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▲ Občané městských částí společně se zástupci radnice zasadili na náměstí T. G. Masaryka v Den vzniku
samostatného československého státu památné stromy.  Foto: František Krejzek

»Rekonstrukce nebytové části bude
nákladná. Zatím jsme se nerozhodli,
co s budovou uděláme. Stávajícím ná-
jemcům jsme nájemní smlouvy pro-
dloužili poté, co se nám nikdo nepři-
hlásil do výběrového řízení. Výjimkou
byl jediný zájemce, který po městu po-
žadoval rekonstrukci, což by bylo kvůli
krátkodobému pronájmu pro město

Tržnice zůstane v hotelovém domě až do června

nevyhovující. Proto jsme stávajícím
nájemcům smlouvy prodloužili, aby
nebyl objekt prázdný a město nemuselo
platit vysoké náklady na jeho provoz.
Každé jiné řešení by bylo dražší pro
město i jeho občany,« uvedl starosta
Petr Vícha s tím, že demolice bu-
dovy by stála zhruba pět milionů
korun. Dokončení na str. 2

▲ Současná tržnice v prostorách stravovacího provozu bývalého
hotelového domu. Foto: František Krejzek

Zatímco rekonstrukce na nové byty v bývalém hotelovém domě
úspěšně pokračuje, nad dvoupatrovou nebytovou částí hotelového
domu visí zatím velký otazník. Město totiž hledá pro bývalý stravo-
vací provoz nové využití. O pomoc chce opět požádat občany.

Bohumín je městem s budoucností
Novoroční slovo starosty města Bohumína Petra Víchy

dokončení na str. 2

Vážení spoluobčané,

opět je před námi hodno-
cení uplynulého roku. Kaž-
dý jej ve vztahu k městu mů-
že hodnotit různě. Jistě bude
nespokojen ten, kdo dostal
pokutu za špatné parkování,
za volně pobíhajícího psa
bez náhubku a nebo dokon-
ce ten, kdo byl vystěhován
pro neplacení nájmu či na-
rušování soužití z městského
bytu. Kladně jej neohodnotí
ani provozovatelé končících
heren a hracích automatů.

Ale pro město to přesto, 
a nebo právě proto, byl rok ús-
pěšný. Oslavili jsme společně
mnoha způsoby 750 let od
první zmínky od založení měs-
ta. Dokonce zápisem do knihy
rekordů v metání kotrmelců.

Podařilo se úspěšně dokon-
čit několik investic ke zkrášle-
ní města nebo ke zvýšení jeho
vybavenosti. Jen namátkou -
máme zbrusu nové náměstí 
a parkoviště na Husově ulici,
započala regenerace sídliště na
ulici Svatopluka Čecha, krás-

ný areál parku Petra Bezruče s

nad očekávání dobře fungují-

cím bazénem a Hobby parkem

byl vloni doplněn přístavbou

šaten zimního stadionu a rari-

tou Bohumína - z fondů Ev-

ropské unie rekonstruovanou

vodárenskou věží na Penzion

ve věži. Pro sídliště na Bezru-

čově ulici jsme zajistili náhrad-

ní zásobování teplem. Obno-

veno bylo mnoho chodníků 

a komunikací. Přibyly také
zbrusu nové chodníky v měst-
ských částech, které lze použí-
vat zčásti i jako cyklostezky. 

Tržnice zůstane v hotelovém domě až do června
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Bohumín je městem s budoucností
Dokončení ze str. 1
Na třídě Dr. E. Beneše vy-

rostla v místě nevzhledné pro-
luky kavárna s novými byty, no-
vé byty máme i v opraveném
rohovém domě na Žižkově uli-
ci u náměstí Budoucnosti. A za-
hájena byla kompletní rekon-
strukce kina na jejíž dokonče-
ní a zprovoznění se můžeme
těšit v květnu letošního roku.

Samostatnou kapitolu tvoří
zahájená přestavba vystěhova-
ného hotelového domu na 86
moderních bytů první katego-
rie. Samostatnou proto, že zmi-
zelo jedno městské ghetto - 
a nebylo poslední. V souladu 
s vládní koncepcí a možná na-
vzdory těm, kteří bu� zákony
sami nedodržují nebo jejich
beztrestné porušování alespoň
obhajují, budeme ve zkrášlo-
vání města a zkvalitňování
podmínek bydlení pokračovat.
Kdo platí nájem a chová se
slušně, a� bydlí lépe, než do-
sud. Kdo vyhazuje odpadky
oknem, ruší okolí a bezdůvod-
ně neplatí se bu� polepší, ne-
bo nebude v našich bytech
bydlet. Bez ohledu na barvu
pleti, dodávám pro pořádek.

Při vzpomínce na uplynulý
rok ještě nemohu pominout
probíhající stavbu dálnice, no-
vý most do Polska, pokračující
stavbu protipovodňových hrá-
zí a dokončení nejmodernější
železniční stanice Českých
drah v republice. 

Také naše nemocnice, která
v posledním roce opět zlepšila
nejen své hospodaření, ale 
i prostředí pro pacienty, bude
podporována vlastníkem a za
pomoci státní dotace budou
rekonstruovány operační sály
a pokračovat bude výměna 
oken.

V získávání dotací chceme
být opět úspěšní a proto věnu-
jeme velkou pozornost přípra-
vě projektů do dalších let. 
O tom, že to nese své výsledky,
svědčí fakt, že kromě operač-
ních sálů bude z dotací stavě-
no parkoviště u nádraží na
místě dnešních volejbalových
kurtů, poslední etapa náměstí
kolem kina, ale také opravena
Fit školka na Okružní ulici. 

Z prostředků města pak po-
stavíme parkoviště také na
sídlišti na Tovární ulici, chod-
ník a točnu v Záblatí u pošty,
kanalizaci ve Starém Bohumí-
ně, pokud se zaváže připojit
dostatečný počet rodinných
domků, další etapu regenerace
sídliště v okolí hotelového do-
mu a jeho napojení na kotelnu
Okružní. To není málo a snad
se vše vydaří.

Z prostředků státu začne
stavba Skřečoňského mostu 
a dálničního přivaděče, nao-
pak úsek dálnice z Ostravy do
Bohumína bude dokončen.
Proto vítáme, že také rozpočet
kraje obsahuje okružní křižo-
vatku u Billy, která toto kritické
místo dopravně značně vylepší.

V oblasti bytového fondu
provedeme opravy z veškeré-
ho vybraného nájemného.
Jednotlivé akce byly již vloni
projednány s nájemníky, opět
převažují výměny oken. Celá
správa bytů se přesune do 
opravené budovy historické
radnice stojící vedle radnice
dnešní. Služby pro občany tak
budou na jednom místě. Roz-
hodneme také o budoucím
způsobu zásobování teplem.
Cílem je snaha o snížení cen
tepla pro nájemníky.

Naši pracovníci také vyko-
návají pro občany Bohumína 
a Rychvaldu státní správu. Vy-
dávají doklady jak osobní, tak
cestovní, řidičské průkazy, ve-
dou evidenci vozidel i obyva-

A poděkování a obdiv nad
úspěchy našich podniků, které
vytvářejí nová pracovní místa,
vyvážejí do celého světa, posi-
lují výzkum, zavádějí nové vý-
robky. Bez jejich umu by vše o-
statní mělo jen malý význam.

Udělejme společně maxi-
mum pro to, aby také rok
2007 byl rokem, který posune
naše město Bohumín na cestě
k lepší budoucnosti.

Co chceme udělat my na
radnici a co slibujeme?

Nejprve ujištění, že o zeleň,
čistotu města, opravu chodní-
ků, veřejné osvětlení a odvoz
odpadků se budeme starat stej-
ně jako vloni, o zimní údržbu,
věřím, se BM servis postará
mnohem lépe. Opět budeme
podporovat kulturu a sport,
knihovnu, nově vzniklé Cent-
rum sociálních služeb, které
zahrnuje ústav pro mentálně
postiženou mládež i pečovatel-
skou službu a bude rozsah po-
skytovaných služeb jistě rozši-
řovat, podpoříme další občan-
ská sdružení, Klub seniorů 
i Bobeše a Slůně pro maminky
s dětmi. Nelze vyjmenovat
všechny, rozsah činnosti města
je obrovský. 

Je však vhodné zdůraznit, že
zejména naše školy a školky, ale
i spolupráce se školami střed-
ními, jsou pro nás prioritou.
Dokonce bychom rádi do Bo-
humína přivedli i školu vyso-
kou a zvýšili tak prestiž města.

▲ Díky zákazu hracích automatů v centru města zaznamenala městská
policie úbytek narušování veřejného pořádku před těmito objekty.

Foto: František Krejzek

tel, vydávají
stavební po-
volení, po-
skytují služ-
by matriky,
provádějí
přestupko-
vou agendu,
vydávají živ-
nostenská
oprávnění, starají se o životní
prostředí, poskytují sociální
dávky…

Zejména v poslední oblasti,
ale nejen v ní, přinesl nový rok
nové zákony a nové povinnos-
ti. Chceme je vykonávat kva-
litně a rychle a s úsměvem na
tváři, zároveň nechceme zvy-
šovat stavy pracovníků. Vě-
řím, že to společně s vámi
zvládneme a poprosím vás 
o trpělivost a spolupráci.

Na závěr mi dovolte několik
vizí do budoucna. Je nové vo-
lební období a je nutné dávat
si i dlouhodobé cíle.

Chtěli bychom, aby se v na-
šem městě dobře žilo. Aby na-
ši občané měli kde pracovat,
mohli pohodlně bydlet v opra-
vených domech s upraveným 
a příjemným a čistým okolím,
plným zeleně a dětských kout-
ků. Aby měli kde aktivně trá-
vit volný čas, mohli si zaspor-
tovat a zajít za kulturou. Aby
se naše děti měly kde kvalitně
a moderně vzdělávat. Aby se
naši občané, a zejména ti starší
a bezbranní, cítili ve městě
bezpečně. Aby se zde naopak
necítili dobře a bezpečně ti,
kteří se na tom všem hezkém 
a pozitivním nechtějí podílet 
a chtějí nám to kazit. 

To vše se může podařit, bu-
deme-li o to usilovat společně.
Třeba stejně, jako jsme usilo-
vali o rekord v kotrmelcích.
Nebo společně sázeli stromy
na náměstí na počest našich
městských částí. 

Zastupitelstvo již znáte, vět-
šina z nás s vámi takto spolu-
pracuje již dvanáct let. Na tom
se nic nezmění.

Společně můžeme dokázat,

že BOHUMÍN JE A BUDE

MĚSTEM S BUDOUCNOS-

TÍ, MĚSTEM, V NĚMŽ

STOJÍ ZATO ŽÍT. 
Petr VÍCHA, starosta



▲ Na posledním loňském zase-
dání zastupitelstva města složila
slib jeho členka Jaroslava Kröme-
rová. Foto: František Krejzek

Nepřehlédněte
Termín pro podávání žá-

dostí o příspěvky na čin-
nost občanských sdružení 
a na pořádání akcí v oblasti
sportu, kultury a ostatní 
zájmové činnosti je do 31.
ledna 2007. (red)
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O městské byty v Bohumíně se licituje v budově radnice 
v I. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří 230. Vyvolá-
vací cena je 24 korun za metr čtvereční. Město nabízí k licitaci
tyto byty:

● Byt na ulici Vrchlického
387, 1+2, I. kategorie, číslo 6,
3. nadzemní podlaží. Celková
plocha 58,02 m2, pro výpočet
nájemného 52,36 m2. Prohlíd-
ka bytu 23.1. v době od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
24.1. v 16 hodin.

● Byt na ulici Bezručově
1145, 1+3, I. kategorie, číslo
2, 1. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 65,79 m2 pro výpo-
čet nájemného 60,41 m2. Pro-
hlídka bytu 26.1. v době od 10
do 10.30 hodin. Licitace se ko-
ná 29.1. v 16 hodin.

● Byt na ulici Čs. armády
1054, 1+1, I. kategorie, číslo

7, 2. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 38,61 m2, pro výpo-
čet nájemného 35,48 m2. Pro-
hlídka bytu 6.2. v době od
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 7.2. v 16 hodin.

● Byt na ulici Nerudově
881, 1+1, I. kategorie, číslo 7,
2. nadzemním podlaží. Celko-
vá plocha 41,97 m2, pro výpo-
čet nájemného 37,34 m2. Pro-
hlídka bytu 6.2. v době od 10
do 10.30 hodin. Licitace se ko-
ná 7.2. v 16.15 hodin.

● Byt na ulici Čs. armády
1034, 1+2, I. kategorie, číslo
10, 4. nadzemním podlaží.
Celková plocha 58,57 m2, pro

Licitace městských bytů 1. kategorie

▲ Od položení základního kamene parku 
Petra Bezruče letos uplyne rovných 100 let. 

Foto: Lucie Balcarová

● 525 let od první zmínky o obci 
Šunychl (r. 1482);

● 265 let od okamžiku, kdy po uzavření
tzv. »Vratislavského míru« (r. 1742)
část původního města (dnes městská
část Starý Bohumín) přešla k Ra-
kousku-Uhersku a jeho větší část
přešla k Prusku (dnes území Polska);

● 255 let Hrobky hrabat Henckelů 
z Donnersmarcku (r. 1752);

● 160 let od vzniku obce Šunychl-Bohumín-
nádraží (později Nový Bohumín) 
a od příjezdu prvního vlaku 
na nádraží (r. 1847);

● 120 let od založení rafinérie petroleje
hrabětem Larischem (r. 1887);

● 110 let od zahájení stavby původní 
radniční budovy a vytyčení náměstí
o rozměrech 180x60 m v Šunychlu-
Bohumíně-nádraží (r. 1897), v roce
1947 upravena tato bývalá radnice
na Dům zdraví a v současné době
po renovaci opět slouží občanům 
jako část městského úřadu;

● 110 let od založení Drátoven (r. 1897);
● 105 let od zahájení provozu úzkokolejné

koňské dráhy ze Starého Bohumína
(r. 1902);

● 105 let od prodloužení lávky nad 
kolejištěm až na dnešní ulici 
Lidickou (r. 1902);

● 100 let od položení základního kamene
parku Petra Bezruče (r. 1907);

● 95 let Základní školy na tř. Dr. E. 
Beneše (r. 1912);

● 75 let od odhalení pomníku 
dr. Zamenhofa, zakladatele esperanta
(v parku - r. 1932);

● 75 let od založení Atletického 
fotbalového klubu Nový Bohumín
(»Faja« - r. 1932);

● 75 let od uvedení plicního pavilonu
nemocnice do provozu (r. 1932);

● 70 let od postavení hřbitovní kaple 
v Novém Bohumíně (r. 1937);

● 65 let od vzniku Polenlageru na území
města (r. 1942);

● 60 let továrny na betonářské zboží 
(r. 1947), později od roku 1953 
Prefa, nyní Rockwool;

● 60 let pomníku Petra Bezruče v parku,
který byl následně po něm 
pojmenován (r. 1947);

● 45 let od odhalení pomníku Frederika
Chopina ve stejnojmenném parčíku
(r. 1962);

● 40 let od schválení současného 
městského znaku (r. 1967);

● 15 let busty Petra Bezruče před 
muzeem ŽDB (r. 1992);

● 15 let od zahájení provozu střediska
zdravotních služeb na ulici 
Čáslavské (r. 1992);

● 10 let Bekaertu, belgicko-českého 
drátovenského podniku (r. 1997);

● 10 let od ničivé povodně (r. 1997);
● 10 let řecké taverny Elpida (r. 1997);
● 10 let od spuštění čistírny odpadních

vod do zkušebního provozu (r. 1997).

Zdeněk VESELÝ, kronikář města

výpočet nájemného 55,52 m2.
Prohlídka bytu 23.1. v době od
9.45 do 10.15 hodin. Licitace
se koná 24.1. v 16.30 hodin.

● Byt na ulici Bezručově
1144, 0+1, I. kategorie, číslo
56, 10. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 29,70 m2, pro vý-
počet nájemného 26,50 m2.
Prohlídka bytu 25.1. v době od
9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 29.1. v 16.45 hodin.

● Byt na ulici Čs. armády
1053, 1+3, I. kategorie, číslo
3, 1. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 60,71 m2, pro výpo-
čet nájemného 56,91 m2. Pro-
hlídka bytu 30.1. v době od 9
do 9.30 hodin. Licitace se ko-
ná 31.1. v 16 hodin.

Bližší informace na majetko-
vém odboru ✆596 092 199. (sta)

Kulatá i »půlkulatá« výročí roku 2007
Loňský rok se stal gejzírem různorodých akcí a činů, které vytryskly z nápadů 

a následné chuti přispět něčím zajímavým a neobvyklým nejen k připomenutí, ale
také k oslavě 750. výročí první písemné zmínky o vsi Bogun, z níž složitým a neleh-
kým vývojem vzniklo současné město Bohumín. Jenže tak, jako plyne voda v našich
hraničních tocích Odře a Olši, tak plyne i čas a také nový rok 2007 bude mít svá půl-
kulatá a kulatá výročí. Některá z nich si dovoluji připomenout:



4 Informace z radnice číslo 1/2007

Opravdu je město na tom tak špatně?

Ptám se, zdali je špatný pod-
nikatel, který si na svůj rozvoj
vezme v období mimořádně
nízkých úroků od bankovního
ústavu úvěr nebo si zajistí jiný
způsob dofinancování z cizích
zdrojů? Je efektivní splatit půjč-
ku od Ministerstva pro místní

rozvoj ČR zce-
la z vlastních
prostředků a poté výrazně 
omezit investiční akce, resp.
ponechat majetek města chát-
rat a pustit se do realizace sta-
veb až v době, kdy ceny budou
díky inflaci a nejisté sazby

DPH vyšší? Bylo by správným
rozhodnutím raději ponechat
hotelový dům, včetně působení
negativních vlivů v přilehlém
okolí, v jeho původním stavu

či pozastavit
ostatní inves-
tice do oprav

bytového fondu? 
Mimochodem, aktuální stav

zadluženosti města Bohumína
měřený oficiálním ukazatelem
dluhové služby činí pouze
3,09 %! A o naší úspěšnosti
při získávání dotací vypovídá
tabulka, k níž není co dodat.

Co se týče kvalitní projekto-
vé přípravy a následné realiza-
ce staveb je nám v těchto přís-
pěvcích vyčítáno, že naše měs-
to zaujímá jedno z posledních
míst v absolutní výši objemu
získaných finančních pro-
středků z Evropských fondů 
i ve výši na 1 obyvatele. Prý
jsou před námi mnohem men-
ší obce s méně početným ad-
ministrativním aparátem. 

Samozřejmě, pokud Morav-
skoslezský kraj z pozice vlast-

níka pozemních komunikací
II. a III. třídy připraví projekt
na rekonstrukci komunikací 
v malé vísce nebo městečku 
v Jeseníkách, tak dotace na 
1 obyvatele musí být zákonitě
vyšší. Otázkou ale je, proč
představitelé Moravskoslez-
ského kraje, jakožto řádný
vlastník těchto komunikací,
neprosadí přípravu projektů
na rekonstrukci tolik diskuto-
vané »myší díry« v Drátov-
nách, na kruhové objezdy na
ulici Štefánikově nebo rozšíře-
ní komunikace na ulici Ry-
chvaldské? 

A práce úředníků o víken-
du? Věřte, nevěřte, ale i ta 
u nás na městském úřadě na
některých odborech existuje.
Občan, kterého se snažíme ja-
ko svého zákazníka hýčkat,
přichází na úřad i mimo úřed-
ní dny, a proto nastává obdo-
bí, kdy úředník musí příslušná
rozhodnutí připravit o víken-
dech ve svém volném čase.

Libor RADIŇÁK, 
vedoucí stavebního odboru

dotace

Čtenář městských novin OKO může mít někdy pocit na zá-
kladě některých článků, že se město Bohumín nachází na po-
kraji finanční propasti a proč naši úředníci nepracují s láskou
a zadarmo o víkendech. Koneckonců jsme na toto téma psali
i v posledním loňském čísle. 

Dokončení ze str. 1
Starosta dále dodal, že z výše

uvedených důvodů město stá-
vajícím nájemcům smlouvy
prodloužilo, i když ví o jeho
nevýhodách - dočasném množ-
ství aut, která před objektem
tržnice parkují. Stávající tržni-
ce tak zřejmě zůstane v objek-
tu až do června. Přestože do-
pravní situace není v těchto
místech právě kvůli návštěvní-
kům tržnice ideální, zástupci
města jsou přesvědčeni o tom,
že se zde situace v polovině le-
tošního roku uklidní. 

Po vypršení nájemní smlou-
vy v červnu z objektu tržnice
zmizí a navíc prostor před ho-
telovým domem čeká letos ge-
nerální rekonstrukce. O prázd-
ninách by zde totiž měla začít
další etapa regenerace panelo-
vých sídliš�, která zcela změní
tvář současného parkoviště.

»V okolí bývalého hotelového
domu na Okružní ulici vznikne

82 nových parkovacích míst. Při-
budou nové chodníky, komunika-
ce, veřejné osvětlení i stanoviště
pro kontejnery. Samozřejmostí
bude také úprava zeleně. S opra-
vou bychom měli začít v červenci
a bude stát přes 10 milionů ko-
run. Na konci listopadu by už
všechno mělo být hotovo,« řekla
vedoucí investičního odboru
Jitka Ptošková.

Ubytovací část hotelového
domu má už svůj osud zpeče-
těn. Vzniká zde nových 86 by-
tů, do kterých se noví nájemci
budou stěhovat po prázdni-
nách. Jaký osud však čeká bý-
valý stravovací komplex? 
O tom můžete rozhodnout
právě vy - obyvatelé Bohumína. 

Zástupci města se rozhodli
po úspěšné anketě o pojmeno-

vání pro opravenou vodáren-
skou věž, dnešní Penzion ve
věži, vypsat další soutěžní an-
ketu. Tentokrát město hledá
nápady pro využití nebytové
části hotelového domu. Přes-
ná pravidla ankety se soutěž-
ním kupónem najdete v příš-
tím čísle městských novin a na
internetových stránkách měs-
ta. Už te� ale můžete přemýš-
let o tom, co by se do objektu
hodilo. Bude to sport, zábava,
školství, zdravotnictví, úřad 
či nakupování? Rozhodnout 
o tom můžete právě vy.

Bývalý stravovací objekt po-
chází z roku 1967 a má jedno
podzemní a dvě nadzemní pod-
laží. V objektu se v současné
době nachází trafostanice, kte-
rá zajiš�uje elektřinu pro celý
komplex bývalého hotelového
domu. Skeletobetonový objekt
se kvůli obrovským oknům po-
týká s velkými tepelnými ztrá-
tami. 

Lucie BALCAROVÁ

Tržnice zůstane v hotelovém domě až do června

▲ V současné době jsou prostory přístavby bývalého hotelového domu
využívány k prodej spotřebního zboží. Foto: František Krejzek 

Rok počet podaných dotace pro město a přísp. 
žádostí o dotaci organizace v tis. Kč 

2000 10 1 900

2001 12 5 000

2002 10 10 800

2003 15 21 000

2004 62 43 000

2005 42 25 400

2006 51 66 500

2007 10 70 000

Tabulka počtu podaných - administrovaných 
žádostí o dotace v tis. Kč
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Opravené kino zahájí provoz v květnu
Rozsáhlá rekonstrukce ki-

na K.A.R na náměstí T. G.
Masaryka, během níž nezů-
stane v kinosále kámen na
kameni, nabírá na obrát-
kách. V zadní části budovy
už vyrostala nová přístavba,
kino dostalo také novou
střechu i dřevěná okna. Prv-
ní promítání v opraveném
biografu by měli diváci nav-
štívit v květnu.

»Řemeslníci právě dodělávají
střechu nad přístavbou kina. 
Uvnitř jsou před dokončením
všechny rozvody elektroinstalace
a vzduchotechniky, hotovy jsou
částečně vnitřní omítky a vyzdě-
ny jsou i jednotlivé příčky. V sou-
časné době pracují řemeslníci na
fasádě, kterou shodili a očistili
tak, aby ji mohli znovu omítnout
a natřít,« uvedla Lenka Jochi-
mová z investičního odboru.

Výsledkem komplexní re-
konstrukce bude moderní in-
teriér, nové hlediště s pohodl-
nými sedačkami i rozšířené je-
viště. V nové přístavbě vznik-
nou šatny i sociální zázemí pro
vystupující. Díky ní se také
zvětší i pódium, takže kinosál
bude sloužit nejen k promítá-
ní, ale také pro různá divadel-
ní, taneční a koncertní vystou-
pení. Rozšíří se však i uličky
mezi sedačkami a vzniknou
místa pro vozíčkáře, která 
v sále doposud zcela chyběla.
Kapacita kinosálu se tím sice
sníží o více než sto míst, ale při-
nese to větší komfort návštěv-
níkům kina. Z původních 434
sedadel tak zůstane v hledišti
po úpravách 306 míst. Nové
budou i obklady stěn a stropu. 

S opravou kina začalo město
vloni v srpnu. Původně měly
stavební práce skončit na za-
čátku letošního roku, ale re-
konstrukce se nakonec pro-
táhne až do dubna. »Důvodů,
proč se otevření kina opozdí, je
hned několik. Celá rekonstrukce
začala později kvůli tomu, že ví-
těz výběrového řízení odstoupil od
smlouvy, a tak jsme museli jednat
s dalším v pořadí, což se protáhlo
na dva měsíce. Další zdržení způ-
sobila přeložka elektrorozvodů
pod novou přístavbou. Vlastní-
kem rozvodů nebylo město, a pře-
stože přeložku financujeme, mu-
seli jsme čekat, až si ji vlastník za-
jistí. Nemohli jsme tak ale začít 
s přístavbou kina, což nám zase
způsobilo více než měsíční zpož-
dění, protože dělníci mohli prová-
dět jen bourací práce. Zdržením
se nám tak navíc stavební práce
přesunuly do zimních měsíců,
kdy se kvůli nízkým teplotám pro-
dlužují také veškeré technologic-

ké procesy,« uvedla místosta-
rostka Věra Palková.

Náklady na rekonstrukci do-
sáhnou částky 40 milionů ko-
run, z toho 15 milionů korun
pokryje státní dotace, kterou
město na opravu získalo. Hlav-
ní vstup do opraveného kina
zůstane zachován. Navíc u něj
po opravě přibude vchod pro
vozíčkáře, které do kinosálu
přepraví speciální zvedací zaří-
zení upevněné ke schodišti.
Účinkující budou do budovy
kina vcházet novým vchodem
v místě přístavby. Původní dva
nebytové prostory budou po
dokončení opět sloužit jako ob-
chůdky se samostatnými vstupy.

Ani kulturní vyžití by kvůli
rekonstrukci kina nemělo ve
městě příliš chybět. U někte-
rých akcí se dočasně mění mís-
to konání. 

Bohumínské kino čekalo na
svou opravu mnoho let. Kro-
mě promítání sloužilo během

roku pro řadu kulturních a spo-
lečenských akcí. Účinkujícím
chybělo vhodné zázemí a šatny
a diváci při delších představe-
ních trpěli v nepohodlných
dřevěných sedačkách.

Kulturní stánek byl posta-
ven v letech 1928 až 1938 ne-
jen pro kulturní, ale i spole-
čenské účely. Po roce 1948
prošla budova rekonstrukcí.
Ta sice vylepšila tehdejší tech-
nické a hygienické podmínky,
ale kvůli nástavbám a přístav-
bám značně zasáhla do vnější-
ho vzhledu. Došlo totiž k od-
stranění bohatě členěné fasá-
dy, kterou nahradilo ploché
obvodové zdivo. Poslední zá-
sah do dispozice budovy se 
uskutečnil v letech 1997 až
1998, kdy v místě hlavního
vstupu vznikla restaurace.
Stavbu navíc v roce 1997 po-
škodila povodeň. 

Lucie BALCAROVÁ

Foto: Lucie Balcarová

Volejte městskou policii: ✆ 156, 596 092 156, 731 130 666

● Městská policie zadržela
22.12. dva muže, kteří z vozů
ČD zcizovali hliníkové police
na zavazadla, tělesa topení 
a další materiály. 

● Na přelomu roku 2006 
a 2007 nalezli městští strážníci
tři kradená vozidla. Dvě v Ry-
chvaldě a jedno ve Skřečoni.

● Druhý den nového roku
byla ve večerních hodinách
kamerovým systémem zjištěna

čtveřice mladých mužů, která
fyzicky napadla velmi hrubým
způsobem dalšího muže. Hlíd-
ka MP pachatele zadržela v u-

zamčené čajovně v domě slu-
žeb na náměstí Budoucnosti 
a předala je policii. Navíc bylo
zjištěno, že poškozený zraněný

muž je hledanou osobou, která
se vyhýbá nástupu výkonu tres-
tu. Po jeho ošetření jej strážní-
ci také předvedli na OO PČR.

Maják městské policie
● Dalšího dne strážníci zadr-

želi dalšího hledaného muže,
který se ukrýval v budově
PZKO ve Skřečoni.

● České dráhy jsou neustá-

lým objektem krádeží. Bylo to-

mu tak i 7.1. večer, kdy dva pa-

chatelé kradli vlnité plechy 

z oplocení. Na místě již měli

demontované tři části oplocení

a kus kolejnice. Strážníci oba

pachatele, kteří se pokoušeli 

o útěk z místa činu, zadrželi.

Karel VACH, 
ředitel městské policie
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▲ Novoročním koncertem zahájilo svou další sezónu občanské sdružení Maryška. Zaplněnému Salónu 
Maryška zpívali členové sboru Divadla Jiřího Myrona a studentky ostravské konzervatoře. V uplynulém roce
občanské sdružení připravilo desítky výstav, autorských večerů, přednášek, koncertů a stalo se tak jednoznačně
nejpilnějším nositelem kultury ve městě. Text a foto: František Krejzek

Schvále-
ný rozpo-
čet zahr-

nuje příjmy a výdaje v objemu
589 milionů korun. Nebude
trvat dlouho a město posílí
svůj rozpočet o dalších 38 mi-
lionů korun. Jedná se o dotace
schválené ve státním rozpočtu
pro posílení stavebních inves-
tic. Město získalo dotace do
odvětví dopravy v objemu
20,4 miliony korun na vybu-
dování parkoviš� (u Českých
drah a kina) a na projektovou
dokumentaci pro napojení ná-
městí Svobody na hraniční
přechod. Dále dotaci 11 milio-
nů korun pro zdravotnictví na
stavební úpravy operačních
sálů v Bohumínské městské
nemocnici, a. s. Další dotace
se týká školství, které posílí 
o 5,5 milionu korun pro sta-
vební úpravy FIT mateřské
školky na ulici Okružní a dále
město obdrží dotaci na projek-

tovou dokumentaci pro při-
pravovanou sportovní halu 
v objemu 1,1 milionu korun. 
V současném rozpočtu máme
již zapojenou dotaci na hotelo-
vý dům ve výši 25,3 milionu
korun.

V původ-
ním schvále-
nému rozpočtu představují vý-
daje na investice 124,2 milio-
nu korun, tj. 21 % z celkového
schváleného objemu rozpočtu
výdajů. Největší objemy ve vý-
ši 56,7 milionu korun jdou do
bydlení (především rekon-
strukce hotelového domu),
dále město investuje 24,4 mi-
lionu korun do komunikací 
a parkoviš� (parkoviště u Čes-
kých drah, na ulici Tovární, 
a v rámci regenerace u hotelo-
vého domu, úpravy ploch v o-
kolí kina, rekonstrukce točny
v Záblatí a chodník na ulici Li-
dické). Právě zde dojde k posí-
lení rozpočtu dopravy o dal-

ších 20,4 milionu z dotací 
a o prostředky v rámci spoluú-
časti města u dotovaných akcí,
které ještě nebyly zařazeny do
rozpočtu. Nezanedbatelná in-
vestovaná částka je 9,9 milio-
nu korun (plus 11 milionů do-
tací) na stavební úpravy ve
zdravotnictví (operační sály 
a pavilóny A a B). Rovněž do

školství půjde
spolu s 5,5 mi-
lionovou dota-

cí částka dosahující 12 milionů
korun. Z výčtu je zřejmé, že
rozpočet města je zaměřen ta-
ké na rozvoj majetku města.

Město, jako správce svého
majetku, rozpočtuje další fi-
nanční prostředky na opravy 
a údržbu stávajícího majetku.
V rámci rozpočtu letošního
roku je na údržbu vyčleněno
přes 83 miliony korun. Jako
vždy největší objemy jdou do
bydlení, a to ve výši přes 54
miliony korun. Odbor životní-
ho prostředí, dopravy a služeb
použije finanční prostředky na
údržbu v objemu přes 21 mili-
onů korun (například silnice 

a chodníky, veřejná zeleň, ve-
řejné osvětlení). Další opravy
a údržba bude provedena u ne-
bytových prostor (například
u školských objektů za asi 
3 miliony korun). 

Na základě výsledků hospo-
daření města za rok 2006 mů-
žeme konstatovat, že rozpočet
města pro rok 2007 se bude
posilovat o další finanční pro-
středky, které pro rozpočtové
hospodaření představují částku
přes 42 milionů korun. Samo-
zřejmě, že část bude použita na
finanční vypořádání dotací
(vratky nevyčerpaných sociál-
ních dávek), a zbývající pod-
statná část představuje další
posílení rozpočtu, především
investic a oprav bytového fon-
du. V únoru bude výsledky
hospodaření města za rok 2006
a další úpravy rozpočtu 2007
projednávat komise pro kom-
plexní hospodaření města a pří-
spěvkových organizací. Závě-
rečný účet města bude schvalo-
ván na dubnovém zasedání.

Jana MASNÁ, 
vedoucí finančního odboru

Zastupitelstvo města schválilo na svém
prosincovém zasedání rozpočet města, 
který je základním řídícím nástrojem finan-
cování potřeb města a zabezpečení jeho 
rozvoje.

Do rozpočtu přibude 38 miliónů z dotací

f inance

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet

● Salón Maryška 
připravuje
2. února v 17 hodin se v pro-

storách salónu na náměstí T.
G. Masaryka představí Petr
Korč. Proběhne zde vernisáž
výstavy jeho obrazů, zazní i u-
kázky z poezie Petra Korče. Na
programu je také koncert hu-
dební skupiny I.C.Q. (red)

pozvánka

Poděkování 
hasičům ze Záblatí

Kulturní agentura Ra-
dost děkuje za spolupráci
sboru dobrovolných hasi-
čů Bohumín-Záblatí při
zajištění bezpečnosti na
akci Na Štědrý den všich-
ni spolu. Konala se 24.
prosince od 21.30 hodin
na náměstí T. G. Masary-
ka v Bohumíně. (ful)



V loňském roce ovlivnily
další rozhodování o dodáv-
kách tepla dvě okolnosti. Prv-
ní je nový způsob výběru do-
davatele, který platí od
1.7.2006 a umožňuje provést
výběr formou koncesního říze-
ní. Druhou jsou zvyšující se
ceny paliv pro výrobu tepelné
energie.

O dalších výhledech v oblas-
ti zásobování teplem hovoří-
me s místostarostou Josefem
Plášilem.

● Jaké kroky provedlo město, 
aby se cena tepla snížila nebo
minimálně již dále nerostla?
Od roku 2000 jsme uskuteč-

nili celou řadu opatření. Ve
všech městských bytech jsou
nainstalovány termoregulační
ventily a rozdělovače topných
nákladů. Při opravách domů
preferujeme výměnu oken za
plastová, několik domů bylo již
kompletně zatepleno. Ale cena
zemního plynu, který slouží 
k výrobě tepla ve městě, roste
tak rychle, že tato opatření už
nestačí. Vzhledem k dalšímu
očekávanému růstu cen zem-

ního plynu lze
předpokládat,
že náklady na
tepelnou energii by se pro do-
mácnosti mohly zvýšit až o ně-
kolik desítek procent.

● Co je výhodné na výběru 
dodavatele koncesním řízením?
Koncesní řízení je výhodné

zejména tím, že investice po-
třebné na vybudování všech
nutných zařízení i většina rizik
spojených s dodávkami tepla
budou na straně koncesioná-
ře, nikoliv města. Bohumín je
jedním z prvních měst, které
se rozhodlo podle tohoto záko-
na vybrat nového dodavatele
tepla pro své objekty.

● Jaké další výhody přinese výběr
nového dodavatele tepla?
Především minimalizaci ce-

ny tepla v předávacích místech
na vstupech do městských ob-
jektů a záruku na dlouhodo-
bou stabilitu ceny. Očekáváme
rovněž zlepšení kvality ovzdu-
ší ve městě.

● Proč bude teplo dodávané 
od jiného výrobce levnější?

Výhodnější způsob výroby
tepla, jak z hlediska ceny pro
konečného spotřebitele, tak 
z hlediska dopadu na životní
prostředí, je kombinovaná vý-

roba elektřiny
a tepla v elekt-
rárnách a tep-
lárnách. Tyto

zdroje jsou schopny využít pa-
livo, ve většině případů ener-
getické uhlí, s vyšší účinností 
a cena tepla je nižší. Vzhledem
k daleko větším zásobám uhlí,
než jsou zásoby zemního ply-
nu, nebude růst ceny paliva
tak rychlý.

● Jak by to tedy mohlo po výběru
dodavatele tepla ve městě 
vypadat?
Vybraný dodavatel zajistí

dodávku tepelné energie do

předávacích stanic, které bude

provozovat akciová společnost

BM servis. Odtud se dostane

teplo do domácností stávající-

mi nebo novými rozvody.

Změna nebude mít dopad na

rozpočet města, minimalizují

se negativní vlivy na životní

prostředí, optimálně se využijí

stávající městské kotelny i za-

řízení předávacích stanic. Do-

dávka tepla bude garantována

po celou dobu trvání koncesní

smlouvy (minimálně 20 let).

● Kdy dojde
k výběru
dodavatele
a kdy se
můžeme 
těšit na jeho
první teplo?
Výběrové

řízení bylo
vyhlášeno v prosinci minulého
roku, a vzhledem ke lhůtám
stanoveným v zákoně, by měl
být vítěz vybrán a schválen za-
stupitelstvem do poloviny to-
hoto roku. K prvním dodáv-
kám tepla z nového systému by
mohlo dojít za dva až tři roky.

● Jaké očekáváte cenové relace
pro domácnosti vzhledem 
ke stávajícím cenám tepla?
Na základě předběžných na-

bídek, které jsme v minulých
letech obdrželi od potenciální-
ho dodavatele, a podle porov-
nání s cenami tepla v okolních
městech očekáváme, že cena
tepla bude nižší než současná
cena minimálně o 25 procent.
V rámci výběrového řízení po-
žadujeme, aby byla garantová-
na meziroční změna ceny tepla
jen v závislosti na změně uzna-
telných položek, jako je změna
cen paliva, energie, případně
procento inflace.

Připravili Lucie BALCAROVÁ 
a František KREJZEK

Budeme v Bohumíně topit levněji a čistěji?
Město se již léta zabývá myšlenkou zajistit městským bytům

co nejvýhodnější dodávky tepelné energie pro vytápění i pří-
pravu teplé vody. Vznikly energetické dokumenty, několik
variant řešení, studie optimálního zásobování, objevily se 
i nabídky dodavatelů tepla.

úspory

▲ Kuriózní snímek pařezu zcela ztrouchnivělé lípy na Masarykově 
ulici. Strom město nechalo skácet několik hodin před vichřicí. Ta se pře-
hnala nad naším územím ve čtvrtek 11. ledna. Foto: 
ubica Jaroňová

bém ošetřování v Bohumínské
městské nemocnici. (red)

● Praktickému lékaři
Děkuji panu doktoru Ladi-

slavovi Csakvarymu a sestřič-
ce paní Holé za dlouholetou
zdravotní péči o mého manže-
la. Marie ŠEVČÍKOVÁ

● Díky za peněžitý dar
Bohumínská městská nemoc-

nice, a. s. děkuje firmě Vanes-
ta reklama, s. r. o. za poskytnu-
tí peněžitého daru ve výši 20
tisíc korun. Finanční prostřed-
ky byly použity na dovybavení
pracoviš� sester na chirurgic-
kém oddělení a současně i na
chirurgické ambulanci.

Dagmar GATTNAROVÁ,
referent pro marketing 

● Zdravotníkům
městské nemocnice
Děkuji lékařům, sestřičkám

i všemu dalšímu personálu na
odděleních interny a geriatrie
(LDN) Bohumínské městské
nemocnice za vzornou péči vě-
novanou paní Terezii Práško-
vé při zvládání její dlouhodobé
těžké nemoci a za velmi vstřícný
a chápavý přístup k příbuzným.

Za celou rodinu 
Hana Kulendíková

- Poděkování lékařům in-
terního oddělení vyřizuje
prostřednictvím našich novin
paní Maria Miadiková. Oce-
ňuje profesionální přístup 
a lidské jednání při dlouhodo-

poděkování
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?
Manažeři a ředitelé průmyslových podniků a organizací ve městě hodnotí končící rok

Pavel LAZAR, generální ředitel
Bonatrans Group, a. s. 

1. Rok 2006 byl
pro společnost

Bonatrans dalším ú-
spěšným rokem. Po-
dobně jako v loňském
roce očekáváme re-
kordní tržby, které by
měly dosáhnout bez-
mála 4 miliardy ko-
run. Bonatrans upev-

nil svou pozici největšího evropského vý-
robce ve svém oboru s 36% podílem na
evropském trhu válcovaných kol. Kromě
vnitřních opatření na podporu růstu pro-
dukce (především rozsáhlé investice do
obráběcích kapacit v loňském roce) a po-
silnění konkurenčních výhod společnosti
nám pomohla také situace na evropském
trhu, kde navzdory původně pesimistic-
kým předpovědím vzrostla v druhé polovi-
ně roku 2006 výrazně poptávka po našich
výrobcích. Skutečnost je taková, že by-
chom mohli prodat daleko více výrobků,
než nám umožňují naše výrobní kapacity.
To je také jeden z důvodů, proč na příští
rok plánujeme další investice do strojního
vybavení, které by měly naší společnosti
pomoci dále zvýšit naše výrobní možnosti
a tak využít potenciálu, který naše společ-
nost má na evropských i mimoevropských
trzích.

Ne vše bylo pochopitelně v tomto roce
pozitivní a jednoduché. Jako výrazný ex-
portér (vyvážíme cca 95 % produkce) nás
pochopitelně tíží posilující kurz české ko-
runy, který každoročně »ukrajuje« desítky
až stovky milionů korun z našich hospo-
dářských výsledků. Nejednoduchá byla ta-
ké situace na trhu oceli, tedy vstupního
materiálu pro výrobu železničních dvojko-
lí. Ačkoli v řadě oborů se cena oceli stabi-
lizovala, cena vstupního materiálu pro na-
še výrobky dále rostla. Přesto byla společ-
nost Bonatrans schopna i v uplynulém ro-
ce dosáhnout plánovaného hospodářské-
ho výsledku.

Od 1.12.2006 se dosavadní společnost
Bonatrans, a. s. přeměnila na společnost
Bonatrans Group, a. s. Na samotné podni-
kání i na vztahy k obchodním partnerům 
a k okolí tato spíše interní změna nemá vliv. 

2. V roce 2007, kromě zmíněných
investic zaměřených na zvýšení

kapacit obrábění kol, plánujeme také řadu
projektů na zvýšení vnitřní výkonnosti 
a zlepšení systému řízení - zavedení strate-
gického řízení metodou »Balanced Score-
card«, plošné zavedení autonomních týmů
napříč celou výrobou, čímž se pracovníci
stávají spolupodnikateli na svém pracoviš-
ti, zlepšení systému plánování výroby po-
mocí sofistikovaných logistických metod
atd. Cílem všech těchto opatření je jak zvý-
šení výkonnosti a produktivity, tak zvýšení
spokojenosti zákazníků, zaměstnanců 
a v neposlední řadě také vlastníků společnosti.

3. Společnost Bonatrans Group, a. s.
je hrdou součástí města Bohumí-

na. Jsme rádi, že jako jeden z největších
zaměstnavatelů můžeme poskytovat sta-
bilní pracovní uplatnění několika stům 
obyvatel města. I když každá výrobní akti-
vita má dopad na životní prostředí, jsme
rádi, že již řadu let nevelké dopady našeho
způsobu výroby na životní prostředí jsme
v posledních letech mohli ještě několika-
násobně snížit. A v tomto pozitivním vý-
voji budeme pokračovat i v letošním roce.
Nadále chceme pokračovat ve sponzorské
podpoře řady sportovních, kulturních 
a sociálních aktivit ve městě jako součást
své společenské odpovědnosti. 

Jsme vděční za dlouhodobě dobré vzta-
hy s vedením města Bohumína a chceme
mu i nadále být dobrým partnerem. Váží-
me si toho, jak se stará o zlepšování pro-
středí města, ve kterém »stojí zato žít«
a přejeme mu do dalšího funkčního obdo-
bí hodně sil, dobrých nápadů a dobrých
rozhodnutí. Věříme, že se tyto síly a roz-
hodnutí budou i nadále také dotýkat stavu
komunikací ve městě, aby se naši zaměst-
nanci mohli po celý rok dostávat včas 
a bezpečně do práce.

Jiří KNOT, manažer 
závodu ROCKWOOL 

1. Rok 2006 byl
pro Rockwool,

stejně jako pro řadu
dalších firem, rokem
mimořádným. Celko-
vý rychlý růst ekono-
miky nejen v Česku se
projevil i v našem zá-
vodě. Ve spojení s vý-
razným zvyšováním

cen energií došlo k velkému nárůstu po-
ptávky po izolačních materiálech. Jelikož
naše výrobní kapacita zdaleka nepostačuje
poptávce a nebyl ani dostatek zboží pro
případný dovoz odjinud, dostali jsme se
pod tlak vyrobit maximum toho, co je
možné, a ještě to překročit. Musím říci, že
se nám úkol podařilo splnit a vyrobili jsme
o 5 procent zboží více než bylo plánováno.
Možná se to nezdá mnoho, ale je třeba si
uvědomit, že se pohybujeme vysoce nad
projektovaným výkonem linky a každé
procento navíc znamená velké úsilí, dův-
tip a souhru všech pracovníků, za což jim
všem děkuji.

2. Rok 2007 bude rokem zlomovým.
Na jaře nás čeká zásadní rekon-

strukce a modernizace stávající výrobní
linky, která vyřeší problémy s kapacitou 
a rovněž zvedne úroveň výroby na nový
kvalitativní stupeň. S rekonstrukcí bude
spojena delší odstávka výroby, což na nás
klade mimořádné nároky jak z hlediska
výrobního, tak i organizačního a logistic-
kého, protože zákazník by samozřejmě 
téměř neměl zaznamenat, že momentálně
nevyrábíme nebo najíždíme na novou vý-
robu. 

3. Spolupráce s městem je na velmi
dobré úrovni. Jsme vzájemně 

v kontaktu a informujeme se o připravo-
vaných akcích, rozvojových plánech, řeší-
me případné problémy. Filozofií ROCK-
WOOLu je být otevřený a mít dobré vzta-
hy se svým okolím. Oceňujeme vstřícnost
s jakou vedení města přistupuje k naší čin-
nosti a snažíme se svým dílem přispět také
k rozvoji města. Od představitelů města 
očekáváme v rámci možností pomoc při
dalším rozvoji bohumínského výrobního
závodu, například také v oblasti administ-
rativních záležitostí našeho přebyrokrati-
zovaného státu. 

Úspěšné bohumínské firmy zvyšují

Ředitele a vedoucí pracovníky nejvýznamnějších organizací ve městě jsme po-
žádali o zhodnocení výsledků činnosti svých firem a organizací. Pokračujeme ve
zveřejňování jejich odpovědí na otázky:

1. JAK SE VEDLO VAŠÍ FIRMĚ V ROCE 2006?
2. CO CHYSTÁTE VE VAŠÍ FIRMĚ PRO LETOŠNÍ ROK?
3. CO OČEKÁVÁTE OD SPOLUPRÁCE S MĚSTEM?



Ze zanedbaného Rafinérského lesíku se stane park
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produktivitu, zaměstnanost i zisky

1. Dovolte krátké
seznámení s ak-

tuálním stavem bez-
pečnostní situace v Bo-
humíně. Bezpečnostní
situace ve městě, s vý-
razným podílem kva-

litní spolupráce s městskou policií, je sta-
bilizována a kriminalitě se daří i nadále 
efektivně čelit. Bilancujeme-li na základě
uzávěrky měsíce prosince 2006 ve srovná-
ní s předchozím rokem, Obvodní oddělení
Policie České republiky Bohumín provedlo
šetření 937 trestných činů (včetně Rych-
valdu), přičemž 419 z nich bylo úspěšně

cisté prošetřili 589 přestupků obecné po-

vahy, dále v dopravě uložili 1 163 bloko-

vých pokut, 101 běžných dopravních pře-

stupků oznámili k projednání a zachytili

68 řidičů pod vlivem alkoholu, což potvr-

zuje mírné zlepšení kázně řidičů.

2. V letošním roce si za celý tým

zdejších policistů přeji prohloube-

ní spolupráce s jednotlivými institucemi

města, jež se podílejí na plnění programu

nulové tolerance, jakož i zvýšení důvěry 

a spolupráce řádných občanů, kterým ne-

ní lhostejný stav kriminality v našem městě.

Komisař Richard BERNÝ, vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Bohumín

objasněno. Tato objasněnost představuje

44,72 % (o 3,7 % více než v roce 2005),

což staví bezpečnostní klima Bohumína 

z pohledu statistiky na 3 příčku úspěšnosti

z 12 útvarů policie bývalého okresu. 

Rovněž nadprůměrně, ve stejném teri-

toriálním srovnání, se daří objasňovat

trestné činy násilné (73,6 %) a mravnost-

ní (75 %) povahy.

Nadále však převažují trestné činy ma-

jetkové, kde počet krádeží bez překonání

překážky pachatelem dále vzrostl o 6 %, 

s nárůstem jejich objasněnosti o 2,5 %, 

(z toho na železnici spácháno 19 %). Poli-

V Rafinérském lesíku se
rozběhly práce, kterými od-
bor životního prostředí a slu-
žeb zahájil přeměnu tohoto
zanedbaného prostoru na
městský park a odpočinko-
vou zónu. 

Tento první zásah přinese
větší bezpečnost pro pohyb o-
sob v Rafinérském lesíku a od-
startuje další etapu regenerace
sídliště Svatopluka Čecha.
Probírkou jsou odstraňovány
provozně nebezpečné a pře-
stárlé stromy, které kolidují 
s perspektivnějšími a hodnot-
nějšími dřevinami.

Křoviny a větve skácených
stromů drtí pracovníci prová-
dějící firmy přímo na místě
pomocí speciální techniky.
Foto a text: František KREJZEK

Zlevněné vstupné (děti, se-
nioři, studenti) je 50 korun na
1 hodinu, doplatek za další ho-
dinu představuje 20 korun. 

Cena sauny se v týdnu ne-
mění, o víkendu a svátcích
dochází k tomuto navýšení:

● vstupné pro dospělého na
1 hodinu je 110 korun, dopla-
tek za další hodinu 30 korun,

● zlevněné vstupné (děti, se-
nioři, studenti) na 1 hodinu či-
ní 80 korun, doplatek za další
hodinu 20 korun. (red)

Vyhlášení výběrového řízení
Město Bohumín, Městský úřad Bohumín vyhlašuje vý-

běrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka, re-
ferenta sociálního odboru, oddělení hmotné nouze, na
dobu určitou.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete (nebo doručte
na podatelnu městského úřadu) do 25. ledna 2007 na adre-
su: Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohu-
mín. Podmínky a náležitosti přihlášky naleznete na www.mu-
bo.cz/index.php?sekce=2&rubrika=46&lang=cz.

Bližší informace podá Marcela Gabryšová, vedoucí odboru
sociálního (gabrysova.marcela@mubo.cz) nebo Daniel Ucháč,
vedoucí oddělení hmotné nouze (uchac.daniel@mubo.cz).

Do aquacentra za nové ceny
Od ledna 2007 dochází k úpravám cen vstupného do Aqua-

centra. Od pondělí do pátku zůstává vstupné nezměněno, 
o víkendu a svátcích je vstupné pro dospělého na 1 hodinu 
80 korun, doplatek za další hodinu činí 30 korun. 



Vážení a milí čtenáři, 
víte, že bohumínské městské noviny

OKO se objevují na pultech obchodů či
novinových stánků od roku 1991? V sou-
časné době jsou vydávány jako dvaceti-
stránkové, dvakrát ročně jako rozšířené
čtyřiadvacetistránkové, zpravidla čtrnác-
tidenní periodikum. 

Zakoupit si je můžeme za
pět korun na více než padesáti
prodejních místech. Grafickou
podobu jim dává firma Inret
paní Mirky Hrbáčové. 

Stejně jako v minulých le-
tech i letos pro vás chystáme
23 čísel městských novin, ve
kterých se budeme snažit při-
nášet aktuální informace o dě-
ní v Bohumíně a jeho okolí.
Chceme vám na jejich strán-
kách představit zajímavé osob-

nosti, přiblížit
historii a vý-
znamné události města, infor-
movat o společenských udá-
lostech, chystáme seriál o bo-
humínském školství, o životě
spolků a další překvapení.
Značná část čtenářů očekává 
v OKU údaje o legislativě a ze-
jména podnikatelé a živnost-
níci vítají novinky z finanční-
ho úřadu, které pro nás fundo-
vaně zpracovává jeho ředitel

Václav Polok. Máme radost 
z toho, že nás informacemi 
o rozvoji a úspěších podniků
na území města zásobují jejich
tiskoví mluvčí. Vždy� právě 
v těchto podnicích pracuje
spousta našich čtenářů a jejich
rodinných příslušníků či přá-
tel. Za čerstvé výsledky ze spor-

tovních klání
a zajímavosti 
z kultury či

školství vděčíme zástupcům 
z těchto oblastí. 

Věříme, že i v průběhu le-
tošního roku budete dodávat
do našich novin to správné ko-
ření v podobě vašich příspěv-
ků, kterými se můžete s ostat-
ními podělit o své zážitky, in-
formovat o koníčcích či úspě-
ších v různých sférách života.
Přivítáme i zajímavé tipy, kte-

ré směrujte na adresu ptejte-
se@mubo.cz. Osobně můžete
navštívit redaktora městských
novin Františka Krejzka, kte-
rého najdete v přízemí radnice.
V tom případě ovšem radíme
zavolat předem na 596 092 282,
případně napsat vzkaz na e-ma-
il krejzek.frantisek@mubo.cz.
V opačném případě můžete na-
razit na uzamčené dveře, ne-
bo� redaktor právě loví repor-
táže v terénu.

Archiv všech čísle OKA od
srpna roku 2001 v digitální po-
době najdete na internetových
stránkách města www.mubo.cz
v sekci zpravodajství.

Přejeme vám i sobě, aby po
celý rok 2007 bylo OKO zdrojem
poučení, zábavy a informací.

Dagmar FIALOVÁ, 
šéfredaktorka
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Městské noviny OKO mají sedmnáct let

oč nám jde

Jak zněl gospel v Bohumíně?

Živá, svižná hudba nenecha-
la nikoho z posluchačů lho-
stejným. Když k tomu přidáme
obsahově hodnotné písně v po-
dání Revelation gospel choir 
a osobitý projev dirigenta Ter-

ryho Englishe (z Anglie), pak
tento žánr našel další přízniv-
ce i v Bohumíně bez rozdílu
věku! Co můžeme ještě dodat?
Snad jen »za rok naslyšenou!«

(ful)

Foto: archiv K.A.R.

Kdo se účastnil novoročního koncertu (5. ledna) v katolic-
kém kostele, určitě nelitoval.

... zastupitelstvo města na svém
posledním loňském zasedání

zvolilo členy finančního a kontrolního výboru, které jsou jeho ini-
ciativními a kontrolními orgány. Schválilo také finanční příspěv-
ky, například osmdesátitisícovou dotaci na pořízení třetího zvonu
pro kostel Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně. (red)

víte, že...

V rámci celoživotního vzdě-
lávání budete moci v prvním
pololetí navštěvovat odborné
přednášky na téma Využití vý-
početní techniky v gastrono-
mii, Základní kurz v gastrono-
mii, Dietní stravování, Potra-
va - budiž tvým nástrojem ne-
bo Výživa předškolních a škol-
ních žáků.

Kurz zaměřený na výživu
předškoláků a žáků škol začíná
již 29. ledna ve 14 hodin v u-
čebně č. 5 na Husově ulici.

Během čtyřiceti vyučovacích
hodin, vždy v pondělí, úterý 
a čtvrtek v pětihodinových
blocích s odbornou praxí, mů-
žete po absolvování získat zá-
věrečný certifikát. Podmínkou
je, abyste vlastnili výuční list 
v oboru.

Další informace získáte 
u Soni Jarošové na tel. čísle
596 097 911, klapka 909, 
721 211 458 nebo na e-mailové
adrese sjarosova@sos-sou-bo-
humin.cz. (jar)

Kurzy s odbornou tématikou
Pro širokou veřejnost připravuje v letošním roce Střední

škola Bohumín kurzy s odbornou tématikou.

Dopoledne připravovala kaž-
dá třída svůj vánoční strome-
ček, se kterým se odpoledne
zúčastnila soutěže před rodiči
a dalšími návštěvníky. Jiné
skupiny dětí vyráběly nejrůz-
nější malé ozdoby a dárečky 
s vánočními motivy, které od-
poledne nabídly hostům. Vý-
sledky jejich práce byly velice
krásné a vzbudily nepředstíra-
ný zájem. 

Odpoledne se škola otevřela
hostům. Stánky s dětskými vý-
robky a řada jedenadvaceti
stromečků vedly návštěvníky
do tělocvičny. V šestnáct ho-
din začal program, kde děti
předvedly šestnáct vystoupe-
ní, jedno hezčí než druhé. Byl
také vyhlášen vítězný vánoč-
ní stromek, kouzelný »živý
strom«.

Věra MISIOŘOVÁ

Kouzelné Vánoce ve škole
Vyvrcholením vánočních svátků v Základní škole na ulici

Čs. armády byl čtvrtek 21. prosince. 
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Představujeme Základní školu ve Skřečoni

V roce 2005 oslavila skře-
čoňská škola své devadesáté
páté narozeniny. Jedná se 
o úplnou základní školu 
s devíti ročníky a oddělením
školní družiny. Výuka probí-
há v budově na ulici 1. máje
s kapacitou 300 žáků. Samo-
statnou budovou je školní
družina.

V letošním školním roce na-
vštěvuje školu dvě stě padesát
žáků, z toho dvacet prvňáčků.
Žákům se věnuje dvacet jedna
pedagogických pracovníků 
s průměrným věkem 44 let.

Díky výstavbě rodinných
domků ve spádové oblasti ško-
ly je naplněnost tříd poměrně
velká. Na škole však stoupá
počet integrovaných žáků se
specifickými poruchami učení.
Další nárůst je neúnosný a bu-
de řešen přesunem žáků do
škol se speciálními třídami. 

V roce 2005 prošla budova
školy celkovou rekonstrukcí 
a bylo přistavěno zázemí k tě-
locvičně, to vše za téměř 8,5
milionů korun. Vybavením
pěti odborných učeben patří
nyní škola k moderním škol-
ním zařízením na vysoké este-
tické úrovni. 

Ve funkci ředitelky působí již
šestnáctým rokem Marie Va-
luštíková, která svým lidským
přístupem vytváří pozitivní 
a tvůrčí atmosféru na škole.

Díky aktivitám vedení školy
v oblasti získávání finančních
a sponzorských darů mají žáci
k dispozici 36 počítačů a kera-
mickou dílnu.

Ve škole se pořád něco děje.
Zásluhu na tom má nejen pe-
dagogický sbor, ale také oběta-
ví členové sdružení rodičů 
a přátel školy, které patří k nej-
aktivnějším ve městě. 

K hojně navštěvovaným ak-
cím, které sdružení pořádá,
patří společenský ples (letos
proběhne 26.1. od 19 hodin ),

dále dětský karneval a vlasti-
vědné zájezdy žáků a rodičů.

Ve Skřečoni se dobrou spo-
luprací všech zainteresova-
ných daří vytvářet pohodovou
školu, kam žáci rádi chodí a na
kterou také rádi vzpomínají. 

Pavla SKOKANOVÁ,
vedoucí odboru školství, 

kultury a sportu

▲ Den Země využili žáci k úklidu kolem školy a na hřišti v Gliňoči. Foto: František Krejzek

Seriál o bohumínských základních školách

Zápisy dětí do škol a školek
Masarykova ZŠ 18. a 19. ledna od 12 do17 hodin

ZŠ Starý Bohumín 19. ledna od 12 do 17 hodin

ZŠ na tř. Dr. E. Beneše 24. a 25. ledna od 12 do 17 hodin

ZŠ Záblatí 25. ledna od 13 do 16 hodin

ZŠ Bezručova 26. ledna od 12 do 17 hodin

ZŠ Čs. armády 31. ledna od 13 do 17 hodin
a 1. února od 8 od 12 hodin

ZŠ Skřečoň 1. února od 8 do 17 hodin

ZŠ Pudlov 1. února od 12 do 17 hodin

Termíny zápisů dětí do mateřských škol
MŠ Smetanova 18. ledna od 8 do 15.30 hodin

MŠ Starý Bohumín 19. ledna od 8 od 15.30 hodin

MŠ Nerudova 29. ledna od 8 do 15 hodin

SMŠ Tovární 22. března od 8 do 15.30 hodin

MŠ Čáslavská 31. ledna od 13 do 16 hodin
a 1. února od 8 do 11 hodin

Zápisy do školiček jsou organizovány formou »Dnů otevře-
ných dveří«. Zapsat dítě do MŠ lze i v průběhu roku. (sko)

● Při písemné práci chtěl 
odejít na záchod a vymlouval
se, že se posere.

● Strká si lentilky do nosu 
a hraje všemi barvami.

● Skákal mi do výkladu 
a chtěl vidět můj diplom.

● Přinesl do hodiny prášek
na pečení a předstíral prodej
drog. Odmítal vše vydat a nyní
i přiznat.

● Neustále se baví a odmítá
mi říct, o čem.

● Ohrožoval spolužáky no-
žem, který potřeboval až na
třetí hodinu.

● Snažil se odemknout zam-
čené dveře. Když byl přistižen,
vymlouval se na to, že ho zají-
mají tajné chodby.

● Dává pozor, jestli dávám
pozor, a když si myslí, že nedá-
vám pozor, tak nedává pozor.

● Napovídá nepovoleným
způsobem.

● Svým zpěvem úmyslně ruší
hodinu zpěvu.

● Spal při hodině tak tvrdě,
že ho neprobudil ani příchod
pana ředitele, který dupe a funí.

● Tahá děvčata za mléčné
vaky. (red)

Perličky z žákovských knížek
Blíží se pololetní vysvědčení, ale na školách je i přesto vese-

lo. Někdy se o to zaslouží žáci a jindy učitelé. Poznámky v žá-
kovských knížkách jsou toho důkazem.



Přehled nejdůležitějších událostí roku 2007

Družstvo silových vícebojařů bylo v nominaci Osobnosti roku
2005 za několikanásobný zisk titulů mistrů republiky.
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LEDEN
* Rok 2006 začal tuhou zimou

a kalamitní nadílkou sněhu.

* Již dva dny v předstihu, te-
dy 30. prosince 2005 zahájil
Běh parkem Petra Bezruče rok
sedmi set padesátého výročí
první zmínky o Bohumíně. K o-
slavám tohoto výročí byly po
celý loňský rok zaměřeny desít-
ky akcí, soutěží a společen-
ských událostí.

* Město vyhlásilo nulovou
toleranci k těm, kteří porušují
zákony, předpisy, obtěžují hlu-
kem, odpady, a zneužívají soci-
ální systém.

* Do bohumínských škol by-
lo zapsáno 250 prvňáčků. V zá-
ří jich pak do prvních tříd na-
stoupilo celkem dvě stě osm-
náct a patnáct do nultého roč-
níku.

* Městští strážníci získali od
1. ledna větší pravomoci. Mo-
hou při kontrole řidičů posti-
hovat porušování zákazu kou-
ření nebo provádět dechové
zkoušky.

ÚNOR
* Oficiální ukončení výstav-

by železničního uzlu Bohumín
proběhlo za účasti předsedy po-
slanecké sněmovny Lubomíra
Zaorálka, náměstka hejtmana
Pavola Lukši a náměstka Čes-
kých drah Jiřího Koláře. Práce
probíhaly od srpna 2003 do
konce roku 2005 a proinvesto-
valo se 2,6 miliard korun. 

* Generální ředitel Boche-
mie Ladislav Kraus se stal pod-
nikatelem roku 2005 Morav-
skoslezského kraje.

* Poprvé se sešly rady škol,
které jsou od 1. ledna 2006 zá-
konným orgánem, umožňují-
cím rodičům, učitelům a zřizo-
vateli přímo se podílet na sprá-
vě školy.

* Slavnostní vyhodnocení
pátého ročníku ankety Osob-
nost roku 2005 rozdalo oceně-
ní v kategoriích sportovec do 19
let a nad 19 let, kterými se stali
vzpěrači Petr Teplíček a Jan
Gospoš. Nejlepším sportovním
družstvem se stalo družstvo
vzpěračů. Ocenění obdrželi ta-

ké Ivan Vekter, Vladislava a Mar-
tin Cisarzovi a taneční soubory
Radost a Impuls. Zvláštní oce-
nění získal fotograf a horolezec
Petr Piechowicz. Poprvé byl vy-
hlášen čin roku. Bylo jím otev-
ření krytého bazénu.

BŘEZEN
* Město navštívil po sedmde-

sáti šesti letech prezident re-
publiky. Václav Klaus za velké-
ho zájmu občanů navštívil rad-
nici, pohovořil se zástupci měs-
ta a podnikateli a zapsal se do
pamětní knihy města.

* Také v letošním roce se
město rozhodlo nezvyšovat ná-
jemné v nebytových prostorách
těm, kteří řádně plní své povin-
nosti vůči nájemci. Nájemné se
nezvyšuje již od roku 1998.

* Komise pro komplexní roz-
bory konstatovala, že město 
v uplynulém roce hospodařilo 
s kladným výsledkem. Na svém
zasedání schválilo hospodaření
také zastupitelstvo města.

* Počátkem března navštívil
Bohumín ministr pro místní
rozvoj Radko Martínek. Staros-
ta Petr Vícha jej provedl novým
Penzionem ve věži, na který
město dostalo dotaci právě z to-
hoto ministerstva.

Běh do 187
schodů Penzionu ve věži.

Foto: František Krejzek

Foto: Lucie Balcarová

Prezidenta republiky Václava Klause přivítaly za deštivého počasí stovky občanů města.

* Během do 187 schodů re-
konstruované vodárenské věže
byl slavnostně otevřen Penzion
ve věži. Návštěvník zde najde
ubytovací kapacitu, vyhlídko-
vou terasu a restauraci s rozhle-
dem do kraje.

* V rámci regenerace panelo-
vých sídliš� začala výstavba par-
koviště na Nerudově ulici, kte-
ré má po dobudování kapacitu
70 parkovacích stání.

Foto: František Krejzek
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* Město vydalo nové infor-
mační materiály. Vznikly za
přispění Společného regionál-
ního operačního programu EU
a Moravskoslezského kraje pět
prospektů v české, anglické 
a polské verzi. 

* Ve stacionáři Salome pro-
běhl šestý ročník abilympiády
pro postižené děti z Bohumína,
Karviné a Českého Těšína.

* Zvýšené hladiny řek zatopi-
ly některé zahrádky a sklepy 
v městských částech. Na radni-
ci byl v pohotovosti krizový
štáb, který však naštěstí nako-
nec zasáhnout nemusel.

* Hokejový Bohumín oslavil
70 let od založení klubu.

DUBEN
* Keramickou sošku Amose

si odneslo osm nejlepších uči-
telů bohumínských škol. Oce-
nění se uděluje každoročně.
Tentokrát se Amos uděloval na
návrh ředitelů škol.

* Kulturní agentura Radost
připravila tradiční jarní akci Ja-
ro v K.A.R.

* Bohumínská městská ne-
mocnice otevřela na chirurgic-
kém oddělení rekonstruovanou
jednotku intenzivní péče a další
nadstandardní pokoje.

* Den Země se stal ve městě
dnem úklidu. Žáci základních
škol vyrazili s odpadovými pytli
a čistili hřiště, ulice i odpočin-
kové plochy. Nezapomněli ani
na pejsky v útulku, kterým do-
nesli granule.

* Sportovní kulečník získal
další mistrovský titul. Miroslav
Andrejovský ho vybojoval na
Mistrovství ČR karambolu.

* Zimní stadion otevřel pří-
stavbu, ve které sportovci na-
lezli nové šatny a návštěvníci
tohoto sportoviště příjemné
posezení v restauraci.

KVĚTEN
* Po dlouhých letech začalo

opět promítat letní kino. Po re-
konstrukci je v něm 700 míst 
k sezení.

* Na území města vznikly
další cyklotrasy, které navazují
na stávající trasy 56 a 6109.

* Občanské sdružení Přátel
bohumínské historie vyhlásilo
sbírku na nové zvony pro staro-
bohumínský kostel.

* Na náměstí T. G. Masaryka
se běžel desátý ročník Běhu uli-
cemi města. Padl rekord, závo-
dů se zúčastnilo 576 běžců.

* Na rohu Žižkovy a Čáslav-
ské ulice byl po rekonstrukci dán
do užívání další »dům hrůzy«.
Oprava stála téměř 8 milionů . Po letech se Bohumín opět radoval z oblastního sokolského sletu.

Foto: Lukáš Kania

Oslavy 750. výročí založení města si nenechal ujít snad nikdo.

Foto: František Krejzek

Ti nejmenší běží svůj první 
závod v Běhu ulicemi města.

Foto: František Krejzek

Keramickou sošku Amose si odneslo osm nejlepších učitelů 
bohumínských škol.

Foto: Lucie Balcarová

* V městských novinách byla
zveřejněna anketa k dalšímu
rozvoji města. Deset nejprefe-
rovanějších akcí z osmnácti na-
bídnutých se stane vodítkem
pro další investiční plány.

ČERVEN
* V parku Petra Bezruče vy-

vrcholily oslavy 750. výročí za-
ložení města. Zúčastnily se ho
tisíce občanů.

* Náměstí T. G. Masaryka u-
zavřelo své prostranství parku-
jícím motoristům. Po rekon-
strukci, která právě začala, se
sem již parkování nevrátí. 

* Zajímavou akci uspořádalo
městečko Krzyżanowice společ-
ně s bohumínskou radnicí. Po
Odře se plavily desítky lodí 
s účastníky z obou měst. 

* Město vydalo reprezenta-
tivní publikaci k 750. výročí své-
ho vzniku s názvem Od Bogu-

nu k Bohumínu a s podtitulem
historický průvodce městem.

* Ve dvou dnech proběhly
volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Účast voličů
ve městě byla pod celostátním
průměrem.

* Ve Starém Bohumíně do-
staly děti k výročí města dárek
v podobě dětského hřiště.

* Jarní setkání s občany měst-
ských částí posunulo vedení rad-
nice až na termín po volbách. 

Podzimní setkání se díky vol-
bám do zastupitelstva města
neuskutečnilo vůbec.

* Tanečníci souborů Impuls 
a Radost se stali mistry republi-
ky ve dvou tanečních disciplí-
nách.

* Více než sedm set cvičenců
se zúčastnilo oblastního sokol-
ského sletu, který se uskutečnil
v Bohumíně.

Dokončení v příštím čísle



14 OKO představuje číslo 1/2007

V roce 2001 při zahájení reformy státní
správy přešla všechna střediska zájmové
činnosti v kraji pod správu krajského úřa-
du. Ten přispíval na provoz domů dětí 
a mládeže. Ministerstvo školství financo-
valo zaměstnance. Město se do té doby
podílelo na činnosti pouze dotacemi nebo
příspěvky na sportovce. 

Dům dětí a mládeže Bohumín vstupuje
do 35. roku činnosti. Ve stávající budově
se rozvíjí od roku 1994. Po celou dobu exi-
stence pracuje v jeho službách Halina Aren-
dášová, která je od roku 1997 jeho ředitel-
kou. Položili jsme jí v souvislosti s důleži-
tou změnou několik otázek k budoucnosti
Domu dětí a mládeže v Bohumíně.

● Paní ředitelko, jaký status nyní dům dětí má?
Jsme od 1. ledna příspěvkovou organiza-

cí města. Do svého majetku dostalo město
nejen tři budovy v Bohumíně, ale také na-
še rekreační středisko v Nové Vsi u Jab-
lunkova. Všechen movitý i nemovitý ma-
jetek dostala naše organizace do správy.
Nadále však bude naše platy a sociální od-
vody financovat ministerstvo školství,
protože jsme zapsáni ve školském rejstří-
ku. Městu připadla povinnost hradit pro-
vozní náklady ve stejné výši, jako nás fi-
nancoval kraj, tedy asi 850 tisíci koruna-
mi. Z této částky jde 115 tisíc na investiční
fond.

● Pokryjí zbylé prostředky vaše bohaté aktivity?
Musíme svou činnost dofinancovat svý-

mi příjmy, což jsou poplatky za kroužky,
vstupné na akcích, startovné na sportov-
ních soutěžích, pronájmy objektů nebo
sponzorské dary bohumínských firem.

● Jak město přijalo skutečnost, že se stane 
nejen majitelem nemovitostí, ale také 
zřizovatelem domu dětí a mládeže?
Od prvopočátku bylo změně nakloněno.

Považovalo pouze za chybu, že se tak ne-
stalo již v okamžiku reformních změn v ro-

ce 2001. Ne všechna města však na převod
těchto zařízení přistoupila. Karviná, Orlo-
vá a ještě dalších pět měst v kraji tuto
změnu odmítlo.

● Co je tedy na celém převodu 
pro vás výhodné?
Před prvním lednem jsme museli veške-

ré opravy budov financovat z ušetřených
peněz. Předpokládáme, že tento majetek
bude nyní udržovat jeho vlastník, tedy
město. To nám ulehčí situaci.

Doposud jsme nemohli žádat o mnoho
grantů, protože jsme byli organizací kraj-
ského úřadu. To se nyní změní a již v tom-
to měsíci podáváme žádost o grant na pro-
jekt sociálně patologických jevů.

Od platnosti nového školského zákona
v roce 2005 jsme zařazeni mezi poskytova-
tele zájmového vzdělání. Z toho plyne dal-
ší výhoda. Nyní můžeme, jako organizace
města, lépe spolupracovat a koordinovat
svou činnost se základními školami v ob-
lasti mimoškolní činnosti. Můžeme se do-
hodnout na tom, které aktivity pokryjeme
svou činností a které naopak budou reali-
zovat školy, družiny, školní kluby. Je to o-
boustranná výhoda.

● S jakým personálem dům dětí pracuje?
Máme čtyři a půl úvazku pedagogů 

a šest správních zaměstnanců. Mimo to 
s námi letos spolupracuje třicet dva exter-
ních spolupracovníků, odborných lektorů
a osm dobrovolných pracovníků, kteří
nám pomáhají bezplatně. V běhu je sedm-
desát pět zájmových kroužků a chodí 
k nám 914 dětí. Celý kolektiv, který čin-

Městský Dům dětí a mládeže Bohumín
Dům dětí a mládeže v Bohumíně patří od prvního ledna letošního roku městu

Bohumínu. Po jednáních s Krajským úřadem Ostrava dostalo do svého majetku
všechny nemovitosti i movitý majetek, který do konce loňského roku patřil kraji.

KONTAKTY: www.ddmbohumin.wz.cz, e-mail: ddmbohumin@post.cz
telefony: 596 013 131, 596 012 312

nost domu dětí a mládeže připravuje, je
parta spolehlivých, vstřícných a pracovi-
tých lidí, kterým bych chtěla poděkovat za
jejich obětavost.

● Jsou mezi vašimi zájemci i dospělí?
Organizujeme činnost pro děti od před-

školního věku až po dospělé bez omezení.
Těch se týkají zejména jazykové kurzy, vý-
ukové kurzy na počítačích, sportovní
kroužky, zejména volejbal a badminton
nebo keramika.

● Mění se s časem struktura zájmových
kroužků?
Ano, boom kurzů základů práce na po-

čítači a uživatelského softwaru už pomi-
nul. Žádanější jsou nyní kroužky pro digi-
tální fotografii, zpracování videa na počí-
tači, práce s internetem, programování. 
U sportovních kroužků ke změnám nedo-
chází. Nejsme svázáni žádnými osnovami,
můžeme tedy pružně reagovat na tyto
změny.

● Jaké vidíte pro nejbližší budoucnost možnosti
dalšího rozšiřování vaší zájmové činnosti?
Dům dětí a mládeže by se měl stát cent-

rem mimoškolní činnosti. Chtěli bychom
v nejbližší budoucnosti vytvořit informač-
ní centrum mládeže, jakousi databázi, kde
by si mohl každý zájemce vyhledat všech-
ny potřebné údaje nejen o našich aktivi-
tách, kroužcích, kurzech, soutěžích, ale ta-
ké o možnostech vzdělávání a získání prá-
ce v České republice i v zahraničí, v cesto-
vání, sportu a aktivitách ve volném čase
ve městě a okolí. Toto centrum bude vyba-
veno počítači přístupnými pro každého,
kdo tyto informace bude chtít vyhledat.

Připravil: František KREJZEK

Foto: František Krejzek
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Bohumínský úsek Odry pat-
ří v současné době k největším
hnízdištím břehulí v České re-
publice. V roce 2006 bylo zjiš-
těno na čtyřech lokalitách cel-
kem 1053 hnízdních nor. 

Do roku 2001 byl celý úsek
hraničních meandrů Odry
kontrolován pouze namátko-
vými exkurzemi vždy jednou
za několik let. Hnízdění bře-
hulí zde bylo zaznamenáno 
v polovině 80. let 20. století 
a v roce 1999. Pravidelné kon-
troly jsem prováděl teprve 
v letech 2002-2006, přičemž
hnízdní kolonie se objevily až
v posledních dvou letech. 
V roce 2005 jsem nalezl v jedi-
né stěně na lokalitě Na Baště
322 hnízdních nor. Na Baště
byla velká část stěny s hnízdy
stržena v roce 2005 i 2006
vodní erozí, břehule si později
vyhloubily v neporušené části
stěny nory nové. Další rozsáh-
lejší hnízdní kolonie se nachá-
zejí pouze v březích dol-
ních toků Moravy,
Dyje a Bečvy. 

paže, vyhrabávají oba partneři
pomocí drobných zobáčků 
a nohou. Na konci chodbu
rozšiřují a dutinu vystýlají pe-
řím. Snůška čítá obvykle 5-6
vajec (citace: Dungel & Hu-
dec 2001).

Břehule říční hnízdí v České
republice v počtech 15 až 30 ti-
síc hnízdních párů. Stavy bře-
hulí v jednotlivých letech 
u nás silně kolísají - v posled-
ních letech se celkově snižují.
V současném červeném sezna-
mu byla proto břehule zařaze-
na mezi druhy téměř ohrožené
(citace: Š�astný et al. 2006).

Přirozená hnízdiště v úse-
cích neregulovaných řek býva-
la u nás poměrně četná, nic-
méně v posledních několika
desetiletích došlo vlivem regu-
lace říčních toků k jejich dra-
matickému úbytku. Nory bře-
hulí mají specifické požadav-
ky; zejména je podstatné na-
prosto unikátní složení písku,
a proto břehule využívají jen
část kolmých stěn. 

Jiří ŠUHAJ

Břehule říční - obyvatel břehů Odry

Jiří Šuhaj je obdivovatel a fotograf přírody kolem nás. Zdán-
livě všední místa dovede popsat zajímavými informacemi 
a zobrazit nevšedním pohledem objektivu. Postupně budeme
zveřejňovat zajímavosti o přírodě v Bohumíně a jeho okolí.

Poznejme přírodu kolem nás

▼ Dole hnízdní stěna s norami
břehulí, Pod Šulcem. A vlevo de-
tail nory břehulí.

Foto: Jiří Šuhaj

▲ Letící břehule říční. 
Foto: Dušan Boucný

Břehule říční (Riparia ripa-
ria) je drobný pěvec z čeledi
vlaštovkovitých, v letu připo-
míná malou hnědou vlaštov-
ku. Hnízdí ve svislých hlini-
tých či písčitých stěnách v blíz-
kosti vod. Břehule také rády 
osídlují prostředí vytvořené
lidmi: hliniště, cihelny, haldy
popílku nebo čerstvě odtěžené
stěny nejrůznějších dobýva-
cích prostorů. Ve velké oblibě
mají především pískovny kde
některé kolonie čítají až tisíce
hnízdních párů. Břehule se ži-
ví hmyzem, který loví neúnav-
ně v letu. Za potravou se vydá-
vají často i daleko od vody. Ko-
máry loví večer i dlouho po zá-
padu slunce. K nám přilétají 
v dubnu a nejprve se stejně ja-
ko vlaštovky zdržují u rybníků
a jezer, kde je na jaře hmyzu
nejvíce. Hnízdění probíhá 
v květnu až červenci. Hnízdní
noru, která je dlouhá asi jako

Gymnázium
Františka Živné-
ho, Bohumín, Ja-
na Palacha 794

pořádá Den otevřených
dveří pro žáky 5. a 9. tříd
ZŠ, jejich rodiče a širokou
veřejnost v sobotu 20. led-
na 2007 od 9 do 12 hodin. 

Zpřístupněny budou veš-
keré prostory školy, odborné 
učebny, laboratoře, posilov-
ny, přednáškový sál, tělo-
cvična apod. 

Zájemcům o studium bu-
dou zodpovězeny případné
dotazy a promítnut film 
o dějinách a současné podo-
bě naší školy. Na Vaši účast
se těší pracovníci gymnázia.

Miroslav BIALOŇ, 
ředitel gymnázia

Věřící z křesťanských
církví v Bohumíně se již
tradičně připojili ke světo-
vým dnům modliteb za
jednotu křesťanů. 

První ekumenické setkání
se uskutečnilo 9. ledna v kos-
tele Slezské církve evange-
lické a. v. v Novém Bohumí-
ně. Zaznělo v něm slovo 
o odpovědnosti života křes-
�anů, potřebě přinášet nadě-
ji a dobré ovoce skutků do
života celé společnosti. 

Druhé setkání se uskuteč-
ní v úterý 23. ledna v 17 ho-
din v prostorách Církve 
apoštolské, nad restaurací
Koruna v 1. patře (vchod ze-
zadu) na náměstí Budouc-
nosti v Novém Bohumíně .
Srdečně vás na něj zvou
představitelé Církve adven-
tistů s.d., Církve apoštolské,
Církve bratrské, Církve čes-
koslovenské husitské, Círk-
ve římskokatolické a Křes-
�anských sborů.

Aleš LIGOCKÝ,
jáhen Církve římskokatolické

Ekumenická 
setkání křes�anů 
v Bohumíně

Pozvánka na
den otevřených 
dveří gymnázia
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výs ledky

Rekordní účast na silvestrovském běhu
Silvestrovský Běh parkem Petra Bezruče se uskutečnil v so-

botu 30. prosince 2006 od šestnácti hodin za ideálního zimní-
ho počasí. Teplota vzduchu slabě pod nulou, terén s 3 cm sně-
hovou pokrývkou, bezvětří, jasno a měsíc na obloze. 

K tomu kulisa parku, v němž
trasu vyznačovaly hořící svíč-
ky. Zkrátka, pohoda. To vše,
spolu se zajímavými cenami,
včetně »občerstvení« pro do-
spělé, přilákalo přes 200 spor-
tovců, jejich příznivců a diváků. 

Tratě o různých délkách (od
100 do 1 200 metrů) absolvo-
valo celkem 97 běžců, čímž byl

vytvořen nový rekord v účasti.
Poděkování patří organizáto-
rům z TJ Bohumín, oddílu at-
letiky, Fotbalovému klubu Bo-
humín, Sportovnímu klubu
Šafrata, Sokolu Skřečoň, do-
mu dětí a mládeže a městu Bo-
humín. Ti všichni byli zároveň
s Bochemií sponzory vydařené
akce. Miniohňostroj na závěr

byl vřele přijatou tečkou pří-
jemně prožitého podvečera. 

V 11 kategoriích zvítězili bo-
humínští sportovci. Zde jsou
jejich jména: Jana Tomaštíko-
vá, Petr Bijok, Petra Kadleco-
vá, David Dendis, Lukáš Ka-
lous, Lucie Halajová, Lukáš
Hulka, Lukáš Halaj, Miroslav
Čempel, Lucie Wolná, Petr Si-
kora. V ostatních kategoriích
byli z bohumínských nejlepší
Denis Sdukos, Simona Pilcho-
vá, Alžběta Víchová, Jiří Gor-
ný a Dagmar Kišová (vesměs

druhá místa). Nejmladším 
účastníkem byl Radek Mottl
(nar. 5.11.2005) a nejstarším
Miloslav Šuster (r. 1936). 

(zve)

Bohumínské Gymnázium

Františka Živného pořádalo

sportovní den nejen pro vlast-

ní, ale především pro studenty

družební školy - Lycea Mikulá-

še Koperníka z polského Těší-

na. Téměř čtyřicet sportovců 

s pedagogickým doprovodem

přijelo změřit své síly se stu-

denty zdejší školy. 

Za vydatného povzbuzování

velkého množství diváků z řad

studentů gymnázia se soutěži-

lo v tradičních sportech. Mo-

derní aquacentrum poskytlo

vynikající prostředí pro závody

jednotlivců i štafet, družstva

chlapců, dívek i smíšené ko-

lektivy zápolily ve volejbale 

a stolním tenise. 

Výsledky vlastně nejsou

podstatné, důležité je navázá-

ní kontaktů s blízkou školou,

výměna zkušeností a procviče-

ní si znalosti polského jazyka.
Slib pokračování v navázané
spolupráci, jejímž prvním pro-
jevem byla účast zdejších stu-
dentů na šachovém turnaji po-
řádaném Lycem Mikuláše Ko-
perníka, se týkal i mimospor-
tovní oblasti. 

Polští studenti se po ukon-
čení sportovní části programu
věnovali prohlídce gymnázia 
a při odjezdu pozvali naše stu-
denty na kulturní program při
příležitosti svátku svatého Va-
lentýna. Věříme, že navázaná
spolupráce bude pokračovat 
i dalšími akcemi.

Romana DAVIDOVÁ

● Šachy
Po podzimní části šachových

soutěží osmičlenných družstev
si udrželo A družstvo Viktorie
Bohumín svou neporazitelnost.
V okresním přeboru sehrálo
čtyři vítězné zápasy, a to s Ba-
níkem Havířov D v poměru
7:1, se Slovanem Havířov A 
v poměru 6:2, se Sokolem Cho-
těbuz 4,5:3,5 a se Slavii Haví-
řov B 5,5:2,5. Po čtyřech ko-
lech se dělí o první místo s druž-
stvem Jakl Karviná C a usiluje
o zpětný postup do krajské
soutěže. Družstvo B v okresní
soutěži družstev má odehrány
zápasy s OS Rychvald v pomě-
ru 4:4 a prohru se Slovanem
Havířov B 5,5:2,5. (chl)

Sportovní den na gymnáziu Bohumín
Jestliže během všedního dopoledne spatříte zvýšený pohyb

mládeže na sportovištích, znamená to jediné - nějaká škola
má na programu sportovní den. Něco podobného, i když 
v poněkud pozměněné podobě, jsme mohli zaregistrovat v
posledním předvánočním pondělí loňského roku. 

V polovině prosince loňské-
ho roku se však na Gymnáziu
Františka Živného v Bohumí-
ně uskutečnil 8. ročník tradič-
ní soutěže žáků základních
škol v silovém čtyřboji. Pat-
ronkou této atraktivní soutěže
za účasti 66 žáků, kterou při-
pravil Školní sportovní klub,
byla vedoucí odboru školství,
kultury a sportu Pavla Skoka-
nová. Soutěž byla rozdělena
do dvou skupin, pro žáky šesté
a sedmé třídy a osmé a deváté
třídy. 

Ve velmi vyrovnaném sou-
boji a za účasti 45 starších žá-
ků vítězství získal v jednotliv-
cích Jureček ze ZŠ Benešova se
163 body, druhé místo obsadil
Pompa se 155 body a na třetím
místě skončil Jenička se 152,5
bodu. Družstva skončila v po-
řadí:

1. ZŠ Benešova 464 b.
2. ZŠ Čs. armády 411 b.
3. ZŠ Masarykova 344 b.
4. ZŠ Skřečoň 327 b.
5. Gymnázium 321 b.
6. Pudlov 302 b.

Do soutěže mladších žáků se
přihlásilo celkem 21 závodní-
ků. Suverénním vítězem v ka-
tegorii jednotlivců se stal Fo-
dor ze Základní školy na ulici
Čs. armády se 161 body, druhé
místo získal Stuchlík ze stejné
školy se 136 body, a na třetím
místě skončil Konečný z gym-
názia se 113 body. 

Družstvo žáků Základní ško-
ly na ulici Čs. armády zvítězilo
s obrovským náskokem - cel-
kově získalo 407 bodů. Gym-
názium na druhém místě mělo
285 bodů, třetí skončili žáci
Základní školy na třídě Dr. E.
Beneše s 275 body.

Kazimír PALKA

Silový čtyřboj znovu začíná
Po úspěších, kterých v minulých letech dosáhla v silovém

víceboji družstva děvčat i chlapců gymnázia, nastal relativní
klid. Studenti odešli ze školy a nástupců nebylo mnoho. 

▲ Setkání lidí dobré vůle 
ve štědrovečerní atmosféře 

na náměstí T. G. Masaryka 
zakončil ohňostroj.

Foto: František Krejzek
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Skupina nadšených cyklis-
tů z Bohumína se během
loňských prázdnin vydala 
i s koly na přejezd přes Hi-
maláj. Soňa Fialová, jedna 
z účastníků výpravy, průběh
zaznamenávala do deníku 
a dokumentovala fotoapará-
tem. Deník z cest nám po-
skytla ke zveřejnění. V deseti
pokračováních můžeme spo-
lu s ní putovat severní Indií,
v nadmořských výškách,
které se v Evropě dají přirov-
nat pouze k vrcholkům Alp.

16.8.2006
Kolem půl páté ráno hledá-

me v ruzyňské letištní hale po-
dobné blázny s bednami a bág-
ly jako jsme my. Pak následuje
odbavovací martyrium, které
bohužel pro nás skončilo ne
zrovna ideálně (poplatky za
nadváhu). Let proběhl bez
komplikací, se službami KLM
z Amsterdamu do Dillí jsme
byli spokojeni. Okolo 22.30
místního času (19 hodin naše-
ho) jsme za tmy vystupovali 
z letadla a první, co nás udeři-
lo do hlavy, bylo příšerné ved-
ro (o půlnoci asi 32 stupňů
Celsia) a vlhký vzduch. Asi
tak, jako u nás v tropickém
skleníku. Před letištěm spali
na chodníku nepřikrytí polo-
nazí lidé, no v tom vedru to
zde není problém. Ale neumí-
me si to představit přes den.

Následovala přeprava auto-
busem na vnitrostátní letiště 
a tam opět úplně jiná odbavo-

vací pravidla - příruční zavazad-
lo jen jedno, váha nehrála roli.
A důkladná letištní prohlídka
(3x šacování, 2x přebalování,
2x jsem pila láhve - to jestli 
v ní nepřevážím nějakou che-
mikálii atd.)

Ve tři čtvrtě
na šest koneč-
ně odlet a pak dobrá snídaně 
v letadle, ale už indická, páli-
vá, a dále hezké výhledy typu
hory, pouš�, oáza, městečko,
hory, pouš�, kameny, písek…

17.8.2006
Přistání v Lehu kolem sed-

mé hodiny je trochu náročněj-
ší - letadlo brzdí až do konce
ranveje, protože vítr fouká ze-
zadu, ale zdařilo se. Při výstu-
pu z letadla na nás dýchl čistý

horský himalájský vzduch, ko-
lem vysoké horské štíty a před
letištní budovou stojí spousta
vojáků s puškami, kteří už nás
nepustí zpět. Někteří mají na
hlavě turban - to jsou sikkové,

jak se později
dovídám. Pak
ještě nervózní

čekání na kola, naštěstí nako-
nec dorazila. Před letištní ha-
lou na nás už čekají naši míst-
ní průvodci se třemi malými
dodávkami a odvážejí nás do
našeho Goest housu Dorje.
Všichni jsme už po šestatřiceti
hodinách cestování pěkně 
uondaní. 

Přivítání bylo milé, čajíček
pod party stanem s nádher-
ným výhledem na zasněžené
štíty a květinovou a zelenino-
vou zahrádku. A pak už rychle
do postele, odpočívat a nic moc
nedělat, protože nadmořská
výška 3 500 metrů dělá své -
třeba se zadýcháš při chůzi do
1. patra nebo při prudším vstá-
vání se ti zatočí hlava a tak…

Odpoledne už aklimatizační
vycházka asi 200 metrů převý-
šení po schodech na Santhi
stupu (tak nazývají místní
buddhistické kláštery), bílá
kruhová budova tyčící se nad
Lehem. Měli jsme štěstí a vi-
děli jsme buddhistickou mši 
s bušením do bubnů a hlasitý-
mi zpěvy - skvělý zážitek.

Večer jsme pak navštívili
místní vyhlášenou restauraci 

a ochutnali tibetská jídla - mo-
mo-taštičky z nudlového těsta
s kořeněnou zeleninovou ná-
plní, vařené nebo smažené,
dále jsme si dali různá více či
méně ostrá jídla v podobě na-
šeho guláše s beraním masem
či mletými masovými kulička-
mi. K pití pivo Godfather 
v lahvích o objemu 625 mililit-
rů a v ceně vyšší než jídlo. Zato
cena telekomunikačních po-
platků nás mile překvapila.
Minuta volání z pevné linky 
v Indii do Čech nás stála stej-
ně jako minuta místního ho-
voru u nás z mobilu na mobil 
a internet - 2 rupie za minutu.
Takže spojení s domovem bylo
bez problémů navázáno.

Pokračování příště
Text a foto: Soňa FIALOVÁ

Přes Himaláj na kole aneb dny plné zážitků 1. díl

deník z cest
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● Můžete ve stručnosti shrnout 
to nejpodstatnější, co se 
v nemocnici za rok událo?
Za stěžejní považuji skuteč-

nost, že od července funguje-
me bez provozní dotace města.
To už nefinancuje ekonomiku
a provoz, ale prostředky, které
dote� chodily z města na platy
a chod zařízení, míří do inves-
tic. Provozně je nemocnice so-
běstačná a to vidím za priorit-
ní. Finanční plán na tento rok
je stavěn mírně v kladných čís-
lech při nulové provozní dota-
ci. Město bude financovat in-
vestice do nemovitého majet-
ku, čímž zhodnocuje své vlast-
nictví, a částečně také do mo-
vitého, i když tam rovněž ne-
mocnice vynakládá své nema-
lé prostředky.

● Čím je způsobeno, že se 
ekonomice nemocnice 
v poslední době tak daří?
Vidím tři hlavní body. Nej-

důležitější byla změna právní
formy z příspěvkové organiza-
ce na akciovou společnost,
čímž se otevřela možnost sjed-
návat smluvní platy a zvýšit
tak motivační složku mezd.
Odměny se časem staly náro-
kovou složkou platu, lidé si
zvykli, že kdo pracuje dobře,
dostává prémie. Za druhé to
bylo dobíhání restrukturaliza-
ce z let 2003 a 2004. Došlo ke
zrušení dětského a porodnic-
kého oddělení a ke snížení za-
městnanosti v údržbě a sprá-
vě. Ukazuje se, že restruktura-
lizace byla ideálním řešením.
Třetím důvodem je obrovský
nárůst výkonnosti nemocnice,
na což má vliv zvýšená motiva-
ce zaměstnanců odvádět dobré
výkony.

● Razili jste krédo, že dobro 
pacienta je na prvním místě.
Daří se to plnit?

U nás to není fráze. Snažíme
se toho držet, protože jen tím
se nám vracejí klienti zpět.
Kdo nebude u nás spokojen,
už nepřijde. Počet ošetřených
stále rapidně roste, což na-
svědčuje, že lidé si naši snahu
o zlepšení péče i přístupu uvě-
domují. Je to
naše dobrá vi-
zitka.

● Můžete uvést příklady?
Zavedli jsme dotazníkové

akce, které běží dvakrát ročně.
Další věcí je pak nákup pří-
strojové techniky, nebo esteti-
zace oddělení zvenku i zevnitř,
což se za dva, tři roky posunu-
lo určitě o sto procent výš.
Snažíme se nakupovat nová
vybavení, lůžka. Je toho 
opravdu hodně.

● Můžete prozradit, kolik 
nemocnice zaměstnává lidí 
a s jakým rozpočtem pracuje?
Nemocnice má v přepočte-

ných úvazcích asi 330 zaměst-
nanců. Hospodaříme s obje-
mem financí zhruba ve výši
140 milionů korun, příští rok
se už dostaneme zase o něco
výš. Asi 130 milionů z tohoto
balíku tvoří úhrady pojiš�o-
ven, z toho, dá se říci, žijeme.

● Co se změnilo v samotné 
nemocnici?
Bojovali jsme o novou vrát-

nici s bufetem, protože vstup
do zařízení je důležitý pro po-
city pacienta. Kdysi se chodilo
přes nedůstojnou vrátnici, ve
které dokonce probíhaly i příj-
my klientů. Zřídili jsme tedy
kompletně novou příjmovou
kancelář v bývalé chirurgické
ambulanci. Odtud můžeme
pacienty dál směrovat do růz-
ných oddělení.

● Kolik jste investovali do pře-
stavby příchodu do nemocnice?

Vrátnice stála asi 3,3 milio-
nu, ale konečně máme důstoj-
ný vstup s malým bufetem,
který také patří do sféry, ovliv-
ňující dobro pacienta. O bufet
se staráme sami, abychom 
opravdu dosáhli co nejkvalit-
nějších služeb. Spokojeni jsou
zaměstnanci, pacienti i ná-
vštěvy. To u nás v minulosti
hodně scházelo. Provedly se
rovněž rozsáhlé úpravy okolí
vrátnice.

● Do čeho jste ještě vložili 
prostředky kromě vstupu?

U velkých
pavilonů A 
a B jsme sáhli

k výměně oken za plastová.
Loni jsme zvládli přední po-
hledovou stranu a v letošním
roce se vrhneme na zbytek, fi-
nance máme v rozpočtu. Byly
opraveny střechy a také komu-
nikace v areálu, aby pacienti 
i při procházkách pocítili zlep-
šení. Vytvořili jsme ultrazvu-
kové sonografické pracoviště,
byla zřízena třetí interní am-
bulance, kde se skvěle rozvíjí
preventivní prohlídky a kardi-
ologicko-manažerské progra-
my.

● Můžete se pochlubit 
i vylepšením zařízení nemocnice?
V oblasti pořizování movité-

ho majetku byl loňský rok
hodně úspěšný, téměř jsme
takto proinvestovali pět milio-
nů korun, což je dvojnásobek
proti předcházejícímu roku.
Nové polohovací postele do-
stala chirurgická jednotka in-
tenzivní péče, zakoupili jsme
plicní ventilátor, na interně
máme nové EKG. Pořídili
jsme i DVD rekordér na ope-
rační sály, takže si operatér
může nahrávat z laparoskopu
třeba i neobvyklé zákroky a po-
té to použít při seminářích. 
I tím se chceme navenek pre-
zentovat.

● Jinak zřejmě probíhalo doplnění
vybavení podle potřeb...
To ano. Ultrazvukový inha-

látor získala alergoambulance,

pořídily se odsávačky, defibri-
látory. V plánu je zakoupení
parního sterilizátoru na ope-
rační sály a rentgenového
stropního závěsu. Gynekolo-
gie se dočká drahého ultrazvu-
kového sonografického pří-
stroje, o nových postelích 
a nábytku ani nemluvě. Poste-
le na interní JIP budou z velké
části uhrazeny z daru ŽDB
Group, a.s., protože se snaží-
me spolupracovat i s jinými
subjekty, nejen s městem.

● Co vás čeká v budoucnu?
Hodně se snažíme estetizo-

vat ošetřovatelské oddělení,
na které si klienti v minulosti
hodně, a dlužno dodat, že 
i právem, stěžovali. Díky
vstřícnému postoji města 
a dobrému hospodaření si ko-
nečně budeme moci pořídit ta-
ké důležitý informační systém,
který bude stát tři a půl milio-
nu.

● Přesto asi největší investicí 
budou rekonstruované 
operační sály.
To je zásadní věc. Částka by

se měla pohybovat pod dvaceti
miliony. Žádali jsme o státní
dotaci a vypadá to, že bychom
mohli být úspěšní. Investici by
to pokrylo zhruba ze tří čtvr-
tin, zbytek je na městě a ne-
mocnici. Sály se budou rekon-
struovat za provozu, operativa
nebude přerušena, i když k ur-
čitému útlumu v letních měsí-
cích dojde. Půjde o dva hlavní
sály.

● Stihnete i ještě něco dalšího?
Kromě toho se ještě chystá-

me na zateplení a opravu fasá-
dy pavilonu C. Dojde také na
zahájení etapovité rekonstruk-
ce pavilonu B, interny. Je tře-
ba opravit rozvody, snížit stro-
py, měnit dispoziční řešení po-
kojů. Do zdravotnické techni-
ky vložíme v letošním roce
přes tři miliony a celkově počí-
táme v součtu i s nemovitým
majetkem s investicemi za pě-
tadvacet milionů.

(bru)

Výkony rostou, to je dobrá vizitka
Ředitel Bohumínské městské nemocni-

ce Vojtěch Balcárek je s uplynulým rokem
spokojen. Potřeba mít dostupnou nemoc-
nici s co nejširší škálou služeb, to bylo hlav-
ní přání občanů při dotazníkové akci o in-
vesticích v budoucnosti, která vloni ve
městě probíhala. Při bilancování roku
2006 z toho měl radost i ředitel Bohumín-
ské městské nemocnice Vojtěch Balcárek.

bi lance

Nemocnice je už provozně soběstačná



19Bohumínské firmy informujíčíslo 1/2007

Firma ŽDB GROUP a.s. 
se řadí mezi nejvýznamnější
průmyslové podniky v okre-
se Karviná, zejména v oblas-
ti strojní výroby, drátoven-
ství, slévárenství a hutní vý-
roby. 

V současné době sdružuje
šest výrobních závodů: závod
Drátovna, závod Válcovna, 
ocelárna a recyklace, závod
Topenářské techniky Viadrus,
závod Pérovna a průvlakárna,
závod Lanárna a závod Kovo-
vé tkaniny Kamenná. Vedle
výrobních závodů je součástí
firmy také závod Služeb. Údrž-
bu a opravy zajiš�uje dceřinná
firma AZ FIN servis s. r. o. 
V roce 1999 byl vyčleněn zá-
vod Železniční dvojkolí do sa-
mostatné firmy s názvem Bo-
natrans, a. s. (v současnosti
Bonatrans Group, a. s.).

Firma ovlivňuje svou čin-
ností své okolí a bezprostřed-
ně zasahuje do životního pro-
středí obyvatel Bohumína. Cí-
lem ŽDB GROUP a.s. je tuto
zátěž permanentně snižovat 
a plnit tím stanovené limity.
Výrobní procesy, při kterých
vznikají odpady, odpadní vody
a jsou produkovány emise do
ovzduší, jsou postupně mo-

Ekologie má v ŽDB GROUP a.s. zelenou

dernizovány, přičemž investice
do jednotlivých zařízení se zde
ročně pohybují ve stovkách
miliónů korun. 

Rok 2006 byl pro firmu
ŽDB GROUP a.s. mimořádně
úspěšný. Zároveň však rozvoj
firmy spojený s vyšší produkcí
výroby sebou přináší zvýšený
tlak na opatření ke snižování
ekologické zátěže. 

V loňském roce bylo vydáno
integrované povolení pro slé-
várnu šedé litiny, elektrooce-
lárnu, mořírny, zinkovací a pa-

tentozinkovací linky. Zahrnuje
mimo jiné závazné termíny 
opatření, které je nutno pro-
vést na zařízení, s cílem sníže-
ní vlivu na životní prostředí.
Další integrovaná povolení, ve
kterých jsou zahrnuty všechny
oblasti a hlediska vlivu zřízení
na životní prostředí, budou
vydána v letošním roce. Výz-
namným krokem ke zmírnění
vlivu činnosti firmy 
v uvedené oblasti je realizace
decentralizace tepla v ŽDB
GROUP a.s. Uskutečněním

této náročné investice dojde 
k výraznému snížení emisí do
ovzduší, zejména CO, SO2,
NOx a TZL. 

Rovněž v oblasti ochrany
vod došlo v roce 2006 k výraz-
nému zlepšení. Rekonstrukcí
neutralizační stanice kyselých
oplachových vod v roce 2002
a dalšími opatřeními, došlo 
u odpadní vody vypouštěné 
z areálu železáren prostřednic-
tvím čistírny odpadních vod 
k významnému snížení obsahu
znečiš�ujících látek - zejména
celkového železa. Výše nákla-
dů na tyto investice v průběhu
let 2002 - 2006 dosáhla okolo
50 milionů korun. Výsledkem
je odpadní voda takové kvali-
ty, která umožňuje její částeč-
né zpětné využití. 

Plněním plánu ochrany ži-
votního prostředí budeme na-
dále snižovat vliv na životní
prostředí a okolí firmy. K těm-
to akcím bude patřit například
intenzifikace čistírny odpad-
ních vod, rekultivace staré
skládky, modernizace teplá-
renského zdroje, rekonstrukce
moříren, manipulace s odpady
a řešení starých ekologických
zátěží. 

Alois ŠTVERÁK, vedoucí 
oddělení Ekologie, závod Služby

▲ Neutralizační stanice v provozu ŽDB Foto: Archiv ŽDB

Jde již o druhou zemi Jižní
Ameriky, kam Viadrus dodává
své produkty. Již loni začal zá-
vod topenářské techniky vyvá-
žet kotle na pevná paliva do
Uruguaye.

»Do Chile nyní směřuje první
dodávka kotlů na pevná paliva
typu HERCULES U26. Nový
zahraniční zákazník již zahájil
jednání o dalších dodávkách, kte-
ré by měly směřovat do Jižní
Ameriky v nejbližších týdnech,«
říká ředitel závodu Roman
Boczek s tím, že právě v seg-
mentu kotlů na pevná paliva

drží Viadrus v České republice
zhruba 36procentní tržní po-
díl, a je také v Evropě lídrem
na trhu těchto kotlů. »Důvo-
dem nárůstu prodeje kotlů na
pevná paliva je nejen vysoká cena
plynu v České republice i zahra-
ničí, ale i stále rostoucí preference
naší značky, především z důvodu
vysoké provozní spolehlivost kot-
lů,« dodává Boczek.

Dodávky na trh Jižní, Střed-
ní i Severní Ameriky jsou pro
závod Viadrus vítaným rozší-
řením teritoriálního působení.
Na trh Severní Ameriky se do-

stal bohumínský závod již loni,

kdy do Kanady začal vyvážet

také kotle na pevná paliva. 

I přes možný budoucí růst do-

dávek na americký trh budou

hlavními odběrateli produktů

závodu Viadrus i nadále ev-

ropské země.

Chile je dvaačtyřicátou ze-

mí, kam směřuje produkce zá-

vodu Viadrus. K největším od-

běratelům závodu patří Ru-

munsko, Polsko a Slovensko,

dále pak Slovinsko, Bulhar-

sko, Litva, Ma�arsko, Lotyš-

sko či také exotické Tunisko 

a Jordánsko. Export bohumín-

ského závodu loni dosáhl re-

kordních 901 milionů korun.

Tomáš ŽELAZKO

Viadrus už dodává i do Chile
Závod topenářské techniky Viadrus, který je jednou z nej-

důležitějších součástí společnosti ŽDB Group patřící do fi-
nanční skupiny KKCG, poprvé ve své historii začal dodávat
své výrobky do Chile. 

● Platy v ŽDB Group
rostou
Ve společnosti ŽDB Group

úspěšně dokončili kolektivní
vyjednávání pro rok 2007. Za-
městnancům podle čerstvě po-
depsané kolektivní smlouvy
vzrostou letos průměrné mzdy
o sedm procent. 

Celkový průměrný výdělek
ve společnosti ŽDB Group,
která nyní zaměstnává přes
3000 lidí, v letošním roce pře-
sáhne 20 000 korun, čímž fir-
ma výrazně překročí současný
regionální průměr 18 300 ko-
run. »Na základě očekávaných
hospodářských výsledků za loň-
ský rok si můžeme dovolit takové
nadstandardní navýšení mezd 
i v letošním roce,« říká finanční
ředitel ŽDB Tomáš Hladík.
Dodal, že se mzdy mohou ještě
zvednout, pokud firma překro-
čí plánované výsledky. (tož)
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Noví občánci města 
Do pamětní knihy města Bohumína byli zapsáni tito malí

Bohumíňáčci: 

Poslední rozloučení
Jaroslav Holčák, * 1925,

Starý Bohumín

Terezie Prášková, * 1928,
Bohumín

Rudolf Ševčík, * 1942, 
Bohumín-Skřečoň

Františka Čtvrtlíková, 
* 1921, Starý Bohumín

Božetěch Skařupa, * 1940,
Bohumín

Božena Jašová, * 1922, 
Bohumín

Vlasta Lubinská, * 1929,
Starý Bohumín

Ján Lodňan, * 1945, Bohu-
mín-Šunychl

Peter Ferenc, * 1935, Bohu-
mín-Vrbice

Všem pozůstalým vyslovuje-
me upřímnou soustrast.

Jakub Malicki

Veronika Rybická

Aneta Gajdošíková

Tamara Mirgová

Monika Malinovská

Lucie Prevužňáková

Vojtěch Kývala

Marcela Turková

Adéla Zatloukalová

Lukáš Pantok

Sebastian Bernatík 

Claudia Wojnarová

Anna Farbárová

Naděžda Tóthová

Marie Vojtíková

Valentýna Gabčová

Vojtěch Marzín

Karolína Gáborová

Vojtěch Hudák

Adéla Škanderová

Barbora Wzientková

matrikářky

Svým vystoupením nám připomněly Vánoce
Vždy jednou za rok před

Vánocemi nás přijdou na-
vštívit studentky Střední
školy v Bohumíně z oboru
výchovná a humanitární čin-
nost. 

Jsou to děvčata, která se učí
starat o staré nebo postižené
lidi a také o malé děti v mateř-
ských školách. V různých zaří-
zeních, například ve stacionáři
Salome, v Domovince, domo-
vech s pečovatelskou službou
a v domově důchodců mívají
praxi. 

Zejména letos jsou velmi
chváleny studentky třetího
ročníku. Jelikož jejich hlavním
zaměřením je práce s lidmi,
přicházejí i do našeho domo-
va, aby nás potěšily a připo-
mněly nám atmosféru vánoč-
ních svátků. Poslechli jsme si
nejen známé koledy, ale i pěk-
né písničky, které zpívají ve

škole. Jedna z děvčat se před-
stavila se svou vlastní básní a
další dvě hrály na flétny. Na
kytaru je doprovodila jejich u-
čitelka Yvona Štvrtňová. 

Vystoupení dívek se nám
velmi líbilo a zpříjemnilo nám
dobu adventní. Všem účinku-
jícím i klientům z Domovinky
děkujeme za vystoupení a těší-

me se na další setkání v letoš-
ním roce.

Obyvatelé domu 
s pečovatelskou službou,

Slezská 348

Vím, je to soukromá věc, ale
on byl Němec, takže jeho pří-
buzní už tu možná nejsou. Je
tedy na městském úřadu nebo
správě hřbito-
va, aby hrob-
ku opravila.
Myslím, že těch pár tisíc korun
by se našlo.

A ještě jedna věc. Hlavní
cesta přes hřbitov od kontej-
neru na druhý konec hřbitova
je pokryta hrubým asfaltovým
štěrkem. O vyčnívající kameny
zakopávají hlavně starší lidé.
Chtělo by to jemný asfaltový
štěrk a uválcovat. Samozřejmě
za vhodného počasí. 

Věřím, že se řešení najde.
Děkuji hlavně za starší lidi.

(šat)

O vyjádření k tomuto pod-
nětu čtenáře jsme požádali
vedoucího odboru životního
prostředí a služeb Pavla Kli-

moviče, kte-
rý OKU řekl: 

Hrobku dr.
Carla Otta necháme opravit ještě
v tomto roce. Byla už částečně 
opravována asi před čtyřmi lety,
ale loňská zima ji znovu poničila.
Na náklady města byla v roce
2004 vyrobena na hrobku nová
deska s vyleptanou fotografií dr.
Carla Otta. Původní bronzovou
bustu, která na hrobce stála, totiž
někdo ukradl. 

K úpravě hlavní cesty středem
hřbitova se dostaneme nejspíš až
na jaře - v dubnu či květnu. 

píšete nám

Pokaždé, když navštívím hřbitov ve Starém Bohumíně, spo-
činou mé oči na hrobce dr. Carla Otta. Tento bývalý starosta 
a mecenáš elektrické dráhy Starý Bohumín - Nový Bohumín
má hrobku ve velmi špatném stavu.

Úpravy hrobky a cesty

... v roce 2006 bylo uzavřeno 
v Bohumíně 131 manželství, ale

zároveň bylo do matričních knih zapsáno 75 rozvodů? Šest man-
želských párů s námi oslavilo svou zlatou svatbu. (red)

víte, že...
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Vzpomínky - úmrtí

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává. 

�
Dne 25.1. 

vzpomeneme smutné

páté výročí úmrtí 

pana Zdeňka SEVERY

S láskou vzpomínají manželka Hilda, 

dcery Alena, Iveta, syn Zdeněk, 

vnuci Lukáš, Tomáš, Jakub,

Martin a Ondřej.

Jak proudí voda v potoce, 
ubíhá rok po roce. 

Čas plyne neúprosně dál 
a nevrátí, co vzal.

Jen kytičku na hrob, maminko, 
Ti můžeme dát, 

zapálit svíčku a vzpomínat. 
Život a lásku jsi nám dala, 

hodně pracovala, pomáhala 
a na sebe nehleděla.

�
Dne 3. ledna 2007

jsme vzpomněli 
4. bolestné výročí, 

kdy nás navždy 
opustila naše 

nenahraditelná 
manželka, maminka,

babička, sestra, 
švagrová a teta

paní Irena OLŠAKOVÁ 
z Pudlova. 

S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manžel Rudolf,

dcera Jana s manželem Zdeňkem, 

sestra Anička a bratr Bedřich s rodinami

a vnuci Martin a Davídek.

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

stále zůstává bolest 
a vzpomínání. 

�
Dne 15.1.2007 

uplyne smutný rok 

od úmrtí mého milovaného otce

pana Karla PILÁTA. 

S láskou vzpomíná dcera Vlasta 

s rodinou.

Dne 27.1.2007 

by se dožil 85 let 

tatínek, dědeček 

a pradědeček 

pan Josef GELDOŇ
ze Skřečoně. 

Rovněž jsme 17.12.2006 vzpomněli 

4. výročí jeho úmrtí. 

Nezapomene dcera Dagmar, 

vnuci a pravnuci.

Odešel cestou, kterou
musí každý jíti sám,

jen smutnou vzpomínku
zanechal nám.

Dne 5.1.2007 

uplynulo 5 let 

od úmrtí 

pana Stanislava PTÁKA. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu

spolu s námi tichou vzpomínku. 

S úctou a láskou vzpomíná 

manželka Ludmila, 

dcera Zdena a syn Jiří s rodinami.

Jak tiše žil, 
tak tiše odešel. 

Skromný ve svém životě,
tichý ve svých bolestech.

�
17. ledna 2007

jsme vzpomněli 

1. smutné výročí úmrtí 

pana Václava PTAŠKA. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka

a celá rodina.

Děkujeme všem, 

kteří se přišli 

rozloučit

s panem 

Rudolfem

ŠEVČÍKEM 
ze Skřečoně. 

Taky děkujeme za květinové dary 

a vyjádření soustrasti. 

Zarmoucená rodina.

Kdo Tě znal, ten si vzpo-
mene, kdo Tě měl rád,

nikdy nezapomene.

Dne 24. ledna 2007

vzpomeneme 

3. smutné výročí, 

kdy nás opustil

pan Bohuš GAJAR
ze Starého Bohumína. 

S láskou vzpomíná manželka 

a celá rodina.

Blahopřání - jubilea
Dnia 12.1.2007 obchodziła 

zacnych 85. urodzin pani

Janina JENDRZEJASOWA. 

Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, szczęścia,

błogosławieństwa

Boźego składają

córka i syn 

z rodzinami oraz

prawnucy Danek,

Erika, Kamil, 

Maruška, Jarek, 

Vojta i Ondrášek.

�

Dne 15.1.2007 

oslavila své 

75. narozeniny 

paní Milada

KONKOLSKÁ 
z Bohumína. 

Do dalších let přejí hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti 

synové Zdeněk, Lá�a a Vašek 

s rodinami 

a pravnučka Eliška posílá pusu.

�

Dne 19.1.2007 

oslaví své životní 

jubileum 75 let 

paní Anna

JANÍČKOVÁ 
z Vrbice. 

Vše nejlepší, do dalších let 

hodně zdraví, štěstí a osobní pohody 

Ti přejí Jarmila, Karel, Marek, 

Petra a Lenka.

A zůstaly jen vzpomínky...

�
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Petr Nevyjel
účetní

zpracování mezd
účetnictví 

a 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

KOMPLETNÍ CENÍK INZERCE v OKU 
najdete na stránkáchwww.mesto-bohumin.cz

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

Zveme všechny uchazeče o studium i s rodiči

NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 27. 1. 2007!

Gymnázium a SOŠ Orlová-Lutyně,
Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně
tel.: 596 539 301-3, fax: 596 511 792

www.gym-orlova.cz

➢ důraz na tvořivost, schopnost komunikace a rozhodování,
analytické myšlení, jazykovou vybavenost

➢ moderní technické vybavení školy s rozsáhlým zázemím

Pro školní rok 2007/2008 nabízíme tyto studijní obory:

Otevíráme jednu třídu studijního oboru 7941K/401
s posílenou výukou prvního cizího jazyka!

Den otevřených dveří: 
sobota 27. 1. 2007 od 8 do 12 hodin

Gymnázium

7941K/801 - osmileté (1 třída)
7941K/401 - čtyřleté (3 třídy)

Veřejnosprávní činnost

6843M/001 - čtyřleté (2 třídy)
6843M/001 - pětileté (dálkově)

Nejen milovníky dobré kávy zveme do čerstvě otevřené
kavárny na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně

OSVĚŽTE SE ... OCHUTNEJTE ...
● kávou mnoha vůní ● moučníky, poháry
● sypanými i porcovanými čaji ● zeleninová a masitá jídla
● chlazenými nápoji ● speciality na grilu
● kvalitními víny ● těstovinová jídla
● čepovanou plzní ● dětská jídla

Pro vaše ratolesti máme dětský koutek. 
Ke zvláštním příležitostem nekuřácký salonek. 

Všechny prostory odvětráváme. V provozovně je k dispozici 
veřejné WC s bezbariérovým vstupem.

Telefon:  737 831 371,  773 128 930

● 19.1. ve 14 hodin, Mini-
škola internetu. PC učebna,
Dům dětí a mládeže Bohumín.

● 19.1. v 15 hodin, Klub ta-
tínků. Rodinné centrum Slů-
ně.

● 19.1. od 16 do 18 hodin, Sí-
ťové hry na PC. PC učebna,
DDM Bohumín.

● 20.1. sraz v 8 hodin na
nádraží ČD. Výstup na zimní
haldu Ema.

● 20.1. v 19 hodin Ples
PZKO Skřečoň. Sál Boche-
mie, předprodej u p. Guziura,
tel. 604 576 461.

● 21.1. v 9 hodin Viktorie
Bohumín A - Slavia Orlová D.
Okresní přebor družstev v ša-
chu. Sokolovna Starý Bohumín.

● 22.1. ve 14 hodin Počíta-
čové hrátky. PC učebna
DDM Bohumín.

● 22.1. v 16.30 hodin Novo-
roční koncert ZUŠ. Koncert-
ní sál Základní umělecké školy
Bohumín.

Kam v Bohumíně v lednu?
● 23.1. ve 14 hodin Městské

kolo v basketbalu - starší žá-
ci. Tělocvična ZŠ Čs. armády.

● 23.1. v 15 hodin Klub ka-
retních her. DDM Bohumín.

● 23.1. v 17 hodin Jak se ne-
bát porodu. Centrum Bobeš.

● 24.1. v 10.30 hodin Raná
péče. Centrum Bobeš.

● 24.1. v 17 hodin Duhové
etudy. Beseda s bohumínskou
autorkou Dagmar Čížovou.
Městská knihovna Bohumín.

● 25.1. v 10 hodin Veselé
zpívání s tetou Magdou. Ro-
dinné centrum Slůně.

● 26.1. ve 14 hodin Mini-
škola internetu. PC učebna,
Dům dětí a mládeže Bohumín.

● 26.1. v 17 hodin Tvůrčí
dílnička pro ženy. Rodinné
centrum Slůně.

● 26.1. v 18 hodin Ohlédnu-
tí za Léto-kruhy. Salón Ma-
ryška, nám. T. G. Masaryka.

● 26.1. v 19 hodin Ples Zá-
kladní školy Skřečoň. Sál
Bochemie.

● 26.1. od 16 do 18 hodin Sí-
ťové hry na PC. PC učebna,

DDM Bohumín.

● 29.1. ve 14 hodin Počíta-
čové hrátky. PC učebna

DDM Bohumín.

● 30.1. v 15 hodin Klub ka-
retních her. DDM Bohumín.

● 30.1. v 17 hodin Nejčastěj-
ší problémy kojení. Centrum

Bobeš.

● 30.1. v 18 hodin Večer Sta-
nislava Filipa. Salón Maryš-

ka, nám. T. G. Masaryka.

... jízdní řády ČSAD Karviná
platné od 10.12.2006 do 8.12.
2007 jsou v prodeji v novino-
vém stánku v hale nádraží ČD
v Bohumíně. Cena je 30 ko-
run. (red)

víte, že...
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● Koupím RD v Bohumí-
ně a okolí, platba ihned v ho-
tovosti, ✆ 608 370 379.

● Koupím byt v Bohumí-
ně, platím hotově, i zadlužený.
✆ 732 474 853.

● Koupím RD v Bohumíně
a okolí. Nabídněte prosím, ce-
nu respektuji. ✆ 606 710 464.

● Koupím dr. byt nebo 
v os. vlastnictví, velikost ne-
rozhoduje. Nabídněte, ✆ 724
620 130.

● Půjčky, řešení dluhů 
a exekucí, ✆ 732 474 853.

● Opravy autoplastů - ná-
razníky, podběhy, světla, kapo-
táže motocyklů. ✆ 603 723
029, 732 517 019 - Starý Bo-
humín.

● Českomoravská stavební
spořitelna nabízí stavební
spoření, úvěry i neúčelové,
penzijní připojištění, podílové

inzerce
fondy. Info: ČP Bohumín, út 
a čt 12.30 - 17 hod. ✆ 596 703
276, 605 947 891.

● V bance vám nepůjčí?
Zavolejte nám! Snadné úvěry
pro každého. ✆ 731 484 187,
596 011 045.

● Bytové družstvo prodá byt
2+1 s balkonem, 5. poschodí
na ul. Kostelní 433, ✆ 607
726 591.

● Prodám garáž, ul. Vilová,
za bývalým servisem Apollo,
uvnitř elektřina. ✆ 608 556
476.

● Pronajmu nově rekon-
struovaný byt 1+1, Štefániko-
va ul., ✆ 728 227 961.

● Vyměním st. byt II. kat.
2+1 za 3+1 II. i I. kat., nízký
nájem. ✆ 603 429 131 nebo
731 564 929.

● Mladí manželé koupí dr.
byt v Bohumíně, hotovost, 
✆ 775 075 979.

● Koupím rod. dům nebo
byt v Bohumíně a okolí, při
ceně do 2,5 mil. platím hoto-
vě. ✆ 777 299 698.

● Prodám dr. byt 2+1 v Bo-
humíně, nedaleko centra, níz-
ká zástavba, plast. okna nebo
vyměním. Dohoda, doplatek,
nejsem real. ✆ 777 979 158.

● Pronajmu dlouhodobě
od 1.2.2007 nadstandardně
vybavený byt 1+1, 38 m2, níz-
ká zástavba v centru Bohumí-
na, ✆ 603 533 263.

● Vyměním byt 1+3 s bal-
konem za 1+1 nebo 0+2,
střed nebo blízko města, ✆
737 438 799.

● Půjčky od 10 000 Kč bez
poplatků předem, vyřízeno do
3 dnů i matkám na MD, ✆
607 949 745.

● Nebankovní půjčka!!!
Pomohu všem, kteří nemohou
sehnat půjčku v bankách, i bez

Komerční inzerce plošná
1/1 strana 6 000 Kč
3/4 strany 4 500 Kč
1/2 strany 3 000 Kč
1/4 strany 1 500 Kč

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

Cena za 1 cm2 15 Kč

Ceny inzerce v OKU

Zlata jako z pohádek nabízí Vám Ovádek
Všem našim zákazníkům děkujeme za přízeň 
v loňském roce a do nového roku 2007 přejeme

hodně zdraví, lásky, štěstí a úspěchů.
Kolektiv zlatnictví J. Ovádek

ZLATNlCTVl
Jozef Ovádek

NOVINKA - každou středu dlouhý den od 8 do 12 hodin 
a od 13 do 18 hodin v obou prodejnách.

ul. 9. května 422, tř. Dr. E. Beneše 1124 Tel.: 596 014 131

vědomí manžela či manželky,

bez poplatků. Volejte ✆ 604
587 354.

● Prodám dřevoobráběcí
stroj - srovnávačku, cirkulár-

ku průměr 400, břity slinutý

karbid a králikárnu - 6 kotců.

✆ 596 011 622, jen večer. 

● Dlouhodobě pronajmu
byt 0+1 s lodžií v centru Bo-

humína, pouze slušným lidem,

✆ 777 979 158.

● Vyměním družstevní byt
2+1 s balkonem v nízké zá-

stavbě, ul. Osvoboditelů 1001,

po rekonstrukci za družstevní

byt 3+1 nebo 4+1. Finanční

dorovnání dohodou. ✆ 602
234 350.

● Koupím stavební poze-
mek v Dolní Lutyni a blízkém

okolí, 15 arů a více, inženýrské

sítě. ✆ 724 722 655.

RELAX studio
vše pro zdraví a krásu
AREÁL BÝVALÝCH KASÁREN

✦ cvičení na rekondičních strojích
✦ masážní stroj body roll
✦ infra sauna
✦ bylinná parní lázeň Baobab
✦ masážní křeslo Jazz

Tel.: 731 157 760 www.relaxstudio.cz

PALIVOVÉ DŘÍVÍ - PRODEJ
Dřevo tvrdé - BUK
štípané, rovnané, délka 1 m 1 090 Kč bez DPH

1 297 Kč s DPH
Dřevo měkké - SMRK
štípané, rovnané, délka 1 m 800 Kč bez DPH

952 Kč s DPH
KONTAKT: telefon 59 6 01 5 518, mobil 602 270 251

e-mail: dd.servis@seznam.cz
Firma DD servis.CZ, s. r. o., Šunychl 439, 735 81 Bohumín

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA
přijme finančního poradce

NABÍZÍME: POŽADAVKY:
- vedení vlastní obchodní sítě - min. SŠ vzdělání
- časová nezávislost - znalost práce na PC
- práci pro největší stavební spořitelnu - komunikativnost
- motivační akce - vhodná praxe s vedením
- jistota zaměstnání kolektivu

- ŽL (lze dodatečně)

Písemné nabídky vč. životopisu a fota zasílejte do 30.1.2007 
na adresu:

ČMSS, Dr. Martínka 7 (poliklinika), 700 30 Ostrava-Hrabůvka
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AUTODOPRAVA
DODÁVKOVÝM
AUTOMOBILEM

Odvoz, dovoz dodávkovým vozidlem dle 
vašich požadavků, různé věci, např. drobnější 

nábytek, pračky, ledničky atd.

V pracovních dnech od 11 do 17 hodin

SMLUVNÍ, PŘIJATELNÉ CENY.
V naléhavých případech se lze dohodnout i mimo uvedenou dobu.

KASPRZAK Manfred, Čáslavská 372,
Nový Bohumín, IČ: 13641093 

Tel.  596 014 062,  736 640 404
e-mail: makas@volny.cz

AUTODOPRAVA
DODÁVKOVÝM
AUTOMOBILEM


