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Otevření silničního mostu až napotřetí
Na třetí pokus Poláci v pátek 19. ledna slavnostně
otevřeli nový hraniční most
přes řeku Odru z Bohumína
do Polska. Bezprostředně po
přestřižení pásky začaly po
mostě přejíždět první automobily i kamiony. Přes starý
most teď mohou dočasně
jen pěší a cyklisté.
Na novém mostě tak začal
fungovat silniční hraniční přechod Bohumín-Nowe Chałupki. Ten bude plnohodnotným
přechodem ve chvíli, kdy bude
dokončena výměna diplomatických nót mezi oběma zeměmi. Na rozdíl od starého hraničního mostu, na kterém byl
kvůli povodni v roce 1997 omezen jednosměrný provoz a nesměly na něj kamiony, budou
nový most používat kromě pěších všechna dopravní vozidla,
a to i ta nákladní bez omezení
hmotnosti. To v minulých
letech nebylo kvůli narušené
statice starého mostu a omezené nosnosti vůbec možné.
Otevření nového mostu
bránila nedořešená dohoda

▲ Opožděného otevření mostu se zúčastnili zástupci polské i české strany.
mezi českou a polskou stranou
o provozu na nově vzniklém
hraničním přechodu. Nedostatečná byla komunikace mezi příslušnými orgány na české
i polské straně. Nejprve na
polské straně chyběl po dokončení mostu odstavný pruh

a zázemí pro celní kontrolu
a celní stanoviště, pak i vhodné dopravní značení z obou
stran. Nedořešená zatím stále
zůstává diplomatická nóta mezi oběma zeměmi.
Nový most do Polska je hotov od listopadu 2005. Polská

Foto: Lucie Balcarová
strana, která jej stavěla, však
jeho otevření neustále oddalovala. Po loňském červnovém
jednání v Bohumíně slibovali
Poláci otevření mostu už loni
v listopadu.
Dokončení na str. 2

Zápisy do škol, vysvědčení a jarní prázdniny
V bohumínských školách nastalo ve druhé polovině ledna období zvýšené aktivity, které zakončí
týden jarních prázdnin v polovině února. Ačkoliv
teprve končí první pololetí, do škol se už přišli
představit budoucí prvňáčci. Při zápisech se jich vystřídalo na osmi našich školách okolo 230.

▲

Ve středu 31. ledna si děti odnesly pololetní vysvědčení a v pátek 2. února mají den volna - pololetní
prázdniny. Po týdnu docházky do školy se s ní opět rozloučí, tentokrát na celý týden. Od pondělí 12. února do
neděle 18. února jsou v karvinském okrese jarní prázdText a foto František KREJZEK
niny.
Zápis prvňáčků v Základní škole na tř. Dr. E. Beneše.
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Omezení podomního prodeje i služeb
Rada města reagovala na petici občanů Skřečoně, kteří v ní
požadují výstavbu chodníku na ulicích Opletalově a 1. máje.
Důvodem je nebezpečí hrozící při plánovaném odklonu dopravy v době výstavby nového skřečoňského mostu.
Objízdná trasa ve zmíněných ulicích má však nedostatečné technické parametry
právě v místech, kudy prochází zastavěným územím. Město
provede opravu celé objízdné
komunikace a bude minimalizovat období, po které bude
omezen provoz těžké nákladní
dopravy po ulici 1. máje. Po celou dobu realizace nového mostu bude průjezd po Lidické ulici zachován pro cyklisty, osobní automobily, nákladní auta
do 3,5 tuny i autobusy. Celé
znění odpovědi na petici naleznete na 3. straně OKA.
■ Omezení podomního
prodeje
V září loňského roku město
ve svém nařízení zakázalo podomní prodej zboží, což je takový prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům od do-

mu nabízeno zboží s výjimkou
poskytování služeb. Důvodem
byla obava, zejména starších
občanů, z krádeží a přepadení.
Městská policie zaznamenala
velký počet stížností. Po negativní zkušenosti s montáží protipožárních hlásičů (občané
v domnění, že se jedná o akci
města, souhlasili s předraženou službou a nechali si zbytečné hlásiče namontovat), vydalo město novelu nařízení.
Její účinnost bude od 1. dubna
2007. Je v ní zakázána nejen
podomní nabídka a prodej
zboží, ale také nabízení a poskytování služeb, není-li předem objednáno.
■ Nová ředitelka Základní
školy v Pudlově
Od 1. února byla po konkurzním řízení ředitelkou Základní školy v Pudlově jmeno-

Z jednání městských orgánů
vána Jarmila Horová, dosavadní zástupkyně. Přejeme jí
hodně pracovních úspěchů.
Školu navštěvuje celkem 182
žáků, z toho je jedna přípravná
třída o 15 žácích a 4 třídy speciální pro 38 žáků.
■ Dárců krve ve městě stále
přibývá
Dvacet sedm budoucích nositelů stříbrné plakety doktora
Janského, třináct budoucích
nositelů zlaté plakety, čtyři
kandidáti na zlatý kříž III. třídy a dva kandidáti na zlatý kříž
druhé třídy, celkem čtyřicet
šest čestných dárců krve bude
odměněno 27. února v zasedací síni radnice. Symbolický finanční dar a permanentku do
aquacentra jim předá společně
se starostou města také zástupce Českého červeného kříže. Počet těch, kteří bezplatně
darují svou krev, se od loňského roku rozrostl o dalších
sedm čestných dárců.

Výměna oken začne
v polovině května
Po zasedání rady jsou již známy podmínky výběru i složení
výběrové komise při výběrovém řízení na výměnu oken
a meziokenních vložek bytového domu na ulici Čs. armády
s popisnými čísly 1042 až 1050.
V polovině května by se vítězná
firma mohla pustit do práce.
Ke stavebním úpravám dojde také v domě č. 225 na náměstí T. G. Masaryka (původní radnice). Rada města ke
každé stavební akci schvaluje
výběrovou komisi a doporučuje provádějící firmy, které budou nabídkou obeslány. Stejně
tomu bylo také u zakázky na
stavební úpravy domu č. 592
na ulici 9. května. Pro zajímavost, v loňském roce podobnou procedurou prošlo 47 zakázek, které realizovalo 28
různých firem.
František KREJZEK
■

Otevření silničního mostu až napotřetí
Dokončení ze str. 1
K otevření nedošlo a nevyšel ani prosincový předvánoční a pak novoroční lednový
termín. Otevření přivítaly
všechny dotčené strany.
»Jsem rád, že byl nový most po
neúspěšných pokusech konečně
otevřen. Nejdůležitější je, že začal sloužit lidem a dopravcům.
Těší mne, že nám jde se sousedními Krzyżanowicemi o stejnou věc
a že se starostou Leonardem Fulneczkem se vždy dokážeme dohodnout. Nechceme, aby nás
Odra rozdělovala, ale naopak
spojovala, takže starý most bude
po odstranění technických nedostatků sloužit nejen pěším a cyklistům, ale také osobním automobilům do 3,5 tun. Naši občané si
přece fungování starého hraničního mostu zaslouží,« uvedl starosta a senátor Petr Vícha.
Hraniční přechod Bohumín
- Chałupki na starém mostě je

▲ Od 19. ledna 2007 je v provozu nový most ze Starého Bohumína do
Nowych Chałupek pro veškerou dopravu.
Foto: Lucie Balcarová
od nového mostu vzdálen jen
několik set metrů. Dočasně
bude sloužit jen pěším a cyklistům a pro motorová vozidla

se otevře ve chvíli, kdy s ním
bude propojeno přilehlé náměstí Svobody ve Starém Bohumíně.

»Dlouhou dobu jsme usilovali
o to, aby na starý most směly
osobní automobily, a proto chceme v nejbližší možné době napojit
náměstí Svobody ve Starém Bohumíně na hraniční přechod
a přivést tak do této městské části
více lidí i polských turistů. To se
nám podařilo prosadit, ale při
projektování provozu na starém
i novém mostě současně došlo
k chybě a zjistilo se, že bez propojení náměstí by byl přechod i most
pro automobily nefunkční. Dotčené orgány by proto měly vzít tyto náklady na propojení náměstí
na sebe. Město je však ochotné
podílet se na financování zprůjezdnění starobohumínského náměstí. Už v rozpočtu na letošní
rok počítáme s částkou 300 tisíc
korun na projektovou dokumentaci pro napojení náměstí Svobody na starý hraniční přechod,«
dodal starosta Bohumína Petr
Vícha.
Lucie BALCAROVÁ

Z městských částí, dopisy čtenářů
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Petice občanů Skřečoně k objízdné trase
Začátkem prosince obdržel stavební odbor městského úřadu petici občanů ze Skřečoně, ve které žádají město o řešení
budoucí situace s objízdnou trasou pro nákladní automobily,
která po dobu necelého půl roku povede zastavěnou částí
města. V petici se píše:
»Dozvěděli jsme se, že se v souvislosti s výstavbou nového skřečoňského mostu plánuje odklon
především nákladní dopravy po
ulici Opletalově. V souvislosti
s tím se má opravit komunikace
do Nové Vsi a dál na Šunychl, ale
bez výstavby navazujících chodníků. Právě v této lokalitě - Skřečoňský most, ulice Opletalova, ulice 1. máje (ke kostelu), nejsou
chodníky ani jiný prostor pro pěší.
Je to cesta, po které se zdejší děti
dostávají zejména do mateřské
a základní školy, a kterou je zajištěn přístup na místní hřbitov.
Současný stav v uvedeném úseku
je při rostoucím provozu na komunikacích nebezpečný a zamýšleným odklonem by došlo k jeho
výraznému zhoršení. Žádáme
proto, aby při plánované akci byla
současně řešena bezpečnost chodců vymezením prostoru pro pěší
a vybudováním chodníků. Věříme, že bezpečnost zdejších občanů
je pro Vás prvořadá a že této věci
budete věnovat pozornost a nepřipustíte polovičaté řešení věci.«

dobí, po které bude omezen
provoz těžké nákladní dopravy
ulicí 1. máje. Toto období bude
v rozsahu asi čtyř až pěti měsíců, než bude vybudována
kruhová křižovatka pod skřeRada města odpovídá:
čoňským mostem. Po celou doJsme si vědomi svízelné situbu realizace nového mostu však
ace chodců na ulici Opletalobude zachován průjezd cyklistů,
vě, která se v období omezení
osobních automobilů, nákladprůjezdu nákladních vozidel
ních automobilů do 3,5 tun
přes ulici 1. máje přechodně
a autobusů kolem staveniště.
zhorší. Město
Stavba skřese koordinací
čoňského moaktuálně
dopravy v obstu je součástí
dobí výstavby nového skřepřeložky silnice I/67, která
čoňského mostu zabývá jak
umožní lepší napojení na dálz hlediska dopravní bezpečnici D47. Samotná realizace
nosti, tak z hlediska životního
výstavby není rozhodně jedprostředí. V rámci zajištění
noduchou záležitostí. Po jejím
bezpečnosti chodců jsme prodokončení očekáváme trvalé
věřovali možnost výstavby
odklonění veškeré tranzitní
chybějících chodníků nebo doa těžké nákladní dopravy,
časného vyčlenění prostoru
včetně té současné, z Nové Vsi
pro pohyb chodců vodorovným
na nový dálniční přivaděč,
značením přímo na komunikačímž se výrazně omezí provoz
ci. Silnice má však bohužel pro
na Opletalově ulici.
tento typ úprav nedostatečné
Druhou částí petice je potechnické parametry, a to prážadavek
na větší informovavě v prostoru, kde prochází zanost o celém průběhu stavby:
stavěným územím obce. Proto
»Ve Skřečoni rovněž není vysíbude naší snahou docílit aleslán T.I.K. a omezení informací
poň opravy celé objízdné trasy
na veřejné vyhlášky je právě v okraulice Opletalovy a ulice 1. májových městských částech probleje a zároveň minimalizovat ob-

matické a pro řešení věci opožděné. Současně proto žádáme, aby
odpově na tuto připomínku a návrh řešení, jakož i ostatní informace o všech akcích v této lokalitě a jejich vlivů, byly prezentovány v městských novinách.«
Také na tento požadavek
rada města reaguje:
Plně akceptujeme Váš požadavek podrobněji informovat
o připravované realizaci stavby, včetně uvedení dopadů na
život obyvatel v městské části
Skřečoň. Informace budeme
uveřejňovat v městských novinách OKO, dále na pravidelných veřejných schůzích městské části Skřečoň, které se konají každoročně na jaře a na
podzim, a v neposlední řadě
na webových stránkách města.
Město Bohumín bude i nadále usilovat o to, aby negativní dopady vyplývající z výstavby dálnice D47 a přeložky silnice I/67 byly minimalizovány.
Výše uvedený text byl zaslán
Martině Krupové, jejímž jménem byla petice podána.
Libor RADIŇÁK,
vedoucí stavebního odboru

Proč na hlavní třídě prosychají mladé stromy
Tuto sobotu jsem pochopila, proč v Bohumíně, zejména na pěší zóně, prosychají mladé stromy. Zřejmě
proto, že někteří lidé prožívají stejné dilema, jako Neruda se slamníkem. Byla
jsem očitým svědkem, jak
paní, zaměstnaná v nákupním centru vedle KB, vylila
kbelík vody, ve které myla
schodiště, přímo ke kořenům stromu.
»Proboha, kam to lijete?« vyletělo mi z úst, když jsem viděla
spousty pěny, která se zvolna
vpíjela do půdy. Byla jsem poctěna taktéž otázkou vyslovenou opovržlivým tónem, kterým mi dotyčná paní dávala
najevo, že jsem zřejmě »blbá«.
»A kam to mám vylít?« - Tak nevím, zda na hlavní třídě není

píšete nám

▲ Stromy na pěší zóně jsou už vzrostlé a vytváří kulatou korunu. S každým
uhynulým stromem by se škoda napravovala několik let. Požádali jsme
městskou policii o zvýšené monitorování popisovaného jednání. To by
mohlo být posuzováno jako přestupek.
Foto: archiv OKA
kanalizace nebo ji neviděla nebo je ignorant, či dokonce stromy považuje za úhlavní nepřátele. Nebo že bych já byla fakt
»blbá«? Vždy nás tam bylo ví-

ce a každému to bylo jedno.
Nebo, co je ještě horší, ani to
nikoho nenapadlo postavit se
na obranu mlčícího stromu,
který dělá, co může, když dý-

chá pro nás. Nakonec jsem dospěla k názoru, že ona paní
zřejmě patří k těm mnoha lidem, kteří moc nepřemýšlí, vykonávají vše automaticky a jdou
cestou nejmenšího odporu.
A takovým je úcta k přírodě,
ze které jsme vzešli a díky níž
žijeme, přece absolutně cizí.
Je mi líto, že odbor životního prostředí bude muset zřejmě vydat jednu interní vyhlášku navíc - Kam s ní - mám na
mysli saponáty znečištěnou
vodu.
A policie bude mít další
úkol. Střežit, aby kdokoliv nepoškozoval náš společný majetek. Stromy mi jistě pro tentokrát prominou, že je zahrnuji
mezi věci. Ale tomu snad porozumí i ignoranti.
(čiž)
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Co s nebytovou částí bývalého »hoteláku«?
V Bohumíně máme velmi dobré zkušenosti se zapojením
občanů do »věcí veřejných«. Vždyť na popud samotných obyvatel jsme nechali postavit největší investici posledních let aquacentrum, veřejnost se kladně vyjádřila k rekonstrukci
pěší zóny či náměstí v centru města. V anketě jste nám také
vymysleli název pro Penzion ve věži či náměstí Budoucnosti.
Věříme, že nám pomůžete i teď, kdy hledáme náměty na nejvhodnější využití nebytové přístavby hotelového domu, kde
v současné době funguje tržnice.
Ti z vás, kteří se do naší ankety zapojí, se mohou těšit na
slosování o věcné ceny - plavenky do aquacentra a nové
knihy Od Bogunu k Bohumínu. Ceny čekají na tři z vás.
Bývalý stravovací objekt pochází roku 1967 a má jedno
podzemní a dvě nadzemní podlaží. Skeletobetonový objekt
se kvůli obrovským oknům
potýká s velkými tepelnými
ztrátami. Suterén sloužil jako
sklad, první podlaží jako res-

taurace a kavárna a druhé podlaží jako kuchyně a jídelna.
Náklady na rekonstrukci se
odhadují na minimálně 30 milionů korun, demolice objektu
by stála 5 milionů korun. Do
objektu nelze umístit činnosti
rušivého charakteru (např. výrobnu se strojním zařízením).
V rámci regenerace panelových sídliš vznikne v okolí bývalého hotelového domu 82
nových parkovacích míst. Přibudou nové chodníky, komu-

✁
Co navrhujete udělat s nebytovou
částí hotelového domu?
A NKETA
A/ DEMOLICE
B/ DŮM SLUŽEB − využití pro komerční činnost, různé prodejny
− např. nábytek, dům hraček, dům knihy, pekárna, cukrárna...
C/ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY − např. vznik centra
sociálních a zdravotních služeb, domu s pečovatelskou službou, chráněné
bydlení a dílny, hospic, středisko lékařů, rehabilitační či laserové centrum...
D/ STRAVOVÁNÍ − např. restaurace, taneční kavárna, jídelna...

Foto: František Krejzek
nikace, veřejné osvětlení i stanoviště pro kontejnery. Samozřejmostí bude i úprava zeleně. Rafinérský lesík se stane
městským parkem a odpočinkovou zónou. V ubytovací části bývalého hotelového domu
probíhá rekonstrukce, která
přinese 86 nových bytů.
Pro vaše snazší rozhodování
uvádíme vlevo v anketním lístku v abecedním pořadí oblasti,
kterých by se mohl váš návrh
týkat. Kromě vyjmenovaných
možností můžete zvolit i jiné
využití, případně vámi vybranou oblast blíže specifikovat.
Pravidla ankety:
● Každý může zaslat pouze jeden návrh.
● Forma podání: SMS na telefonní číslo 732 596 092 s uve-

dením písmena oblasti a typu využití, e-mail: anketa-hotelovydum@mubo.cz , osobně do
schránky důvěry v přízemí
radnice nebo na infocentru či
v redakci OKA, poštou na anketním lístku na adresu: Redakce OKA, Masarykova 158,
735 81 Bohumín .
Obsah podání: návrhy, jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, datum.
● Termín podání návrhů: do
31. března 2007.
● Tři účastníci budou vylosováni a odměněni. Jejich jména
zveřejníme v OKU číslo 11,
které vyjde 7. června a ve zpravodajské relaci T.I.K.u.
Těšíme se na vaše návrhy.
Pište, mailujte, esemeskujte...
Redakce

E/ UBYTOVÁNÍ − např. výstavba vícegeneračního domu, hotel,
ubytovna...
F/ ÚŘADY, INSTITUCE − např. bankovní instituce, pojišťovny...
G/ VZDĚLÁVÁNÍ − např. vznik střediska celoživotního vzdělávání,
včetně umístění vysoké školy, knihovna, jazyková škola, kongresové
centrum, základní umělecká škola...
H/ ZÁBAVNÍ A SPORTOVNÍ CENTRUM − např. divadelní
scéna, klub mladých, tělocvičny, posilovny a podobně.
VÁŠ NÁVRH − rozepište

Nezapomeňte vyplnit adresu a telefon, aby mohl být váš hlas zařazen
do slosování! VYPLŇTE A ODEŠLETE do 31. března na MěÚ Bohumín.
Jméno:
Adresa:
Telefon:

Těší ji pomáhat potřebným
Na jaře loňského roku jsme psali o paní Jiřině Plačkové, která na výzvu v tisku upletla deset obinadel a zaslala
je Charitě. Následně jí přišel dopis, ze kterého vyjímáme:
»S hlubokou vděčností jsme od Vás přijali vzácný dar, deset převzorně upletených obinadel. Radost pohledět. Váš balíček přerozdělujeme, něco půjde přes karmelitány Pražského Jezulátka do města
Bangui ve Středoafrické republice. Další obinadla pošleme lodní
dopravou do indické Kalkaty k sestřičkám misionářkám lásky Matky Terezy. Přispějí k uzdravení malomocných. Nějaká obinadla poputují k našim občanům na Ukrajinu, Podkarpatskou Rus, do města
Vynogradov. Zde je velká chudoba. Paní Jiřino Plačková, jen vděčný
člověk dovede ocenit váš dar. Drobné oběti jsou drahocenné klenoty.
Srdečně a upřímně s pozdravem i poděkováním a přáním všeho
dobrého z Oblastní charity v Uherském Hradiště moc děkujeme za
pomoc.«
Paní Jiřina Plačková má radost z toho, že může pomáhat,
by neznámým lidem. Samozřejmě ji pohladila po duši i po(frk)
chvalná slova. A tak už zase plete další obinadla.
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Jak jsou na tom s body bohumínští řidiči
Již půl roku jezdíme na našich silnicích podle pravidel novelizovaného zákona o silničním provozu. Sáhodlouhá diskuse
v parlamentu o tom, kolik bodů za jaký přestupek utichla
a my můžeme bilancovat.
Co tedy přinesla statistika
tohoto půl roku pro řidiče z Bohumína a Rychvaldu? Předem
musím říci, že není nijak špatná. K poslednímu dni minulého roku jsme měli na »kontě«
1595 bodů, které získalo 741
našich řidičů. V procentuálním
vyjádření to je 4,62 % z celko-

lém roce si udrželi všichni naši
řidiči své řidičské průkazy. Což
například nemohou říci v Havířově, kde se jich »vybodovalo«
pět, v Orlové
vého počtu
tři, dva v Kardoprava
všech našich
viné a jeden
řidičů. V tav Českém Těšíbulce tak zaujímáme až 18.
ně. Ovšem dnes už i u nás mámísto z dvaadvaceti v rámci
me jednoho řidiče, který v ledMoravskoslezského kraje. To
nu tohoto roku dosáhl dvaje však dáno tím, že nejvíce
náctibodové hranice. Nejvíce
přestupků bylo ohodnoceno
bodovanými přestupky v rámjedním až třemi body. V minuci celé republiky bylo překro-

čení rychlosti jízdy o méně než
20 kilometrů za hodinu - 67 894,
porušení zákazu vyplývajícího
ze zákazové nebo příkazové
značky - 59 063, osvětlení vozidla - 35 513 přestupků.
Řidič je jen člověk a lidé dělají chyby. Přeji vám proto v roce 2007 mnoho šastných kilometrů bez námi připisovaných bodů a hlavně vždy bezpečný dojezd a návrat domů.
Pavel VAVREČKA,
vedoucí odboru dopravy

Vizualizace návrhu tržnice

Nová tržnice
už má svůj vzhled
V loňské městské anketě si občané města přáli modernizaci
tržnice u vlakového nádraží. Podle vizualizace nahoře už můžete posoudit, jak bude vypadat po rekonstrukci.
»Prodejní místa nadále zůstavyrůst za prodejními stánky, kde
nou v jedné řadě. Kovový prvek,
je dnes volné prostranství,« pokterý v dnešní
psala některé
podobě tržnice
prvky projekinvestice
převládá, ale
tu Jitka Ptošnahradíme přírodním materiálem
ková z investičního odboru
s důrazem na dřevěné prvky. Nebohumínské radnice.
půjde ale jen o rekonstrukci proModernizace tržnice má stát
dejních stánků, v rámci projektu
zhruba 12 miliónů korun. Její
chceme také zmodernizovat zdejrealizace je plánována pravděší okolí, opravit chodníky a vystapodobně na rok 2008, město
vět nové parkoviště pro 30 autochce požádat o dotaci.
mobilů. Parkovací stání by měla
Lukáš KANIA

Nový filmový klub Slezská církev evangelického vyznání

a. v. otevírá Film Club pro mládež od
15 let. Ve čtvrtek 15. února v 18.30 hodin zahájí projekcí celovečerního filmu. Klub najdete v modré budově u parku Fryderika Chopina na ulici Masarykově 673. Informace na ✆ 736 436 465. (red)

Maják městské policie
● Během čtrnácti dnů strážníci řešili dvě černé skládky.
V prvním případě byla vysypána su na konci Kopytova, ve
druhém pak byl vyhozen nebezpečný odpad poblíž bývalé
Rybeny na ulici Čs. armády.
● Hlídka městské policie zajistila dva mladíky, kteří 15.
ledna večer na Mírové ulici
převrátili odpadkový kontejner. Dostali pořádkovou pokutu a vše museli uvést do původního stavu.
● Dalšího dne večer oznámili majitelé rodinného domku
ve Vrbici, že jim byly ze zahrady zcizeny kovové předměty.
Strážníci ve spolupráci s poškozeným zadrželi na Vrbické
ulici muže s dvojkolákem naloženým zcizenými věcmi.
● Dva hledané muže zadrželi
strážníci 19. ledna. Prvního ve

Městská policie:

vlaku, druhého na ulici Čáslavské zadržel strážník, který byl
v té době mimo službu.
● Při pochůzce v Pudlově
našli strážníci 21. ledna kradené vozidlo Fiat UNO. Auto
bylo bez kol a autorádia. Policie ČR vrátila vozidlo majiteli,
kterému bylo zcizeno.
● Ve Starém Bohumíně u sokolovny došlo k úmyslnému
poškození vozidla Renault.
Strážníci pachatele zadrželi
a předali policii.
● Těsně po půlnoci 23. ledna strážníci díky kamerovému
systému zadrželi v domě služeb
na náměstí Budoucnosti muže, který na chodbě močil na
ze . Muž musel po sobě uklidit a jeho počínání bylo »ohodnoceno « blokovou pokutou.
Karel VACH,
ředitel Městské policie Bohumín

✆ 156, 596 092 156, 731 130 666
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Investiční koncepce města Bohumína
V současné době investiční odbor městského úřadu připravuje materiál pro radu a zastupitelstvo města s názvem »Investiční koncepce města«. Jedná se o výčet plánovaných investičních akcí v jednotlivých oblastech pro budoucí roky.
Nápadů, jak zlepšit život našeho města je celá řada. Problémem je, jak zajistit potřebné
finanční prostředky. Protože
rozpočet města sám o sobě na
všechno nestačí, musíme hledat i jiné zdroje a pečlivě se
připravovat na žádosti o dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a fondů EU.
A co nás čeká v oblasti investiční výstavby v tomto roce? Musíme dokončit dvě velké rekonstrukce, které byly zahájeny již loni. Jsou to rekonstrukce hotelového domu a budovy kina. Obě akce jsou finančně velmi náročné, i když

230 nových parkovacích míst.
Ze školských budov projde letos rekonstrukcí FIT školka na
Okružní ulici. Bude provedena výměna oken, zateplení fase na obě podařilo získat dotasády a nová střecha. V nemocci. Po dokončení přestavby bunici proběhne modernizace
dovy kina je plánována úprava
operačních sálů a další část výjeho okolí. Půjde o poslední
měny oken v pavilonech A a B.
část náměstí,
Památkově
která ještě čechráněná buinvestice
ká na zkrášledova čp. 225
ní. Stejně tak po dokončení
(na náměstí vedle úřadu), kde
hotelového domu se počítá
je dnes umístěn živnostenský
s vybudováním nových parkoodbor a část právního odboru,
vacích míst a úpravou komubude celá využívána pro městnikací. Na stálý nedostatek
ský úřad. Po stavebních úpraparkovacích míst budeme reavách 2. nadzemního podlaží se
govat také vybudováním nosem přestěhuje celý majetkový
vých parkoviš na sídlišti Toodbor včetně správy bytů, ktevární a u nádraží v místě volejrý je v současné době v cizích
balových kurtů. Zrealizováním
prostorách, za které město
uvedených staveb získá město
musí hradit nájem. Občané

První svoz nebezpečných
odpadů v letošním roce
V sobotu 17. února proběhne v letošním roce první svoz
nebezpečné složky komunálního odpadu. Další termíny svozu jsou stanoveny na soboty 31. března, 9. června, 4. srpna,
15. září a 3. listopadu.
Časový harmonogram svozu nebezpečných odpadů
Místo:
Hodina:
Vrbice - restaurace U zvonu
8.00 - 8.10
Pudlov - požární zbrojnice
8.15 - 8.25
Pudlov - ul. Na Chalupách (u železnič. přejezdu)
8.35 - 8.45
Nový Bohumín - ulice Čs. armády (Solich)
8.50 - 9.00
Nový Bohumín - nám. T. G. Masaryka
9.05 - 9.20
Nový Bohumín - křiž. Koperníkovy a Jiráskovy ul. 9.25 - 9.40
Nový Bohumín - u kotelny K2 (ulice Mírová)
9.45 - 9.55
Starý Bohumín - parkoviště před nemocnicí
10.00 - 10.10
Starý Bohumín - nám. Svobody
10.15 - 10.25
Šunychl - ulice Ovocná, (u statku)
10.35 - 10.45
Šunychl - mostek
10.50 - 11.00
Kopytov - točna
11.05 - 11.15
Nová Ves - restaurace Na Valech
11.45 - 11.55
Skřečoň - ulice Opletalova (bývalá KVS)
12.00 - 12.10
Skřečoň - ulice Mládežnická (Stavařov)
12.20 - 12.30
Skřečoň - ulice Rychvaldská (u Tomáše)
12.40 - 12.50
Záblatí - sokolovna
13.00 - 13.15
Záblatí - Tovární (parkoviště)
13.25 - 13.40
Mezi sbíraný odpad patří: autobaterie, zbytky barev, olejové
filtry, motorové oleje, textil znečištěný olejem, obaly spotřební
chemie, pneumatiky osobních aut, léky, monočlánky, zářivky, televizory, ledničky, počítače, monitory, vysavače, malé elektrospotřebiče (žehličky, kávovary,..)
Potřebné informace týkající se nakládání s komunálním odpadem najdou občané již tradičně v odpadovém kalendáři města Bohumína. Případné dotazy zodpoví a informace sdělí pracovník odboru životního prostředí a služeb, tel. 596 092 154.
Šárka PLUTOVÁ, odbor životního prostředí a služeb

Záblatí se dočkají úpravy centra obce - točny u pošty, kde
dojde k zpřehlednění dopravy,
vybudování chodníku a nových autobusových zastávek.
Město nezapomíná ani na
svůj bytový fond. Letos jsou
v plánu převážně výměny oken,
přepojování domů na čistírnu
odpadních vod, rekonstrukce
elektroinstalací a zateplení štítů. Rozsah a druh oprav na jednotlivých domech byl stanoven
po společných jednáních zástupců města s nájemníky.
Investiční odbor čeká opět
s realizací schváleného rozpočtu
spousta práce. Doufáme, že
všechny stavby budou dokončeny včas a přispějí ke zlepšení
životních podmínek občanů.
Jitka PTOŠKOVÁ,
vedoucí investičního odboru

Vichřice město ušetřila

Vichřice, která se přehnala v noci ze čtvrtka na pátek 19.
ledna, naštěstí nenadělala ve městě příliš škod.
Nikdo z občanů nebyl zraněn. Odnesly to jen plechy nebo lepenka na střechách, které
poryvy větru ohnuly nebo utrhaly. Ve Starém Bohumíně se
vyvrátil jeden z topolů naproti
nemocnici. Při pádu vzal s sebou i část plechového plotu

(nahoře na snímku Františka
Krejzka). Na soukromém pozemku padl další strom a ve
Skřečoni se zlomil ještě jeden.
V Záblatí strhala vichřice lepenkové krytí střechy rodinného domku.
Redakce
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V Kopytově je hasičská mládež dobře vedená
Mladí hasiči z Kopytova jsou aktivním kolektivem dětí, který se systematicky připravuje na plnohodnotné členství ve
sboru dobrovolných hasičů. Věk se pohybuje od šesti do patnácti let. Jejich pečlivou a systematickou přípravou se zabývá
Michal Mlynkec, kterému pomáhá Robin Dubec.
Děti si nemohou stěžovat na
nudná odpoledne. Příprava na
hasičské soutěže jim zabírá
většinu času. V loňském roce
se zúčastnily deseti soutěží,
z nichž si odvezly tři druhá
a čtyři třetí místa. Poprvé se do
činnosti mladých hasičů zapojily i děti ve věku od 6 do 12
let. Dívčí družstvo získalo v okresní soutěži 3. místo.
Patroni pro děti připravují
i odpočinkové akce. Například

Mladí hasiči z Kopytova umí
také pomáhat všude, kde je to
potřeba. Nasbírali dva metráky žaludů a kaštanů pro zimní
krmení zvěře, uklízeli odpadky
v Kopytově, pracovali na úklidu hasičské
čtyřdenní výoko chválí
zbrojnice a na
let, během kteopravě technirého navštívili
ky, pustili se také do sběru žecentrální stanici Hasičského
lezného šrotu. Nechyběli při
záchranného sboru v Ostravě,
výsadbě památných stromů na
prohlédli si záchranný vrtulnáměstí T. G. Masaryka. Na
ník, o hasičské historii se dooslavách 750. výročí založení
věděli v Hasičském muzeu
města předvedli ukázku hašev Ostravě. Součástí byly spolení malého domečku pomocí
čenské a míčové hry, stezka
džberových stříkaček. Děti již
odvahy, hledání pokladu i prosoutěží i v poskytování první
hlídka větrného mlýna a vodpomoci.
ního díla Kružberk.

Mladí Kopytovští hasiči navázali kontakty s vrstevníky
z polských Gorzyc a byli pozváni kolegy z Ochotnicze
straże pożarne k účasti v mezinárodní požární hře. Dospělí
dobrovolní hasiči se v Kopytově o své nástupce starají s rodičovskou péčí. Nevyžadují po
nich jen fyzickou a technickou
přípravu, ale pořádají pro ně
i oddechové a naučné akce.
Na výroční schůzi sboru odměnili mladé hasiče knihou,
drobnými dárky a čestným
uznáním. Jako nejaktivnější
byl oceněn Aleš Masný a dorostenec Robin Dubec.
Michal MLYNKEC

Projekt Masarykovy školy získal grant
V rámci rozvojového programu ve vzdělávání »Projekty škol« Masarykova škola získala grant pod názvem »S ICT již od mala
budeme dělat tralala« (ICT = informační
technologie). Smyslem tohoto projektu je
podporovat aktivní zapojení žáků v hodinách prostřednictvím počítačové techniky
a vhodných výukových programů.
Chceme docílit lepší motivace, tvůrčího přístupu žáků,
poskytnout náměty pro smysluplné využití volného času na
práci s PC a v neposlední řadě
zaměřit se na školní připravenost. Z účelově určených prostředků státního rozpočtu
a v rámci tohoto projektu byla
zřízena na naší škole »Učebna
specifických poruch učení«
(dále jen SPU). Je vybavena
počítačovými sestavami a tiskárnou. Počítače byly zakoupeny i do mateřských škol.

V následujícím roce přibude
dataprojektor. Bylo pořízeno
mnoho výukových programů,
které jsou vhodné k přípravě
dětí do školy, a také programy,
které s úspěchem zařazujeme
do výuky na prvním stupni základní školy. Práce na počítači
je pro děti velmi přitažlivá, zajímavá, poučná i zábavná.
Další naší aktivitou je zavedení kroužku »Těšíme se do
školy« pro předškolní děti. Od
října docházejí děti na naši
školu do počítačové učebny,

»S ICT již od mala budeme dělat tralala«
kde řeší pod vedením Miroslava Rosíka nejrůznější úkoly.
Již čtvrtým rokem připravujeme přípravný kurz nazvaný
»Školák«, který bude probíhat
každé pondělí v období od 6.
února do 3. dubna v učebně
»SPU«. Tento kroužek povede
Drahomíra Horváthová a Květuše Fulnečková. Novinkou
bude beseda s rodiči našich
předškoláků, která proběhne
12. dubna.
První ročník je klíčovým
obdobím pro rozvoj osobnosti
dítěte i pro formování jeho
vztahu ke škole a vzdělání jako
celku. Je na nás - na škole, ale
i na rodičích, jak se osobnost
dítěte bude utvářet, jaké vztahy zaujme ke školní práci, ke
spolužákům i učiteli. Naším

Střední škola pořádá kurz dietního stravování
Na kurz dietního stravování, který je určen široké veřejnosti v rámci celoživotního vzdělávání, vás zve Střední škola Bohumín.
Ve čtyřiceti hodinách výuky
s odbornou praxí můžete získat odborné znalosti z oblasti,
která je dnes více než aktuální.
Vyučovací bloky jsou čtyřhodinové, vyučuje se denně.

poděkování
Zahájení kurzu je 19. února
ve 14.30 hodin v budově
střední školy na Husově ulici,

v učebně č. 5. Účastníci získají
po zdárném ukončení kurzu
absolventský certifikát.
Další informace získáte u Soni Jarošové na telefonním čísle
596 097 911, klapka 909 nebo
na 721 211 458 nebo na e-mailové adrese sjarosova@sos(jar)
sou-bohumin.cz.

přáním je, aby děti byly bystré,
úspěšné, samostatné, správně
sebevědomé. Aby nebyly vystrašené, bez vlastního názoru. Aby se zkušenosti s učením
staly pro dítě pozitivním zážitkem a ne negativní vzpomínkou na dřinu a selhávání.
Všem budoucím prvňáčkům
přejeme hodně zdaru při vstupu do prvních tříd, rodičům
správnou volbu školy a nám
pedagogům spokojené žáky.
Jan Ámos Komenský ve své
knize Škola hrou napsal: »Pravý účel není v podstatě nic jiného,
než aby byla škola dílnou lidskosti a předehrou života. Aby zde
probíhalo vše, co člověka činí člověkem.«
Dagmar ŠOSTOKOVÁ,
ředitelka školy

víte, že...
... v průběhu loňského roku
přišlo odevzdat nebezpečné
odpady do pojízdné sběrny
422 občanů Bohumína? Vloni
tak bylo během šesti pravidelných svozů odevzdáno téměř
20 tun nebezpečných odpadů,
které pak byly ekologickým
způsobem zlikvidovány. (plu)
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I bez sněhu děti prožily hezkou zimní školu
Bez sněhu taky začal jubilejní 10. výjezd Fit školky na
zimní školu v přírodě. Poprvé nás nepřivítaly kupy sněhu. Školková lyžařská výstroj i boty smutně stály v lyžárně.
A tak jsme si řekli: »... Není
nutno, není nutno, aby v zimě jenom sněžilo. Přijeli jsme k Horní
Bečvě, pršelo a pršelo... Hlavně
nesmí býti smutno, s dětmi je
vždy veselo ...«
První den nás pozval pan
hrázný do své nové věže, ke
které se šlo kouzelným vodním mostem, obklopeným vodou přehrady. Děti se s úžasem dívaly do hloubky sedmnácti metrů a poslouchaly, jak
se voda přelévá do vodních
příkopů, aby nemohla zatopit
oblast Horní Bečvy. Podle

▲ V rámci ozdravného pobytu děti navštěvovaly solnou jeskyni, kde
poslouchaly pohádky.
Foto: archiv školky
vlastních nakreslených map se
pak vydaly za pokladem lesních skřítků a večer se nebály
jít stezkou odvahy, jen při

světle hvězd a měsíce. V dalších dnech děti navštívily stáj
s koňmi a pozorovaly jejich krmení. Téměř každý den po-

Jazyková škola znovu po prázdninách?
V květnu minulého roku jsme čtenáře OKA informovali
o jazykové škole v Bohumíně, kterou se zde chystala otevřít
Linguistic Orlová. Měla od září začít provozovat několik tříd.
Měla, ale nezačala. Co bylo důvodem? Na to jsme se zeptali
ředitele školy Richarda Adamuse.
Proč se nepodařilo jazykové třídy
v tomto školním roce otevřít?
Jednoznačnou příčinou toho, že pobočka nebyla v září
2006 otevřena, byla různorodost zájmů ze strany občanů
Bohumína o studium cizích jazyků. A taky téměř bezbřehá
věková stratifikace případných
účastníků kurzu.
●

●

Kolik zájemců se k výuce
jazyků přihlásilo?

rozhovor
Celkem se k zápisu dostavilo
47 uchazečů, kteří projevili zájem o studium angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, polštiny a jeden zájemce se
dotazoval na jazyk čínský. Zápis dále navštívilo 12 zájemců,
kteří měli zájem vykonat pouze některou z nabízených zkoušek, nechtěli tedy studovat.

Budete nabízet tuto službu
znovu v dalším školním roce?
Náš zájem umístit pracoviště do Bohumína je stále živý
a v tomto smyslu jsem požádal
městský úřad Bohumín o spolupráci. Máme zájem zahájit
činnost jazykové školy v Bohumíně v dalším školním roce.
●

●●●

Pokud budou znovu dohodnuta pravidla fungování pobočky jazykové školy Linguistic Orlová v našem městě, přineseme informace o podmínkách zápisu do jazykových
tříd.
František KREJZEK

Pudlovským dětem se na radnici líbilo
Začal nový rok 2007, všichni si dávají předsevzetí a my, žáci
speciální 7. třídy z Pudlova, s nimi. Hodně k tomu přispěla
naše »výprava« na městský úřad a pak i na městskou policii.
»Bylo to tam eňo, ňůňo, hlavně na policii. Až vyrostu budu
policajtem,« tolik Leon. Petra
by se na úřadě chtěla stát písařkou. Na radnici by ráda
pracovala taky Ivana, »protože

je tam teplo a čisto«. Jana byla
velmi překvapená, že »na policajtech byli velmi hodní«. Marka
zaujala nejvíce kamera, která
monitoruje ulici Petra Cingra.
Pepík byl spokojený se vším -

že ho vyfotili na pasovém oddělení, že viděl obřadní síň,
kde se jednou určitě ožení.
Děkujeme všem, že se nám
věnovali v předvánočním čase,
především Pavle Skokanové
a panu starostovi za pěkné
přání a milý dárek.
Žáci speciální 7.B třídy
Základní školy Pudlov

slouchaly pohádku v jeskyni
solných skřítků. Při procházkách lesem se brzy naučily poznávat stromy i stopy lesních
zvířat.
Večer se dětem po sprchování, čtení pohledů od rodičů,
zpívání s kytarou, pohlazením
a pusou na dobrou noc nechtělo jít spát. Pohodový pobyt doplňovala bohatá a zdravá strava i milý a vstřícný přístup vedoucího a personálu
hotelu Cherry.
Poslední den se odjíždějícím
autobusem ozývala hymna
zimní školy v přírodě:
Závod vyhrát a kdo bude první,
poklady najít v lese i v trní,
veverku vidět, jak se krmí,
v solné jeskyni, tam se to vrní ...
Děti a učitelky
z Fit školky

bilance

Export Viadrusu
vloni přes miliardu
Závod topenářské techniky VIADRUS dosáhl loni rekordní finanční hodnoty exportu. Poprvé v historii závodu vývoz překonal hranici
jedné miliardy. Loňský export tak činil 1,15 miliardy
korun, což je meziroční nárůst o téměř 28 procent.
»Důvodem stále rostoucího vývozu je nejen náš vstup na nové
trhy, ale zejména zvyšující se export pro stávající zahraniční odběratele, a to zejména do Polska,
Rumunska, Ukrajiny a na Slovensko,« říká ředitel závodu
Roman Boczek s tím, že VIADRUS je v segmentu kotlů na
pevná paliva lídrem na evropském trhu. "Důvodem nárůstu
prodeje kotlů na pevná paliva
je nejen vysoká cena energií
v České republice a zahraničí,
ale i stále rostoucí preference
naší značky po celém světě,
především z důvodu vysoké
provozní spolehlivost kotlů,"
dodává Boczek.
Tomáš ŽELAZKO
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Kde studovat Gymnazisté na poznávacím zájezdě ve Vídni
Psal se 11. prosinec 2006, když se v časných ranních hodiparků, ale také moderních stamanažerskou nách
veb. Vídeňané nikam nespěsešel plný autobus studentů. Společně jsme se vydali na
chají, nakupují, jsou velice
nezapomenutelný
výlet
do
Vídně.
informatiku?
elegantní a spokojení. Krásy
Nové pojetí ekonomiky
a nový přístup k řešení problémů ve všech oblastech
společenského života s sebou přináší tlak na rozvoj
prostředků, pomocí kterých
lze jednodušeji, rychleji a efektivněji dosáhnout realizaci konkrétních řešení a cílů.
Těmito prostředky jsou
dnes informační a komunikační technologie označovány zkratkou ICT.
Jejich vývoj je velmi rychlý
a na trhu práce se neustále objevují nové požadavky na kvalitně připravené odborníky,
kteří jsou schopni nové technologie jak ovládat, tak zejména implementovat do firemní
praxe. Tito odborníci musí být
schopni orientovat se v moderních trendech informatiky,
ale pro realizaci a správu informačních systémů je nezbytná jejich znalost ekonomického prostředí.
Tyto trendy sleduje i Obchodně podnikatelská fakulta
v Karviné, kde se v rámci studijního programu Systémové
inženýrství a informatika studuje obor Manažerská informatika. Během studia se studenti podrobně seznámí na teoretické i praktické úrovni
s nejmodernějšími trendy
v oblasti ICT a získají podrobné znalosti z oboru ekonomie,
marketingu, managementu
apod. Absolventi bez problémů naleznou také uplatnění
v praxi, protože je po nich stále větší poptávka.
Jednoznačným cílem je
tento obor neustále rozvíjet
a poskytovat vzdělání v tomto
oboru stále většímu počtu studentů.
Další podrobné informace
lze získat na stránkách fakulty
www.opf.slu.cz na odkazu katedra informatiky.
Marian LEBIEDZIK,
proděkan pro rozvoj
a vnější vztahy Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné

Jen pár kilometrů od Bohumína se nám porouchal autobus, který byl naštěstí zanedlouho vyměněn za jiný.
Všichni jsme byli velice unaveni, takže nás několik hned
usnulo. Není divu, když jsme
vstávali tak brzy. První zastávka byla na Rohlence před Brnem, kde jsme se mohli občerstvit.
Na hranicích nevznikl žádný
problém a krátce po vstupu do
Rakouska jsme byli ve Vídni.
Můj první dojem byl takový

smíšený. Vídeň je starobylé
město s mnoha památkami.
Kam se člověk podíval, všude
byly budovy slohu barokního,
renesančního, gotického. Vše
na nás působilo hodně starodávně. Dýchla však na nás vánoční pohoda, která ve Vídni
panovala. Ozdobené stromy,
vánoční trhy. Procházeli jsme
ulicemi, minuli vídeňský parlament, sochu Elizabeth (všichni ji známe pod přezdívkou
Sissi), sochu Marie Terezie,
mnoho kostelů, starobylých

tohoto města navštěvuje mnoho cizinců. Není divu, vždy je
tady příležitost vidět věci, které byly vytvořeny před několika staletími. Po dnu plném
krásných prožitků jsme se vydali na zpáteční cestu.
Jménem svým i jménem
spolužáků děkuji paní Habramové a Linnertové za dobře
připravený poznávací zájezd
a našemu průvodci za poučný
výklad.
Veronika TEDOVÁ,
gymnázium

Senior klub zahajuje další sezónu
V únoru zahajuje svou letošní činnost Senior klub. Každé
první úterý v měsíci se konají schůzky v Kassi klubu (bývalá
kasárna).
První setkání je 6. února
v 15. hodin. Další týden ve
středu 14. února se uskuteční
první schůzka na radnici.
V plánu na letošní rok je
tradiční návštěva ostravských
divadel. Chodit budeme i do
Aquacentra v Bohumíně (plavenky se přihlašují na infocentru městského úřadu - jméno - příjmení - datum naroze-

ní, bydliště. Vše doneste napsáno na lístečku). Čeká nás
také návštěva filmových představení v městském kině ve
druhé polovině roku. V měsících duben až listopad se vypravíme na zájezdy. Plánujeme
také účast na akcích Maryšky
a návštěvu solné jeskyňky.
Další termíny pro setkání
v Kassi klubu jsou v úterý 6.

března, 3. dubna, 15. května,
5. června , 3. července, 7. srpna, 4. září, 2. října., 6. listopadu a 4. prosince.
Termíny schůzí na radnici
(středy) jsou 14. března, 18.
dubna, 23. května, 13. června,
18. července, 15. srpna, 19. září, 17. října a 21. listopadu.
Informace získáte na tel. 596
012 245 nebo 724 938 426 Švancarová, 737 866 083 Adamcová nebo 596 013 159 Konupková. Těší se na vás
vedení Senior klubu

II. chirurgická ambulance je přestěhována
Bohumínská městská nemocnice, a. s. k 12. lednu
ukončila činnost II. chirurgické ambulance na náměstí
T. G. Masaryka 225. Je přestěhována do
prostor Střediska zdravotnických služeb,
na Čáslavské ulici 1176 (poliklinika).

Ambulance je situována ve 2. nadzemním
podlaží střediska a její činnost byla zahájena
22. ledna. Pro imobilní pacienty je zde zajištěn bezbariérový vstup a výtah. Rozsah a úroveň poskytovaných zdravotnických služeb zůstává beze změn.
Dagmar GATTNAROVÁ,
referent pro marketing

Čtenář OKA radí, jak lze v domácnosti ušetřit
● Pokud dáváte před sprchou
přednost koupeli ve vaně, napuste vanu do jedné třetiny
příjemně vlažnou vodou a až si
tělo na teplotu zvykne, doplňte teplejší vodou. Ušetříte nejen na horké vodě, ale nebude

se koupelna tolik plnit párou a
malba déle vydrží.
● Nikoho nenapadne dát
u elektrického sporáku malý
hrníček na velkou plotýnku,
ale u plynového se tak děje
velmi často. Teplota plamene

hořáku je nejvyšší na jeho
konci. Šlehá-li plamen po obvodu hrnce, ohříváte vzduch
a nikoliv dno hrnce.
● Chceme-li větrat v zimě
místnost, je třeba větrat naplno a velmi krátce.
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Přehled nejdůležitějších událostí roku 2006
Dokončení z minulého čísla

Č E RV E N E C
* Krytý bazén poprvé otevřel
prostory k venkovnímu odpočinku. Pro sportovní vyžití vyrostl i kurt na plážový volejbal.
* Hřiště Na Kuželně se začalo měnit na Oranžové hřiště.
Prvním krokem bylo kácení
přestárlých topolů.
* Před radnicí rozkvetly truhlíky muškátů na čtyřech téměř
třímetrových kuželech.
* Za 17,5 milionu korun zastavělo město proluku na třídě
Dr. E. Beneše. V domě je osm
nových bytů ve čtyřech patrech,
v přízemí kavárna s cukrárnou.
V srpnu se nastěhovali noví
nájemníci.
* Začala rekonstrukce bývalého hotelového domu. Dokončení 86 nových bytů v jeho prostorách se očekává na podzim
roku 2007.

SRPEN
* Školy o prázdninách nezahálely. Prošly opravami za více
než 8 milionů korun. Zateplila
se fasáda, vybudovaly nové rozvody vody, kanalizace, vzniklo
nové elokované pracoviště, natírala se okna nebo se upravovaly plochy před budovou školy.
* K užívání předalo město
motoristům nová parkovací
stání a plochy, které nahradily
zrušená parkovací místa na ná-

Foto:
Krejzek
Foto:František
Lucie Balcarová
Úspěšného pokusu o zápis do knihy rekordů se zúčastnili školáci, sportovci i úředníci z radnice.
městí T. G. Masaryka. Na křižovatce ulic Husovy a Seifertovy vzniklo asi 50 nových míst
k parkování.
* Občanské sdružení Maryška uspořádalo další ročník mulitžánrového festivalu tvorby
Léto-kruhy 2006.
* Občané Starého Bohumína
oslavili výročí vzniku svého
města společnou večeří pod
širým nebem. Zúčastnili se jí
v dobových kostýmech. Akce
byla jednou z nejpovedenějších
společenských událostí roku.

Foto: František Krejzek
Nový polyfunkční dům zcela zapadl do fronty původních domů.

* Se zpožděním začala rekonstrukce kina. Po dokončení bude mít bezbariérový přístup,
moderní a pohodlný interiér
a nové prostory pro účinkující.

ZÁŘÍ
* Do věže kostela Narození
Panny Marie ve Starém Bohumíně byly zavěšeny dva nově
odlité zvony.
* V areálu BM servisu na Koperníkově ulici byl otevřen
sběrný dvůr komunálního odpadu pro občany města.

* Na nově zrekonstruovaném náměstí T. G. Masaryka
proběhlo za obrovského zájmu
občanů Bohumína »kotrmelcování« s cílem zapsat výkon do
české knihy rekordů. Záměr se
podařil výkonem 100 kilometrů
a 47 metrů. Náměstí by se te
mohlo přejmenovat na náměstí
Kotrmelců.
* Na stadionu Základní školy
na ulici Čs. armády se uskutečnila Velká cena Bohumína v bězích, pořádaná již tradičně
oddílem atletiky TJ Bohumín.

Foto: František Krejzek
Tradiční běžecké závody na okruhu s umělým povrchem.
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P RO S I N E C

* Dokončené Oranžové hřiště otestovaly první turnaje
v malé kopané a volejbalu.
* Rekonstrukce hotelového
domu je v plném proudu. Po jejím dokončení zde vznikne 86
bytů první kategorie.
* Začaly úpravy komunikací
na sídlišti Svatopluka Čecha,
které za dva měsíce propojily
tuto lokalitu s ulicí Čs. armády.

ŘÍJEN
* V komunálních volbách
zvítězila ČSSD a v čele radnice
zůstal již ve čtvrtém volebním
období za sebou Petr Vícha. Byl
současně zvolen do Senátu za
volební obvod 74. Poslední říjnovou neděli se sešlo na svém
ustavujícím zasedání nové zastupitelstvo města.
* Tradičně byli odměněni
nejlepší žáci a studenti bohumínských základních a středních škol společně s dvacítkou
učitelů.

Foto: Lucie Balcarová
Ocenění žáci jsou zapsáni
také v pamětní knize města.
* Zasazením osmi stromů na
náměstí T. G. Masaryka město
oficiálně otevřelo nově upravené centrum.
* Nemocnice dostala novou
vrátnici. Oprava původního
nevyhovujícího objektu stála
3,1 milionu korun.
* V tomto roce se poprvé Bohumínští zapojili do celorepublikového klání Plave celé město
* Ministerstvo kultury vyhlásilo Hraniční meandry Odry
v úseku Bohumína přírodní památkou.

Foto: František Krejzek
Památku padlých uctili také vojáci Aktivních záloh Bohumín.
* Město každoročně ctí památku válečných veteránů. Ve
Starém Bohumíně položili k pomníku padlých v obou světových válkách kytice zástupci
škol, armády, veteránů i města.
* Celý rok se nad Odrou ve
Starém Bohumíně vypínal nový hraniční most, který nebyl
otevřen. Jeho zprovoznění jsme
se dočkali až 19. ledna 2007.
* Mezinárodní křesanská humanitární organizace Adra otevřela své středisko v Bohumíně
v budově Církve adventistů sedmého dne na Mírové ulici.
* Pěvecký soubor Hasło při
PZKO Skřečoň oslavil 80 let
svého trvání. Působí od svého
založení bez přestávky s výjimkou válečných let. V současné
době má devětadvacet členů.
* Během října a listopadu byly provedeny opravy chodníků
za více než 8 milionů a cest za

téměř 3 miliony korun. Byla
vybudována tři parkoviště (na
Příční ulici, na ulici Svatopluka
Čecha a u pošty na Mírové ulici) za celkem 816 tisíc korun.

Foto: František Krejzek
Živý biblický příběh na náměstí T. G. Masaryka na Štědrý večer.

L I S T O PA D
* Vánoční trhy na rekonstruovaném prostranství náměstí
T. G. Masaryka přilákaly tisíce
návštěvníků.

* S prvním prosincovým
dnem se město rozzářilo vánoční výzdobou. Svítící stromy
zdobily také městské části.
* Krytý bazén navštívil
200tisící návštěvník. O plavání
byl v aquacentru vloni stále
velký zájem. Proti původnímu
očekávání toto sportovní a rekreační zařízení na svůj provoz
vydělává. Největší zájem se
soustře uje na víkendové dny,
kdy se zde za jeden den vystřídá
přes tisíc návštěvníků.
* Na prvním pracovním jednání nového zastupitelstva
města byl schválen vyrovnaný
rozpočet na rok 2007 ve výši
589 milionů korun.
* V Rafinérském lesíku se
rozběhly práce, kterými radnice
zahájila přeměnu tohoto zanedbaného prostoru na městský
park a odpočinkovou zónu.

Foto: František Krejzek
Vánoční trhy esteticky vyplnily prostor náměstí T. G. Masaryka.

* Na Štědrý den všichni spolu - to je název tradičního setkání na náměstí T. G. Masaryka. Sešly se tu stovky lidí, aby
sledovaly živý příběh narození
Ježíška. Nevadil ani déš, který
místo sněhových vloček padal
na spokojené lidi dobré vůle.
Večer zakončil ohňostroj a půlnoční mše v kostele Božského
srdce Páně.
* Běh parkem absolvovali běžci na sněhu. Zima sice stále neukázala svou sílu, ale pro tradiční akci se přece jen uvolila
zasypat město třícentimetrovou
vrstvou sněhu a klesnout s teplotou vzduchu na nulu. Zúčastnilo se rekordních 97 běžců.
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Vítěz Longoni Cupu hrát nepřestane
V loňském roce získal Miroslav Andrejovský několik mistrovských ocenění ve
sportovním kulečníku na malém stole. Na jaře vybojoval titul mistra republiky
v kádru, v září se stal vítězem Cerkom Cupu (turnaj mistrů - obdoba Longoni Cupu)
a o měsíc později získal vicemistra v Helta Cupu (turnaj mistrů). V závěru roku se
mu podařilo na zelených stolech po třetím a druhém umístění získat také titul vítěze Longoni Cupu v Bohumíně. Díky Miroslavu Andrejovskému je Bohumín již
několik let na špičce v ligových soutěžích sportovního kulečníku.
Jak dlouho sportovní kulečník hrajete?
Začal jsem ve dvanácti letech a hned
jsem dostal přezdívku Malý Mirek. Nedosáhl jsem přes stůl na křídu, která ležela
na druhé straně. Tenkrát nebylo zvykem,
aby tak malý kluk začal hrát kulečník. Chodil tam i bratr a mě koule fascinovaly. Ve
třinácti jsem se stal nejmladším registrovaným hráčem, který hrál soutěže. V šestnácti přišla pauza a po vojně, v jednadvaceti, jsem se šel podívat do klubu. Hned
mi strčili do ruky tágo a dostal jsem první
»latu«. Už jsem nic neuměl. A štvalo mě,
že jsem prohrál s hráčem, kterého jsem
běžně porážel. To byl impuls, který mě
vyburcoval k intenzivnějšímu tréninku.
●

Kdy vůbec kulečník v Bohumíně začínal?
Na konci padesátých a začátku šedesátých let. V sedmdesátých letech už byl kulečník v drátovně. Bohumín se v té době
účastnil jako pořadatel mistrovství republiky, ale sám ještě nejvyšší soutěže nehrál.

Stál jste u zrodu nové herny, jaké to
tenkrát bylo?
Měli mě všichni za blázna, když jsem
v roce 1998 žádal o navýšení rozpočtu pro
kulečníkový oddíl a prosazoval novou hernu a nové stoly. Neměl jsem lehkou pozici,
nikdo mě tady moc neznal, hrál jsem po
celou dobu za jiné kluby. Nakonec po jednání s městským úřadem a tělovýchovnou
jednotou se záměr podařilo prosadit.
Musím vzpomenout mnoho mladých lidí,
kteří v té době chodili do veřejné herny
a kulečník milovali. Ti všichni pomáhali
nakonec při budování nové herny.
●

náš rozhovor

●

Říkal jste, že jste hrál za jiné kluby - kde?
V Bohumíně jsem hrál asi do roku 1984
nižší soutěže. Poprvé jsem si zahrál první
ligu v Třinci, kde jsem dva roky hrál za
místní klub. Pak následovaly Mariánské
Hory a po roce sedm let ve Vítkovicích.
Před návratem do Bohumína jsem hrál
ještě za pražský kulečníkový klub. Trénoval
jsem v Bohumíně a na zápasy jsem dojížděl.
Byla to nádherná doba. Neměl jsem žádné
starosti, jen jsem hrál. A to mě moc bavilo.
●

Te už vás to tak nebaví?
Ale baví, pořád stejně, ale přibyly starosti předsedy klubu, organizační problémy a v poslední době i existenční.
●

Jasně, město poskytuje příspěvek na člena
a těch nemáte příliš. Tyto peníze vás
nevytrhnout, Z čeho »žijete«?
Členové přispívají dvousetkorunou měsíčně na nejnutnější výdaje, jako je doprava při zápasech. Máme korunový roční
nájem za hernu a služby nám do loňského
roku platila Tělovýchovná jednota ŽDB.
To ale skončilo a je zle. Jednali jsme již se
zástupci města. Zatím není jasné, jak situaci
vyřešíme. Jedna z cest je získat sponzora,
jehož jméno se objeví v názvu našeho oddílu, a ten zaplatí teplo a další energie.
●

Před prosincovým turnajem Longoni Cup
jste prohlásil, že ho budete pořádat tak dlouho,
dokud ho nevyhrajete. A to se právě stalo.
Bylo to myšleno v žertu, ale existenční situace je skutečně vážná. Hrajeme ligu, býváme ve finále, pořádáme Longoni Cup mistrů,
ale v současné chvíli nic z toho není jisté.
●

▲ Na turnaji mistrů Longoni Cup Bohumín
se každoročně sejdou špičkoví hráči sportovního
kulečníku z celé republiky.
Foto na straně František Krejzek

▲ Miroslav Andrejovský vloni získal ve sportovním kulečníku několik mistrovských ocenění.
Je vybavení špičkového hráče drahé?
Stůl se čtyřcentimetrovou břidlicí se
pohybuje okolo padesáti tisíc korun, je
dobré, ale není nutné vyhřívání, každý půl
rok nové sukno a nové koule. Tágo se dá
koupit za pět set, ale také za dva tisíce.
●

K čemu je dobrý vyhřívaný stůl?
Rozdílné teploty mají vliv na techniku
hry, na vlastnosti odrazu, sukna a rychlost
hry. Hraje-li se ve stálé konstantní teplotě,
hra je rychlejší a techničtější.
●

Jak často dneska trénujete?
Jednou týdně. Bývaly doby, kdy jsem
trénoval dvoufázově, čtyři i více hodin
denně. Získal jsem techniku a te už mi
stačí jen oprašovat.
●

Co je při vaší hře nejdůležitější?
Nač se nejvíce soustřeujete?
Vždy se snažím ponořit zcela do hry,
maximálně se soustředit. K rozhodování
je toho dost. Nejprve musím rozhodnout,
od které koule chci hrát, pak kam udeřit
do své koule, kam do dvojky, kolik toho
musí oběhnout, kde chci chytit třetí kouli
a jak by měla vypadat pozice všech tří koulí po odehrání šouchu. Pak se musím rozhodnout pro sílu úderu.
●

Jak se na vašeho koníčka tváří rodina?
Žena má stále velkou trpělivost a to vytváří dobré zázemí. Ví, že kulečník mám
rád, a proto mě podporuje.
●

Jak dlouho chcete hrát sportovní kulečník?
Nejlepší světový hráč kulečníku Belgičan Koleman má letos sedmdesát let. Říká, že teprve te ho kulečník baví. Věk
u kulečníku nehraje roli. Doufám, že ho
budu hrát ještě dlouho.
Připravil František KREJZEK
●
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číslo 2/2007

Otakárek fenyklový (Papilio machaon)

poradna

Poznejme přírodu kolem nás

... když řádí živly
Pokud vás překvapí povodeň, vichřice či jiný živel, zachovejte si chladnou hlavu
a pokuste se řídit následujícími radami:

Jiří Šuhaj je obdivovatel a fotograf přírody kolem nás. Zdánlivě všední místa dovede popsat zajímavými informacemi
a zobrazit nevšedním pohledem objektivu. Postupně budeme
zveřejňovat zajímavosti o přírodě v Bohumíně a jeho okolí.
Tento druh otakárka je nádherný denní motýl, který žije
v Bohumíně na kulturních
loukách a v zahradách. Vyskytuje se zde sice nepříliš hojně,
ale každoročně ho můžeme
zastihnout ve všech městských
částech. Na jaře jej od druhé
poloviny dubna vídávám létat
dokonce ulicemi v centru
Nového Bohumína.
Otakárek fenyklový vytváří
od dubna do září zpravidla
dvě, v teplých oblastech i tři

generace. Potravou housenek
jsou, jak napovídá druhový
název, miříkovité rostliny (Apiaceae), například kopr, mrkev,
bedrníky apod. Malé housenky
napodobují ptačí trus, starší
jsou zbarveny výstražně a při
nebezpečí zastrašují nepřítele
vychlipováním oranžové vidlice (tzv. osmeterium). Tyto žlázy podobné tykadlům jsou
umístěny za hlavou a jejich
páchnoucí výměsky chrání housenku před nepřáteli. Kuklí se

▲ Otakárek fenyklový sající nektar z květu.

▲ Kopulující pár otakárků
fenyklových na květu štětky plané.
nejčastěji připevněné ke stonkům živných rostlin; kukly poslední generace přezimují.
V druhé polovině 20. století
prodělal druh v důsledku zavádění intenzivního zemědělství
značný pokles početnosti. Z tohoto důvodu byl v roce 1992
zařazen mezi ohrožené druhy.
V současnosti je díky útlumu
zemědělství všude rozšířený
a sehrává spíše roli tzv. vlajkového druhu - jedná se o velmi
nápadného a vzhledově atraktivního motýla, který může
zaštiovat ochranu prostředí
(biotopu) pro mnohé méně
»atraktivní«, ale vzácnější
druhy bezobratlých.
Text a foto Jiří ŠUHAJ

Podvodníci

Supermarket Lidl v kasárnách?

Měli to být pracovníci
elektráren ale nebyli. Poznal
to osmdesátiletý muž z Bohumína, který v neděli 28.
ledna uvěřil podvodníkům.
Falešní pracovníci elektráren se mu vnutili do rodinného domku, aby mu podle jeho
slov předali přeplatek z vyúčtování za elektřinu. Přeplatku se nedočkal, navíc byl okraden o 17 tisíc korun na hotovosti a vkladní knížku.
Když vám u dveří zazvoní
kdokoliv neznámý, raději neotvírejte. Nejvhodnější je okamžitě volat městskou policii
číslo 156 a oznámit své podezření strážníkům.
(luk)

Jak vypadá stavba marketu Lidl? Počítá se ještě s jeho výstavbou v kasárnách? Pokud ano, tak kdy?, ptá se náš čtenář.
otevření marketu Lidl v pro»S výstavbou supermarketu
storu bývalých kasáren plánuLidl v prostorách bývalých kasáje investor letos na podzim.
ren soukromá firma počítá. MěsPodle Sylvie Gabryšové ze
to už vydalo pro stavbu prodejny
stavebního odúzemní rozhodboru se invesnutí a v současptejte se
tor bude snažit
né době běží
zahájení výstavby urychlit
stavební řízení. Pokud se nestane
vzdáním se práva na odvolání
nic mimořádného, měli bychom
zúčastněných stran. Spolu se
vydat stavební povolení do konce
stavebním povolením bude
ledna a stavební práce tak bude
vyřízeno povolení na výstavbu
moci firma zahájit ihned po prakomunikací a parkoviště. Pro
vomocném nabytí stavebního řívybudování příjezdu k zásobození, což bude v únoru«, uvedl
vací rampě bude část betonové
Libor Radiňák, vedoucí sta(red)
zdi nahrazena novou.
vebního odboru. Dodal, že

* Ohlaste vzniklou škodu telefonicky na svou pojišovnu.
* Poři te si seznam poškozených věcí, pokud máte pořizovací doklady, připojte je
k němu.
* Evidujte náklady a práci,
které jste vynaložili na likvidaci škody. Tyto prokazatelně vynaložené náklady a práce mohou být součástí náhrady škody.
* Začněte s odstraňováním
škody, jakmile to bude možné.
Je vaší povinností předcházet
vzniku následných škod. Pokud je to nezbytné, musíte začít tyto práce provádět před
příjezdem mobilního technika. (V rámci možností lze provést provizorní zakrytí poškozené střešní krytiny apod., aby
nedocházelo ke zvětšování
a rozšiřování již vzniklé škody
- např. zatékáním při následném dešti.)
* Dokumentujte vzniklé
škody, zvláš pokud odstraňujete následky před prohlídkou
naším mobilním technikem.
* Pamatujte, že škoda na vašem majetku musí být průkazná. Nezapomeňte tedy na její
fotodokumentaci. Máte-li digitální fotoaparát, je nejlepší
cestou vypálit fotky na CD,
které předáte při návštěvě mobilnímu technikovi.
* Uschovejte poškozené věci, je-li to možné. Zbytky poškozených nebo zničených věcí (zejména poškozené krytiny) ponechejte v místě k následné prohlídce mobilním
technikem. Nebude-li to z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů možné, musíte zajistit průkaznost
výše škody (např. fotodokumentací) a doložit důvod odstranění těchto věcí (nařízení
hygienika, vyhláška apod.).
* Připravte si pojistnou
smlouvu. Není to pro likvidaci
škody nezbytně nutné, ale celý
proces to zrychlí .
Zdroj: Česká pojiš ovna
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Ve Skřečoni se mluvilo německy a anglicky
Jazyková soutěž žáků bohumínských škol proběhla
24. ledna v prostorách Základní školy ve Skřečoni. Zúčastnilo se jí 34 žáků.
Vítězná Masarykova škola
získala první cenu, kterou byl
DVD přehrávač. Vítězství jen
o jeden bod uniklo pořádající
škole na druhém místě. Třetí
se umístila škola na ulici Čs.
armády.
Nejlepší výkony v této soutěži v anglickém jazyce podali
žáci Gabriela Čejková (5. třída, Skřečoň), Denisa Dodko-

▲ Konverzace s učitelkami cizích jazyků z různých škol byla pro soutěžící asi nejtěžší zkouškou.
Foto: František Krejzek

Basketbalisté bojují o postup do kraje
Naši basketbalisté pokračují v dobrých výkonech. V lepší
skupině, kde se bojuje o postup do přeboru kraje, první tři zápasy s přehledem vyhráli. A to první dva zápasy odehráli
u ostravských soupeřů, za které hrají bývalí ligoví hráči z NH
Ostrava.
● SSK Vítkovice - TJ Bohumín 77:90. Body: Havlík 26,
Arabasz 20, L. Zdařil 15. Utkání hráči rozhodli ve druhém
poločase, kdy fyzicky soupeře
přehráli.
● VŠB Ostrava - TJ Bohumín 60:80. Body: V. Ziembin-

pozvánka
● Maratón na

spinnigových kolech
Občanské sdružení Aerobic Club - Bohumín připravuje zajímavou akci. Bude jí
tříhodinový maratón na spinnigových kolech.
Tři skupiny po patnácti lidech se budou střídat ve dvaceti minutových intervalech
pod dohledem a vedením lektora indoor cyclink.
První akce tohoto typu v Bohumíně se uskuteční 24. února od devíti hodin ve Sportcentru na Nerudově ulici.
Vzhledem k omezenému počtu účastníků je nutná rezervace. Volejte na 608 333 771,
(den)
Iveta Dendisová.

ski 25, Arabasz 22, L. Zdařil
14. Zápas basketbalisté opět
rozhodli až ve druhém poločase, kdy utkání vyhráli rychlými
protiútoky.
● TJ Bohumín - Start Havířov 84:72. Body: L. Zdařil 30,
Arabasz 16, V. Ziembinski 13.

Toto utkání se slabším soupeřem naši hráči podcenili a teprve v závěru zlepšenou obranou výsledek otočili a připsali
si tak třetí vítězství.
● Další utkání bohumínští
basketbalisté odehrají na domácí palubovce v pondělí
5. února v 19.30 hodin v tělocvičně SOU »Za Fajou«
proti OPF Karviná.
Alekos JAKOVIDIS,
předseda oddílu

Jak si vedou stolní tenisté
Po podzimní části soutěží se družstva oddílu stolního tenisu
TJ Bohumín umístila takto:
Družstvo "A" (divize Moravskoslezského kraje) skončilo na 7. místě ze 14. družstev.
Nejlepší úspěšnost z družstva
měl Josef Chlápek, 61,90 %,
celkově v soutěži na 20. místě.
Družstvo "B" (krajská soutěž, skupina A) skončilo na
8. místě z 12 družstev. Nejlepší

úspěšnost z družstva měl Vladimír Gráf, 76,92 %, celkově
v soutěži na 8. místě.
Družstvo "C" (regionální
soutěž) skončilo na 8. místě
z 11 družstev. Nejlepší úspěšnost měl Ondřej Bolcarovič,
100 % - 1. místo v soutěži.
Vladimír BITTNER

Darina Káňová nejen o sobě
Několikanásobná světová i česká mistryně v kulturistice
Darina Káňová bude únorovým hostem Maryšky. O sobě,
sportu i o výživě bude bohumínská kulturistka vyprávět v Salónu v úterý 13. února od 18 hodin. Informace o programu:
Kamila Smigová, tel. 606 847 612, Helena Červenková, tel.
(luk)
721 828 610.

vá (6. třída, Skřečoň), Denis
Walecki (7. třída, Masarykova), Christos Adamudis (8.
třída, Masarykova), Veronika
Uherková (9. třída, tř. Dr.
E. Beneše).
V němčině se mezi nejlepšími objevila Veronika Křaková
(5. třída, ul. Čs. armády), Jan
Škoda (6. třída, ul. Čs. armády), Hana Gasiorová (7. třída,
ulice Čs. armády), Marco
Běhal (8. třída, Skřečoň),
Tereza Planková (9. třída,
Skřečoň).
František KREJZEK

výsledky
● Šipky
Umístění v tabulkách k 25.
lednu po 14. kole.
1. liga:
5. místo DC Skulls Partyzán
"A" Bohumín
11. místo DC Tahiti Bohumín
2. liga:
8. místo Sportovka Bohumín
13. místo DC Skulls Partyzán "B" Bohumín
3. liga:
1. místo DC Hornet's Sportovka Bohumín
5. místo BC Team Sportovka Bohumín
7. místo Bingo Club Starý
Bohumín
(red)
● Ceny vstupného

do Aquacentra
Od ledna 2007 platí nové
ceny vstupného do Aquacentra. Od pondělí do pátku zůstává
nezměněno, o víkendu a svátcích zaplatíte za hodinu 80 korun (+30 Kč doplatek za další
hodinu). Zlevněné vstupné
(děti, senioři, studenti) je 50
korun na hodinu (+20 Kč doplatek za další hodinu)
Cena sauny se v týdnu nemění, o víkendu a svátcích je
vstupné na hodinu 110 korun,
(doplatek za další hodinu 30
Kč). Zlevněné vstupné na hodinu je 80 korun (doplatek za
další hodinu 20 Kč).
(red)
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Přes Himaláj na kole aneb dny plné zážitků
Deník bohumínské cestovatelky Soni Fialové, která
překonala himalájské velikány na kole. V deseti pokračováních můžete spolu s ní putovat v nadmořských výškách,
které se dají v Evropě přirovnat pouze k vrcholkům Alp.

18.8.2006
Další den byl volný program. My s Pavlem jsme po vydatné snídani s nádherným
výhledem na místní velikány
začali skládat naše vehikly tak,
aby byly zase po cestě letadlem
funkční. Ostatní, kteří byli
rychlejší a už měli poskládáno,
šli do města na obhlídku kláštera a modlitební zdi, pozorovat ruch města a běžný chod
tibetských rodin. Ženy perou

našli a s asi dvouhodinovým
zpožděním dorážíme. Dášu
nacházíme na odchodu, takže
výlet nakonec přece jen byl. Ve
Spitoku jsme si otočili modlitebním mlýnkem (ve směru
hodinových ručiček!) a pak zpáteční cesta do kopečka, která
trvala dvakrát déle než s kopce.
Rafáci se vracejí až kolem
devatenácté hodiny už najezení, takže na večeři vyrážíme
v pěti - Dvořáčkovi, my a Sváa. Večeře na terase byla dobrá
- tradičně momo a Godfater.
Netradiční pro nás Evropany
byla návštěva místního WC,
od kterého jsme dokonce dostali klíče. V domnění slušného WC na klíč jsme se vydali
ve tmě po šikmých schodech
vedoucích přes třímetrovou
díru, ve které tekla stoka. Na
konci byla budka s udusanou
hlínou a dírou v podlaze 20x
30 centimetrů. Všude tma jako v pytli a bez čelovky ani ránu. Vůbec, všechny cesty jsou
neosvětlené,
každý krám
deník
a dům má svůj
vlastní benzínový generátor
elektřiny, takže proud je jen po
setmění a do usnutí.

19.8.2006

▲ Majitelka penzionu Dorja,
kde jsme strávili první noci.
prádlo v potoce, děti v uniformách spěchají do školy, ve stokách podél chodníků se myjí
hrnce. Před každým krámkem
na tebe volají a nabízejí ti zboží.
Pokřikují: »Where are you
from?« a děti »Photo please!«.
Kolem třinácté hodiny vyráží většina zájezdu na rafting na
řece Indus. Zbytek, to jsme my
dva, Dáša a Sváa, chceme vyrazit na menší projíž ku na
kole ke klášteru Spitok. To bychom ale nebyli my, abychom
cestou z města nezabloudili.
Stačí jedna malá odbočka vedle a bloudíte po celém Lehu.
Navíc klíče od garáže s koly
v kapse. Nakonec jsme tu
správnou odbočku přece jen

Dnes ráno jsme měli nachystán budík na sedmou hodinu,
v osm pak snídaně a okolo půl
desáté vyrážíme na naši první
větší cyklistickou túru. Bágly
jsme naskládali, tedy spíše
nám byly naskládány, na dodávku a Stanzin, náš místní
průvodce, s ní vyrazil jako náš
doprovod, aby nás několikrát
za cestu pozdravil a psychicky
podpořil.
Prvních deset kilometrů až
ke klášteru Spitok jsme zvládli
bez potíží, byly totiž z kopce.
Pak ale následovala cesta náhorní plošinou dlouze do kopce, jak moc, to jsme zjistili až
cestou zpátky, kdy si to Michal
»drandil« rychlostí skoro osmdesát kilometrů za hodinu. Ve
vesnici Bangze byla krátká zastávka na oběd v místní putyce
- čínská polévka, sušenky a čaj
s mlékem. Následovaly serpentiny, které nás strašily
hned po výjezdu z hospody.
Brázdily je krásně zdobené ná-

▲ Klášter Spitok nedaleko letiště v Lehu.
kla áky, vojenské vozy a džípy. Každé auto bez výjimky zatroubí, když tě vidí, a všichni
mávají z okýnka a křičí »džilé«, což je Ladácký pozdrav.
Cesta vede
dál s nádherz cest
nými výhledy
na hory písku, za každou zatáčkou se skrývá jiný pohled.
Hory jako choroše vyrůstající
z jejich úpatí, hory jako kupy
písku na pískovišti poskládané
od nejmenší po největší. Dále
nekonečné množství kamenů,
občas nějaký modlitební pra-

2. díl

Fota: Soňa Fialová

porek či gompa nebo čorten
(malá čtvercová budova bílé
barvy s věžičkou stojící u cesty,
něco jako naše kapličky).
Museli jsme se rozhodnout,
kudy dál. Zpestřením byla
zkratka terénem prudce z kopce mezi skalami po kamenitopísčité cestě, skoro jako v těch
kovbojkách s Vinnetouem,
akorát místo koňů jsme měli
naše horská kola. Určitě úžasný zážitek, který mě nutil na
každé zatáčce zastavovat a fotit.
Pokračování příště

Poznámka k tématu:

Kolo mi ukradli. Ne tam, tady!
Kolo, se kterým jsem absolvovala Himalájské, téměř devíti set
kilometrové putování, už nemám. Před týdnem mi bylo odcizeno
v noci z garáže pod domem po překonání 2 zámků. Jeden od dveří
garáže a druhý od řetězu, kterým jsem měla kolo ve své vlastní garáži připoutané. To vše po předchozích zkušenostech, protože asi
2 měsíce před odjezdem do Indie mi kolo taky někdo z garáže ukradl. Už jsem myslela, že nikam nepojedu, nebýt mého manžela,
který mi pro jistotu, abych si cestu do Indie nerozmyslela, druhého dne bez mého vědomí koupil kolo nové.
Samozřejmě, že už mám opět nové kolo, ale mám o něho opravdu velký strach, což je pochopitelné. Ve městě je ohromná
kriminalita, hlavně co se týče krádeže kol. Určitě nejsem první ani
poslední. Systém čipování kol úplně selhal, zdá se mi zcela zbytečný, protože kola jsou stejně odvážena mimo město. Co nového
policie vymyslela proti organizovaným skupinám, které vytypované objekty vykrádají?
Ta kola jsou pro nás i citová záležitost, člověk se s takovou věcí
dost sžije, zvláš když ho to kolo bez nehod doveze takovou dálku
a do takových výšek.
Soňa FIALOVÁ
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Proč senátoři ODS a KSČM hlasovali proti obcím?
Senát na svém prosincovém zasedání zamítl novelu zákona, která by
zabraňovala na místa, kde obce regulují provoz nynějších hracích automatů, umísovat mnohem nebezpečnější tzv. videoloterijní terminály. Vyvstává tak mnoho otazníků.
Proč tuto novelu odmítl, když předtím návrh bez problémů prošel jednotlivými výbory, kde pro něj hlasovali
i senátoři, kteří jej pak následně zamítli na plénu Senátu? Co se za těch
několik dní mezi jednáním výborů
a pléna stalo tak významného, že
někteří senátoři změnili názor a nepodpořili obce v jejich boji s gamblerstvím? A proč se u této vysloveně »nepolitické novely« postavil nakonec klub senátorů ODS a oba senátoři z KSČM tak jednotně proti?
A proč tehdejší ministr financí Tlustý
z ODS odvolal hned po svém nástupu
vedoucího, který se snažil s obcemi
spolupracovat a dosadil na jeho místo člověka, který dříve pracoval pro
loterijní společnost? Proč nyní ministerstvo financí porušuje správní řád
a nebere obce, které vydaly vyhlášky
jako účastníky řízení? Náhoda?
V žádném případě nemám v úmyslu stavět tento problém politicky.
Vždy naopak přibývá obcí, jejichž
samosprávy téměř jednomyslně, bez
ohledu na stranickou příslušnost

Podpořili provozovatele heren!

I přesto věřím, že to obce a města
nevzdají. Že bude přibývat měst, ktezastupitelů, vydávají obecně závazné
rá budou automaty ve svých ulicích
vyhlášky a vymezují místa ve svých
zakazovat a povedou spory s minisměstech, kde si provoz heren nepřeterstvem financí až do důsledku. Bují. Chrání tak veřejný pořádek a klid
dou usilovat o to, aby z titulu vydav okolí bydlících občanů. A taky znených vyhlášek byli účastníky řízení.
snadňují zneužívání sociálních dáA neuspějí-li se svými nesouhlasy na
vek, protože ze
ministerstvu, tak
zkušeností vědí,
uspějí nakonec
politika
že jejich velká
u soudu. Věřím
část končí jinde než v potravinách
dokonce i tomu, že vláda vyslyší výa oblečení pro děti. Snaží se omezozvu Senátu a novelu připraví. Chci
vat následky gamblerství a souvisejívěřit i tomu, že tato novela zpřísní
cí trestné činnosti, kterou si hráči
provozování loterií a jiných podobopatřují finance pro svou vášeň. Vzdáných her a zvýší kompetence obcí.
vají se dobrovolně části obecních
A také chci věřit, že lobbisté neuspěpříjmů a nekladou si přitom nereálné
jí následně ve Sněmovně a pozměňocíle zcela vymýtit tento nešvar.
vacími návrhy nezvrátí požadovaný
Ale vzhledem k chybě ve starém zásmysl novely. Jen to bude o něco
koně o loteriích a díky pochybnému
později, než kdybychom tuto změnu
přístupu ministerstva financí, které
ve prospěch obcí schválili již nyní.
nebere tyto vyhlášky obcí v potaz při
Ale malý je ten, kdo malý má cíl.
povolování tzv. videoterminálů, se
P. S. U nás v Bohumíně jsme na
může ukázat, že bojují s větrnými
konci roku 2005 vydali obecně
mlýny. Proto nechápu, proč jim ODS,
závaznou vyhlášku, která zakazuje
která má v Senátu většinu, nepodala
provozování výherních hracích autopomocnou ruku a nepodpořila samomatů v místech, kde fungovaly velké
správu jako takovou.

herny. Jednomyslně. A stejně jednomyslně jsme v roce 2006 tuto vyhlášku třikrát rozšířili, když jsme se
dozvěděli o možném záměru vzniku
dalších heren. Od 1. ledna 2007 tak
v Bohumíně klesl počet hracích přístrojů z původních 140 na dnešních
30. V okolí bývalých heren je nyní
v noci klid. Na některých místech
jsou místo heren prodejny oděvů.
Ztrátu zhruba 5 milionů z provozu
heren rádi oželíme. Do automatů jich
totiž naši občané vložili ročně desetkrát tolik.
Ale i u nás již nastupují na místa
těchto automatů nové videoterminály, na nichž lze prohrát daleko větší
částky. Proti stanovisku ministrstva
financí, které je povoluje, budeme
protestovat.
A budeme si také dobře pamatovat, kteří provozovatelé ctí vůli zastupitelstva a podporují tak náš boj proti
následkům gamblerství, a kteří se
občanům kvůli vlastnímu zisku vysmívají. Boží mlýny melou pomalu.
Ale jistě.
Petr VÍCHA, starosta Bohumína
a senátor (ČSSD)
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Vzpomínky - úmrtí
Děkujeme všem
příbuzným, přátelům
a známým za květinové dary a za účast při
posledním rozloučení

s panem Janem
ŠIMČÍKEM,
který zemřel 14. ledna
2007 ve věku nedožitých 94 let.
Rovněž děkujeme všem, kteří tichou
vzpomínkou uctí jeho památku.
Zarmoucená rodina.
Čas plyne,
ale vzpomínky zůstávají.
Dne 23.1.2007
uplynulo 10. smutné
výročí úmrtí našeho
milovaného syna
a bratra

pana Milana MARIKOVSKÉHO
z Bohumína. Zároveň jsme 6.12.2006
vzpomněli jeho nedožité 50. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomíná maminka
a sourozenci s rodinami.
Kdo Tě měl rád,
ten vzpomíná,
kdo Tě miloval,
nezapomíná.



Dne 31.1.2007
jsme vzpomněli
10. smutné výročí,
kdy nás opustila naše maminka

paní Emílie HOLEŠOVÁ.
Vzpomínají dcery Karla a Alena
s rodinami.
Ruku Ti už, Rostíčku,
nepodáme, abychom Ti
mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme na Tebe
vždy vzpomínat.
Tvou smrtí naše láska,
Rostíčku, k Tobě nekončí.

Dne 2. února 2007
by se dožil 53 let můj milovaný přítel

pan Rostislav PŘÍLUČÍK
z Bohumína.
S láskou a úctou vzpomíná přítelkyně
Anna Suchánková s rodinou.

Čas plyne,
ale vzpomínky zůstávají.



Dne 2.2.2007
uplyne 15 let
od úmrtí
mého manžela

pana Gerharda WOLKA
ze Skřečoně.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka Gertruda
a synové Gerhard a Miroslav s rodinami.

Čas plyne,
ale vzpomínky zůstávají.
Dne 3. února uplyne
5 let od úmrtí

pana Jana
KUDLÍKA
ze Starého Bohumína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

programy
Centrum mladé rodiny Bobeš
bobes@bobescentrum.cz,
www.bobescentrum.cz,
tel. 604 800 100, 604 388 853 (herna)
7.2., 9 hodin pedikúra + kosmetička;
● 21.2., 10 hodin stříhání dětí;
● 28.2., 10 hodin nastřelování náušniček;
● 21.2., 10 hodin První pomoc u dětí;
● 15.2, 15.30 hodin MIMI karneval - aneb
jak to bylo za starých časů. Děti a rodiče
v »historické« masce dostanou dáreček
(vítány jsou všechny princezny, králové,
rytíři atp.);
● 22.2., 15 hodin Odpoledne pro rodiče
dětí se zdravotním problémem. V případě
zájmu, budou setkání pravidelná. Týká se
dětí v kojeneckém a batolecím věku, které
mají např. alergii, docházejí na rehabilitace, s tělesným i mentálním problémem.
V případě zájmu zprostředkujeme jako
hosta těchto setkání lékaře a další odborníky z oblastí, které vás trápí. Přijměte naše pozvání!
●

S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
Čas umí vše zahojit,
ale jsou ztráty,
které nepřebolí nikdy.
Dne 21. ledna 2007
jsme vzpomněli
4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil

pan Bronislav SZWANCZAR.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Marie, syn Tomáš, syn Jiří s manželkou,
dcera Martina s manželem a vnoučata
Mareček, Raduška a Zuzanka.

Rodinné centrum Slůně
Nerudova ulice, rcslune@centrum.cz,
tel. 604 999 147
8. února od 9 hodin Péče o dětské vlásky.
Povídání, rady a možnost ostříhání dětí.
● 14. února od 15 hodin Srdíčkový den,
malá oslava »Valentýna«.
● 16. února od 15 hodin I my jsme byli Slůňata. První oficiální setkání rodinek, které
prošly centrem za dobu jeho trvání.
● 22. února v 10 hodin Veselé zpívání
u klavíru s tetou Magdou.
● 23. února od 17 hodin Tvořivý podvečer
pro ženy. Nutno předem objednat na tel.
604 999 147.
● 26. února v 10 hodin Raná péče na téma
dětský vývoj.
(red)
●

Naposledy jsme se rozloučili
Štefan Mitra, * 1942, Bohumín,
Marie Bačová, * 1941, Bohumín-Vrbice
Marianna Ulmannová, * 1912,
Starý Bohumín
Irena Břesková, * 1942, Bohumín
Stanislava Bartušková, * 1931, Bohumín
Zlatoňka Skovajsová, * 1927, Bohumín
Jan Šimčík, * 1913, Bohumín
Roman Valčikevič, 1940, Bohumín
Pavel Ciosk, * 1960, Bohumín-Pudlov
Josef Zych, * 1945, Bohumín-Pudlov

René Duda, * 1973, Bohumín
Bedřiška Rechbergová, * 1945, BohumínPudlov
Helena Cielepová, * 1924, BohumínSkřečoň
Vlasta Lekkiová, * 1954, Bohumín-Vrbice
Karel Foltera, * 1947, Bohumín
Josef Chlapek, * 1950, Bohumín
Miroslav Sikora, * 1929, Bohumín
Vlasta Szeligová, * 1928, Bohumín-Záblatí
Emil Langa, * 1941, Starý Bohumín
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Blahopřání - jubilea

Naše milá babičko,
a Ti slouží zdravíčko.
Bu tu s námi
ještě zdlouha, je to
naše velká touha.
Radost ze života měj,
když je nejhůř,
tak se směj.

Dne 1. února oslaví
své krásné
90. narozeniny

pan Valtr
JURÁK.
Do dalších let přejí
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
syn Jan s manželkou Annou,
vnoučata Tomáš a Iveta
a pravnoučata Katka a Filip.



Dne 1. února 2007 oslaví
svých krásných 85 let



paní Marie POPADIUKOVÁ.
Vše nejlepší s láskou přeje manžel Jan
a syn Henryk s rodinou.

Noví občánci města
Do pamětní knihy města
Bohumína byli zapsáni:
Zdeněk Omasta
Patricie Hanusková
Iveta Bobková
David Mikeska
Ondřej Maixner
Sofie Honkyšová
Anabel Holubová
Vanessa Molek
Jan Rábl
Patrik Borovčík

Markéta Schmidtová
Michal Maděřič
Jakub Piszczek
Jan Vyletělek
Lukáš Gábor
Alena Fonšová
Adéla Neuwirthová
Barbora Masná
Vanesa Holubová
Michal Zajac
Claudie Valerie Nawratová
Hana Dobrocká
František Pudich

Dne 2. února 2007
oslaví své
75. narozeniny

pan Erich
BALARIN.
Vše nejlepší,
hodně štěstí,
spokojenosti, lásky a pevné zdraví
přejí manželka Věra,
dcera Jana,
syn Jaroslav s manželkou Evou
a vnučky Michalka a Helenka.

Řekli si své ANO
Tomáš Kluz a Lada Górniaková, oba z Bohumína;

Roman Sedláček a Naděžda
Hradilová, oba z Bohumína;

Rudolf Kroščen a Božena
Kroščenová, oba z Bohumína;

Roman Koltun z Bohumína
a Eva Rotreklová z Ostravy.

... nejoblíbenější jména dětí narozených v roce 2006 jsou Jan
a Tereza nebo Terezie (dále také Ondřej, Vojtěch, Adéla a Karolína). V roce 2006 se narodilo bohumínským maminkám o třetinu
více dětí než v roce 2005.
(red)

víte, že...

Kam v Bohumíně v únoru?
● 1.2. až 2.3. Jak to vidí
Škorpión. Výstava výtvarného klubu DDM Škorpión.
Městská knihovna - Malá galerie na chodbě.
● 1.2. v 16 hodin Sokol Bohumín C - UNIE Hlubina E.
Městská soutěž v kuželkách.
Herna Na Kuželně.
● 2.2. v 19 hodin Ples Bonatransu.
● 2.2. až 28.2. Výstava malíře a básníka Petra Korče.
Vernisáž 2.2. v 17 hodin. Salón Maryška, nám. T. G.M.
● 3.2. v 19 hodin Šibřinky
ve znamení proměn. S živou
hudbou a domácím občerstvením. Sokolovna Záblatí.
● 3.2. v 19 hodin Sokolský
ples. Sál Bochemie, předtančení, tombola, číslované stoly.
Hraje skupina Rufus.
● 6.2. ve 14 hodin Městské
kolo ve skoku vysokém.

Mladší a starší žáci a žákyně,
tělocvična ZŠ Čs. armády.
● 7.2. v 9 hodin Krásná
středa - kosmetika, pedikúra.
Centrum Bobeš.
● 7.2. v 17 hodin Indií od severu na jih. Vyprávění Jana F.
Teistera z cesty na indický subkontinent. Městská knihovna.
● 8.2. v 9 hodin Péče o dětské vlásky. Centrum Slůně.
● 8.2. v 16 hodin Sokol Bohumín B - UNIE Hlubina C.
Městský přebor v kuželkách.
Herna Na Kuželně.
● 8.2. v 19 hodin Mrštíkové:
Maryša. Zájezd do Divadla
Antonína Dvořáka. Odjezd
autobusu v 18.15 od knihovny.
● 9.2. v 19 hodin XI. Reprezentační ples městského úřadu. Ples se uskuteční u příležitosti 100. výročí založení parku Petra Bezruče. Dům služeb
ŽDB Group, a.s.



● 10.2. v 9 hodin Sokol Bohumín A - Lipník n. B. Krajský přebor v kuželkách. Herna Na Kuželně.
● 10.2. ve 13 hodin BC Bohumín - KIMEX Havířov. Billiard - 1. liga B, herna BC Bohumín, nám. Budoucnosti.
● 10.2. v 19 hodin Zahrádkářský ples. Sál PZKO Bohumín, vstupné 80 korun, hudba
Eda Rakus, občerstvení bohatá tombola.
● 10.2. - 17.2. Jarní tábor na
sněhu. Jarní prázdniny ve středisku DDM v Jablunkově-Návsí. Přihlášky předem v DDM.
● 12.2.- 16.2. od 9 do 15 hodin Příměstský jarní tábor.
Sportovní hry, společenské
hry, počítače, bowling a návštěva aquacentra. Pro děti
a mládež od 7 do 17 let. Obědy
zajištěny. Účastníci tábora
jsou pojištěni. Přihlášky

a informace v DDM, tel. 596
013 131, 603 149 346.
● 13.2. v 18 hodin Darina
Káňová nejen o sobě. Bohumínská kulturistka bude vyprávět o sobě, sportu i o výživě. Salón Maryška.
● 14.2. v 15 hodin Srdíčkový den. Malá oslava »Valentýna«, Rodinné centrum Slůně.
● 15.2. v 15.30 hodin MIMI
karneval aneb jak to bylo za
starých časů. Děti a rodiče
v »historické« masce dostanou
dáreček (vítány jsou všechny
princezny, králové, rytíři atp.)
Centrum Bobeš.
● 15.2. v 16.30 hodin Sokol
Bohumín C - Dobroslavice B.
Městská soutěž v kuželkách.
Herna Na Kuželně.
● 17.2. v 20 hodin Sportovní ples Viktorie Bohumín.
Hudba DUO SAL, Sál PZKO
Bohumín.
● 17.2. v 19 hodin Sportovní ples. Sál PZKO Bohumín,
předprodej 724 778 030.
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STUDIO STYL
* hubnutí a formování postavy
* vyhlazování celulitidy
* turbosolárium, 6 Kč/min.

N
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Kostelní 363, 735 81 Bohumín, tel. 776 344 801

inzerce
Vyměním st. byt II. kat.
2+1 za 3+1 II. i I. kat., nízký
nájem. ✆ 603 429 131 nebo
731 564 929.
● Půjčky od 10 000 Kč bez
poplatků předem, vyřízeno do
3 dnů i matkám na MD,
✆ 607 949 745.
● Nabízíme komplexní čištění kanalizačních sítí, dešové
kanalizace, včetně domovských
systémů, ✆ 596 083 210.
● Nabízíme přepravu a dopravu Avií-kontejner, ✆ 596
083 210.
● Koupím rod. dům v Bohumíně, Dolní Lutyni a okolí,
event. dr. byt, hotovost, nabídněte, ✆ 775 075 979.
● Kdo daruje nebo levně
prodá použitou venkovní dlažbu, odvoz zajistím, Bohumín,
✆ 777 979 158.
● Mladý lékař nutně koupí
dr. byt v Bohumíně, spěchá,
platím hotově, ne přes realitku, ✆ 777 299 698.
● Prodám Felicii, zelená
metalíza, najeto 31 000 km,
✆ 596 033 300.
● Stavební firma z Bohumína přijme mzdovou účetní. Požadujeme SŠ, praxi
v oboru. Životopis zasílejte na
adresu: Bohumínská stavební,
Čs. armády 505, 735 81 Bohu●

● Půjčky pro každého i bez
příjmu: volejte 737 562 908!
Nechcete půjčku, ale potřebujete si vydělat? Pak hledáme
právě vás.
● Koupím dr. byt 2+1 s balkonem v Bohumíně, ✆ 732
446 041.
● Koupím byt v Bohumíně, platím hotově, i zadlužený.
✆ 732 474 853.
● Koupím RD v Bohumíně a okolí, platba ihned v hotovosti, ✆ 608 370 379.
● Koupím RD v Bohumíně
a okolí. Nabídněte prosím, cenu respektuji. ✆ 606 710 464.
● Koupím dr. byt nebo
v os. vlastnictví, velikost nerozhoduje. Nabídněte, ✆ 724
620 130.
● Půjčky, řešení dluhů
a exekucí, ✆ 732 474 853.
● Opravy autoplastů - nárazníky, podběhy, světla, kapotáže motocyklů. ✆ 603 723
029, 732 517 019 - Starý Bohumín.
● Pronajmu nově rekonstruovaný byt 1+1, Štefánikova 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.

pozvánka
mín, e-mail: sebera@bohumínskastavebni.cz
● Bohumínská stavební
přijme stavbyvedoucího v oboru pozemní stavitelství. Požadujeme VŠ nebo SŠ, praxi
v oboru, ŘP. Životopis posílejte na adresu: Bohumínská stavební, Čs. armády 505, 735 81
Bohumín, e-mail: sebera@bohumínskastavebni.cz.
● Koupím stav. pozemek
v Dolní Lutyni, Rychvaldu
a okolí, inž. sítě, 6 - 9 arů,
✆ 597 578 616 po 20. hod.,
mob. 731 130 681
● Prodám rekr. chalupu na
Kysuci. Celoročně obyvatelná, obec. vodovod, 380/220 V,
výborný dojezd v létě i v zimě.
2+kk v přízemí, 2 obyt. míst.
v 1. NP, celá podsklepená (kámen). Součástí prodeje je stodola (dřevo+kámen). Cena
dohodou. ✆ 597 578 616 po
20. hod., mob. 731 130 681.
● Prodám zařízení bytu letiště + skříň + lustr, obývací
stěnu + lustr. Vše 1 000 Kč.
✆ 608 754 196.

● Salón Maryška

připravuje
V únoru hostí Salón Maryška výstavu malíře a básníka Petra Korče nazvanou »Hrady a zámky Čech, Moravy
a Slezska malbou i slovem«.
Vernisáž výstavy proběhne
v pátek 2. února v 17 hodin.
Zazní zde poezie z připravované sbírky Petra Korče »Poezie
duše«. Recituje Sisi Binarová,
hudební doprovod Martin Neumann. Následuje hudební koncert hostů z folk-rockové kapely I.C.Q. Výstava potrvá v Salónu Maryška do konce února,
otevřeno vždy v úterý a ve
čtvrtek od 15 do 18 hodin.
(red)

víte, že...
... v letošní Tříkrálové sbírce
se v Bohumíně vybralo 94 824
korun? Je to o pět tisíc více,
než v loňském roce.
(red)

Ceny inzerce v OKU
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
3-4x
5 x a více
Cena za 1 cm

2

sleva 10 %
sleva 20 %
15 Kč

AZ

AZ FIN servis, s.r.o.

Bezručova 300, 735 93 Bohumín
fax : 596 082 810
www.azfinservis.cz
obchod@azfinservis.cz
FIN servis, s.r.o.

tel.: 596 082 019, 596 083 386, 596 082 016
mob.: 731 437 663, 731 437 538, 731 437 689
ROZSAH ČINNOSTI:
● strojírenská výroba - svařování, obrábění a povrchová úprava kovů
● elektromontáže - elektroinstalace, výroba rozvaděčů, opravy elektromotorů, opravy svařovacích agregátů, opravy, údržba a servis zařízení VN
● revize vyhrazených technických zařízení ● práškové lakování komaxitování kovů až do 6,5 m délky dílů ● stavební a stolařská výroba
NABÍZENÉ SLUŽBY:
● opravy, renovace a elektroinstalace strojů a technologických zařízení
průmyslu ● práškové lakování kovových výrobků a dílů (včetně hliníku
a pozinku) ● kooperace, subdodavatelské práce pro dodavatele
velkých celků ● opravy a rekonstrukce domů, bytů, kanceláří ● rozvody
elektřiny, vody a plynu (včetně revizí) ● výstavba příček, obklady, dlažby, podlahy, instalatérské, stolařské a malířské práce ● zateplení budov, klempířské, pokrývačské a tesařské práce, výkopy a úpravy
terénu ● výstavba kotelen na klíč (obytné domy, školy, úřady,…)
MALOOBCHODNÍ PRODEJNA
Bohumín, Studentská 182, tel. 596 012 572
● železářství ● barvy ● domácí potřeby ● výrobky Viadrus

RELAX studio

AB Veterinární klinika − MVDr. Martin Novák
AKCE v měsíci únoru: »PÉČE O SENIORY«
PROGRAM CELKOVÉHO PREVENTIVNÍHO
VYŠETŘENÍ PRO ZVÍŘATA STARŠÍ 7 LET

indd 1

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

Péče o seniory zahrnuje: celkové klinické vyšetření, odběr a vyšetření
krve (zjistíme stav ledvin a jater, cholesterol, cukr), vyšetření moči,
EKG−vyšetření srdce, UZV−vyšetření močopohlavního aparátu.
U nekastrovaných psů kontrolu prostaty, u fen a koček kontrolu mléčné
žlázy. Za zvýhodněnou cenu 4 9 0 K č (běžná cena 1150 Kč)
Více na tel.: 5 9 6 0 1 2 1 4 6 , nebo www.abvet.cz

CENÍK INZERCE najdete na stránkách města www.mesto-bohumin.cz.

Petr Nevyjel
účetní

PRODEJNA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

MALOVÁNÍ

Bohumín-Záblatí, Na Úvoze 372, tel.: 724 952 404
OTEVŘENO PO - PÁ 8-12 a 14-19, SO 8-12 hod.

byty, firmy, RD

- nejnižší ceny na trhu (včetně
internetových obchodů)
- dostatek času na předvedení a vyzkoušení
- dopravu v Bohumíně zdarma
- 7,5 % u
á akce oto inzerát
v
o
- záruka 30 měsíců
n
e
h
C
žení to
- radost z krásného nástroje po předlo

Reg. KA

105x

■ 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

zpracování mezd
účetnictví
a daňová evidence
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Web:

596 014 417
603 478 991
nevyjel@click.cz
sweb.cz/petr.nevyjel

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P. O. Box 61
735 81 Bohumín 1
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