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▲ V programu plesu Městského úřadu Bohumín vystoupili sokolníci a jejich dravci.. Foto: Lucie Balcarová

Ze stoleté historie bohumínského parkuZe stoleté historie bohumínského parku

Ples byl věnován 100. výročí parku
Tradiční reprezentační

ples Městského úřadu Bohu-
mín má za sebou 11. ročník.
Konal se ve znamení stoleté-
ho výročí založení parku
Petra Bezruče a podle toho
byl vyzdoben i sál a ostatní
prostory, v nichž se ples ode-
hrával.

Více než půl tisícovky ná-
vštěvníků se v průběhu páteč-
ního večera 9. února v domě
služeb ŽDB Group bavilo ne-
jen tancem, ale také překvapi-
vými čísly programu i bohatou
tombolou. 

Prvním překvapením byla 
efektní ohňová show, při které
se tajil dech (nejvíce asi službu
konajícím hasičům, kteří měli
nejvyšší stupeň pohotovosti).
Překvapením večera se stalo
vystoupení sokolníků s živými
dravci, kteří kroužili nad ta-
nečním parketem i nad užaslý-
mi diváky.

Další zajímavostí plesu byla
bohatá tombola, ve které se
sešlo sto šedesát cen. Všechny

do tomboly věnovaly bohu-
mínské firmy a společnosti.
Nechyběli ani dárci z Ostravy.
Každý host si svůj osud rozho-
dl již u vstupu do sálu, kde si
vylosoval výhru ve vstupní

tombole. Hlavní tombola se
losovala před půlnocí. Mezi
cenami byly vrtačky, navigace
GPS, přenosný DVD přehrá-
vač, poukaz na zájezd do za-
hraničí, LCD monitor, tiskár-

na k počítači, digitální fotoa-
parát, jízdní kolo, fritovací hr-
nec, set top box, mobilní tele-
fon, sady nářadí pro kutily 
a další zajímavé ceny. 

František KREJZEK
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tího parku (viz foto Františka
Krejzka). Na svém místě leží

základní kámen dodnes. Kaž-

dý, kdo do parku vstoupí

hlavní bránou na rohu Pala-

chovy a Štefánikovy ulice, si

kamenu určitě všimne. 

Během následujících dvou

let byla bažantnice citlivě pře-

měněna na anglický park.

(Dokončení na str. 10 - 11)

Zemský hejtman, majitel
bohumínského panství hrabě
Larisch-Mönnich, který tuto
myšlenku podporoval, nabídl
zastupitelstvu, že obci daruje
část své bažantnice. Ta by by-
la upravena na městský park,
v němž by se císařův pomník
důstojně vyjímal. 

Nabídka byla s díky přijata
a v roce 1907 byl slavnostně
položen základní kámen příš-

Když se blížilo 60. výročí nastoupení císaře Františka Jose-
fa I. na rakouský, český a uherský trůn, přijalo zastupitelstvo
obce Šunychl-Bohumín-nádraží jednomyslné rozhodnutí
postavit milovanému císaři pomník.
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Schváleny byly Hlavní cíle
rady města na rok 2007, pro-
jednávaly se finanční záleži-
tosti - předběžné výsledky hos-
podaření uplynulého roku 
i možnosti získávání dotací do
rozpočtu města. 

■ Investice 
Přehled všech investic měs-

ta, s rozdělením do ucelených
okruhů na investice do bydle-
ní a nebytových prostor, škol-
ství, zdravotnictví, kultury 
a sportu, dopravy a komunika-
cí, vodního hospodářství, od-
padového hospodářství, tepel-
ného hospodářství a veřejné-
ho osvětlení, je shrnut v doku-
mentu nazvaném investiční
koncepce. Ta je zpracována do
roku 2010 a každoročně jsou
upřesňovány priority v jednot-
livých oblastech. Debata s při-
pomínkami probíhala i nad
projektovými dokumentacemi
chystaných staveb, například
nad propojením náměstí ve
Starém Bohumíně na starý
hraniční přechod, úpravou
centra města kolem kina, re-
konstrukcí Domu služeb na
náměstí Budoucnosti, novým
parkovištěm místo volejbalo-
vých kurtů u nádraží ČD, pro-
jektem víceúčelové haly. 

■ Školství
Jaká je perspektiva školství

ve městě, budeme mít dosta-
tek dětí na naplnění tříd? I ty-
to otázky padaly při projedná-

vání výhledu vzdělávání nejen
dětí a mládeže, ale i dospělých.
Zajímavé byly náměty k zámě-
ru nastartování aktivit vysoké
školy v Bohumíně. Tyto nové
možnosti pro město se nachází
ještě v teoretické rovině. Věř-
me, že se časem stanou reali-
tou a pak našim čtenářům při-
neseme včas další informace. 

■ Rozvoj sportovišť
Věděli jste, že v letech 2002

až 2006 bylo vloženo do vý-
stavby hřiš�, dětských koutků
a ostatních akcí pro sportovní
a zájmové vyžití 17 milionů
660 tisíc korun? Kromě toho
byly z rozpočtu města dotová-
ny i opravy a investice spor-
tovních subjektů do jejich ne-
movitostí. Největší finanční
injekci dostal TJ Sokol Bohu-
mín (564 tisíc korun) na gene-
rální opravu kurtů v areálu
Kuželna a na přístavbu kužel-
kárny (379 tisíc korun) a TJ
Sokol Záblatí (135 tisíc korun)
na opravu Sokolovny. V loň-
ském roce získalo město do
svého vlastnictví i tři sportov-
ní areály pro kopanou - »Faja«
na Revoluční ulici, »Rapid«
na Janáčkově ulici a areál na
Ostravské ulici ve Vrbici. Fot-
balovému klubu Bohumín je
každý areál pronajat za symbo-
lickou stokorunu. Jaká je další
vize využití sportoviš�? Je reál-
né využít i v budoucnu všech-
ny areály v rozsahu jako do-

sud, je nutné některý provoz
utlumit, případně využít plo-
chu jiným způsobem? Při roz-
hodování je podstatným uka-
zatelem i poloha. Aby mohla
být stanovena potřeba oprav,
včetně vyčíslení nákladů, bylo
zpracováno technické posou-
zení stavebního stavu jednot-
livých fotbalových areálů. Do
budoucna by měly být fotbalo-
vé aktivity soustředěny na hřiš-
ti Rapidu na Janáčkově ulici,
který by měl být vylepšen umě-
lým trávníkem. 

■ Kultura
Rada města se zabývala otáz-

kou vytvoření jednoho zaříze-
ní, které by v sobě zahrnovalo
ucelenou nabídku kulturního
vyžití. Tento subjekt by zajiš�o-
val provoz kina, včetně letního,
kulturu školám, vlastní kultur-
ní pořady i dovážené profesio-
nální pořady, besedy či služby
infocentra. V současné době
kromě občanských sdružení za-
jiš�ují kulturu dvě městské pří-
spěvkové organizace - Kulturní
agentura Radost a knihovna. 

■ Omezené parkování
Přijeli jste do středu města 

a chtěli si rychle vyřídit napří-
klad finanční transakci v ko-
merční bance či ve spořitelně
na tř. Dr. E. Beneše, ale ne-
mohli jste zaparkovat? Od
března by se vám to již stát ne-
mělo. Odbor dopravy zmapo-
val možnosti parkování v cent-
ru města a doporučil na tř. Dr.
E. Beneše a v Komenského 
ulici časově omezené stání 
s parkovacím kotoučem. 

■ Strategický plán
Základní záměry a cíle města

a stanovení směrů jeho rozvo-
je jsou obsaženy ve strategic-
kém plánu. Ten byl schválen
zastupitelstvem města v květ-
nu roku 2002 a ve dvouletých
intervalech byla prováděna je-
ho aktualizace. Většina v něm
vytčených záměrů již byla na-
plněna, stojíme tedy před nut-
ností jeho obnovení. Jeho dů-
ležitost je podložena i povin-
ností doložit soulad našich
projektů s regionální a národ-
ní strategií při podávání žádo-

stí o poskytnutí dotace z Ev-
ropských fondů. Vypracování
strategického plánu do defini-
tivní podoby je předpokládáno
do listopadu letošního roku,
rozhodovat o jeho pořízení bu-
de zastupitelstvo na svém za-
sedání 28. února. 

■ Sociální služby
Městským zařízením, které

je zaměřeno na poskytování
sociální péče, je příspěvková
organizace Centrum sociál-
ních služeb. V současné době
ji provozuje ve formě ambu-
lantní v zařízení denního sta-
cionáře Domovinka pro men-
tálně postiženou mládež a ve
formě terénní, poskytováním
pečovatelských služeb v přiro-
zeném prostředí příjemců. Od
ledna letošního roku se změni-
ly podmínky pro poskytování
služeb sociální péče, změnil se
systém příspěvků, posuzuje se
soběstačnost osob. To vše má
dopad na ekonomiku provozu.
Důležité je nastavit cenu slu-
žeb tak, aby nebyla zhoršena
finanční situace rodin, ale aby
nebyl nadmíru odčerpáván ani
rozpočet města. Cílem je rozší-
řit nabídku činností za odpoví-
dající cenu, zachovat jejich vy-
nikající kvalitu a včas reagovat
na potřeby našich občanů.

■ Bytový fond města
Při projednávání stavu byto-

vého fondu se rada města za-
měřila zejména na problema-
tické lokality s přihlédnutím 
k fyzickému stavu nemovitostí
i k sociální struktuře nájemců.
Do problémových lokalit je za-
řazeno 249 bytů, z toho 88 by-
tů obývají dlužníci. Celkové
pohledávky města dosáhly výše
přes 17 milionů korun, jejich
vymáhání napomáhají také te-
rénní zaměstnanci. A závěr?
Minimalizovat toleranci vůči
neplatičům a individuálně po-
suzovat podmínky přidělení
bytů. Na druhé straně je město
vždy ochotno spolupracovat 
s těmi, kteří chtějí svoji momen-
tální insolventnost řešit a po-
žádají o splátkový kalendář.

Dagmar FIALOVÁ, 
tajemnice MěÚ

Hlavní cíle rady města na rok 2007
Z jednání městských orgánůSpousta koncepčních, výhledových materiálů čekala radní

města na programu 7. zasedání. Pro diskuzi nad dlouhodobý-
mi úkoly si členové rady města vyčlenili dva dny, 26. a 27. led-
na, které věnovali důkladnému rozboru všech záměrů, které
ovlivní budoucnost našeho města.

▲ Za poslední čtyři roky stála výstavba hřiš�, dětských koutků a ostat-
ních akcí pro sportovní a zájmové vyžití radnici téměř 18 milionů korun.

Foto: František Krejzek
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Letošní opravy domovního fondu

O městské byty v Bohumíně se licituje v budově bohumín-
ské radnice v I. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří
230. Vyvolávací cena je 24 korun za metr čtvereční. Město na-
bízí k licitaci tyto byty:

● Byt na náměstí T. G. Ma-
saryka 940, 1+2, kategorie I.,
číslo 2, v 1. nadzemním podla-
ží. Celková plocha 52,61 m2,
pro výpočet nájemného 48,36
m2. Prohlídka bytu 20.2. v do-
bě od 9 do 9.30 hodin. Licita-
ce se koná 21.2. v 16.30 hodin.

● Byt na ulici Čs. armády
1052, 1+3, kategorie I., číslo
55, v 12. nadzemním podlaží.
Celková plocha 60,67 m2, pro
výpočet nájemného 56,87 m2.
Prohlídka bytu 23.2. v době
od 8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 26.2. v 16 hodin. 

● Byt na ulici Alešově
1070, 0+1, kategorie I., číslo
67, v 12. nadzemním podlaží.
Celková plocha 30,72 m2, pro
výpočet nájemného 27,03 m2.
Prohlídka bytu 22.2. v době
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 26.2. v 16.15 hodin. 

● Byt na ulici Čs. armády
1052, 1+3, kategorie I., číslo
48, v 10. nadzemním podlaží.

Celková plocha 60,67 m2, pro
výpočet nájemného 56,87 m2.
Prohlídka bytu 23.2. v době
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 26.2. v 16.30 hodin.

● Byt na ulici Mírové 1015,
1+2, I., číslo 53, v 14. nadzem-
ním podlaží. Celková plocha
48,47 m2, pro výpočet nájem-
ného 44,49 m2. Prohlídka bytu
27.2. od 10 do 10.30 hodin. Li-
citace se koná 28.2. v 16 hodin.

● Byt na ulici Okružní
1068, Bohumín 1+1, katego-
rie I., číslo 19, v 2. nadzemním
podlaží. Celková plocha 29,84
m2, pro výpočet nájemného
25,76 m2. Prohlídka bytu 27.2.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 28.2. v 16.15 hodin.

● Byt na ulici Okružní
1055, 1+1, I., číslo 17, ve 4. nad-
zemním podlaží. Celková plo-
cha 38,61 m2, pro výpočet nájem-
ného 35,48 m2. Prohlídka bytu
27.2. od 8.30 do 9 hodin. Licita-
ce se koná 28.2. v 16.30 hodin. 

● Byt na ulici Okružní 383,
1+1, kategorie II., číslo 5, v 1.
nadzemním podlaží. Celková
plocha 59,86 m2, pro výpočet
nájemného 48,26 m2. Prohlíd-
ka bytu 27.2. v době od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
28.2. v 16.45 hodin.

● Byt na ulici Jateční 152,
1+1, kategorie I., číslo 34, v 3.
nadzemním podlaží. Celková
plocha 29,65 m2, pro výpočet
nájemného 27,38 m2. Prohlíd-
ka bytu 2.3. v době od 11 do
11.30 hodin. Licitace se koná
5.3. v 16 hodin.

● Byt na ulici Mírové 1015,
1+3, kategorie I., číslo 21, v 5.
nadzemním podlaží. Celková
plocha 56,13 m2 pro výpočet
nájemného 53,37 m2. Prohlíd-
ka bytu 1.3. v době od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
5.3. v 16.15 hodin.

● Byt na ulici Nerudova
1157, 1+1, kategorie I., číslo 7,
ve 2. nadzemním podlaží. Cel-
ková plocha 51,49 m2, pro vý-
počet nájemného 45,12 m2.
Prohlídka bytu 2.3. v době od
9.30 do 10 hodin. Licitace se ko-
ná 5.3. v 16.30 hodin. (ban)

Licitace městských bytů 1. kategorie

Č.p. Ulice Druh opravy

1072 Čs. armády Oprava střechy vč. zateplení

682 Studentská Výměna oken, oprava střechy

686 Studentská Výměna oken, přepojení
kanalizace na ČOV vč. zrušení
septiku, oprava střechy

678, 679 Studentská Výměna oken, přepojení na ČOV
vč. zrušení septiku, oprava střechy

1042 až 1050 Čs. armády Výměna oken a meziokenních
vložek, oprava domofonů

918 až 920 Vrchlického Oprava elektroinstalace, výměna
oken, přepojení na ČOV 

291 až 311 Budovatelská Výměna oken, zateplení štítů, 
lokální opravy omítek

404 Kostelní Instalace ústředního vytápění 
v bytech domu

Vloni rada města Bohumína schválila plán oprav domovního fondu na rok 2007, na který
vyčlenila z rozpočtu zhruba 31 milionů korun. I když tento plán oprav již byl v září minulého
roku prezentován na našich stránkách, pro osvěžení paměti ho znovu uvádíme.

Stejně jako minulý rok se 
opravy budou prioritně týkat
výměny oken. Ta se budou
měnit ve 37 vchodech, kde je
232 bytů. Vedle těchto oprav
byly zařazeny u starších domů
na ulici Studentské i střední 
opravy střech a přepojení ka-
nalizací domů na čistírnu od-
padních vod se zrušením pů-
vodních septiků. Na Vrchlic-
kého ulici budeme současně 
s okny provádět i opravu elekt-
roinstalace, v oblasti ulice Bu-
dovatelské budeme u výměn
oken zateplovat i štíty domů 
a lokálně opravovat venkovní
omítky objektů. Poslední sta-
vební akcí je instalace ústřed-
ního vytápění na domě čp.
404 na ulici Kostelní, které

bude přivedeno z nedaleké ko-
telny, umístěné v objektu dro-
gerie na schodech na třídě Dr.
E. Beneše. Oprava nahradí ply-
nové topení s průduchy přes
venkovní ze�, které by opra-
venou fasádu svými kouřový-
mi zplodinami znehodnotilo. 

Stanislav SVRČINA, 
majetkový odbor

▲ Také letos se budou měnit hlavně
okna. Foto: František Krejzek

Pronájem 
nebytového
prostoru 

Město nabízí nebytový
prostor na Nádražní uli-
ci 465, Bohumín v I.
nadzemním podlaží -
drogerie naproti tržnici
u nádraží o celkové roz-
loze 210,60 m2. 

Cenová zóna A - 1 000
Kč/m2/rok. Licitace se ko-
ná 28.2. ve 14 hodin v bu-
dově MěÚ v Bohumíně, č.
dveří 119a. Vyvolávací ce-
na je pouze čisté nájemné
bez služeb.

Licitace se mohou zú-
častnit zájemci, kteří u-
hradí licitační jistinu ve
výši 52 650 korun na účet
č. 1721640379/0800, VS
101, o čemž předloží před
zahájením licitačního ří-
zení doklad.

Bližší informace získáte
na č. dveří 119a, e-mail: 
sobaniec.marek@mubo.cz
telefon 596 092 212 - Ma-
rek Sobaniec. (sob)
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▲ Od příštího čísla vám budeme pravidelně přinášet čtyři plnobarevné 
strany OKA. Foto: František Krejzek

Vážení a milí čtenáři,

asi všichni vnímáme jako
nutné zlo skutečnost, že za
spotřebu elektrické energie,
plynu, při nákupu některého
zboží či při platbě za služby
musíme své peněženky otev-
řít více, než jsme byli zvyklí.

Všechny tyto momenty se
promítají i do výroby měst-
ských novin OKO, jehož cenu
»držíme« na pětikoruně již od
září roku 1999. Ekonomické
tlaky jsou však neúprosné,
proto od prvního březnového
čísla i my přistupujeme ke zvý-
šení ceny na 7 korun. 

Současně s touto nepopu-
lární změnou však chceme při-
nést některé inovace a zkvalit-
nění. S vaší příznivou odezvou
jsme se setkali při vydání ba-
revných čísel. A tak od čísla 4
letošního ročníku, které bude
současně prvním březnovým
číslem, si budete moci přečíst

OKO, jehož čtyři strany budou
obsahovat barevné fotografie.
Bude to titulní stránka, pro-
střední dvoustrana a poslední
strana, která již nebude vě-

Od příštího čísla bude OKO barevné

nována inzerci, ale fotodo-
kumentaci ze života našeho
města. 

Současně naleznete v bohu-
mínských městských novinách

vždy na příštích čtrnáct dní 
ucelený přehled chystaných
kulturních, sportovních a ji-
ných společenských událostí.
Ty jste až dosud byli zvyklí na-
cházet v letáčku Kam v Bohu-
míně, vydávaném městskou
knihovnou v počtu 1 300 ku-
sů. Kromě poboček knihovny
jsme ho mohli nalézt na dal-
ších 22 místech ve městě.
OKO vychází v nákladu 2 900
kusů a je distribuováno na ví-
ce než 50 prodejních míst.
Veškeré podklady budeme zís-
kávat přímo z knihovny, proto
záleží na pořadatelích těchto
akcí, zda potřebné informace
poskytnou včas a tím si zajistí
rozšířenou publicitu. 

Věříme, že přes zvýšenou
cenu zachováte našemu měst-
skému periodiku přízeň a těší-
me se na vaše příspěvky a no-
vé nápady.

Dagmar FIALOVÁ, 
šéfredaktorka 

Těmito slovy začíná střiho-
vý pořad, kterým se Televizní
informační kanál ohlédne za
uplynulým rokem v Bohumí-
ně. Pořad, složený z hlavních
událostí jednotlivých měsíců
roku 2006, divákům připome-

ne například návštěvu prezi-
denta České republiky Václa-
va Klause v Bohumíně, jednot-
livé akce k 750. výročí založení
města a řadu dalších kultur-
ních, sportovních i veřejných
akcí, událostí a projektů. 

Pořad »Město Bohumín v ro-
ce 2006« vysílá Televizní in-
formační kanál v tomto týdnu
od 10. do 16. února vždy po 
Zpravodajství, které začíná
vždy v 7.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.30 a 22.00 hodin.
Dokument Město Bohumín
2006 bude posléze k dispozici
ve videoarchivu Televizního
informačního kanálu na strán-
kách www.mesto-bohumin.cz.

Televizní informační kanál 
Bohumín

Televizní dokument o Bohumínu 2006
»Návrat do historie, k samotným počátkům, ke kořenům.

Tak by se dal ve stručnosti charakterizovat rok 2006 pro měs-
to Bohumín. Rok, ve kterém si původně malá osada, dnes
město s třiadvaceti tisíci obyvateli, připomnělo 750. výročí
své první písemné zmínky. Lidé slavili, bavili se, sportovali,
zkrátka a dobře - žili městem, které žilo s nimi ...«

Vyhlášení
výběrového 
řízení

Město Bohumín, Měst-
ský úřad Bohumín vy-
hlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního
místa úředníka, referen-
ta majetkového odboru.

Přihlášku s požadova-
nými doklady zašlete (ne-
bo doručte na podatelnu
městského úřadu) do 28.
února 2007 na adresu:
Městský úřad Bohumín,
Masarykova 158, 735 81
Bohumín. Podmínky a ná-
ležitosti přihlášky najdete
na webových stránkách
www.mesto-bohumin.cz,
sekce radnice/služby obča-
nům/nabídka práce. Bližší
informace u vedoucí majet-
kového odboru Evy Drdo-
vé, ✆ 596 092 226, e- mail:
drdova.eva@mubo.cz 
nebo u Jany Holeszové, 
✆ 596 092 228, e-mail:
holeszova.jana@mubo.cz.

Na programu jsou mimo ji-
né tyto body: 

● zpráva o činnosti městské
policie za rok 2006;

● předběžné výsledky 
hospodaření města
za rok 2006;

● program výstavby kanali-
začního sběrače na území
města;

● projekt Plavání 2007;
● úprava rozpočtu roku

2007;
● strategický plán města 

Bohumína;
● majetkové záležitosti.
Jednání zastupitelstva města

začíná ve 13 hodin v zasedací
síni v prvním patře budovy
městského úřadu. (red)

Zveme na jednání zastupitelstva
Ve velké zasedací síni radnice se 28. února sejde na svém

prvním letošním zasedání zastupitelstvo města. Jednání je ve-
řejné a jste na něj všichni srdečně zváni.

... v našem městě je 7 mateř-
ských škol, jejichž zřizovate-
lem je město a 3 soukromé
mateřské školy? Celková kapa-
cita míst v těchto zařízeních je
630. K dnešnímu dni dochází
do 24 tříd 551 dětí předškolní-
ho věku.

... na našich školách je šest
speciálních tříd pro 52 žáků?
Čtyři z nich jsou v Pudlově 
a dvě v Základní škole na ulici
Čs. armády. (red)

víte, že...
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Časové omezení parkování
se bude týkat těchto lokalit:

- tř. Dr. E. Beneše u prodej-
ny Textil Halle; 

- tř. Dr. E. Beneše u prodej-
ny Hruška; 

- Komenského ulice (u tele-
fonních budek).

V pondělí až pátek od 8 do
18 hodin a v sobotu od 8 do 12
hodin zde budete moci zapar-
kovat maximálně na 30 minut.
Na ulici Komenského (naproti

MěÚ) v pondě-
lí až pátek od
8 do 18 hodin
maximálně po dobu 60 minut.

Pro řidiče, který hodlá pou-
žít těchto parkoviš� v těchto
dobách vyplývá povinnost po
zaparkování nastavit na par-
kovacím kotouči (hodinách)
čas příjezdu a umístit jej vidi-
telně za přední okno vozidla.
Všechna uvedená parkoviště
jsou pokryta kamerovým sys-

témem městské policie, takže
lze jednoduše zjistit, kdo a v ko-
lik hodin s vozidlem zaparko-
val. V prvních dnech budou

strážníci řidi-
če pouze upo-
zorňovat na
nový způsob

časově omezeného parkování.
Parkovací kotouče budou 

k dostání v ceně okolo 10 ko-
run v přízemí vlevo na info-
centru Městského úřadu Bo-
humín. 

Záměrem je rovněž dohod-
nout prodej kotoučů s ob-
chodníky v uvedených lokali-
tách za komerční jimi stanove-

nou cenu. Systém bude platit
od 1. března 2007.

Parkovací kotouček je po-
chopitelně použitelný nejen 
v Bohumíně, ale všude tam,
kde je tato forma parkování
realizována, a to nejen v Čes-
ké republice, ale i v zahraničí.
Samozřejmě lze použít parko-
vací kotouček zakoupený jin-
de. Na trhu je k dostání více
druhů těchto kotoučků, a� už
papírových či plastových, kte-
ré lze např. v zimním období
použít místo škrabky na skla
vozu.

Pavel VAVREČKA,
vedoucí odboru dopravy

Parkovací kotouče v centru Bohumína

doprava

Rada města Bohumína rozhodla regulovat bezplatné par-
kování osobních motorových vozidel na frekventovaných
místech v centru města, a to časovým omezením doby parko-
vání formou parkovacích kotoučů.

Maják městské policie
ve, dvě rádia a další věci, které
zcizili v chatové osadě v Šu-
nychlu, kde vykradli devět
chatek. Vše bylo postoupeno
Policii ČR.

● Ve dnech 4. a 5. února
strážníci zadrželi další dva hle-
dané muže, kteří se vyhýbali
nástupu výkonu trestu. První
muž se po spatření hlídky dal
na útěk, avšak jeho fyzická
kondice byla horší než »fyzič-
ka« strážníků a tak jej zadrželi
v centru města. Druhého mu-
že strážníci zajistili na MěÚ.

Karel VACH, 
ředitel Městské policie Bohumín

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

● Hlídce městské policie se
díky oznámení podařilo zadr-
žet 28. ledna hodinu po půl-
noci muže, který v Rychvaldě
na Středové ulici úmyslně po-
škodil čtyři vozidla.

● Díky spolupráci se sociál-
ním odborem zadrželi strážníci
v budově radnice hledaného
muže a předvedli jej na Policii
ČR.

● Při pochůzce ulicí Nerudo-
vou kontrolovala večer 3. úno-
ra hlídka městské policie dva
muže, kteří převáželi na dvou-
koláku sekačku na trávu, křo-
vinořez, propanbutanové láh-

Podle statistických údajů, kte-
ré sledují povinnou výměnu ři-
dičských průkazů do konce to-
hoto roku, je situace v našem
městě neuspo-
kojivá. Během
roku musí své
řidičské průkazy vyměnit 867
občanů. V lednu jich na odbor
dopravy přišlo pouze osm. Bu-
dou-li řidiči výměnu odkládat
na poslední chvíli, může se
stát, že budou začátkem roku

2008 několik dnů bez možnos-
ti usednout za volant. Nejde
ani tak o práci úředníků na
radnici, kteří přijímají žádosti,

ale o Státní tis-
kárnu cenin,
která může být

zahlcena. Pracovníci odboru
dopravy doporučují všem řidi-
čům, kterých se výměna řidič-
ských průkazů týká, aby se 
začali o výměnu zajímat co
nejdříve. (red)

Výměna »řidičáku« nepočká

Tyto bankovky se od později
vydaných vzorů liší zejména
tím, že na lícní straně mají le-
topočet 1993 a na rubové stra-
ně v dolní části kupónu s vo-
doznakem není vytištěno gra-

fické logo. Neplatné bankovky
vyměňují v době od 1. února
2007 do 31. ledna 2010 všech-
ny banky a od 1. února 2010
pouze Česká národní banka.

Redakce

Dnes již neplatné bankovky mají na lícní straně drobný letopočet 1993,
na rubové straně není vytištěno grafické logo.

Vyměňte si neplatné bankovky 

Dnem 31. ledna 2007 skončila platnost bankovek 50 Kč,
100 Kč, 200 Kč a 500 Kč vzoru 1993.

Letos první svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 17. února proběhne letošní první svoz nebezpeč-

né složky komunálního odpadu. Potřebné informace o naklá-
dání s komunálním odpadem najdou občané v kalendáři měs-
ta Bohumína. Případné informace sdělí Šárka Plutová z od-
boru životního prostředí a služeb, tel. 596 092 154. (red)

Silvestr letošního roku bude posledním dnem platnosti ři-
dičských průkazů, které byly vydané v období od 1. července
1964 do 31. prosince 1993. 

aktuálně
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V odboru pracoval od polo-
viny roku 2002 na územním
plánování. Posléze na speciál-
ním stavebním úřadě v oblasti
staveb pozemních komunikací
a na zpracování a administrace
žádostí o po-
skytnutí dota-
cí pro město.
Libor Radiňák
absolvoval inženýrské studi-
um na Slezské univerzitě Opa-
va, Obchodně-podnikatelské
fakultě v Karviné. Nového ve-
doucího stavebního odboru jsme
požádali o krátký rozhovor.

● Máte dostatek zkušeností 
pro řízení stavebního odboru?
Na stavebním odboru Měst-

ského úřadu Bohumín pracuji
od roku 2002. V průběhu to-
hoto období jsem se zabýval
problematikou územního plá-
nování, agendou speciálního
stavebního úřadu pro stavby
pozemních komunikací a zpra-
cováním žádostí o poskytnutí
dotací pro město Bohumín, pří-
spěvkové organizace a občan-
ská sdružení. Do roku 2001
jsem pracoval na pozici pro-

jektového managera ve vzdělá-
vací společnosti Tempo s. r. o.

● Budete měnit některé zažité
postupy minulého vedení? 
Jaká je vaše koncepce vedení
stavebního odboru?

Jednotlivé a-
gendy staveb-
ního odboru

byly rozděleny proporcionálně
mezi dva »samostatné« úseky
(stavby pro individuální byd-
lení a stavby ostatní). Důvo-
dem je zajištění zastupitelnosti
jednotlivých referentů a kom-
plexní změny stavebního záko-
na, zejména odlišného způso-
bu umís�ování, povolování 
a užívání staveb. Každý refe-
rent si tak povede řízení od sa-
mého počátku. To znamená od
umístění stavby na základě
zpracování územního rozhod-
nutí či územního souhlasu,
přes vydání příslušného sta-
vebního povolení, ohlášení
stavby až k oznámení o užívání
stavby či vydání kolaudačního
souhlasu.

● Jak vnímáte nový stavební 
zákon ve vztahu k občanům?

Od 1. ledna 2007 je v čele stavebního odboru bohumínské-
ho městského úřadu Libor Radiňák. Po nástupu Jana Rozsy-
pala do společnosti Bospor byl po úspěšném výběrovém říze-
ní na uvolněné místo radou města jmenován právě tento mla-
dý muž. Je mu třicet let a na radnici není nováčkem.

Stavební odbor radnice má nové vedení

představujeme

Přestože v médiích proběhly
zprávy o zjednodušení řízení
pro občany podle nového sta-
vebního zákona, skutečnost je
podstatně jiná. Doporučuji
všem, kteří mají záměr či zpra-
covanou projektovou doku-

mentaci k jakýmkoliv staveb-
ním pracím, aby navštívili sta-
vební odbor a prokonzultovali
ji. Vyvarují se tak případných
problémů v budoucnu.

Rozhovor připravil
František KREJZEK

Existují však i menší lokali-
ty, kde zatím není místní kana-
lizace a vlastníci rodinných
domků v těchto oblastech na
možnost napojení ještě čekají.
Jednou z těchto lokalit je i část
ulice S. K. Neumanna za So-
kolovnou. Na základě impulsu
obyvatel této lokality zahájilo
město projektovou přípravu
dvou uličních stok, čímž vznik-
la možnost připojení 12 rodin-
ných domků. Představitelé
města proto uspořádali společ-
né jednání s dotčenými vlast-

níky, kde si vzájemně vysvětlili
podmínky realizace této akce.
Výstavba kanalizace bude totiž
zahájena jen v tom případě, že
se většina vlastníků domků za-
váže k následnému připojení.
Jinak budou prostředky ve výši
asi 2 miliony korun použity na
jiné potřeby města. 

O tom, zda bude letos vý-
stavba zahájena, bude rozho-
dovat zastupitelstvo města na
svém zasedání 28. února.

Jitka PTOŠKOVÁ, vedoucí
investičního odboru

Kanalizace ve Starém Bohumíně
Situace s odkanalizováním Starého Bohumína je ve srovná-

ní s jinými městskými částmi dobrá. V roce 2005 byl dokon-
čen přivaděč na čistírnu odpadních vod, který umožnil větši-
ně obyvatel této městské části přímé napojení (bez předčiště-
ní odpadních vod) do kanalizace.

Pro výpis na živnostenský odbor
Městský úřad Bohumín, živnostenský odbor začal od 5.

února 2007 vydávat ověřené výpisy z Obchodního rejstříku.
Tyto výpisy, které živnostenský odbor vyhotoví, jsou prohlá-
šeny za veřejné listiny a mají tak stejnou právní sílu, jako ob-
dobné listiny vydané příslušným Krajským soudem. Poplatek
za vydání výpisu z Obchodního rejstříku činí 50 Kč za každou
i započatou stránku. Živnostenský odbor MěÚ

»Třináct litrových lahví neo-
značeného alkoholu našli celníci
v zavazadlovém prostoru auto-
mobilu čtyřiačtyřicetiletého Polá-
ka. Neuplynula ani hodina a mu-
seli zasahovat znovu. Neokolko-
vaný alkohol, tentokrát rovných

40 litrových lahví, převážel další,
polský občan,« informovala mluv-
čí Cizinecké a pohraniční poli-
cie Daniela Vlčková. Dodala,
že oba případy převzali k doře-
šení pracovníci karvinského
celního úřadu. (luk)

Nekolkovaný alkohol celníci nepustili
Celníci na novém hraničním přechodu Bohumín - Nové

Chałupki během jednoho dne stihli zabavit více než 50 litrů
neokolkovaného alkoholu.

Foto: František Krejzek



▲ Jiřina Vyvlečková, třídní učitelka 5.B Základní školy na ulici Čs. ar-
mády, rozdala devět vysvědčení s vyznamenáním. Foto: F. Krejzek

Žáci i učitelé už mají za sebou »poločas«
Rozdáním vysvědčení skon-

čilo v osmi školách Bohumí-
na první pololetí školního
roku 2006/2007. Pro vy-
svědčení si mělo přijít 2 034
žáků, ale mnoho tříd bylo
poloprázdných díky velké
nemocnosti.

Na Základní škole na ulici
Čs. armády, odkud je náš sní-
mek, ředitelka školy Jiřina Fis-
molová prostřednictvím škol-
ního rozhlasu seznámila všech-
ny děti se studijními výsledky.
Na prvním stupni udělalo ra-
dost dětem i rodičům neuvěři-
telných 169 vyznamenání, 
u šestých až devátých tříd vy-
jmenovala ředitelka 59 jmen.
Školu navštěvuje v tomto škol-
ním roce 496 žáků.

Při návštěvě školy jsem si
všiml také jiné sympatické vě-
ci. Automatu na jogurtové
mléko. Státem dotované mléč-
né nápoje si tady děti mohou
koupit v průběhu celého dne
na kreditní kartičku, která za
osmdesát (respektive sedmde-
sát) korun dovolí žákovi na-
koupit dvacet mléčných svači-
nek. Mlékárenská společnost
doplňuje automat dvakrát týd-
ně čerstvými výrobky. K výbě-
ru je osm až deset různých 
ovocných příchutí. Nabídka se
liší také velikostí obsahu, pro
mladší nebo starší žáky.

Po jednodenních pololet-
ních prázdninách si v tomto
týdnu děti užívají jarních
prázdnin. 

František KREJZEK

▲ »Klezla, Csáková a Hejma« hodnotili soutěž My všichni jsme Super
Star ve stacionáři Salome. Foto: Jana Stáňová

K autistické třídě, která tu
již funguje déle, přibyly další
dvě třídy pro děti s mentálním
a kombinovaným postižením.
I kolektiv pedagogických a pro-
vozních pracovníků je nový,
nechybí mu elán a nadšení.

Proto ve škole proběhla v led-
nu soutěž »My všichni jsme
SuperStar!«. Uváděl ji Leoš
Mareš (převlečená asistent-
ka), také porota se dostavila 
v hvězdném složení Hejma,
Csáková, Klezla. Převleky byly
dokonalé. Svůj pěvecký um

předvedly všechny přítomné
děti bez rozdílu postižení. Věř-
te, byly úžasné. Hvězda večera
Filip dokázal tančit, zpívat 
a zároveň si sám dělal hudbu
na vlastní ústa. Fantastický
výkon, který byl po zásluze od-
měněn. Všechny děti na závěr
dostaly sladkost a společně
jsme si zatančili. Všichni vy-
hráli! Akce se vydařila. Mys-
lím, že u nás ve škole bylo, je 
a hlavně bude pořád veselo!

Jana STÁŇOVÁ, 
asistentka pedagoga

Nová škola pro děti s postižením ve stacionáři
Začalo to všechno 4. září 2006. Církevní základní škola 

a střední škola z Českého Těšína otevřela první školní den od-
loučené pracoviště na Nerudově ulici v Bohumíně. V budově
stacionáře Salome Slezské diakonie slavnostně zahájila pro-
voz ředitelka školy Zuzana Filipková. 

2.7. - 13.7. MŠ Čáslavská -
Bohumín, MŠ Starý Bohu-
mín, SMŠ Tovární - Záblatí;

16.7. - 27.7. MŠ Nerudova -
Bohumín, MŠ Smetanova -
Bohumín;

30.7. - 10.8. SMŠ Skřečoň;
6.8. - 31.8. SMŠ Bambino -

Záblatí, MŠ Rafinérský lesík;

20.8. - 31.8. MŠ Na Pískách
- Záblatí.

Umístění dětí do mateř-
ských škol v průběhu prázdnin
si zajiš�ují rodiče sami. Tele-
fonní kontakty na jednotlivé
mateřské školy naleznete na
www.mesto-bohumin.cz.

Odbor školství, kultury a sportu

Prázdninový provoz našich školek
Pokud už teďplánujete letní dovolenou, určitě vás zajímá,

jak budou o prázdninách otevřeny mateřské školy ve městě:

krátce ● Prezident Klaus 
na Ostravsku
Prezident České republiky

Václav Klaus navštívil 9. úno-

ra Karvinou, Český Těšín

a Třinec. Těmto třem městům

věnoval tři hodiny a padesát

minut. Po brífinku s novináři

v Třinci poobědval a v patnáct

hodin už zahajoval tenisové

utkání Davis Cupu v ostrav-

ské ČEZ aréně. (red)

● Výtvarná soutěž
pro předškoláky
Policie České republiky vy-

hlásila výtvarnou soutěž pro

předškolní keramiky Policista

očima dětí. Vítězné práce dětí

můžete vidět v salónu Maryš-

ka do konce února vždy v úte-

rý a čtvrtek od 15 do 18 hodin.

7Informace ze školčíslo 3/2007
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Základní škola na ulici Čs.
armády oslavila v loňském
roce třicáté páté narozeniny.
Během několika posledních
let prošla velkými změnami.
Součástí této organizace je
mateřská škola na ulici Čá-
slavské, v pavilonu družiny
vyrostly speciální třídy pro
žáky s různým stupněm i dru-
hem postižení, kteří se vzdělá-
vají podle osnov zvláštní ško-
ly. Je to jediná školní budova
ve městě s bezbariérovým pří-
stupem a »schodolezem«.

Hlavním cílem téměř čtyři-
cetičlenného pedagogického
sboru je vytvoření pohody škol-
ního prostředí. Zajímavým
projektem je »Škola plná ka-
marádů«, kdy žáci devátých
tříd úzce spolupracují s nej-
mladšími, s prvňáčky. Od
května bude tato aktivita roz-
šířena také o spolupráci mezi
žáky prvního stupně a před-
školáky mateřinky. 

Díky kvalitnímu sportovní-
mu zázemí nabízí škola rodi-
čům umístění žáků do tříd s roz-
šířenou výukou tělesné výcho-
vy, se zaměřením na atletiku.

Interiér školy je nadstan-
dardně vybaven. S velkým 
ohlasem se setkaly nové šatní
skříňky v přízemí školy.
Všechny třídy, chodby, dokon-
ce i fasády jednotlivých pavilo-
nů byly natřeny v barvách,

které si žáci sami vybrali v pro-
jektu »Estetizace školy«. 

V posledních letech v sou-
vislosti s celorepublikovým
trendem poklesl ve škole počet
žáků. Volné třídy byly přebu-
dovány na moderně vybavené
učebny a školní dílny. Letos
školu navštěvuje pět set žáků. 

Zavádění různých forem
skupinového vyučování přiná-
ší rozvoj talentovaných žáků 
i uplatnění žáků slabších. Ab-
solventi této školy patří k nej-
úspěšnějším při přijímacích ří-
zeních. V loňském školním ro-
ce se z 81 »devá�áků« celých
osmdesát procent zařadilo na
gymnázium či střední školy 
s maturitou. Také v úspěšnosti

při okresních a krajských ko-
lech vědomostních soutěží se
chlubí tato škola prvenstvím
mezi bohumínskými základní-
mi školami.

Školní kuchyně nabízí svým
strávníkům výběr ze dvou jídel.
Obědy jsou odtud rozváženy do
dalších pěti výdejen ve městě.

Díky obětavosti mnohých
rodičů se úspěšně rozvíjí čin-
nost sdružení rodičů a přátel
školy. Každoročně připravuje
toto sdružení minimálně pět
celoškolských akcí. Například
v lednu úspěšně zorganizovalo
školní ples.

Škola co dva roky pořádá
tradičně celoměstské sportov-
ní olympiády, které vrcholí 

v měsíci červnu na atletickém
stadionu, který je součástí
školního areálu. Spolu s oddí-
lem atletiky TJ Bohumín vy-
chovávají tělocvikáři mladé
sportovce, kteří reprezentují
naše město v soutěžích na re-
gionální úrovni.

Právě kvalitní pedagogický
sbor tvoří skutečnou atmosfé-
ru školy a určuje rozhodujícím
způsobem její úroveň. Devět
let zde uplyne dítěti jako voda. 

Přeji této nejmladší bohu-
mínské škole, aby byla stále
místem, na které všichni rádi
vzpomínají.

Pavla SKOKANOVÁ, 
vedoucí odboru školství, 

kultury a sportu

Představujeme školu na ulici Čs. armády

▲ Základní škola na ulici Čs. armády, které se už pětatřicet let říká »nová škola«. Foto: Mirka Hrbáčová

Seriál o bohumínských základních školách

Letošní rok jsme zahájili za-
koupením klouzačky (na sním-
ku vpravo). Koupili jsme ji pro
Aquacentrum, pro výuku nej-
menších dětí, docházejících na
kurzy plavání. Děti si při klou-
zání jistě užijí mnoho legrace.

Tak jako duha nemá jen ra-
dostné červené a žluté barvy,
tak i my jsme se zaměřili na
vážnější okamžiky života dětí. 

Moc důvodu ke smíchu ne-
mají děti, žijící na pokraji bídy,
v zemích třetího světa. Jejich
osud nám není lhostejný. Pro-
to v projektu nebude chybět
tzv. Adopce na dálku, kterou
centrum podpoří vzdělávání
konkrétního dítěte.

Vážnější tóny budou také
patřit akcím typu »Setkání ro-
dičů dětí se zdravotním pro-

blémem« (děti ve věku 0 - 4

roky). Bobeš chce těmto rodi-

nám vytvořit zázemí, kde by

měly možnost výměnit si zku-

šenosti, získat nové informace. 

Pomyslný most duhy spojí

minulost se současností na ak-

ci »Zpět ke kořenům«, která je

plánována na březen. Součas-

né i bývalé klienty srdečně

zveme k setkání a vzpomínání

na uběhlé roky s Bobešem.

Petra KALICHOVÁ,
koordinátor

Bobeš a činnost pestrá jako barvy duhy
Spektrum duhy je plné barev, od těch nejjasnějších po mé-

ně jásavé. Podobně pestré bude i zaměření projektu centra
Bobeš pro rok 2007. 

Foto: Petra Kalichová
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▲ Družstvo děvčat Střední školy Bohumín skončilo v soutěži Vševěd na
druhém místě. Foto: archiv školy

Soutěž Vševěd - letem kulturním světem
Tak byl pojmenován letoš-

ní, již šestý ročník vědomost-
ní soutěže Vševěd, která je
určena maturantům. Soutěž-
ního klání se od loňského
školního roku zúčastňují ne-
jen tříčlenná družstva zastu-
pující 4. ročníky studijních
oborů naší střední školy, ale
i reprezentanti maturantů
gymnázia. 

Po úvodním projevu ředitele
Střední školy Bohumín Tibora
Smetany byli maturanti sezná-
meni s pravidly soutěže.

Otázky spojené se světem
kultury byly většinou doplně-
ny filmovými ukázkami. Od-
povědi na ně vybírali soutěžící
ze čtyř možností. Třikrát si
mohli pomoci nápovědou. By-
la zastoupena každá oblast
kultury, například hudba (le-
tošní Mozartovo jubileum),
výtvarné umění (osudy obrazu
Mona Lisa), architektura (Eif-
felova věž), literatura (Sha-
kespeare a alžbětinské divad-
lo), film (poslední Formanovo

dílo), divadlo (muzikál). Sou-
těžící odpovídali i na otázky
spojené s rolí umění, jeho zne-
užitím totalitními režimy, re-
klamou, či s trendem současné
doby, kdy umělci jsou spojová-
ni s charitou a pomocí potřeb-
ným lidem. Poslední otázka

přinášela úsměvné uvolnění
po náročném soustředění - by-
la věnována světoznámé ani-
mované rodince Simpsono-
vých. 

A jak soutěžení dopadlo,
kdo se stal vítězem? S násko-
kem čtyř bodů zvítězilo druž-

stvo gymnázia vedené Jaku-
bem Fidlerem. Za nimi se 
umístila děvčata oboru vý-
chovná a humanitární čin-
nost, která tak konečně prolo-
mila smůlu provázející jejich
zástupce v minulých roční-
cích. Těsně za nimi se pak po
doplňující otázce zařadili stu-
denti reprezentující obor pro-
voz a ekonomika dopravy. Ce-
lou soutěž organizačně na-
prosto dokonale zvládli stu-
denti třetího ročníku provoz 
a ekonomika dopravy.

I letošní Vševěd se konal 
v jedné ze tříd budovy střední
školy na Husově ulici. Příští
ročník však bude probíhat v dů-
stojnějším prostředí - v nové
multimediální učebně, která
se právě na naší škole buduje.

Všem soutěžícím gratuluje-
me a přejeme jim, aby je štěstí
neopustilo ani za pár měsíců,
kdy budou »soutěžit« u zkouš-
ky mnohem důležitější - u ma-
turity.  

Dagmar VANČUROVÁ, 
SŠ Bohumín

Dne 1.2.2007 jsem byl na
chirurgické ambulanci ošetřen
doktorem Trachem, paní Sza-
fránkovou a pány Miškovem 
a Lipkou. Musím říct, že uve-
dený tým pracoval sehraně 
a v uvolněné
atmosféře. Šel
jsem do ne-
mocnice s obavou, že trpím ra-
kovinovými nádory (bulky na
noze), nebyl jsem vystavován
žádnému psychickému tlaku.

Jedna věc mě však zklamala,
nebyl to nově zrekonstruova-
ný vchod, který se opravdu
povedl, ale kancelářské vyba-
vení, se kterým lékařský tým
pracuje. Byl jsem svědkem,
kdy ošetřující lékař společně 
s ostatním personálem musel
opravovat psací stroj, jehož

stáří odhaduji na 20 - 25 let.
Nakonec byli nuceni jej vymě-
nit za jiný, asi o 10 let mladší. 

Vážím si práce lékařů, vedení
i dalšího personálu, ale přimlou-
vám se také za zlepšení pod-

mínek zaměst-
nanců, i když
vím, že tech-

nické vybavení, jakožto 
ostatní zařízení důležitá pro
léčbu, jsou velmi nákladná.

Věřím, že management, kte-
rý dokazuje, že je fungujícím
vedením, pomůže lékařům
zkvalitňovat jejich práci.

Kromě rekonstrukce ne-
mocnice se mi také líbí letáčky,
které působí, alespoň na mě,
velice preventivně.

Děkuji za všechny služby.
Angel BRATOVANOV

dopisy

Čtenář našich novin se s námi podělil o své zážitky z pobytu
v Bohumínské městské nemocnici:

Naše nemocnice se mi líbí, ale...

...od 1. února je po dohodě s pro-
vozovatelem kavárny na náměs-

tí Svobody ve Starém Bohumíně opět v provozu veřejné WC?

ví te,  že. . .

Dvakrát poděkování lékařům 
● Ráda bych poděkovala za příkladnou péči a vstřícný lidský

přístup během mé hospitalizace v Bohumínské městské ne-
mocnici, a. s., konkrétně kolektivu Chirurgického oddělení
pod vedením primáře Vojtěcha Žocha. 

Vanda MUSIOLOVÁ

● Rodina Sivákova z Bohumína děkuje sestřičkám a léka-
řům olomouckého hospice na Svatém Kopečku za obětavé 
ošetřování a lidský a vlídný přístup k dnes již zemřelému
Martinu Sivákovi z Bohumína.

»Zbytek mě-
děného lana nad
izolátorem byl neustále pod napě-
tím 3 000 voltů a visel ve výšce
1,5 metrů nad zemí a 2 metry od
pravé kolejnice. V uvedeném mís-
tě musel býtna tři hodiny omezen
provoz na železnici,« popsal si-

tuaci mluvčí
severomorav-

ských policistů Milan Klézl.
Způsobenou škodu odhadly Čes-
ké dráhy zhruba na šest tisíc
korun. Pachateli v případě za-
držení hrozí až šestiletý pobyt
za mřížemi. Lukáš KANIA

Železnici ohrožovalo 3000 voltů
Mezi železničními stanicemi Vrbice a Ostrava-Hrušov řádil

počátkem února neznámý zloděj. Na dvěstěsedmdesátém 
kilometru nejdříve odřezal strojní ocelové lano držící závaží
na stožáru a následně odcizil 25 metrů měděného napínacího
lana pod napínací kladkou a izolátorem.

s talo se. . .
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Rok 2007 je rokem 100. výro

4) 5)

Na místě původního letního

kina vyrostl nový amfiteátr (viz
foto 5). Sociální zařízení bylo zmo-

dernizováno a jeho část přebu-

dována na šatny. Město necha-

lo postavit promítací kabinu,

jejíž součástí je přírodní pose-

zení u občerstvení. Přestavba

stála 14 milionů korun. O zeleň

v parku se stará odborná firma.

V roce 2001 byla rekonstruo-

vána cesta napříč parkem v hod-

notě 210 tisíc korun a o tři roky

později byl položen nový asfalt

na části chodníků v parku za
348 tisíc korun. V posledních
šesti letech bylo v parku vysázeno
45 stromů a ve stejném období
vykáceno asi 12 stromů, které
už byly v havarijním stavu.

V roce 2005 nechal odbor 
životního prostředí provést re-
konstrukci osvětlení podél hlav-
ní cesty v parku. Tyto práce při-
šly radnici na 245 tisíc korun.

Na grafické výzdobě provoz-
ní budovy, která je součástí za-
střešeného pódia, se podíleli
bohumínští umělci z ateliéru
Bart. Přímo naproti, na ploše
trávníku vznikla Galerie pod ši-

rým nebem, kde stojí sochy 
a skulptury z bohumínských
Léto-kruhů 2002.

Park Petra Bezruče je ale da-
leko víc než jen atrakce, občer-
stvení a chodníky. To nejdůleži-
tější, co dělá park parkem, jsou
dřeviny. Desítky druhů stromů
a keřů v létě vytvářejí stinný
příkrov pro procházky a pose-
zení na lavičkách, ve večerních
hodinách místo pro schůzky za-
milovaných. Najdete tady buk
lesní červený, borovici vejmu-
tovku i borovici hedvábnou, jí-
rovec osmimužný, katalpu nád-
hernou, pámelník bílý, zerav

Park jako místo her a odpočinku i pro další
V posledních sedmi letech procházel park Petra Bezruče dalšími

úpravami a rozšiřováním jeho využití pro odpočinek a zábavu.
V roce 2000 byla na východním konci dokončena první etapa
Hobby parku pro děti za 1,1 milionu korun, který se během
dalších let rozrůstal. V dalších etapách zde vyrostl liánový kolotoč
s novými chodníky, osvětlením a plotem (celkem 1,2 milionu
korun) nebo vodní svět za 1,4 milionu korun (viz foto 4), poseze-
ní pro teenagery a kolotoč pro menší děti za1,2 milionu korun.

1) 2) 3)
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Tento motýlí klenot je sice
zařazen mezi ohrožené druhy,
ale na celém území Bohumína
patří zatím mezi rozšířené dru-
hy a vymizení mu nehrozí. 
S batolcem duhovým se může-
me setkat od června do srpna
hlavně ve vlhkých údolích ko-
lem potoků a řek a na bahni-
tých cestách, lemovaných živ-
nými rostlinami - vrbami.

vzniká lomem a odrazem svět-
la na určitých typech šupinek.
Od podobného batolce červe-
ného (Apatura ilia) se liší mi-
mo jiné i charakteristickým
zubem v bílém pruhu na zad-
ních křídlech.

Dospělci (imaga) jsou hbití
letci, za slunečného počasí lé-
tají většinou vysoko v koru-
nách stromů. Obvykle v dopo-
ledních hodinách pijí vodu na
vlhké hlíně a sají také dusíkaté
látky na výkalech a mršinách.
Dají se snadno přilákat i na
páchnoucí sýr. Kromě minerálů
sají motýli i mízu stromů a me-
dovici mšic. Přitahuje je též
sůl a močovinu obsahující lid-
ský pot. Někdy mi při focení
motýli sedali na ruce. 

Motýl jménem batolec duhový (Apatura iris)

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

Housenky batolců mají na te-
meni hlavy dlouhé rohy a pře-
zimují po druhém svlékání 
a kuklí se zpravidla v červnu.

Dřívější název barvoměnka
daleko lépe vystihuje zbarvení
vrchní strany křídel tohoto
druhu. Hnědé zbarvení samců
se mění podle úhlu dopadu
světla na opalizující modré.
Uvedené strukturální záření

▲ Sameček batolce duhového na silnici. Text a foto Jiří ŠUHAJ

očí založení městského parku
(Dokončení ze str. 1)

V roce 1925 byl v centru par-
ku odhalen památník padlým 
ve světové válce (viz foto 3).
Mezitím byl v roce 1924 změ-
něn název obce na Nový Bohu-
mín a ještě v tomtéž roce byla
obec povýšena na město. 

Po skončení druhé světové
války byla v jedné třetině par-
ku, a to v levém pruhu od hlav-
ní středové cesty až po voliéru
ptactva, zřízena malá zoologic-
ká zahrada. V ohradách se tam
proháněli daňci, srnci se srnka-
mi, děti si mohly pohrát i s af-
gánskými kozami, nebo se po-
kochat pohledem na naparující

se pávy i skromnější zlaté ba-
žanty. O zahradu vzorně pečo-
val pan Pavlík, kterému pomá-
hali žáci místních škol. Velká
škoda, že se po jeho smrti nena-
šel nástupce. Zahrada byla v ro-
ce 1958 zrušena.

V den osmdesátých naroze-
nin slezského básníka Petra
Bezruče 15. září 1947 byl park
pojmenován jeho jménem 
a u vstupu do parku byla posta-
vena na bludném balvanu z Je-
seníků jeho busta (viz foto 1).

V parku bylo v roce 1966 zří-
zeno veřejné elektrické osvětle-
ní, rok nato byl stržen původní
hudební pavilon a začalo se se
stavbou nového, modernější-

ho. Byl dokončen v roce 1974 
a sloužil každoročně k pořádání
promenádních koncertů, a to
až do roku 1990. 

V roce 1979 byla zahájena
stavba kavárny hvězdicového
tvaru v místech, kde kdysi stá-
vala původní zahradní restau-
race. Do provozu byla kavárna
uvedena po pěti letech v roce
1984.

S prvními úpravami druhé,
divoké části původní bažantni-
ce, začal Městský národní vý-
bor v Novém Bohumíně až 
v roce 1962 (viz foto 2). Zahájil
zde stavbu letního kina. První
širokoúhlý film se tady promí-
tal v roce 1964. O rok později

byla ke kinu přistavěna sociální
zařízení. Generální přestavba
zbytku »divokého« parku byla
zahájena v roce 1967 se zámě-
rem vybudovat zde jakýsi park
kultury a oddechu pro bohu-
mínskou veřejnost. Celá plocha
byla odvodněna a blíže k letní-
mu kinu byla postaveny dva ta-
neční parkety. V roce 1973 bylo
dokončeno oplocení celého 
areálu a o rok později zde byly
zřízeny stálé občerstvovací
stánky. 

V roce 1987 byla dovršena 
i stavba klubového zařízení 
a dokončený areál byl slavnost-
ně předán veřejnosti.

Z materiálů Jiřího DEMLA

Ze stoleté historie bohumínského parku

▲ Rub křídel má pestré zbarvení.

západní i další dřeviny. Odbor
životního prostředí nahrazuje do-
žívající stromy novou výsadbou.

K parku přiléhá sportovní
komplex se zimním stadionem
(zastřešený v roce 2000) a s no-
vou přístavbou šaten a restau-
race (dokončená v roce 2006).
Krytý plavecký bazén se otevřel
pro návštěvníky začátkem roku
2005 a o rok později Penzion ve
věží s restaurací a vyhlídkovou
terasou. Sportovní komplex by
měl být ještě do konce desetile-
tí doplněn víceúčelovou spor-
tovní halou.

Text a foto František KREJZEK

í generace
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výs ledky

Bohumínští silničáři byli vloni úspěšní
Konec ledna byl pro cyk-

listy SK Šafrata Bohumín
termínem, v němž bilancova-
li vyznavači jízdy na silnici.

Tradičně jsme sklízeli úspě-
chy zejména v kategoriích
mastrů. Již třetím rokem je nej-
úspěšnějším závodníkem Petr
Homola. Z mistrovství ČR o-
pět přivezl zlato za časovku jed-
notlivců a ze závodu s hromad-
ným startem bronz. V celoroč-
ním seriálu Moravského pohá-
ru ve své kategorii nenarazil na
soupeře, který by mu byl rovno-
cenný, a s výraznou bodovou
převahou zvítězil. V příštím ro-
ce hodlá zkusit i horské kolo.

Další úspěch vybojoval Bog-
dan Zok. Vyhrál celoroční se-
riál Slezský pohár amatér-
ských cyklistů, krajský pohár
Moravskoslezské silniční cyk-
listiky, okresní pohárovou sou-
těž a okresní přebor v časovce.
Nevyhrál jen okresní přebor
na silnici, ale podlehl až ve
spurtu o několik centimetrů.
Ale i druhého místa z tak vy-
rovnaného závodu si ceníme.
A protože Bogdan je původem

Polák, využil práva startu na
polském »mistráku« a přivezl
bronzovou medaili.

Dalším úspěšným cyklistou
je Norbert Mosiol. Jezdí za náš
klub teprve druhým rokem, ale
už je z něj celkem solidní zá-
vodník. Vyhrál mužskou kate-
gorii Slezského poháru, má dru-
hé místo z okresní časovky, třetí
místo ze silničního okresního
přeboru, stejně jako z celoroční
okresní pohárové soutěže.

Ve stínu kolegů zůstali se
svým druhým místem ve Slez-
ském poháru Martin Fajkus, 
s třetím místem ve stejné sou-
těži Michal Ogierman a v žen-
ské kategorii Katrin Gnojková.
Celkově jsme tuto soutěž do-
kázali potřetí vyhrát v druž-
stvech a snad to není naposled.

Letošní sezonu chceme za-
hájit prvním závodem okresní
pohárové soutěže, který bude-
me pořádat na bohumínském
okruhu. Někteří závodníci se
budou připravovat i na repub-
likový »mistrák« a snad popr-
vé si troufneme i na Evropský
šampionát.

Rostislav ŠAFRATA▲ Petr Sikora je nejvšestrannějším cyklistou klubu. Foto: R. Šafrata

Maratón na spinnigových kolech
Občanské sdružení Aerobic Club - Bohumín pořádá 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. (den)

● Šachisté mají šanci
na postup
Šachové družstvo A Vikto-

rie Bohumín, které hraje o-
kresní přebor, si po odehrá-
ní dalších tří zápasů udrželo
šanci na postup do krajské
soutěže. 

Zvítězilo nad Sokolem Těr-
licko v poměru 6:2, nad Slavií
Orlová D 5:3 a remizovalo 
s největším adeptem na po-
stup družstvem Jäkl Karviná C
v poměru 4:4. 

Po 7. kole vedeme tabulku 
s 19 body před Jäkl Karviná C
a Slovanem Havířov A, které

mají po 16 bodech. Do konce
soutěže schází ještě odehrát 
4 zápasy. 

Družstvu B v Okresní sou-
těži družstev se příliš nevede 
a prohrálo se Slavií Orlová F
vysoko v poměru 7:1. (chr)

● Atletická halová 
sezóna vrcholí
Atletická halová sezóna se

blíží ke svému vrcholu - břez-
novému Mistrovství ČR. Na
přeborech Moravskoslezské-
ho kraje se mladí atleti TJ
Bohumín neztratili. 

Získali první místa - Ladi-
slav Svoboda ve skoku dale-
kém a v běhu na 60 m, Tomáš

Friedel v běhu na 60 m překá-
žek a Lukáš Halaj v běhu na
800 m. V současných celostát-
ních tabulkách jsou v těchto
disciplínách na předních mís-
tech. Svoboda se navíc na
»Ostravské la�ce« přehoupl ve
skoku vysokém přes 182 cm 
a tímto výkonem je druhý 
v ČR. Jmenovaní tím mají spl-
něny limity pro účast na Mist-
rovství ČR v kategorii starších
žáků. Druhé místo obsadila ta-
ké Martina Fiedorová v běhu
na 60 m. Všichni jmenovaní
jsou žáky tříd s rozšířenou vý-
ukou tělesné výchovy na ZŠ
ul. Čs. armády. Jejich obětavý-
mi trenéry jsou Karel Hasník 
a Hana Legerská. (ves)

Smějeme se 
s ☺kem:
☺ Přijde chlap k dokto-

rovi a stěžuje si: »Pane dok-
tore, už dlouho jsem š�astně
ženatý a stále nemůžeme mít
děti«. Doktor říká: »,Možná
je chyba ve vaší partnerce, za-
volejte ji sem.« Chlap otevře

dveře do čekárny a křičí:

»Franto, tak poj� sem přece!«

☺ Z prázdninové cesty:

»Nemáš pocit, že jsme zablou-
dili?«, ptá se žena manžela,

který řídí. »Proč myslíš?« -
»Mám dojem, že toho psa
jsme přejeli už před půl hodi-
nou.«

☺ Všichni mi říkají, že

jméno kocoura se jako hes-

lo pro počítač nehodí. Ale

když já jsem si tak zvykl na

mého qzb!7kw_2et. (red)



Do druhého kalendářního
roku své existence vstupoval
Plavecký klub Bohumín s am-
bicí zařadit se svou činností
mezi tradiční plavecké kluby.

Odměnou za úsilí vynalože-
né v tréninku byly loňské břez-
novéneoficiální závody uspo-
řádané ve spolupráci s orlov-
ským klubem Mládí. První
možnost konfrontace s konku-
rencí probudila v dětech zá-
vodního ducha. S netrpělivos-
tí očekávaly závody v Karviné.
Okresního přeboru žáků a žá-
kyň se zde v květnu zúčastnilo
13 bohumínských reprezen-
tantů. Tři z nich si zajistili svý-
mi výkony postup do oblastní-
ho přeboru ve Vsetíně. Zvláš�
hodnotného výkonu zde dosá-
hla Tereza Kalichová, která na
trati 50 metrů motýl obsadila
druhé místo a vybojovala po-
stup na Pohár ČR jedenáctile-
tého žactva v Karviné. Zde se
prosadila na nejkratší motýl-
kářské trati a svou první účast
mezi výkvětem moravského
plavání ozdobila krásným pá-
tým místem.

Podzimní část sezony měla
pro mnohé závodní vrchol na

okresním přeboru žactva v Kar-
viné. Tentokrát startovalo za
Bohumín čtrnáct plavců a čty-
ři se kvalifikovali do oblastní-
ho kola. Proti smělým očeká-
váním se na Pohár ČR probo-
jovali jen Tomáš Kadlec a Te-

reza Kalichová. Tomáš Kadlec
na trati sto metrů znak obsadil
hodnotné dvanácté místo. Te-
reza Kalichová v motýlkář-
ském sprintu takřka atakovala
stupně vítězů, avšak vinou
technické chyby musela oželet

skvělé čtvrté místo. Zlepšení
proti jaru potvrdila alespoň na
trati 50 metrů volný způsob,
kde vybojovala 5. místo.

Co jen těsně uniklo Tereze
Kalichové, naplnila mírou vr-
chovatou další talentová na-
děje klubu - Daniel Dwornik.
Změřil své síly s vrstevníky na
celorepublikových závodech
paralympijských nadějí v pro-
sinci v Praze a na tratích 50 
a 100 metrů volný způsob, 
v kategorii do 14 let se před něj
dokázal dostat jen jediný zá-
vodník. Věřme, že famózní
druhé místo bude pro něj a je-
ho kamarády z klubu tou nej-
lepší motivací do dalšího tré-
ninku.

Pochvalu zaslouží i ostatní
děti, které dosahují znatel-
ných pokroků, třeba že se za-
tím neprosazují na závodním
poli. Nejen postupně se dosta-
vující výsledky, ale především
stále se rozšiřující členská zá-
kladna a ohlasy rodičů i dětí
dokazují, že v tomto roce na-
vážou bohumínští plavci na
loňské skvělé výsledky.

Petr ŠLACHTA, sekretář
Plaveckého klubu Bohumín

Průlomový rok bohumínského plavání

▲ Děti Plaveckého klubu Bohumín. Foto: archiv klubu
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▲ Na závodech byly k vidění i velmi zajímavé skokanské styly. Tento by
se klidně mohl jmenovat »fik přes kulik«. Foto: František Krejzek

Závodů se zúčastnili mladší
a starší žáci a žákyně ze Zá-
kladní školy ve Skřečoni, na tř.
Dr. E. Beneše, Masarykovy
školy a ze Základní školy na u-
lici Čs. armády. První tři zá-
vodníci v každé kategorii měli
zajištěn postup do okresního
kola, které proběhne na přelo-
mu února a března v Havířo-
vě. Známá Havířovská la�ka je
dobrým stimulem pro dosaže-
ní výborných výkonů. 

A ty se nejméně dvěma výš-
kařům povedly. Radka Burdo-
vá nás určitě bude dobře re-
prezentovat v kategorii star-
ších žákyň a Ladislav Svoboda
už má na svém kontě výšku

182 centimetrů a je v celore-
publikové tabulce na druhém
místě. Další výsledky:

● Starší žákyně: Radka Bur-
dová, ZŠ Čs. armády, 140 cm;
Veronika Sulatická, ZŠ Skře-
čoň, 135 cm; Nikola Vyhlída-
lová, ZŠ Skřečoň, 130 cm.

● Starší žáci: Ladislav Svobo-
da, ZŠ Čs. armády, 175 cm; Ja-
kub Jureček, ZŠ na tř. Dr. E.
Beneše, 150 cm; Ondřej Sebe-
ra, ZŠ Skřečoň, 150 cm.

● Mladší žákyně: Barbora Do-
brovolná, ZŠ Čs. armády, 130 cm;
Michaela Morcinková, ZŠ Čs.
armády, 120 cm; Kamila Svobo-
dová, Masarykova ZŠ, 120 cm.

● Mladší žáci: Michal Stuch-
lík, ZŠ Čs. armády, 145 cm;
Vojtěch Dobert, ZŠ Skřečoň,

140 cm; Petr Karwaczyk, ZŠ
Skřečoň, 130 cm.

František KREJZEK

Výškaři základních škol o postup do okresního kola
Dům dětí a mládeže, ve spolupráci se Základní školou na 

ulici Čs. armády, uspořádal jako každoročně závody ve skoku
vysokém. Žáci základních škol soutěžili 6. února v tělocvičně
této školy. 
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Modernizovaná zkušebna ocelových kordů 
Společnost ŽDB Group,

jež je součástí finanční sku-
piny KKCG, ve svém závodě
Ocelové kordy v těchto dnech
uvedla do provozu zmoder-
nizovanou mechanickou zku-
šebnu. Nová investice za té-
měř pět milionů korun bude
kontrolovat vyrobené dráty
do pryže a kordy pro pláště
osobních i nákladních auto-
mobilů. Díky speciálním pří-
strojům bude zkušebna pat-
řit k ojedinělým ve střední
Evropě a první svého druhu
v České republice.

»Důvodem modernizace zku-
šebny bylo další zvýšení přesnosti
a kvality prováděných zkoušek 
a zkvalitnění informací z výstu-
pů,« říká ředitel závodu Ocelo-
vé kordy Roman Sikora s tím,
že dosud ve zkušebně pracova-
la jedna pracovnice. »Nyní na
zkušebně pracují dvě zaměstnan-
kyně a po plánovaném rozjezdu
na vícesměnný provoz vytvoříme
tři až čtyři nová pracovní místa,«
doplnil ředitel.

V ŽDB Group jsou další dvě
obdobné zkušebny v závodě
Drátovna. Přestože realizují
mechanické zkoušky potřebné
pro kontrolu drátů, jsou jejich
možnosti v oblasti vysokopev-
nostních výrobků limitovány.
»V oblasti ocelových kordů žád-
ná ze zkušeben není schopna rea-
lizovat požadované zkoušky, jeli-

▲ Zkušebna ocelových kordů a drátů do pryže je vybavena speciálními
přístroji, které patří k prvním v republice. Foto: Tomáš Želazko

kož je k tomu zapotřebí zvláštní-
ho vybavení, přesnosti a určitého
způsobu prezentace výsledků, na
který jsou zákazníci v automobi-
lovém průmyslu zvyklí. V Evropě
jsme jednou z mála firem, která
takto důkladně kontroluje vyro-
bené kordy,« uvádí Roman Si-

kora.

Závod Ocelové kordy, který
nyní zaměstnává 230 lidí, vyrá-
bí výztužné prvky do pneuma-
tik, tzn. ocelové kordy a pneu-
drát, hadicové dráty, pomosa-
zené tažené dráty a dráty pro-
filové. Vývoz se na celkové
produkci podílí 70 procenty,
nejvíce zboží směřuje na Slo-
vensko, do Německa, Turecka,
Polska či Itálie. K největším
odběratelům závodu patří re-
nomované firmy jako Conti-
nental, Matador, GoodYear 
a Michelin.

Závod Ocelové kordy za po-
slední čtyři roky proinvestoval
100 milionů korun. K největ-
ším akcím patřilo pořízení no-
vých slaňovacích strojů za té-
měř 60 milionů korun nebo
modernizace drátotahů za 14
milionů korun. »Díky novým
investicím tržby závodu Ocelové
kordy každoročně rostou. Zatímco
v roce 2002 tržby dosáhly úrovně
240 milionů korun, loni již činily
450 milionů korun. Letos počítá-
me se zvýšením na 470 milionů
korun,« dodává ředitel Sikora.

Tomáš ŽELAZKO

»V rámci snahy zlepšit své
zdraví se prostě necháte zavřít do
igelitového pytle a v klidu čekáte,
co to s vámi udělá«, řekl s úsmě-
vem masér Jaromír Hrbáč 
a upřesnil, že jde o uzavřenou

Při návštěvě Aquacentra jděte do pytle

plynnou koupel s dlouhodobý-
mi příznivými účinky. »Má bla-
hodárný vliv na centrální nervo-
vou soustavu. Na pokožku půso-
bí přímo, a proto se zde účinky
projeví nejrychleji. Mizí exémy,

akné, kůže se stává elastičtější 
a lépe prokrvená«, uvedl masér.
Dozvěděla jsem se, že zábal ve
vaku s oxidem uhličitým půso-
bí i na další tělesné orgány, od-
straňuje zplodiny z mezibuněč-
ných prostor a nutí organis-
mus, aby se zbavil škodlivých
látek. Příznivý vliv má na
stres, snižuje únavu a navozu-
je pocit pohody. »Účinek je vel-
mi znatelný v období rekonvales-
cence po nemoci a úrazech, hoje-
ní ran je rychlejší. Zábal má vliv
na revmatická onemocnění, vyso-
ký krevní tlak, preventivně posi-
luje tělo ještě před vznikem nemo-
ci. Proceduru mohou použít oso-
by bez věkového omezení. Jedi-
nou kontraindikací jsou akutní
zánětlivé stavy«, upřesnil pro-
vozovatel této procedury. 

Po teoretickém úvodu jsem
se rozhodla zábal vyzkoušet na
vlastní kůži. Prvotní pocit ne-
byl nijak příjemný. Byla jsem
vsunuta do velkého igelitové-

ho pytle, který mi byl u krku 
utažen a naplněn oxidem uhli-
čitým. Lidem lechtivým pod
krkem či klaustrofobikům prý
ale lze vak utěsnit v podpaždí.
Mou počáteční nedůvěru pak
rychle vystřídal pocit uvolnění
a pohody. V přítmí masérny
jsem při poslechu relaxační
hudby a šplouchání vodotrys-
ku začala usínat. Po 45 minu-
tách jsem nerada končila první
ležení. Po zbytek dne jsem mě-
la pocit přílivu energie a mír-
ného mravenčení kůže jako po
návštěvě sauny. 

Už se těším na další pobyt 
v pytli, protože k dosažení
optimálního účinku je prý tře-
ba šesti až deseti ležení. Pokud
mohu soudit podle své první
návštěvy masérny v Aqua-
centru, je to moc fajn a suchou
uhličitou koupel mohu vřele
doporučit. Při návštěvě Aqua-
centra zkrátka jděte do pytle.

(gal)

Bohumínské Aquacentrum se stalo vyhledávaným místem
odpočinku místních občanů i velkého množství »přespol-
ních«. Lákadlem je nejen bazén, tobogán a whirpool, ale také
sauna, fitnescentrum, solární studio a masérna. Zde jsou kro-
mě masáže nabízeny i další služby. Zaujala mne novinka - suchá
uhličitá koupel, která prý řeší řadu zdravotních problémů. Než
jsem proceduru vyzkoušela, zeptala jsem se na její účinky. 

Foto: Mirka Hrbáčová
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Deník bohumínské cesto-
vatelky Soni Fialové, která
překonala himalájské veliká-
ny na kole. V deseti pokračo-
váních můžete spolu s ní pu-
tovat v nadmořských výškách,
které se dají v Evropě přirov-
nat pouze k vrcholkům Alp.
Dnes čteme z deníku potřetí.

19.8.2006
Pak následovala osudná od-

bočka ke klášteru Likir, který
se většina našeho zájezdu, tedy
osm mužů, rozhodla navštívit
a my dvě příslušnice něžného
pohlaví jsme je jako správné in-
dické ženy musely následovat. 

Po třech kilometrech do kop-
ce jsme to ale vzdaly, vyfasovaly
mapu a vydaly se na patnáctiki-
lometrový sjezd s nádhernými
výhledy na štíty hor, zbarvené
do zelena, do červena či do čer-
na, rozličných tvarů, navíc tyr-
kysově modrá obloha, sem tam
mráček, no prostě idylka. Podél
potoka se pasou ovce, koně 
a osli. Jediný problém jsme mě-
ly s tím, abychom se držely le-
vé krajnice, protože v Indii se
jezdí vlevo, dává se přednost
zprava a podobné nesmysly, na
které si člověk prostě nemůže
zvyknout.

Zastávka v Sazapolu byla
mnou vynucená, trochu jsme
tu vyvedly z míry starou babič-
ku s košem na zádech, která
mě spatřila při vykonávání po-
třeby, něco zanadávala a pak si

odplivla. Dáši, stojící opodál,
pro změnu zkritizovala cyklo-
kra�asy sahající nad kolena. 

Pak ještě přejezd přes Indus,
široký a zabahněný, a pak opět
serpentinami vytrvale do kop-
ce. Na vrcholu jsme si daly 
s Dášou odpo-
činek ve stínu
gompy, kde nás
dohnal Macháček a vyrazili
jsme na finiš. To bych nebyla
já, abych asi dva kilometry od
konce nepíchla, dokonce vy-
trhnutý ventilek, ještě že jsem
měla náhradní duši, Pavlas byl
poblíž a vyměnil mi ji.

Ubytování opět bylo v po-
hodě, posezení na zahradě,
dobré jídlo a plné konvice čaje
- black tea a mint tea. Dokon-

ce sprcha a záchod na pokoji,
nakonec i tekla vlažná voda,
takže po více než sedmdesáti
kilometrech jízdy na kole na-
prosto vynikající. Na večeři
byla polévka, rýže, fazole, sýr 
v ostřejší zeleninové omáčce,

nakonec de-
sert v podobě
meruněk sma-

žených v těstíčku, na pití i pivo
Godfater s minimálním množ-
stvím alkoholu 5,2 % a maxi-
málně 8 %, takže vlastně ne-
víš, cena 100 rupií.

20.8.2006
V noci se většina z nás moc

nevyspala, někoho budilo hý-
kání osla, jiní prostě nezabrali,
bu�to ten mint tea nebo ta

nadmořská výška, čert ví. Po
snídani jsme se vydali na pro-
hlídku kláštera v Alči, spousta
stup s vypodobením Budhy 
v různých variantách, s nád-
hernou vyhlídkou na řeku In-
dus. A pak zase stejnou cestou
zpět, sjezd serpentinami k In-
du, přes most do Sazapolu.
Tam se k nám připojili chlapci,
kteří za námi běželi dobrých
pět minut, sahali na naše kola
a mně na lesklé cyklistické 
elas�áky, no prostě jsme pro ně
všude byli atrakce. Občas člo-
věku připadá, že ti vesničané
nemají na práci nic jiného, než
se sbíhat, mávat nám a křičet
na nás, nebo troubit.

Oběd byl v restauraci v Ni-
mo. Náš vedoucí má od začát-
ku střevní problémy, i když to
na sobě i na složení svého jídla
nijak nedává znát. Před obě-
dem dva endiarony a tři table-
ty živočišného uhlí, pak jídlo 
v podobě polévky a rizoto v růz-
ných variantách, nazývané ta-
ké briani. Jirka starší zde získal
razítko do svého deníčku a ce-
lý večer se pak ptal, jak se jme-
novalo to dobré jídlo, co jsme
si dali k obědu (briani). Ve-
doucí Michal sháněl pro všech-
ny jídlo na další den s velmi
náročným programem, který
nás čekal.

Dnes jsme ujeli asi 68 km.

Pokračování příště

Přes Himaláj na kole aneb dny plné zážitků 3. díl

deník z cest

▲ Klášter Likir, v popředí gompa.

▲ Domorodá žena při domácí práci. Fota na stránce Soňa Fialová
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Heslo, se kterým šla bohu-
mínská sociální demokracie už
po několik volebních období
do voleb, je »Bohumín, město
v němž stojí zato žít«. Vadí
nám, že dosud jsou zde lokali-
ty, kde to v plné míře neplatí.
Rada města proto projednala 
a schválila návrh na výhledové
řešení situace lokalit, kde 
v městských domech žije větši-
na nepřizpůsobivých a sociál-
ně slabých občanů Bohumína.

Vedle již zmíněné ulice Petra
Cingra jsou to ulice Drátoven-
ská, Jeremenkova, Partyzán-
ská, Na Loukách, Revoluční 
a některé další. Navržené ře-
šení je takové, že v oblastech,
které jsou územním plánem
určeny k bydlení, budou po-

stupně byty re-
konstruovány
na standardní úroveň bydlení
ve 21. století. V oblastech těs-
ně sousedících s průmyslový-
mi podniky, které dle územní-
ho plánu nejsou vhodné k byd-
lení, budou domy nabízeny ja-
ko objekty vhodné k podnika-
telské činnosti, anebo v přípa-
dě jejich špatného technické-
ho stavu demolovány. 

Celý tento proces potrvá řa-
du let, jeho rychlost bude zá-
vislá na mnoha faktorech, jako
jsou finanční možnosti města
včetně možnosti získání dota-
cí, zájem podnikatelů a další.
A kam půjdou nájemníci, kteří
nyní ve zmíněných lokalitách
bydlí? Ti, co řádně plní pod-

mínky nájemní smlouvy a ne-
narušují občanské soužití, se
nemají čeho bát, těm bude na-
bídnuto bydlení v jiných měst-
ských domech. Právě nyní,
kdy město odkoupilo šest do-
mů od státního podniku Sprá-

va železniční
dopravní cesty
se tyto mož-
nosti nabízejí.

Ve zpracovaném harmono-
gramu je na prvém místě re-

konstrukce dvou domů na ulici
Petra Cingra s popisnými čísly
315 a 316. Ty budou v průběhu
letošního roku vystěhovány 
a v příštím roce rekonstruová-
ny. Postupně budou následo-
vat další městské domy na této
ulici a dojde na další lokality.

Cílem je, aby v budoucnu 
v Bohumíně už nebyly žádné
»špatné« adresy.

Josef PLÁŠIL, 
MO ČSSD Bohumín

Kdy bude ulice Petra Cingra dobrou adresou?
V Bohumíně jsou ulice, jejichž názvy v obyvatelích města

vyvolávají negativní pocity. Tyto ulice jsou někdy i v dobrém,
klidném místě, nedaleko od centra, a přesto by se většina oby-
vatel města zdráhala tam nastěhovat. Čím to je? Špatná pověst
těchto lokalit není dána jejich polohou, ale způsobem života ně-
kterých tam bydlících občanů. Špína, nepořádek, hluk a drob-
ná kriminalita, to jsou faktory, které většinu lidí odpuzují.

pol i t ika

Snaha umístit k nám radaro-
vou základnu je tak podle mne
pokusem Američanů vylepšit
si pozici světové supervelmoci
a získat výhodu nad protivníky.
Hraje se tu s námi na rovinu?
Není to podobné jako se »za-
ručenými« důvody pro útok na
Irák? Někdo možná namítne,
že na rovinu s námi nehráli ani
Sověti, když k nám umis�ovali
vojska a základny. Nehráli.
Souhlas neměli celonárodní,
ale jen od tehdejší vlády, po-
zději označené za zrádcovsky
promoskevskou. Ale dnes je 
opět ve hře jen vláda - hned se
dere na mysl přívlastek proa-
merická - která se nás také ne-
míní ptát na názor. Ví asi, co
by mohla slyšet. Veřejné míně-
ní se totiž přiklání spíš proti

přítomnosti americké radarové
základny u nás. Proto se neho-
dí ani referendum.

Společnost
je podle po-
sledních voleb
rozdělena více méně na polo-
vinu pravicově a polovinu le-
vicově orientovanou. A vláda?
Ta se drží nad vodou jen díky
dvěma poslaneckým »silá-
kům« našeho politického ne-
be. Není tedy její mandát k tak
závažným krokům, jako je o-
devzdání části naší suverenity,
přinejmenším diskutabilní?

Je také skoro nedůstojné číst
argumenty, podle kterých se
netřeba bát skutečnosti, že pří-
slušníci amerických sil vždy pod-
léhají jurisdikci USA. Do ar-
mády prý přece neberou niko-

ho, kdo má za sebou i jen dva
dopravní přestupky. Možná.
Ale jak to bylo v případě, když
americký letec neodpovědně
způsobil havárii lanovky v ital-
ských Alpách a smrt dvaceti lidí?
Ani italská vláda nic nezmohla,
případ svého vojáka si v USA
zametli pod koberec. A v Římě
se nepokrytě mluvilo o omeze-

né suverenitě
Itálie na vlast-
ním území.

Raketovou základnou prý
posílíme svoji bezpečnost. Ne-
vím, ale i vojín základní služby
ví, že pokud někde stojí tak
strategický objekt, jakým sou-
část protiraketové obrany USA
je, musí být prioritním cílem
pro každého protivníka. Jeden
z německých politiků to řekl
výmluvně - je to jako přivést si
teroristy rovnou domů. Zatím
oním cílem, troufám si tvrdit,
nejsme. 

Když kývneme na radary, vy-
šleme signál o dobrém spojene-
ctví - to je další argument. Řekl

bych, že jsme postoj už nejed-
nou ukázali. Účastí v Iráku,
členstvím v NATO, Rádiu Svo-
bodná Evropa jsme dali prostor
v Praze za korunu... Na druhou
stranu nemáme se Spojenými
státy stále bezvízový styk. Mož-
ná přijde jako odměna právě za
radary. Podivný obchod.

Na podobné úrovni je pak
argumentace člena vlády, kte-
rý shrnuje ekonomický přínos
přítomnosti zhruba dvou sto-
vek amerických vojáku slovy,
že »hodně sní a hodně proto-
pí...«. Nemohu se tak zbavit
dojmu, ze se nám neříká všech-
no, nebo se nám říká jen něco
- a to platí o skutečném cíli 
umístění radarové základny
právě u nás. Zatím vidím spíš
víc otazníků, účelovosti a klič-
kování a zastírání, než otevře-
né hry s občany. Pokud o ně
vůbec jde...

Vladimír REMEK, europoslanec
za KSČM, (MfD, 30.1.2007)

Do rubriky dodal za KSČM 
Jiří STRNAD

pol i t ika

...ale čí zájmy vlastně budeme bránit?
Deklarovaným cílem amerického protiraketového systému

je údajně zvýšení bezpečnosti a eliminace rizik pocházejících
z takzvaných lotrovských států. Při vší úctě k zastáncům toho-
to zdůvodnění nesahají Spojeným státům takové země obraz-
ně řečeno »ani po kolena«. Mohou mít jakékoli ambice, ale
nemají odpovídající potenciál - ani vojenský.

▲ Domy 315 a 316 na ulici Petra Cingra. Foto: František Krejzek
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Příjem inzerce do Společenské kroniky
pro OKO č. 4 končí 21. února.

Vzpomínky - úmrtí

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

�
Dne 19.2.2007 

by se dožil 75 let 

pan Emil OŽOG 
ze Skřečoně. 

Zároveň jsme vzpomněli 28.10.2006 

1. výročí jeho úmrtí. 

Vzpomínají Karin a Mirek s rodinami, 

Erna a Krista.

�
Dne 15.2.2007 

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

naší drahé maminky,

tchýně, babičky, 

prababičky, tety 

a sestry 

paní Josefy KUBIŠOVÉ. 
Vzpomínají a nezapomenou syn Eda 

s manželkou Vlastou, vnuk Martin 

s manželkou Martinou, vnučka Marcela 

s Lumírem, pravnuci Davídek a Radimek.

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

ten nikdy nezapomene.

�
Dne 19.2.2007 

vzpomeneme 

1. výročí úmrtí 

pana Jindřicha BENDY
ze Skřečoně. 

Stále vzpomínají manželka Vanda, 
syn Arnošt s rodinou a dcera Ingeborg 

a vnuk Radek s rodinou.

To, že se rána zahojí,
je jen zdání, 

v srdci nám stále zůstává
bolest a vzpomínání.

�
Dne 15.2.2007 

je dnem druhého

smutného výročí, kdy nás navždy opustil

pan Bruno SLANINA. 

S láskou vzpomíná manželka, 

syn a dcera s rodinami.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává. 

�
Dne 15.2.2007 

by se dožil 75 let 

manžel, tatínek 

a dědeček 

pan Jan MUSIOL
ze Skřečoně. 

Rovněž jsme 29.1.2007 vzpomněli 

3. výročí jeho úmrtí. 

Vzpomínají manželka Helena, 

dcera Šárka a syn Jaromír s rodinami.

Odešla... Jediná na světě,
jež nikdy nezradí. 

Na ni nám zůstane nejhezčí
vzpomínka. Ta bytost 

nejdražší, to byla maminka.

Dne 26.1.2007 
navždy odešla naše
milovaná maminka,
babička a prababička

paní Emilie URBÁNKOVÁ. 
Děkujeme všem, kdo tichou vzpomínkou

uctí její památku. 

Zarmoucená rodina.

Čas umí vše zahojit, 
ale jsou ztráty, 

které nepřebolí nikdy.

�
Dne 19. února 

vzpomeneme 

5. výročí úmrtí 

paní Danuše VOLFOVÉ. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel, 

dcera, syn a bratr s rodinami. 

Čas umí vše zahojit, 
ale jsou ztráty, 

které nepřebolí nikdy.

Dne 12.2.2007 

vzpomeneme 

2. smutné výročí,

kdy nás náhle 

a navždy opustil 

pan Vladimír ZATLOUKAL. 

Dne 10.3.2007 by se dožil 60 let. 

S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Jana, syn Kamil a celá rodina.

Blahopřání - jubilea

Dne 13. února 

oslaví 

své krásné 

88. narozeniny 

pan Josef

KOCUR.

Do dalších let 

přeje hodně zdraví, štěstí 

a spokojenosti 

dcera Alena s rodinou 

a neteř Květka.

�

Před šedesáti lety 

spojili své životy v jeden 

manželé Jiřina a Stanislav
PANAŠOVI. 

Vykročili do časů dobrých i zlých 

a jen čas prověřil pevnost jejich vztahu.

Přejeme Vám na další společné cestě

nejvíce ze všeho zdraví, 

abyste se mohli ještě dlouho těšit 

ze společně prožitých chvil života, 

z vnoučat i pravnoučat.

Přejí děti se svými životními partnery,

vnoučata, pravnoučata.

Díky zdravotníkům
městské nemocnice

Chtěla bych poděkovat lékařům,
sestřičkám i dalšímu personálu oddě-
lení interny a geriatrie Bohumínské
městské nemocnice za příkladnou pé-
či věnovanou panu Miroslavu Sikoro-
vi při zvládání je dlouhodobé nemoci
a za vstřícný přístup k příbuzným.

Jiřina SIKOROVÁ
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víte, že...

výročí

● 15.2. v 15.30 hodin Mimi
karneval ... aneb jak to bylo
za starých časů. Centrum Bo-
beš.

● 15.2. v 16.30 hodin Sokol
Bohumín C - Dobroslavice B.
Městská soutěž v kuželkách.
Herna Na Kuželně.

● 15.2. v 18.30 hodin Film
Club pro studenty. Zahájení
filmového klubu pro mládež
komedií Hitch. Určeno mláde-
ži od 15 let. Evangelické fara
(modrá budova) Nový Bohu-
mín, telefon 736 436 465.

● 16.2. v 15 hodin I my jsme
byli Slůňata. Rodinné cent-
rum Slůně.

● 17.2. v 20 hodin Sportov-
ní ples Viktorie Bohumín.
Sál PZKO Bohumín.

● 17.2. v 19 hodin Chovatel-
ský ples. Sál Bochemie.

● 17.2. v 19 hodin Sportov-
ní ples TJ Slovanu Záblatí v
místní sokolovně 

● 18.2. v 9 hodin Viktorie
Bohumín A - Jakl Karviná D.
Okresní přebor družstev 

Kam v Bohumíně v únoru?
v šachu. Sokolovna Starý Bo-
humín.

● 21.2. v 10 hodin Krásná
středa - stříhání dětí. Cent-
rum Bobeš.

● 21.2. v 10 hodin První po-
moc u dětí. Přednáška pro
maminky nejmenších dětí.
Centrum Bobeš.

● 21.2. v 15 hodin Video-
projekce - Svaz postižených
civilizačními chorobami v ro-
ce 2006. Městská knihovna.

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

● 22.2. v 15 hodin Odpoled-
ne pro rodiče dětí se zdravot-
ním problémem. Centrum
Bobeš.

● 22.2. v 16.30 hodin Sokol
Bohumín B - Sokol Staříč.
Městský přebor v kuželkách.
Herna Na Kuželně.

● 23.2. v 17 hodin Tvořivý
podvečer pro ženy. Rodinné
centrum Slůně.

● 23.2. v 19 hodin Ples Bo-
chemie. Sál Bochemie.

● 24.2. v 9 hodin Sokol Bo-
humín A - Minerva Opava.
Přebor Moravskoslezského
kraje v kuželkách. Herna Na
Kuželně.

● 24.2. v 13 hodin BC Bohu-
mín - SK Přerov. Billiard - 1.
liga B. Herna BC Bohumín.

● 24.2. v 19 hodin Ples ŽDB
Group. Dům služeb ŽDB
Group, a.s.

● 25.2. v 9 hodin Viktorie
Bohumín B - Slavie Havířov
C. Okresní soutěž družstev 
v šachu. Sokolovna Starý Bo-
humín.

● 26.2. v 10 hodin Raná pé-
če - dětský vývoj. Rodinné
centrum Slůně.

● 27.2. v 8.30 hodin Měst-
ské kolo ve vybíjené - mladší
žákyně. Tělocvična DDM.

● 28.2. v 8.30 hodin Měst-
ské kolo ve vybíjené - starší
žákyně. Tělocvična DDM.

● 28.2. v 10 hodin Krásná
středa - nastřelování náušni-
ček. Centrum Bobeš.

Nově otevřený

VIKTORIA TIP SPORT BAR
oodd  2255..  lleeddnnaa  22000077,,  OOkkrruužžnníí  uulliiccee  (za malým Albertem)

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí až neděle od 9.00 do 22.00 hodin

➧ Možnost podání sázenek bez poplatků

➧ INTERNET ZDARMA

➧ Občerstvení s posezením ➧ RRaaddeeggaasstt  1122°°  zzaa  1188..5500  KKčč..

●110 let od zahájení 
výroby v drátovnách

V letošním roce si připo-
mínáme 110. výročí otevření
továrny na výrobu drátů 
v Pudlově. 

Pamětníci si vzpomenou na
kolonie, které začaly vznikat
během dalších let v blízkosti
drátovny. Do dneška se do-
chovalo jen několik domů, ale
na začátku minulého století
vyrostlo kolem fabriky malé
městečko. V příštím čísle si
připomeneme v několika kapi-
tolách historii a život v těchto
drátovenských koloniích. His-
torický kalendář připravil Jan
F. Teister. (red)

Turnaj v mariáši
5. ročník turnaje v ma-

riáši O bohumínské hra-
bátko, memoriál Zigiho
Matuly proběhne 17. úno-
ra v restauraci Kuželna. 

Přihlášky přijímají v ku-
želně denně od 15 do 20
hodin telefonicky na čís-
lech 602 337 370, 604
379 758 nebo na e-mailo-
vé adrese: radim.bloksa
@elcomgroup.eu. Startov-
né je 200 korun. Přihlásit
se může maximálně 81 hrá-
čů. Pro vítěze je připraven
barevný televizor. Harmo-
nogram: 7.30 - 8.30 hodin
prezentace, 8.30 - 9 hodin
rozlosování, 9 - 12 hodin
soutěžní hra 1. až 3. kolo,
12 - 13 hodin přestávka na 
oběd (hradí pořadatel), 13
- 16 hodin soutěžní hra 4.
- 6. kolo. 16.30 - 17 hodin
vyhlášení výsledků, pře-
dání cen pro min. prvních
dvacet nejlepších.(mar)

V místní Galerii Pod Věží se
představí Iveta Mutinová s ko-
lekcí Zapomenutá minulost 
a Ladislav Pekárek s výběrem
svých fotografií z projektu
Proměny města. 

Vernisáž výstavy proběhne
ve středu 28. února od 17 ho-
din. Úvodního slova se chopí

Bohumínští fotografové 
se představí v karvinské galerii

Tomáš Szwanczar, v programu
vystoupí také bohumínská vo-
kální skupina Sluníčko. 

Výstava bude v Galerii Pod
Věží na Masarykově náměstí 
k vidění od pondělí do pátku
od 8 do 18 a v sobotu od 8 do
12 hodin. 

Lukáš KANIA

Dva bohumínští fotografové se v únoru vydají do Karviné,
aby zde prezentovali svou tvorbu.

Poděkování
sponzorům 
plesu MěÚ

Na plese je vždy zákla-
dem dobrá zábava všech
hostů. Třešničkou na dor-
tu je kvalitní tombola.
Mezi nejštědřejší sponzo-
ry letošního prestižního
plesu městského úřadu
patří Skupina ČEZ -
Elektrárna Dětmarovice,
ŽDB Group a.s., restau-
rant Č.E.Š.I. ze Starého
Bohumína, Rybářství Ry-
chvald, Bonatrans a. s.,
Bohumínská stavební -
Jaroslav Sebera či Rock-
wool, a. s. Poděkování or-
ganizátorů patří jim a dal-
ším desítkám zejména bo-
humínských firem a pod-
nikatelů, kteří do tomboly
přispěli.

Lumír MACURA, 
vedoucí organizačního odboru

... v našich základních školách
je integrováno 133 žáků se zdra-
votním postižením? 13 je mentál-
ně, 2 sluchově, 1 zrakově a 2 tě-
lesně postižení, 9 žáků má vadu
řeči. 4 žáci mají více vad, 87 žá-
ků trpí vývojovými poruchami 
učení, 11 je s vývojovými poru-
chami chování, 4 jsou autisté.
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● Půjčky pro každého i bez
příjmu: volejte 737 562 908!
Nechcete půjčku, ale potřebu-
jete si vydělat? Pak hledáme
právě vás.

● Koupím dr. byt 2+1 s balko-
nem v Bohumíně ✆ 732 446 041.

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

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

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

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

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

● Nabízíme komplexní čiš-
tění kanalizačních sítí, deš�ové
kanalizace, včetně domovských
systémů, ✆ 596 083 210.

● Nabízíme přepravu a do-
pravu Avií-kontejner, ✆ 596
083 210.

inzerce
● Půjčky, řešení dluhů 

a exekucí, ✆ 732 474 853.
● Českomoravská stavební

spořitelna nabízí stavební
spoření, úvěry i neúčelové,
penzijní připojištění, podílové
fondy. Info: ČP Bohumín, ú-
terý a čtvrtek 12.30 - 17 hod. 
✆ 596 703 276, 605 947 891.

● Pronajmu slušný byt 1+1
slušné osobě za slušnou cenu.
Pošlete SMS na ✆ 737 373 442.

● Koupím staré hodiny ná-
stěnné, náramkové a kapesní,
vzduchovky, ✆ 604 107 708.

● Prodám domek 2+1 ve
Skřečoni s garáží a zahradou,
dostavba možná. Škola, ob-
chod 200 m, cena 850 tis.,
✆ 736 174 706.

● Koupím byt 2 - 3+1, nej-
lépe v centru, není podmín-
kou, ✆ 777 925 007.

● Koupím rod. dům v Bohu-
míně, Dolní Lutyni a okolí, e-
vent. dr. byt, hotovost, nabíd-
něte, ✆ 775 075 979.

● Mladý lékař nutně koupí
dr. byt v Bohumíně, spěchá,
platím hotově, ne přes realit-
ku, ✆ 777 299 698.

● Pronajmu byt 1+1 ve zre-
konstr. domě na ul. ČSA v Bo-
humíně, dlouhodobě, nekuřá-
kovi, ✆ 777 979 158.

● Provádíme pokládku a pro-
dej podlahových krytin včet-
ně doplňkových materiálů za
exkluzivní ceny. ✆ 604 265 861.

● Prodám Š-Forman 1993,
benzín, stř. okno, nosič, cent-

rál, let. + zim. pneu, radio.

STK 1/2008, 234 000 km, ce-

na dohodou, ✆ 736 151 775.

● Prodej krůt, vykrmené,

rozkrmené, po tel. domluvě. 

✆ 776 171 452.

● Koupím rodinný domek
v Bohumíně a okolí, ✆ 777
925 007.

ŽDB GROUP a.s.

ŽDB GROUP a.s., Bezručova 300, 735 93 Bohumín, 
hledá vhodného kandidáta na pozici:

PRACOVNÍK NA MECHANICKÉ ZKUŠEBNĚ

POŽADUJEME:
■ vyučen, SŠ vzdělání všeobecné - praxe v drátoven-

ství, technických činnostech nebo řízení jakosti 
nebo
■ SŠ vzdělání odborné - hutní, strojní směr
■ uživatelská znalost PC

Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo poslat životo-
pis poštou, příp. e-mailem na adresu personal@zdb.cz.

Další informace na telefonních číslech 
596 082 079, 604 228 331.
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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 elektro-
motorů, 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, dlaž-
by, podlahy, instalatérské, stolařské a malířské práce ● zateplení bu-
dov, klempířské, pokrývačské a tesařské práce, výkopy a úpravy 
terénu ● výstavba kotelen na klíč (obytné domy, školy, úřady,…)

AZ
FIN servis, s.r.o.

AZ FIN servis, s.r.o.
Bezručova 300, 735 93 Bohumín

fax : 596 082 810
www.azfinservis.cz obchod@azfinservis.cz

MALOOBCHODNÍ PRODEJNA 
Bohumín ,  Studentská  182,  te l .  596  012 572
● železářství ● barvy ● domácí potřeby ● výrobky Viadrus

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

KOMPLETNÍ CENÍK inzerce najdete na stránkách města www.mesto-bohumin.cz 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

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

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


