-
klóru voleb. To se mladší kolego-
vé učí u parlamentních vzorů.
Ale občané již vědí, že ne to, co
se řekne půl roku před volba-
mi, ale to, co se společně udělá
za celé období, se počítá. To už
Bohumíňákům nikdo nevezme.
To je jistota. A vědí, že po vol-
bách se naši zastupitelé opět
do této společné práce naplno
pustí. Protože v Bohumíně má-
me dobré zastupitele. Bez ohle-
du na stranickou příslušnost.

I pro mne osobně je radost 
s nimi spolupracovat. 

Petr VÍCHA, starosta města,
MO ČSSD v Bohumíně

V tisku dnes opět převládají negativní zprávy. Nejde 
o katastrofy, havárie či zločiny. Na černou kroniku v televizi
jsme si zvykli. Blíží se volby do parlamentu a strany se ne-
dokáží na ničem smysluplném dohodnout.

Stará moudrost praví, že
nemoc člověka povznáší, niko-
liv sráží. Tělo bolestí upo-
zorňuje, že došlo k porušeni
harmonie, že jeho majitel ne-
žije dobře a správně a že musí
ve svém životě něco změnit 
k lepšímu. Co však děláme
my? Zhltneme hrst léků, nebo
si necháme píchat injekce -
bolest ustoupí, ale disharmo-
nie v organismu se zvětsuje. A
výsledek? Polovinu obyvatel
našeho civilizovaného světa
kosí srdeční a cévní choroby,
třetinu zhoubné nádory, zby-
tek infekce, cukrovka, cirhóza
jater, vrozené choroby… a nic
proti tomu nedělají. Chovají

se jako člověk stojící v hořící
budově a popisující své pocity.
Také lidé s artritidou (ztuhlou
páteří, špatným zažíváním
atd.) sedí a líčí, jaké mají bo-
lesti, jak trpí nespavostí, jak
jim prchá chu� do života. Ze
své praxe vím, že je málo účin-
né klientům říkat »jak na to«,
nebo� většina to ví, nebo ale-
spoň tuší, ale nedbá. Chceme
kvalitně žít, chceme být zdra-
ví, ale málokdo je ochoten pro
to něco udělat. Hlavní potíž
spočívá v naší psychice.
Změnit ji neznamená pocho-
pit zákony civilizace, ale na-
opak poznat zákony přírody.
Dokázat se v sobě potkat 

s přírodou, začlenit se do je-
jího řádu, harmonie. Jen tak
může člověk získat dost ener-
gie na to, aby dokázal odolávat
negativním vlivům svého vý-
voje. Styl našeho života nás
naleptává, narušuje naši hut-
nost, ztrácíme fyzickou kondi-
ci, sebedůvěru, ochabuji nám
vnitřní orgány, cévní soustava
- to vše jsou pomalu působící
jedy. Máme-li navíc nedo-
statek minerálních látek, vita-
mínů a vlákniny, začne se náš
organizmus podobat blátu a
hroutí se. Bílá mouka, cukr,
rychlená zelenina s buněčnou
stěnou napěchovanou dusi-
tany, maso, které obsahuje
více vody, chemikálií a růs-
tových hormonů než kvalit-
ních bílkovin, zákonitě vedou
k takovému oslabení organis-
mu, že i malý stres se stává
neúnosným břemenem. Je pro-
to třeba, abychom se zamysleli
nad svým životem a zdravím, 

a hledali systém, jak si je
udržovat i svépomocí. K tomu
chci být nápomocen tímto
seriálem. Protože průměrný
věk naší populace je stále vyš-
ší, bude většina rad a postřehů
zaměřena na střední a starší
generaci.

Začnu správnou výživou,
protože, všechny buňky a tká-
ně v těle jsou tvořeny v závis-
losti na naší potravě, jídlo je 
zdrojem energie pro tělesné
funkce a v neposlední řadě je
naším potěšením. Povídání 
o stravě začnu dýcháním, pro-
tože kyslík je naší základní »po-
travou«. Bez jídla jsme schop-
ni žít šest týdnů (někteří vy-
drželi až 90 dnů), bez vody
sotva tři dny, ale bez dechu jen
několik minut. Ale o tom až
příště.

Případné náměty a dotazy
můžete podat v redakci na e-
mailové adrese oko@mubo.cz.

Jaromír HRBÁČ, masér 

Nebraňme tělu nastartovat samoléčebné procesy
Alternativní metody péče o zdraví (2.)V úvodní části seriálu jsem apeloval na zod-

povědnost každého z nás za své zdraví. Zdraví
je definováno jako stav fyzické, duševní a so-
ciální pohody. Pečovat o ně znamená starat se
o kvalitu svého života nebo života druhých.
Každý žijeme sám za sebe, teď, hned, bez
možnosti pokusu »nanečisto«. Máme zodpo-
vědnost za sebe, ale i za své chování vůči ostat-
ním, protože působíme i na jejich zdraví.
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Od roku1998, po nástupu
socialistických vlád, se rozšiřu-
je objem peněz, o kterých za
nás rozhoduje stát, a celková
daňová kvóta se zvýšila z 33 %
na 36 %. Stát tedy vybral o 90
miliard Kč více. To podvazuje
ekonomický růst a popírá to
základní zákon konomiky, tím
je motivace. Motivace je pro
ekonomickou činnost hlavní
hnací silou a jestliže o moti-
vaci jednotlivce připravíme
(například vysokým zdaně-
ním) je to první krok k nečin-
nosti a neefektivitě.

Komplikované a vysoké
daně tedy odrazují od práce,
motivují k zatajování příjmů 
a podnikání, ženou firmy za
hranice státu.

ODS nabízí model rovné
daně, která díky svým vlast-
nostem zvyšuje hospodářský

růst, snižuje daňové úniky 
a snižuje byrokratické náklady.
ODS chce mzdu zdaňovat rov-
nou daní ve výši 15 %, navíc
tato daň se za-
čne vybírat až
u vyšších příj-
mů, občané 
s nižšími příjmy vůbec žádné
daně platit nebudou! Napří-
klad pro čtyřčlennou rodinu 
s celkovými příjmy od 24 000
korun do 34 000 korun to zna-
mená nárůst příjmů o cca 
6 tisíc korun měsíčně! Pro
tříčlennou rodinu ve stejné
příjmové kategorii se jedná 
o nárůst cca 5 tisíc korun
měsíčně! 

Nebudeme zastírat a lhát,
ano může dojít k mírnému
nárůstu cen léků a potravin,
nezávislí ekonomové spočítali,
že například pro čtyřčlennou

rodinu to bude činit cca 500
korun měsíčně a pro důchodce
cca 300 korun měsíčně, což je
první skupině občanů kom-
penzováno snížením daní (viz
výše uvedené nárůsty příjmů)
a důchodcům budou dostateč-
ně zvýšeny důchody. Deregu-
laci nájemného je zbytečné

diskutovat, ta
proběhne zce-
la jistě, a� bu-

de u vlády ODS nebo ČSSD.
A ze strany ODS bude navíc
plně kompenzována. 

Pro výpočet příjmů občanů
po případném zavedení nové-
ho daňového systému ODS
byla nainstalována na webo-
vých stránkách www.ods.cz
tzv. daňová kalkulačka, kde
jednoduchým zadáním vašeho
současného hrubého příjmu
systém automaticky spočítá
vaší novou hrubou i čistou
mzdu a rozdíl oproti současné
daňové soustavě.

Že rovná daň není žádný ex-
periment nebo výmysl ODS,

Proč snížit daně? Ušetříte až šest tisíc měsíčně
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dokazuje její funkčnost (v růz-

ných modifikacích) ve 41 stá-

tech světa. Jednou z nejúspěš-

nějších ekonomik světa je

Hongkong, kde již desítky let

funguje rovná daň ve výši 16

procent. Dalšími vyspělými

státyjsou Norsko, Irsko, které

v devadesátých letech snížilo

daň z podnikatelské činnosti 

z 50 procent na 12,5 procenta

a stalo se ekonomickým »tyg-

rem« Evropy. O rovné dani

uvažují v USA, Německu 

a Belgii. Není náhodou, že té-

měř všechny státy východní

Evropy, ve snaze co nejrychleji

dohnat vyspělý svět, zavedly

rovnou daň a jejich hospo-

dářský růst je téměř dvojná-

sobný než v ČR.

Kdo chce tedy rozhodovat

ve volbách o výši svého pří-

jmu, má jasno - volí ODS!

Vladimír ŠMÍD, 
místopředseda MS ODS

O tom, že je nutné daně firem i občanů snížit a zjednodušit,
dnes již téměř nikdo rozumný nepochybuje. Otázkou je o ko-
lik a jakou formou. 

Naše sociální politika je 

v nastávajícím volebním ob-

dobí dále zaměřena na tyto

priority: vytváření příznivých

podmínek pro mladé rodiny,

důstojný život seniorů, vzdělá-

vání a kultura, bezpečnost 

občanů a objektivní informa-

ce.

Vytváření příznivých pod-
mínek pro mladé rodiny:

Právo na první zaměstnání 

a zlepšení dostupnosti byd-

lení. Rozšíření půjček se státní

podporou na byt, bydlení a by-

tové zařízení až do výše 500

tisíc Kč. Odpisy až do výše 100

tisíc Kč při narození dítěte.

Zvyšování a průběžná valo-

rizace porodného, přídavků na

děti, atd.

Důstojný život seniorů:
Nezvyšování zákonné hra-

nice odchodu do důchodu.
Udržet prů-
běžný solidár-
ní systém pen-
zijního pojištění garantova-
ného státem. Průměrný stá-
tem garantovaný důchod zvy-
šovat nad minimální úroveň
40 % průměrné mzdy s pra-
videlnou valorizací. Posílit
výstavbu domovů důchodců,
domů s pečovatelskou službou
a ústavů následné péče o se-
niory.

Vzdělávání a kultura:
Bezplatné vzdělávání na všech

stupních státních a veřejných
škol. Navýšení financí pro
školství z veřejných prostřed-
ků a zodpovědnost státu za je-

ho obsah. Podpora učňovské-
ho školství a celoživotního
vzdělávání. Alespoň 1 procen-
to ze státního rozpočtu pro re-
zort kultury. Motivace provo-
zovatelů a sponzorů kultur-
ních aktivit daňovými úleva-

mi, udělová-
ním grantů 
a slev.

Bezpečnost občanů:
Potírání organizovaného

zločinu a jakýchkoliv forem
korupce, boj proti kriminalitě
a rasově motivované trestné
činnosti. Každodenní bezpeč-
nost v ulicích. Zkvalitnění
práce všech orgánů činných 
v trestním řízení, rychlejší 
a přísnější postih kriminality.
Odpovídající vybavení policie
a dobudování Integrovaného
záchranného systému.

Objektivní informace:
Rovné právo na informace -

základní podmínka rozvoje

KSČM hájí základní sociální zájmy občanů 
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společnosti. Objektivní a vy-

vážená informovanost mediál-

ními prostředky pro svobod-

nou tvorbu názorů a důsledná

kontrola rad veřejnoprávních

sdělovacích prostředků Parla-

mentem ČR…

KSČM bude usilovat o pro-

sazení uvedených priorit, s cí-

lem nejen zachovat, ale i dále

rozvíjet sociální stát. Jsme si

přitom vědomi, že mnohé

úkoly, o kterých jsme infor-

movali, lze prosadit jen za

předpokladu posílení levico-

vých sil v Parlamentu ČR.

Proto všichni, kteří dají svůj

hlas v červnových parlament-

ních volbách levici, vyjádří

svůj zájem dále budovat so-

ciální stát. S Vaší pomocí lze

tohoto cíle dosáhnout! 

Alois MÁLEK, 
tisková komise při MěVKSČM

V minulém čísle jsme uvedli tři základní programové prio-
rity v sociální oblasti, které má KSČM ve svém volebním pro-
gramu na léta 2006-2010. Seznámili jsme Vás s tím, o co bu-
dou komunisté usilovat v oblasti péče o zdraví občanů, v za-
městnanosti a dostupnosti bydlení.

Základní priority volebního programu (2. část)
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Blahopřání - jubilea 17.3.2006 

oslaví 65. narozeniny

naše maminka 

a babička 

paní Anna
RACZKOVÁ

z Bohumína.

�
13.7.2006 oslaví 70. narozeniny 

náš tatínek a dědeček 

pan Albín

RACZEK
z Bohumína.

�
Vše nejlepší do dalších let, 

hlavně hodně zdraví, štěstí, životní

spokojenosti oběma přejí 

dcery Květka, Lenka a Jana 

s rodinami.

Noví občánci 
Do pamětní knihy města Bohumína byli

zapsáni malí Bohumíňáčci: 

Filip Gallík

Dominik Tomáš

Robin Jano

Vladimír Prejda

Pavel Dohnal

Tereza Anna
Nemcová

Luděk a Josef
Peterovi

Sára Tkadlecová

Tomáš Klepek

Hana Čepeláková

Albert Krajčovič

Jakub Maroš

Kryštof Kočí

Marie Nemcová

Marián Ščuka

Adam Palov

Justýna Kosmalová

Tomáš Vincek

Hana Díková

Karolína Vavřičková

Ivan Maleňák

Adéla

Kačmarčíková

Na společnou 
cestu vykročili 
Lubomír Pavlík a Ilona Martínková, 
oba z Bohumína;

Tomáš Kubec z Havířova 
a Jana Pospiechová z Bohumína.

�

Dne 13. března se dožívá 85 let 

paní Božena

KRATOCHVÍLOVÁ z Vrbice. 

Vše nejlepší, 

hlavně zdraví 

a životní pohodu 

do dalších let 

jí přeje syn, 

vnučky Ivana 

a Pavla, 

pravnučka Terezka,

pravnuci Tomášek,

Honzík a Kubík a také sourozenci.

�

�

Milá Lenko, 

k Tvým krásným

narozeninám, 

k Tvému jubileu 

Ti přejeme hodně

štěstí, zdraví, elánu,

hodně tvůrčích

úspěchů v práci, 

ale také v osobním

životě. A� Ti všechno, co si přeješ, 

vychází. Všichni Tě máme moc rádi.

Maminka a tatínek Hubincovi, Zdeňka,

Jiří, Martin, Iveta, Tomášek, Lukášek,

Jarek a Monika Ciší.

V tomto roce oslaví 

své životní jubileum 80 let naši rodiče:

14. března 2006 

paní Marie KARKOŠKOVÁ

a 20. září 2006 

pan Bronislav KARKOŠKA
z Rychvaldu. 

Milá maminko a tatínku, 

hodně štěstí, spokojenosti, lásky

a hlavně pevné zdraví do dalších let 

Vám ze srdce přejí děti 

Stanislav, Eva, Helena a Truda 

s rodinami.

V Bobeši letos
rozkvétáme 

Centrum Bobeš již několik let volí té-
matické zaměření svých akcí podle
symbolů rodinného života. V uply-
nulých letech to bylo například »Hníz-
do« a »Strom rodiny«. Pro letošní rok
jsme zvolili téma »Rozkvétáme«.

Svou myšlenkou jsme se tak mimoděk
naladili na podobnou vlnu, jakou přinese
letos městu Bohumínu projekt komunit-
ního plánu, který je také o propojování a
rozvíjení, i když trochu jiného zaměření.
Naše »rozvíjení« je o zastoupení a zapo-
jení různých generací do dění našeho cen-
tra a rozvíjení vztahů mezi rodinami. Na
tématicky zaměřené akce chceme pozvat
nejen rodiče s malými dětmi, ale také je-
jich prarodiče a rodiče nastávající. Symbo-
lem se nám proto stala květinka s třemi
lístky. Rozvíjet chceme samozřejmě i na-
bídku našich služeb a jejich kvalitu. I letos
budou moci budoucí maminky chodit na
naši těhotenskou přípravu zdarma. A naši
plaváčci se opět budou rozvíjet ve svých
schopnostech v příjemném prostředí
aquacentra. Přij�te si i vy Bobešovo
»rozkvétání« užívat. 

Petra KALICHOVÁ, Bobeš, 
www.bobescentrum.cz

● Co chystá Bobeš 
15.3. v 9.00 hod. Pedikúra. 
16.3. v 17.30 hod. Partnerské masáže

aneb hrátky s bříškem.

18.3. v 15.30 hod. Rodinný kvítek -
zábavné soutěžní odpoledne pro rodiny s
malými dětmi. Oblečení s květinovým
motivem vítáno!

22.3. v 10.00 hod. Stříhání dětí.
23.3. v 16.30 hod. Klub kojících

maminek - poradna s účastí laktační po-
radkyně.

23.3. v 17.30 hod. Co je to porodní
plán aneb komunikujeme se zdravotníky
+ cvičení s hudbou.

● Maryška v březnu
11.3. »Maryšáci« jedou do Polska
17.3. v 18.00 hod. Jezero Titicaca - Ivo

Barteček, vyprávění o kulturách a ces-
tování.

23.3. v 19.00 hod. Filmový klub Kloub
Sloní muž. Film Velká Británie.

24.3 v 18.00 hod. literární večer Pár
řádků pro Tebe s brněnským básníkem
Petrem Moučkou.

30.3. v 18.00 hod. »Harmonizace 
vztahů v rodině« - umění meditace.
Přednášejí manželé Hubáčkovi.

programy
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To, že se rána zahojí, 
je jen zdání, 

v srdci však zůstává
bolest a vzpomínání.

Dne 7. března uplyne

10 let plných smutku,

co nás opustil náš 

milovaný syn a manžel 

pan Petr HÄRING 
ze Skřečoně, bytem Rychvald. 

Za vzpomínku děkuje 

maminka a manželka.

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

ten nikdy nezapomene.

Dne 1.3.2006 jsme

vzpomněli 1. smutné

výročí úmrtí 

pana Juliuse POTIŠE. 
S úctou a láskou vzpomíná manželka

Helena, dcera Jana s přítelem Pavlem, 

dcera Yvetta s rodinou 

a syn Julek s manželkou Martinou.

Ta rána v srdci 
stále bolí a zapomenout

nedovolí... 

... na den 12.3.1991,

kdy zemřel 

můj milovaný 

manžel

pan Hubert NOWAK
z Bohumína. 

Všem, kdo vzpomenou, 

děkuje manželka Vlasta s rodinou.

Jen svíci hořící a kytici 
na hrob Ti můžeme dát 
a s láskou vzpomínat. 

Dne 19.3.2006

vzpomeneme 

10. smutné výročí, 

kdy nás opustil 

náš milovaný manžel, tatínek, 

dědeček a tchán 

pan Eduard BUČEK. 

Vzpomínají manželka 

a dcery Olga a Dagmar s rodinami.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává. 

�
Dne 10.3.2006

vzpomeneme 

15. výročí, 

kdy nás opustila 

paní Květoslava ZLÁ.

Vzpomínají dcery 

Alena a Jana s rodinami.

Dík za to, 
čím jsi pro nás byl, 

za každý den, 
který jsi pro nás žil.

�
Dne 19.3.2006

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí 

pana Jiřího SUCHORY. 

S láskou vzpomínají manželka Ludmila, 

dcery Ludmila a Jiřina s rodinami.

Děkuji vedení válcovny

jemné tratě ŽDB,

spoluzaměstnancům

úpravny válcovny 

a všem příbuzným,

sousedům, známým 

a občanům Věřňovic 

za účast a květinové

dary při posledním 

rozloučení 

s paní Šárkou ČERNOU, 

která zemřela nečekaně ve věku 46 let.

Jménem rodiny sestra Jindra.

Vzpomínky - úmrtí

Ten, kdo Tě v srdci měl,
nikdy na Tebe 
nezapomněl. 

Dne 2.3.2006 

jsme vzpomněli 

1. smutné výročí, 

kdy od nás navždy

odešel drahý 

pan Edwin POPEK 
ze Skřečoně. 

S láskou vzpomínají manželka Stefanie, 

dcera, syn s manželkou, vnučky 

a nejbližší rodina.

Inzerce ve Společenské kronice:

Rozměr 59,5 x 56 mm: bez fota 150,- Kč

s fotem 250,- Kč

Ceník inzerce

Kdo žije v srdcích těch,
které miloval a opustil,

ten neodešel...

Dne 15.3.2006

vzpomeneme 10. výročí

úmrtí naší milované

sestry, manželky 

a tety 

paní Jiřiny JUCHELKOVÉ 
z Bohumína.

�
Zároveň 

23.7.2006 

uplyne 22 let, 

kdy ve věku 53 let

odešla naše maminka, 

paní Božena

KUCIELOVÁ. 

�
S láskou vzpomíná 

celá rodina.

Alfons Zlý *1920, Bohumín

Pavla Matušková *1953, Bohumín-Pudlov

Alois Szeliga *1929, Bohumín-Skřečoň

Oldřich Daniel *1936, Starý Bohumín

Blažena Pízová *1946 , Starý Bohumín

Rudolf Jančar *1932, Starý Bohumín

Josef Skýba *1934, Bohumín-Záblatí

Emanuel Cieślar *1928, Bohumín

Anna Glodová *1913, Bohumín

Josef Kijonka *1922, Bohumín

Josefa Kubišová *1921, Bohumín

Libuše Ježíšková *1927, Bohumín-Vrbice

Jindřich Benda *1923, Bohumín-Skřečoň

Jiří Heczko *1940, Bohumín

Bronislav Hanusek *1941, Bohumín

Naposledy 
jsme se rozloučili

Příjem inzerce do Společenské kroniky
pro OKO č. 6, které vychází 
23. března, končí 15. března.
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Ceník inzerce v OKU 
najdete na stránkách

www.mesto-bohumin.cz

● 21. - 31.3. Ochrana oby-
vatelstva při mimořádných
situacích a Požární ochrana
očima dětí . Výstavy OS Sbor
dobrovolných hasičů Kopytov.
Městská knihovna.

● 7.3. - 4.4. Ženský akt.
Výstava autorů Petra Sedlíka,
Jana Pařízka a Lubomíra Kar-
buly. Galerie na ochozu, Dům
kultury ŽDB a. s.

● 10.3. Den pro krásu. RC
centrum Slůně, 10.00 hod.

● 11.3. BC Bohumín - BC
Kroměříž. Billiard - 1. liga B.
Herna TJ Billiard Clubu -
nám. Budoucnosti, 10.00 hod.

● 11.3. Keramický klub. Ke-
ramická dílna DDM, 14.00 -
16.00 hod.

● 12.3. Viktorie Bohumín A
- TJ Třinec D. Krajská soutěž
družstev v šachu, sokolovna
Starý Bohumín, 9.00 hod.

● 13.3. - 24.3. Internet za
babku. Městská knihovna.

● 15.3. Městské kolo ve vo-
lejbalu. Mladší žáci, tělocvič-
na DDM, 8.30 hod.

● 15.3. Zimní olympiáda
mateřských škol. Zimní sta-
dión Bospor, 10.00 hod.

● 15.3. Psali dějiny města.
Beseda k 750. výročí Bohu-
mína o lidech, kteří tvořili his-
torii našeho města. Městská
knihovna, 17.00 hod.

● 16.3. Sokol Bohumín "A" -
Důl Staříč "A". Městský pře-
bor v kuželkách - jaro 2006,
kuželna TJ Sokol Bohumín,
16.30 hod.

● 16.3. Povídání o Francii.
Povídání s Francouzskou Mau-
de Vital, evangelická fara, Ma-
sarykova 673, 18.00 hod.

● 17. - 19.3. Josefovské zimní
táboření, Mosty u Jablunkova.

● 17.3. Maškarní ples. Sál
Bochemie, 16.00 hod.

● 17.3. Tvůrčí dílnička pro
maminky. Rodinné centrum
Slůně, 17.00 hod.

● 17.3. Jezero Titicaca. Vy-
právění Ivo Bartečka o kul-
turách Jižní Ameriky. Salón Ma-
ryška, nám. TGM, 18.00 hod.

● 18.3. Sněženková vycház-
ka. CHKO Poodří, sraz 8.00
hod. na nádraží ČD Bohumín.

● 18.3. Rodinný kvítek. Zá-
bavné soutěžní odpoledne pro
rodiny s malými dětmi. Cen-
trum Bobeš, 15.30 hod.

● 18.3. Maškarní ples pro
mrňata. Sál DDM, 16.00 hod.

● 21.3. Vítání jara. Turistic-
ký výšlap - Kunčice pod On-
dřejníkem, sraz 6.00 hod. na
nádraží ČD Bohumín.

● 21.3. Vítání jara. Zábavné
dopoledne pro nejmenší. RC
Slůně, 10.00 hod.

● 22.3. Městské kolo ve vo-
lejbalu. Starší žáci., tělocvična
DDM, 8.30 hod.

● 22.3. Léčitel p. Medrok.
Prodejna Dárky a květiny, ul.
Kostelní 404, 9.00 - 12.00 hod.

● 23.3. Sokol Bohumín "B" -
Sokol Dobroslavice "B". Měst-
ská soutěž v kuželkách - jaro
2006. Kuželna TJ Sokol
Bohumín, 16.30 hod. 

Kam v Bohumíně?

Program kina 9. - 22. března

■ Čtvrtek 9.3. v 19.00 hod.
filmový klub KLOUB! Revi-
zoři. Ma�arský akční thriller,
s titulky.

■ Pátek 10.3. v 19.00 hod.
Dějiny násilí. Thriller USA, 
s titulky.

■ Sobota 11. - neděle 12.3. 
v 16.30 hod. Jak se krotí kroko-
dýli. Česká rodinná komedie.

■ Sobota 11. - neděle 12.3. 
v 19.00 hod. V moci ďábla.
Thriller USA, s titulky.

■ Pátek 17.3. v 19.00 hod.
Láska na inzerát. Roman-
tická komedie USA, s titulky.

■ Sobota 18. - neděle 19.3. 
v 19.00 hod. Saw 2. Thriller
USA, s titulky.

■ Středa 22.3. v 9.00 hod.
Promítání pro seniory! Bož-
ská Julie. Komediální drama
Kanada/USA/Ma�arsko/VB,
s titulky.

Informace ✆ 596 012 124 e-
mail: radost@karbohumin.cz.

● Doučím němčinu (kon-
verzace+gramatika), ✆ 732
735 209, volejte večer.

● Pronájem kanceláře 
v centru Bohumína, parko-
vání zajištěno, cena dohodou,
✆ 602 424 387.

● Prodám ložnicové skříně
s nadstavci, leštěná bříza, cel-
ková sestava 250x225x60 cm.
Velmi zachovalé, za 900 Kč ne-
bo dohodou, ✆ 607 649 310.

● Koupím dr. byt 3+1 v Bo-
humíně, ✆ 732 545 961.

● Koupím byt v Bohumíně
v jakékoliv lokalitě. Prosím vo-
lejte 723 601 136, RK nevolat.

● Realitní kancelář ORSA
nabízí prodej RD 4+1 ve vy-
hledávané lokalitě Bohumín-
Záblatí, ul. Na Úvoze. Celková
modernizace domu v r. 2005,
garáž, terasa, bazén. Foto na
www.orsa.cz, ✆ 596 124 267,
77474 184.

● Prodej krůt - vykrmené,
rozkrmené, po tel. domluvě, 
✆ 776 171 452.

● Finanční poradce Česko-
moravské stavební spořitelny
přijme spolupracovníky do své
obchodní sítě. Oblast staveb-
ního spoření, úvěrů, penzijní-
ho připojištění a podílových
fondů. Zázemí největší staveb-
ní spořitelny, kanceláře a kme-
ne klientů. ✆ 604 576 461.

● Koupím RD v Rychvaldě,
Bohumíně, Orlové, popř. 
v Dolní Lutyni. Prosím, na-
bídněte. ✆ 724 620 130.

● Prodám RD 4+1 v Bohu-
míně-Pudlově, podsklepený,
sedl. střecha, voda, ÚT, plyn,
septik, podkrov. místn., zas-
tavěná plocha 370 m2, zahrada
54 m2. Cena 900 000 Kč. 
✆ 608 566 617.

● Koupím RD v Bohumíně
a okolí, platba ihned v ho-
tovosti. ✆ 608 370 379.

● Koupím dr. byt v Bohu-
míně, popř. v os. vlastnictví.
✆ 606 710 464.

● Koupím byt v Bohumíně,
platím hotově, i zadlužený. 
✆ 775 370 371.

● Podlahářstí VOK - po-
kládka podlahových krytin dle
vašeho výběru a přání. 
✆ 604 265 861.

● Nevíte si rady s počíta-
čem? Případně vám v něm ně-
co nefunguje tak, jak chcete?
Potřebujete ho vylepšit? Opra-
vit? Nebo postavit nový? Se-
stavíme vám PC podle vašich
finančních možností. Odviro-
vání, instalace, zapojení, ser-
vis, poradenství, to vše levně,
profesionálně. ✆ 732 360 640.

● Koupím garáž na Šuny-
chelské nebo Mírové ulici.
Platba hotově. ✆ 605 707 907.

● Prodám garáž, cena 49
tisíc Kč. ✆ 605 267 187.

● Nabízím doučování z ma-
tematiky. Mgr. Hana Svá-
rovská, ✆ 596 031 214.

● Studio Styl hledá kosme-
tičku, pedikérku a paní na neh-
tovou modeláž. ✆ 776 344 801.

inzerce

Do 48 hodin, 
nízký úrok. 

P o u z e  p r o  
z a m ě s t n a n é  
a  d ů c h o d c e .

V O L E J T E
724 165 825

Hotovostní

Ú V Ě R
Petr Nevyjel

účetní
zpracování mezd

účetnictví 
daňová evidence

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

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P. O. Box 61 

735 81 Bohumín 1
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velkoobchod - maloobchod

VODA - PLYN -TOPENÍ - SANITA
Čs. armády 369, Bohumín

V Š E M  Z Á K A Z N Í K Ů M  N A B Í Z Í M E
➧ individuální ceny ➧ možnost realizace montáže a instalace
u nás zakoupených výrobků ➧ odvoz do 20 km ZDARMA

➧ příjemné vystupování a individuální přístup k zákazníkům
➧ AKČNÍ NABÍDKY na vybrané výrobky: nyní například

ZÁVĚSNÝ WC MODUL VIEGA, včetně tlačítka, 
keramiky a WC sedátka za 4 899 Kč s DPH; 

KOTLE NA TUHÁ PALIVA OD 13 990 Kč s DPH.
P Ř I J Ď T E  S E  P Ř E S V Ě D Č I T  I  V Y !

www.koskarek.wz.cz, e-mail: koskarek@seznam.cz

Tel: 596 014 940
777 845 193

NON STOP

LUTO GAS, v. o. s.
(u skřečoňského mostu)

vás zve na nově otevřenou

ČERPACÍ 
STANICI PHM

➮ natural 95 
➮ special 91 ➮ diesel 
➮ LPG ➮ výměna Pb
lahví ➮ NNOONN  SSTTOOPP

Bohumín-Skřečoň, 1. máje

1207, tel.: 596 033 105

RESTAURACE K PRONÁJMU

➤ v Národním domě »Pod Zeleným« 
ve Starém Bohumíně

➤ v Grandu na pěší zóně v Bohumíně
Tel. 608 820 840 

Pronájem bytu 0+1 v Bohumíně, tel. 608 820 840.

KONTAKTNÍ MÍSTO BOHUMÍN
Komenského 263 (u tel. ústředny)

Pondělí 8.00 − 12.00 13.00 − 17.00 hod.
Středa 8.00 − 12.00 13.00 − 17.00 hod.

PRODEJNA KARVINÁ
Poštovní 555

Pondělí − Pátek
8.00 − 12.00 13.00 − 17.00 hod.

www.telepartner.cz

Tel. 596 314 020, 596 014 088, mob.602 548 820

Ceny bez DPH.

512 kb/s za 399 Kč

měsíčně

vystartujte
po 4x rychlejším internetu 
za stejnou cenu!

➮do 24 hodin 
bez DPH za práci

➮opravy všech značek

O P R A V Y
chladniček
a mrazniček

ELEKTRO ROMAN VOLÁK
Dětmarovice 25

mechanik p. Holaň
mobil 605 140 362, 
tel.: 596 731 421


