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Rozloučili jsme se se starým rokem

Mladí judisté sbírají nejcennější kovy

Na fotografii zleva Lucie Gawliczková, Daniel Kraskowski, Michal
Hujo, Lucie Kochová, Denis Bartal a trenér František Walter. 

Foto: Antonie Walterová

Závora na česko-polské hranici vylétla 21. prosince v 00.00 hodin nahoru a již tak zůstane, jsme všichni Evropané. (1) Také na Štědrý večer chtěli
být lidé pospolu a přišli na náměstí T. G. Masaryka.(2) Silvestrovský běh parkem zakončil 30. prosince ohňostroj. (3) Foto: František Krejzek 

Závěr loňského roku byl pro závodníky ze sportovního 
oddílu Judo Pionýr Bohumín úspěšný. Začalo to na podzim,
kdy na mistrovství našeho kraje mladších žákyň získaly stříbro
ve svých kategoriích Romana Škodová a Natálie Tumelová.

V Mezinárodní velké ceně
Opavy mlá�at a mladších žá-
ků a žaček se opět dařilo. Zlatá
byla Lucie Gawliczková a Lu-
cie Kochová, bronzoví Michal
Hujo, Denis Bartal, Daniel
Kraskowski a Natálie Tumelová.

Silně obsazenou soutěží by-
lo Mistrovství Moravskoslez-
ského kraje mlá�at v Dobré.
První byla opět Lucie Gawlicz-
ková, ve váze do 32 kg skonči-
la třetí Iveta Jakubíková. 

Ve výborné atmosféře probí-
hal Vánoční turnaj pořádaný

Judo klubem Městské policie
Ostrava, kterého se zúčastni-
lo120 závodníků ze 7 oddílů
nejen našeho kraje. Naši ju-
disté obsadili ve všech váho-
vých kategoriích přední místa.
Osm zlatých vybojovali Matěj
Buch, Denis Bartal, Michal
Hujo, Tadeáš Wilczek, Jakub
Adamčík, Lucie Kochová, Ro-
mana Škodová a Lucie Gaw-
liczková. Na stupních druhého
místa stáli Ladislav Pompa,
Jiří Lenort a Michal Plačko. 

(Dokončení na str. 12)

Během prosince jsme mohli navštívit
vánoční koncerty, kterých bylo tentokrát
překvapivě mnoho. Štědrý večer byl pro
řadu lidí okamžikem, při kterém na ná-
městí T. G. Masaryka spolu s přáteli strá-
vili příjemné chvíle. A před bujarým vese-
lím silvestrovské noci provětrali plíce svě-

žím vzduchem parku také příznivci spor-
tu. Naštěstí policie, zdravotníci ani hasiči
neměli žádnou práci, konec roku se obešel
bez problémů.

Dvě události však přece jen vybočovaly
z tradic. Hned druhý den posledního mě-
síce spojil Bohumín s Ostravou právě

zprovozněný první slezský úsek dálnice
D47. Pár dnů před Vánocemi jsme se ra-
dovali spolu s polskými občany na hranici,
která se otevřela dokořán.

Všichni si přejeme stejně pestrý a na
příznivé události bohatý rok 2008. Žijeme
v rozkvétajícím městě. Tak tedy, dobré zdra-
ví a pohodu po celý letošní přestupný rok.

František KREJZEK, redakce Oka

Společenský život v průběhu prosince má ve městě zaběhaný řád. Také letos se
podle tohoto scénáře odvíjely poslední dny, podvečery a noci roku 2007.
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Bohumín, město s dobrou budoucností

Dočkali jsme se bohumínské vlajky

Investic bude méně, hlavní-
mi budou pokračování dostav-
by náměstí ve Starém Bohumí-
ně a demolice nebytové části
bývalého hotelového domu 
a úprava jeho okolí se vznikem
asi 120 parkovacích míst. V ne-
mocnici by měla přijít na řadu
rekonstrukce pavilonu B a ve
Skřečoni bychom mohli mít prv-
ní světelný přechod pro chodce.

O to více se budeme věno-
vat přípravě projektů na další
období. Chystáme propojení
náměstí ve Starém Bohumíně
na starý most, rekonstrukci
Národního domu - historické
kulturní památky, víceúčelo-
vou halu za parkem, opravu
domu služeb na náměstí Bu-
doucnosti, přeměnu Rafiner-

ského lesíku na sportovně re-
kreační areál, modernizaci trž-
nice s dalšími parkovacími mís-
ty, připravujeme projekty ka-
nalizačních přivaděčů v měst-
ských částech a mnoho dalších
akcí. Pro bu-
doucí úspěš-
nost při získá-
vání dotací je včasná příprava
nezbytná.

Opět vynaložíme všechno vy-
brané nájemné zpět do oprav
bytů, tentokrát posílíme zdroje
ještě o úvěr na okna a zateple-
ní dvou věžových domů.

Započne stavba posledního
úseku dálnice a na podzim ta-
ké stavba nového Skřečoňské-
ho mostu a dálničního přiva-
děče. To budou nejnáročnější

stavby, které prověří trpělivost
našich občanů a nejvíce řidičů.
Budeme také usilovat o bu-
doucí vedení přivaděče k dál-
nici od Karviné mimo Skře-
čoň. Stejně se pokusíme také 
o zklidnění dopravy Pudlovem
a Vrbicí, zejména po úplném
zprovoznění dálnice. 

Budeme po-
suzovat i par-
kování v cent-

ru. Další výstavba parkoviš�
zde již není možná. Pravděpo-
dobně se do budoucna nevy-
hneme jiným způsobům regu-
lace, zatím se osvědčily parko-
vací kotouče.

Soukromí investoři chystají
v Bohumíně stavbu obchodní-
ho centra a výstavbu bytů.
Dobrá poloha našeho města 
v blízkosti Ostravy se začíná
prosazovat.

Pozitivně se také projevuje
vliv naší tzv. nulové tolerance,
budeme v ní pokračovat.

Zkrátka, Bohumín se bude
dál systematicky a rovnoměr-
ně rozvíjet.

A tak, i když škarohlídi ob-
čas ironicky zesměšňují naše
dlouhodobé heslo, třeba když
narazí na nepořádek kolem po-
pelnic, posprejované fasády ne-
bo cokoliv jiného, co zrovna
nefunguje, jak by mělo, Bohu-
mín se stále více stává městem,
v němž stojí zato žít. Městem 
s dobrou budoucností. Přiložme
všichni ruku k dílu a vize se na-
plní. Společně, jako tým větši-
ny občanů města, to dokážeme. 

Vážení spoluobčané, přeji
vám vše dobré v novém roce
2008. A� je pro vás i pro měs-
to úspěšný.

Petr VÍCHA, starosta

Po úspěšném roce 2007 nemůžeme slevit ze svých cílů ani 
v roce 2008. Co nového pro letošek chystáme?

aktuálně

Roční úsilí o doplnění symbolů měs-
ta Bohumína o vlajku bylo završeno 18.
prosince loňského roku. 

Při tvorbě městské vlajky platí zásada,
že její námět nebo podoba musí korespon-
dovat s figurálním obsahem či podobou
městského znaku. Z tohoto hlediska bylo
vytvořeno heraldikem Janem Tejkalem 
v lednu 2007 pět návrhů. Na zasedání 
zastupitelstva města pak byla 11. dubna
vybrána varianta, která představuje do-
slovné opakování znaku města, když list
vlajky přejímá všechny znakové figury
pouze v mírně upravených proporcích da-
ných odlišným tvarem symbolu. Zastupi-
telé vybírali i s ohledem na většinový ná-
zor veřejnosti po proběhlých anketách.

Oficiální popis vlajky zní: »List tvoří dva
vodorovné pruhy, modrý a červený, v poměru
3 : 4. V modrém pruhu žluté okřídlené želez-
niční kolo, v červeném pruhu bílá obrácená vi-
dlice s rameny širokými čtvrtinu délky listu, 
uprostřed přeložená černým ozubeným kolem
s rameny. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3«.

Na základě žádosti starosty města pro-
jednal a schválil návrh vlajky 12. září Pod-
výbor pro heraldiku a vexilologii Poslane-
cké sněmovny Parlamentu České republi-
ky. Z rukou předsedy Poslanecké sněmov-
ny PČR Miloslava Vlčka převzal 18. pro-
since starosta Bohumína Petr Vícha Roz-
hodnutí č. 25 předsedy Poslanecké sně-
movny o udělení vlajky městu Bohumínu.

Starosta města Petr Vícha s městskou vlajkou
v prostorách Parlamentu ČR.

Foto: Věra Vzatková

Slavnostní akt byl doplněn symbolic-
kým předáním vlajky do interiéru, kterou
ušila paní Wasilka Pistovčák. Slavnostní
vlajka má rozměr 135 x 90 cm, je obou-
stranná, vyztužená, s plně vyšívaným žlu-
tým okřídleným železničním kolem, ozdo-
bená zlatými třásněmi a dvěma stuhami.
Spolu s vlajkou České republiky je umístě-
na ve velké zasedací síni městského úřadu
a bude používána při slavnostních příleži-
tostech zejména v interiérech. Výjimkou
snad bylo spontánní »provětrání« vlajky 
v noci z 20. na 21. prosince na hranicích 
s Polskem ve Starém Bohumíně u příleži-
tosti otevření schengenského prostoru.

Na stožáry a žerdě zakoupí město ven-
kovní vlajky o rozměrech 100 x 150 cm,
které si budou moci zapůjčit i občanská
sdružení a kdokoli, kdo by se chtěl prezen-
tovat při vhodné příležitosti pod hlavičkou
města. Zájemci si rovněž budou moci za-
koupit rukávovou nášivku v podobě vlaj-
ky. K dispozici budou také stolní vlaječky.

Rada města schválila na svém posled-
ním loňském zasedání Oznámení o znaku,
vlajce, barvách a razítku města a zásadách
jejich užívání. Je umístěno na www.mesto-
bohumin.cz v sekci O městě - Symboly
města. Zde se dozvíte všechny podrobnos-
ti o vlajce i městském historickém znaku.
Barevnou fotografii vlajky města najdete 
v tomto čísle novin na straně 20.

Lumír MACURA, 
vedoucí organizačního odboru
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Termíny licitací městských bytů

I Byt na ulici Okružní
1055, 1+1, kategorie I., čís-

lo bytu 4, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 41,04 m2, pro
výpočet nájemného 40,50 m2.
Licitace se koná 21.1. v 16 ho-
din.

I Byt na ulici Okružní 379,
1+1, kategorie II., číslo bytu

2, 1. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 59,86 m2, pro výpo-
čet nájemného 59,86 m2. Lici-
tace se koná 21.1. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Šunychelské
951, 1+1, kategorie I., číslo

bytu, 1. nadzemní podlaží.

Celková plocha 36,99 m2, pro

výpočet nájemného 35,93 m2.

Prohlídka bytu 22.1. od 10 do

10.30 hodin. Licitace se koná

23.1. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Čs. armády
1053, 1+1, kategorie I., čís-

lo bytu 60, 1. nadzemní podla-

ží. Celková plocha 42,40 m2,

pro výpočet nájemného 42,40

m2. Prohlídka bytu 22.1. od

8.30 do 9 hodin. Licitace se

koná 23.1. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Alešova 1070,
0+1, kategorie I., číslo bytu

11, 4. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 35,71 m2, pro vý-
počet nájemného 31,58 m2.
Prohlídka bytu 29.1. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
30.1. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Slezské 363,
0+1, kategorie I., číslo bytu

6, 2. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 30,72 m2, pro výpo-
čet nájemného 28,59 m2. Pro-
hlídka bytu 29.1. od 9 do 9.30
hodin. Licitace se koná 30.1. v
16.15 hodin. Licitace se mohou
zúčastnit občané EU s trvalým
pobytem na celém území ČR.

(vach)

O městské byty se licituje v budově radnice v I. patře ve vel-
ké zasedací místnosti, číslo dveří 230. Vyvolávací cena je 
24 korun za metr čtvereční. Město nabízí k licitaci tyto byty:

l ic i tace

Pracoviště, kde může občan
získávat informace o údajích,
které o něm vede stát v cent-
rálních registrech, byly celore-
publikově jednotně pojmeno-
vány Czech POINT, neboli
Český Podací Ověřovací Infor-
mační Národní Terminál. 

V letošním roce přistupuje-
me i k vydávání jednoho z nej-
častěji požadovaných dokladů,
výpisu z rejstříku trestů. Jedná
se o první agendu z neveřejné

evidence infor-
mačního systé-
mu veřejné sprá-
vy, což s sebou
přináší i zvýše-
né nároky na bezpečnost ko-
munikace a ověření totožnosti
žadatele. Osoba, které lze na
pracovišti Czech POINT výpis
vydat, musí mít platný doklad
totožnosti a musí mít přiděle-
no rodné číslo. To znamená, 
že výpis můžeme vydat i cizin-

cům, kteří mají trvalé bydliště
v České republice. Totožnost
žadatele se ověřuje platným
občanským průkazem nebo ce-

stovním dokla-
dem. Správní
poplatek zůstá-
vá stejný ve výši
50 korun. 

Všechny čtyři
druhy výpisů mohou občané
získat na obou budovách úřa-
du, přičemž počítáme s tím, že
pro údaje z živnostenského 
a obchodního rejstříku budou
občané chodit zejména na živ-
nostenský odbor a pro výpisy 
z katastru nemovitostí do

»hlavní budovy« na právní 
odbor. Třetím nově zavá-
děným pracovištěm Czech
POINTU je matrika. 

Od roku 2008 se zvyšuje
správní poplatek za výpis z ka-
tastru nemovitostí, obchodní-
ho rejstříku a živnostenského
rejstříku na 100 korun za první
stránku a za každou další 50
korun. Na živnostenském od-
boru získáte výpis z živnosten-
ského rejstříku za 15 korun za
stránku, nebo� ten je současně
podle zákona správcem tohoto
systému.

Dagmar FIALOVÁ, 
tajemnice

Další rozšiřování služeb našim občanům
V loňském roce začal bohumínský městský úřad vydávat 

ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy - vý-
pisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a výpis 
z živnostenského rejstříku

Ve vánočním dárkovém balení dostal
schengenský prostor další státy bez hra-
nic. Od prvních minut 21. prosince
2007 projíždíme hranicemi uvnitř 
Evropské unie bez kontrol. Rozdíl není
patrný ani tak na hranicích, jako v poci-
tu naprosté volnosti a svobody pohybu.

Na hraničním přechodu Starý Bohumín
- Chałupki se hodinu před otevřením hra-
nic sešlo několik set obyvatel polské i české
strany. Dixiland band hrál swing, mnozí 
v prostoru celnice tančili, vládlo všeobec-
né veselí. Lidé přicházeli z obou stran řeky
spolu s přáteli, nebo� to byl okamžik

vpravdě historický. Poprvé od doby Ra-
kouska-Uherska se setřely hranice mezi su-
verénními státy a prostor se otevřel napros-
to volnému cestování. Starostové Wodzi-
sławia Śląskiego, Krzyżanowic a Bohumína
odpočítali posledních deset sekund a přes-
ně v 00.00 hodin zvedli symbolicky závo-
ru, která rozdělovala Česko a Polsko. Spo-
lečně s ostatními prošli z polské na českou
stranu. Ohňostroj nasvětloval plynoucí
řeku, která sice stále dělí dva státy, ale už
ne lidi. Kdo chtěl, mohl si ještě před půlnocí
nechat otisknout poslední razítko do pasu.
Je na něm datum 21.12.2007 00.00 hodin.

František KREJZEK
Poslední pamětní razítko do pasu na česko-
polské hranici. Foto: František Krejzek

Už téměř měsíc jezdíme přes hranice bez kontrol

Nabídka pozemků 
pro rodinné domky

Licitace pozemků na Děl-
nické ulici v Bohumíně Skře-
čoni se uskuteční 28. ledna
od 15 hodin na majetkovém
odboru MěÚ Bohumín, v bu-
dově B, čp. 225, č. dv. 101.
Pozemek p. č. 399/5 - 1253 m2,
licitace v 15 hodin.
Pozemek p. č. 389/3 - 1211 m2,
licitace v 15.30 hodin.
Pozemek p. č. 389/2 - 1201 m2,
licitace v 16 hodin.

Minimální vyvolávací cena
je 220 korun za 1 m2. 

Další informace sdělí Jana
Holeszová,✆ 596 092 228 e-
mail holeszova.jana@mubo.cz. 

(hol)
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V prvních dvou týdnech
nového roku proběhla v celé
České republice již poosmé
charitativní sbírka, která od-
vozuje svůj název od svátku
Tří králů - tří mudrců, kteří
se podle slov Bible přišli po-
klonit narozenému Ježíškovi
a obdarovali jej zlatem, kadid-
lem a myrhou.

Tříkrálovou sbírku pořádá
Charita České republiky - cír-
kevní humanitární organizace
Církve římskokatolické pro-
střednictvím místních charit.
Charita Bohumín má pro or-
ganizaci sbírky přiděleno teri-
torium Bohumína, Dolní Lu-
tyně, Dětmarovic, Rychvaldu
a letos poprvé i Orlové. Do
těchto měst a obcí jsme vyslali
celkem 46 skupinek kolední-
ků, polovina z nich koledovala
v Bohumíně.

Výtěžek Tříkrálové sbírky se
rozděluje na dvě části: 35 %
výtěžku putuje do ústředí Cha-
rity ČR, odtud pak na podpo-
ru humanitárních projektů 
v zahraničí, pilotních projektů
v ČR, krizový fond pro nena-
dálé katastrofy a režie sbírky.
65 % výtěžku zůstává místní
Charitě pro její vlastní aktivity.

Charita Bohumín využije
tyto prostředky pro dokončení
venkovní relaxační zóny u Cha-
ritního domu sv. Františka, na
pokrytí části provozních ná-
kladů Občanské poradny a pro
základní vybavení centra pro
lidi bez přístřeší, jehož otevře-
ní připravujeme ve spolupráci
s městem Bohumínem a Círk-
ví bratrskou. V tomto roce
plánujeme také rozšíření Ob-
čanské poradny o pobočku 
v Orlové. Důvodem je velký
zájem občanů o toto bezplatné

poradenství v obtížných život-
ních situacích.

Chceme poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří věnovali
koledování svůj volný čas a ná-
mahu. Děkujeme také všem,
kdo sbírku podpořili svým da-
rem a umožňují nám tak účin-
něji pomáhat lidem v různých
nouzových situacích. 

Informaci o konkrétních vý-
sledcích Tříkrálové sbírky
2008 přineseme v následují-
cím čísle OKA.

Kristina STOSZKOVÁ 

Tři králové koledovali v Bohumíně

Foto: Kristina Stoszková

V průběhu tohoto roku bu-
dou podle plánu provedeny ty-
to velké opravy:

■ ulice Čs. armády čp. 1052 
oprava výtahů;

■ tř. Dr. Beneše čp. 709 
výměna rozvodů vody a zaři-
zovacích předmětů;

■ ulice Husova čp. 553, 561,
786, 792 výměna balkono-
vých dveří a oken;

■ ulice Jateční čp. 865, 875,
964 - 965 výměna oken;

■ ulice Mládežnická čp. 521 -
529, 555 - 558 výměna 
oken, GO elektroinstalace 
v domech 555 - 558;

■ ulice Nádražní čp. 442, 464
- 465, 765 GO vodoinstalace,
částečná výměna oken, 
zrušení septiku, zateplení
štítu čp. 442;

■ ulice 9. května čp. 902 a 903
výměna oken, zrušení septiku;

■ ulice 9. května čp. 68, 83,
84, 100 výměna oken, 
zateplení štítů.
Stavebních úprav se dočkají

také dva věžové domy na ulici
Jateční čp. 1153 a 1154, kde do-
jde k výměně oken, zateplení
objektů a odstranění static-
kých vad. Na tuto nákladnou
opravu město získá úvěr.

František KREJZEK

Opravy domovního fondu 
Zastupitelstvo města schválilo na svém prosincovém zasedá-

ní rozpočet na letošní rok. Na opravy bytového fondu v ma-
jetku města je v něm vyčleněno 19,6 milionu korun. Město
stále pokračuje prioritně zejména ve výměně oken.

Město Bohumín nabízí 
k prodeji objekt k bydlení
číslo popisné 316 na pozem-
ku parcelní číslo 920 a ob-
jekt k bydlení číslo popisné
315 na pozemku číslo 921. 

Součástí nabídky jsou i další
pozemky - zastavěná plocha 
a nádvoří o celkové výměře
238 m2 - číslo 920, zastavěná
plocha a nádvoří o celkové vý-
měře 239 m2 - číslo 921, zasta-
věná plocha a nádvoří o celko-
vé výměře 305 m2 - číslo 922,
zahrada o celkové výměře 746
m2 - číslo 923, ostatní plocha 
o celkové výměře 751 m2 - číslo
924, zahrada o celkové výměře
780 m2 - číslo 925 a zahrada 
o celkové výměře 1048 m2 -
číslo 926. Vše na území Staré-
ho Bohumína. 

Záměrem prodeje uvede-
ných obytných domů a pozem-
ků na ulici Petra Cingra je cel-
ková rekonstrukce na byty
první kategorie, včetně vybu-
dování zázemí pro nájemce
nebo vlastníky bytů - zeleně,
odpočinkové části, parkova-
cích stání, dětských koutků 
a podobně. Tyto dva domy bu-
dou v dohledné době vystěho-
vány a připraveny k prodeji. 

Podmínky prodeje a licitač-
ního řízení naleznete na
www.mesto-bohumín, sekce
radnice/služby občanům/ne-
movitosti k prodeji.

Další informace podá Kaje-
tán Raut, majetkový odbor, bu-
dova čp. 225, ✆ 596 092 215,
raut.kajetan@mubo.cz 

Kajetán RAUT

bydlení

školstv í

Poděkování 
městské policii

Centrum mladé rodiny

Bobeš děkuje zástupcům

městské policie za velmi

poutavou a lidsky pojatou

besedu »Jak se bránit«. 

Petra KALICHOVÁ 

Prodej dvou
domů na ulici 
Petra Cingra

Nově vybavená 
učebna ve Skřečoni

Zábavně a především inter-
aktivně vyučují dějepis, občan-
skou a rodinnou výchovu v Zá-
kladní škole ve Skřečoni. Mají
novou odbornou učebnu, která
školu přišla na 120 tisíc korun.
»Třídu jsme multimediálně vyba-
vili, nechybí například televize
pro promítání dokumentů a na-
učných pořadů, projekční plátno,
velké tématicky zaměřené infor-
mační tabule nebo prostorné skří-
ně pro ukládání školních pomů-
cek,« uvedla ředitelka školy
Marie Valuštíková. Upřesnila,
že na zřízení nové odborné u-
čebny finančně přispělo město
Bohumín jako zřizovatel školy
a společně s ním řada sponzo-
rů. (luk)
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krátce Maják městské policie
■ Vnuk násilně vnikl do bytu
své babičky, zranil svoji pat-
náctiletou sestru, napáchal
větší škody a pak utekl. Stráž-
níci jej zajistili a předali PČR.

■ Z »montéra«, který v odsta-
veném vagónu odmontovával
hliníkové lišty z oken, se vy-
klubal muž hledaný policií.

■ 5. ledna večer došlo na ulici
Jateční k poškození vstupních
dveří do obytného domu a k vy-
ražení dveří do bytu. Strážníci
po příjezdu na místo zadrželi
pětici mužů, kteří se vzájemně
fyzicky napadali a způsobili u-
vedené škody. Případ si pře-
vzala k dořešení Policie ČR.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

■ Dlouho hledaného muže za-
drželi strážníci 13. prosince ve
dvoře za bývalou spořitelnou. 

■ U parku Petra Bezruče zadr-
žela hlídka 18. prosince tři
mladíky, kteří odcizili na kole
zavěšenou kabelku. Odcizili 
i jiné věci - dva mobily, dokla-
dy a další. Případ si převzali
policisté ČR.

■ V odstaveném vagóně hodlal
strávit vánoční svátky hledaný
muž, kterého strážníci zadrželi
přímo na místě.

■ 2. prosince časně ráno kon-
trolovali strážníci muže, který
z rodinného domku v Dolní
Lutyni táhl pytel, ve kterém
byla elektrická pila a další věci,
které pachatel odcizil.

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

Tisková mluvčí města Lu-
cie Balcarová pozvala novi-
náře na tiskovou konferenci
s vedením radnice do zrekon-
struovaného bývalého hote-
lového domu. Setkání s mé-
dii v těchto prostorách pro-
běhlo i před půldruhým ro-
kem, kdy dům opouštěli po-
slední nájemníci a Svatopluk
Karásek jim hrál na kytaru
rekviem na rozloučenou.

Poslední pracovní den před
vánočními svátky se novináři
vrátili do zabydleného zrekon-
struovaného domu s osmdesá-
ti šesti byty. Tiskovka probě-
hla v posledním neobsazeném
bytě. Město nepodepsalo smlou-
vu s občanem, který jej vylici-
toval, protože dodatečně bylo
zjištěno, že v čestném prohlá-
šení o bezúhonnosti neuvedl
pravdu. V jeho trestním rejst-
říku byly škraloupy, které zata-
jil. To se neshoduje s přísnými
podmínkami města pro přidě-
lování obecních bytů. Nová li-
citace proběhne 21. ledna. 

»Zastupitelstvo města schválilo
odstranění přístavby, ve které je
doposud tržnice. Ustoupí volné-
mu prostranství s parkovištěm,
zelení a lavičkami,« informoval

starosta Petr Vícha novináře 
o letošní investici, která okolí
žlutohnědého domu čeká.

Podle informací vedení měs-
ta budou další problémové lo-
kality prodány investorům,
kteří zde postaví nové byty ne-
bo provedou rekonstrukci stá-
vajících objektů. Zatím se pro

tento projekt připravuje loka-
lita na ulici Petra Cingra a při-
budou další, domy na ulicích
Jeremenkově, Drátovenské,
Na Loukách.

»Ze tří set bytů čtvrté kategorie
je již devadesát neobydlených.
Zastavili jsme přidělování těchto
bytů. V Bohumíně budou v bu-

doucnosti bydlet jen lidé, kteří do-
držují zákony. K nulové toleranci
jsme přistoupili právě po zkuše-
nosti s bývalým hotelovým do-
mem. Mimochodem, o nezapla-
cené dluhy jeho bývalých nájem-
níků se město stále soudí,« dopl-
nil Petr Vícha.

František KREJZEK

Novináři se vrátili do úplně jiného domu

Foto: František Krejzek

Akce Senior klubu
v novém roce

V prvním čtvrtletí roku
2008 se uskuteční dvě schůzky
v Kassi baru (Šunychelská uli-
ce, areál bývalých kasáren), 
a to 5. února, 4. března. Klu-
bovna bude v provozu 21. 
a 28. ledna, 4., 11., 18. a 25. ú-
nora, 3., 10., 17. a 31. března.

Kulturní akce: v Salonu Ma-
ryška, filmová představení, di-
vadlo. Sportovní tréninky: 
v kuželkách na dubnový tur-
naj, plavání, návštěva Jeskyň-
ky. Ostatní: leden - malování
na sklo, únor - obrázky z kůže,
březen - velikonoční tradice,
společenské hry. Termíny ko-
nání těchto akcí budou upřes-
něny na schůzkách v průběhu
čtvrtletí. 

Zájezdový program bude za-
hájen v dubnu. Další termíny
akcí na druhý kvartál zveřejní-
me v čísle šest. (red)

Navštivte galerii
na chodbě radnice

Závěsná galerie na chodbě
městského úřadu nabízí další
expozici. Po výstavě fotografií
k 10. výročí povodně z roku
1997 a ke 100. výročí parku
Petra Bezruče mohou návštěv-
níci Městského úřadu v Bohu-
míně zhlédnout výstavu foto-
grafií Petra Piechowicze k ne-
dávno otevřené dálnici D47.
Díky dotaci z Nadace ČEZ na
chodbě úřadu vznikl závěsný
lankový systém umožňující
pořádání těchto výstav. Stálou
expozicí je výstava leteckých
snímků všech městských částí
Bohumína.

Lumír MACURA
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580 let od vzniku obce 
Pudlov (1428)

115 let od založení hasičské-
ho spolku v Záblatí (1893)

105 let od zahájení provozu
parní tramvaje na trase ze Sta-
rého Bohumína (1903)

100 let od zahájení výuky 
v Jubilejní obecné škole 
Františka Josefa I., dnešní 
Základní škole na Bezručově
ulici (1908)

100 let od založení první 
cihelny, firma E. Quasnici 
ve Skřečoni (vyhořela v roce
1933)

95 let od dokončení stavby
filiálního kostela Svaté Kateři-
ny ve Vrbici (1913)

85 let od založení České
městské veřejné knihovny
(1923)

80 let mateřské školy ve
Starém Bohumíně (1928)

75 let od uvedení do
provozu bývalého plicního 
pavilonu nemocnice ve 
Starém Bohumíně (1933)

75 let od doby, kdy Sokol
Záblatí vybudoval divadlo 
v přírodě s názvem »Scheinerův
háj« (zalesněná plocha v horní
části ulice Na Úvoze)

Bohumínská výročí v letošním roce
Každé město má svou historii a období, kdy se postupně 

utvářelo do současné podoby. Vstoupili jsme do roku 2008 
a každý z nás má v paměti určitě nějakou životní událost, kte-
rou si letos připomene. Také naše město Bohumín má celou
řadu výročí. Uvedu některá z nich:

65 let od postavení výškové
budovy lokomotivního depa
(1943)

60 let od výsadby tzv. »Lípy
vítězství« na náměstí Svobody
ve Starém Bohumíně (1948)

55 let od přemístění 
základní umělecké školy do
bývalého Židovského domu
na ulici Žižkově (1953)

45 let od dokončení stavby
vodojemu u kapličky ve 
Starém Bohumíně (1963)

»Přečetl jsem si článek o podpisu smlouvy 
s ČEZ o dodávce tepla pro městské byty a ostatní
městské objekty dálkovodem z Elektrárny Dět-
marovice. K této problematice mě napadá něko-
lik otázek a prosím o jejich vyjasnění«, píše čte-
nář Jan Pešat a pokračuje: »Je obecně známo, že
výroba tepla ze zemního plynu je relativně čistší 
energie, než energie vyrobená z u-
hlí. I když je EDĚ poměrně moder-
ní provoz (něco o tom vím), je na-
prosto jasné, že náhrada uhlí za zemní plyn s sebou
přinese odpovídající zvýšení exhalací škodlivého SO2
a zejména nárůst velmi nebezpečného mikroprachu,
který má karcinogenní účinky. Jeho obsah v ovzduší
již nyní více než dvacetkrát (některé prameny zmi-
ňují dokonce stokrát) převyšuje ekologické limity, což
platí zejména pro Moravskoslezský kraj. 

Můžete mi, prosím, vysvětlit, jak mám pod tíhou
těchto skutečností rozumět závěrečné větě článku
»...odstavení plynových kotelen přispěje ke
zlepšení ovzduší v Bohumíně«? A co bude, když
povane východní vítr? Podle některých pramenů je
EDĚ 3. až 5. největším producentem škodlivin 
v kraji. Proč chceme tyto smrtelně škodlivé účinky
ještě zvyšovat? Žádám vás o zveřejnění předmětné

smlouvy s EDĚ, například jako přílohu jednoho 
z příštího čísel Oka, případně na městském webu.

Na dotaz čtenáře odpovídá místostarosta
Josef Plášil:

Názor, že náhrada zemního plynu za uhlí při-
nese zvýšení exhalací, je mylný. Způsob výroby
tepla v Elektrárně Dětmarovice je kogenerační,

tzn. společná výroba elektřiny 
a tepla. Odběr páry z parních
turbin pro tepelné výměníky 

ovlivní celkovou výrobu páry v parních kotlích
jen minimálně. Na kotlích byl v letech 1994 až
1997 instalován nízkoemisní spalovací systém
DENOx. K záchytu popílku ze spalin slouží 
elektrostatické odlučovače typu Lurgi, pracující
s účinností okolo 99,9 %. V roce 1998 bylo
zprovozněno odsiřovací zařízení, pracující na
bázi mokré vápencové vypírky. Elektrárna plní
emisní limity škodlivin ve spalinách. Navíc vy-
soký komín emituje škodliviny nad přízemní
vrstvu, na rozdíl od nízkých komínů plynových
kotelen. Koncesní smlouvu mezi městem 
a Elektrárnou Dětmarovice nelze zveřejnit, jako
každá obchodní smlouva je důvěrná. Navíc je
značně obsáhlá, má 36 stran bez příloh. (red)

Teplo z elektrárny bude ekologičtější

ptáte se

z h istor ie

Hned na počátku nového
roku školáci donesou polo-
letní vysvědčení a budoucí
prvňáčci se konečně dočkají
zápisu. 

Zápisy v Základní škole na
ulici Čs. armády již proběhly
tento týden. Termíny u dalších
škol jsou rozloženy v průběhu
ledna a února.

Masarykova základní ško-
la - čtvrtek 17. ledna, 12 až 17
hodin, pátek 18. ledna, 12 až
17 hodin. 

Základní škola Starý Bo-
humín - pátek 18. ledna, 12 až
17 hodin.

Základní škola na tř. Dr. E.
Beneše - úterý 22. ledna, 12 až
17 hodin, středa 23. ledna, 12
až 17 hodin.

Základní škola Záblatí -
čtvrtek 24. ledna, 13 až 17 ho-
din.

Základní škola na Bezru-
čově ulici - pátek 25. ledna, 12
až 17 hodin.

Základní škola Pudlov -
čtvrtek 31. ledna, 12 až 17 ho-
din.

Základní škola Skřečoň -
úterý 5. února, 8 až 17 hodin.

Do mateřských škol probí-
hají zápisy v lednových termí-
nech takto:

Mateřská škola na Smeta-
nově ulici - čtvrtek 17. ledna, 
8 až 15 hodin.

Mateřská škola ve Starém
Bohumíně - pátek 18. ledna,
8 až 15 hodin.

Mateřská škola na ulici Čá-
slavské - pondělí 28. ledna, 
8 až 11 hodin, úterý 29. ledna,
14 až 17 hodin.

Mateřská škola na ulici
Nerudově - pondělí 28. led-
na, 8 až 16 hodin.

Mateřská škola Rafinérský
lesík - středa 12. března.

Mateřská škola na ulici To-
vární - čtvrtek 20. března, 9 až
15 hodin.

Mateřská škola Na Pís-
kách, Záblatí - úterý 22. dub-
na, od 9 hodin začíná program
pro děti »Jak čmeláci léčili ky-
tičku«. Poté informace pro ro-
diče. 

Mateřská škola Fitškolka -
průběžně.

Pavla SKOKANOVÁ, vedoucí
odboru školství kultury a sportu

Termíny zápisů 
pro prvňáčky a do mateřinek

35 let od chvíle, kdy kvůli
dobývání štěrku byla zrušena
silnice mezi Kopytovem 
a Starým Bohumínem (1973)

35 let od ukončení tramva-
jové dopravy na území celého
Bohumína (poslední tramvaj
vyjela z Mickiewiczova náměstí
30. září 1973 a byla také 
poslední v celém tehdejším
Severomoravském kraji)

35 let od uzavření koupa-
liště ve Starém Bohumíně 
z hygienických důvodů

30 let, od doby kdy se poprvé
usadil čáp na komíně bývalé
továrny na střešní lepenku
Hausmann (na ulici Čs. armá-
dy, naproti bývalé Rybeně,
která jako továrna A. Kally na
zpracování ryb byla otevřena 
v roce 1923 a po roce 1990 
postupně zanikla)

10 let od otevření Many,
nynější prodejny Albert na 
ulici Čs. armády (1998)

10 let od uzavření Dohody
o spolupráci s městem
Zdzieszowice v Polsku.

Zdeněk VESELÝ, 
kronikář města
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Mimo členství v zastupitel-
stvu a komisích rady města je
předsedou Atletického klubu
Bohumín a kronikářem města.
Jeho stopy najdete v mnoha
činnostech a událostech Bo-
humína. Rozhovor se Zdeň-
kem Veselým mimo abecední
pořadí jsem zvolil náhradou za
nemocného Pavla Drobila.

Co vás nejvíc uspokojuje 
na práci v zastupitelstvu? 

Dovolím si své povídání u-
vést latinským příslovím »Kdo
dělá pro druhého, dělá pro se-
be«. A snažím se je aktivně
naplňovat od svého mládí.
Práce v zastupitelstvu mě in-
spiruje, protože je užitečná
pro zlepšení života lidí ve měs-
tě, které je jejich domovem. 
A momentálně je největším
pozitivním faktem, že se čle-
nové zastupitelstva v čele se
starostou umí rozumně do-
hodnout na rozvojových plá-
nech, jsou dělní a nevedou
plané diskuse.

Máte prostor v zastupitelstvu
prezentovat své vlastní názory
nebo diskutujete o svých 
rozhodnutích s přáteli?

K nejsložitějším problemati-
kám se radím s pracovníky na
městském úřadě, kteří jsou na
svých úsecích odborníky, vy-
slechnu názory občanů, které
bývají zajímavé, a pokud si
myslím, že mám co podnětné-
ho říci, že mohu něco ovlivnit,
neváhám svůj názor vyslovit.
Než »mlátit prázdnou slámu«,
raději mlčím.

Která oblast komunální politiky
vám je nejbližší? 

Jsem původní profesí peda-
gog a v zájmové činnosti u mě
vždy převládal sport a kultura.
A jsem rád, že se v těchto ob-
lastech mohu seberealizovat.

Jsem předsedou dělné komise
rady pro výchovu a vzdělávání
a společně s jejími členy se
nám podařilo dát radě města
mnoho námětů pro prohlou-
bení práce škol, které jsou ve
městě vzornou vizitkou v péči
o naše děti a mládež. Škoda, že
nemůžeme ovlivnit navýšení
mezd školským pracovníkům,
kteří by si to plně zasloužili. To
však má ve své moci pouze
vláda a Parlament ČR.

Souvisí práce zastupitele s vaším
koníčkem? 

Naznačil jsem to již v před-
chozích řádcích a na sportov-
ním poli se s mnoha spoluor-
ganizátory »vyžívám« nejen 
v organizování celoměstských
běhů, ale jsem také již řadu let
předsedou atletického oddílu.
Proto vždy s uspokojením hla-
suji o příspěvcích na sport,
kulturu a ostatní zájmovou
činnost, které jsou poměrně
vysoké, protože bez těchto do-
tací by řada zájmových a ob-
čanských sdružení, které uži-
tečně výchovně vyplňují volný
čas především dětem, ale i do-
spělým, zanikla.

Do které oblasti městského 
rozpočtu by se, podle vašeho 
názoru, mělo více investovat 
a kde byste potřebné zdroje hledal? 

Jako senior musím odpově-
dět naprosto jednoznačně - do
péče o starší spoluobčany. Má-
me v této oblasti slušné výsled-
ky i solidně zpracovaný »Ko-
munitní plán sociálních slu-
žeb«, otevřel se Klub pro seni-
ory, ale podle evidovaných žá-
dostí je potřebný větší počet
míst s pečovatelskou službou,
v domově důchodců apod.

Než žvanit o ničem, raději mlčím
Na slovíčko se zastupitelem Zdeňkem Veselým

Zdeněk Veselý oslaví letos sedmdesátiny. Elánu a chuti do
práce má ale tolik, že by mohl rozdávat i třicetiletým. Je žádán
na soutěžích o nejhezčí dívku, stejně jako na představeních
Maryšky, sportovních kláních nebo společenských setkáních.
Když jsem s ním hovořil o jeho denním režimu, prozradil, že
ráno si vypije horký čaj, přečte noviny a pouští se do práce.
Na příjmu prostřednictvím internetu je přístupný téměř po
celý den. 

rozhovor

Starší občané si to plně zaslou-
ží. Určitě bude vhodné i pro
tuto oblast zpracovat žádosti 
o dotace z různých fondů, pro-
tože dnes je veškerý rozvoj če-
hokoliv závislý na finančních
zdrojích.

Co vám v poslední době udělalo
největší radost, jaký cíl si kladete
do tohoto roku?

Bylo to předvánoční naroze-
ní vnoučka, kterým nás potěši-
la dcera. Do nového roku si
přeji to nejzákladnější - zdraví.
Pak budu moci být i nadále ak-
tivní a užitečný, což je u mě
dáno výchovou, povahou a ro-
dinným zázemím.

Kdy jste byl naposled s partnerkou
na kulturní akci ve městě? 

Bylo to začátkem ledna, kdy
jsem s manželkou vyslechl
krásný koncert dětského pě-
veckého sboru »Ondrášek«
v místním kostele a tím jsme
se vnitřně »oslavnostnili«.

Jaké jsou ve městě podmínky 
pro sport a kulturu?

Jsou solidní, ale vždy je co
zlepšovat. K tomu má město
dlouhodobý »Strategický plán
rozvoje« a věřím, že se jej po-
daří plnit jako dosud. 

A na úplný závěr si dovolím
malou poznámku. Abych se
nenudil a abych neustrnul, již
osmým rokem jsem kroniká-
řem města. A do nového roku
přeji nám všem společně klid-
nou mysl, dobré nervy a poho-
du.

Připravil František KREJZEK

Naše gymnázium 
vyrazilo do Evropy

Gymnázium Františka Živ-
ného v Bohumíně rozjelo et-
winningový projekt! Co to
znamená, ptáte se? E - jako 
elektronický, twin jako dvoj-
če. Ještě nic?

Tedy Gymnázium Františka
Živného vytvořilo internetové
partnerství se středními škola-
mi v Evropě za účelem pozná-
vání našich sousedů v Evrop-
ské unii. Projekt se jmenuje
Unity through Diversity (Jed-
nota skrz rozdíly) a jeho úko-
lem je přiblížit život českých
studentů těm rumunským,
francouzským a italským. Prá-
vě tyto národnosti se staly na-
šimi partnery.

A na kolik takový projekt
přijde? Finančně nic nestojí.
Jen volný čas našich studentů
(6.p, 2.A, 1. A) a profesorů (J.
Wilczková, M. Baseggio).

V čem nám prospěje? Určitě
zvýší motivaci ke studiu ang-
ličtiny, která je oficiálním jazy-
kem, studenti si rozšíří kultur-
ní rozhled, prohloubí si zna-
losti z oboru výpočetní techni-
ky a internetu, najdou nové
přátele v zahraničí. Tímto způ-
sobem chceme vymazat hrani-
ce nejen na mapách, ale také 
v lidech. 

Martina BASEGGIO,
Jana WILCZKOVÁ

krátce

Přednášky nejen pro
zahrádkáře

Český zahrádkářský svaz
pořádá cyklus přednášek. 

30. ledna - Domácí léčivé

rostliny, 2. díl, přednáší Jiří

Dráb

13. února - Ochrana a výživa

okrasných rostlin, přednáší

Miroslav Nechvátal

27. února - Pěstování ovoce,

odrůdy a tvary, přednáší Old-

řich Janků 

12. března - Stromy v okras-

né zahradě, přednáší Zdeněk

Vajter 

Dům PZKO na Masarykově

ulici od 15 hodin. (urb)
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Ambulance - regulační po-
platek ve výši 30 korun za ná-
vštěvu, při které bylo provede-
no klinické vyšetření (kom-
plexní, cílené, kontrolní) v or-
dinační době od 7 do 17 hodin.

Pohotovost - regulační po-
platek ve výši 90 korun za ú-
stavní pohotovostní službu
poskytnutou zdravotnickým

V případě, že nájemník neu-
hradí včas a v plné výši nájem 
a služby, je mu účtován popla-
tek z prodlení, který je požado-
ván v souladu s ust. § 697 ob-
čanského zákoníku. Jeho výše
činí 2,5 promile dlužné částky
za každý den prodlení, nejmé-
ně 25 korun za každý i započa-
tý měsíc prodlení do zaplacení.

Pro názornost uvádím, že
dluží-li nájemník jeden měsíc

například pět
tisíc korun, pe-
nále je přibližně desetina, tzn.
asi 500 korun. V případě, že
dluží celý rok a dluh nesplácí,
je penále stejně vysoké jako
dluh samotný! 

Dostane-li se nájemník do
problémů s placením nájmů 
a služeb spojených s užíváním
bytu, např. když přijde o za-
městnání nebo je dlouhodobě

nemocen, je v jeho zájmu, aby
se dostavil na pracoviště MěÚ
Bohumín, majetkový odbor -
úsek vymáhání pohledávek,
kde má možnost sepsat uznání
dluhu a splátkový kalendář.
Nevyhne se sice platbě poplat-

ků z prodlení,
ale když bude
dluh pravidel-

ně splácet, poplatky nebudou
tak vysoké. Samozřejmě záleží
na výši splátky - všeobecně
platí - čím dřív je dluh uhra-
zen, tím nižší je penále.

Bohužel, je stále dost těch
nájemníků, kteří i přesto, že
mají dluhy na nájemném, ne-
reagují na výzvy a upomínky,
situaci neřeší a teprve poté, co

jim je doručen žalobní návrh
spolu s platebním rozkazem
soudu, dluh uhradí a výše po-
platků z prodlení je vždy nemi-
le překvapí!

Město Bohumín evidovalo
k 30. listopadu 2007 dluh na
nájmu a službách spojených 
s užíváním bytů ve výši 12 351
818 korun. Dále pak eviduje
již vystavené poplatky z pro-
dlení ve výši přesahující 20
milionů korun s tím, že po-
platky z prodlení stále narů-
stají až do úplné úhrady dluhu
na nájmu a službách. Víc než
80 procent tohoto dluhu je již
vymáháno soudní cestou. 

Renáta HÜBSCHMANOVÁ,
majetkový odbor

nájemné

Lépe je platit, stejně tomu neuniknete
Město Bohumín vynakládá nemalé částky na opravu a ú-

držbu bytového fondu. Ovšem, ne všichni nájemníci si to uvě-
domují a plní své povinnosti, které jim vyplývají z uzavřené
nájemní smlouvy. Jednou z nich, a to stěžejní, je platba nájmů
a služeb spojených s užíváním bytu. Nájemné je splatné vždy
k poslednímu dni v měsíci, za který se platí nájemné (§ 13 vy-
hl. 176/93 Sb. o nájemném).

zařízením v pracovní dny od
17 do 7 hodin a ve dny pracov-
ního klidu (soboty, neděle,
svátky). Nehradí se u následné
hospitalizace.

Hospitalizace - regulační
poplatek ve výši 60 korun za
ústavní péči včetně péče ná-
sledné a léčby dlouhodobě ne-
mocných. Den přijetí a pro-

puštění se počítá jako 1 den.
Nehradí se jednodenní péče
na lůžku, dovolenka (pacient
»na propustce«), pobyt ve sta-
cionáři.

Recept - poplatek za výdej
léku - za jeden druh léku (jedna
položka) na receptu 30 korun.
Poplatek 30 korun za výdej lé-
ku se nehradí v případě, že 

a) lék, předepsaný na recep-
tu, není hrazen z veřejného
zdravotního pojištění,

b) lékař na receptu vyznačí
»hradí pacient«,

c) výdej předepsaného léku
není vázán na lékařský předpis.

U lékaře už hradíme od 1. ledna regulační poplatky
Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že zákonem

261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, byla změněna
a doplněna některá ustanovení zákona 48/1997 Sb. Zásadní
změnou je zavedení regulačních poplatků a limitu regulač-
ních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny
pro zvláštní lékařské účely. Zákon platí od 1. ledna 2008.

Doklad o zaplacení poplatku
se vydává jen na žádost pojištěn-
ce. Poplatky nehradí ten, kdo
se prokáže potvrzením o dávce
pomoci v hmotné nouzi, jež
nesmí být starší než 30 dnů.

Výjimky a další informace
jsou podrobně uvedeny v pub-
likaci pro veřejnost »Návod na
použití českého zdravotnictví
v roce 2008«, kterou vám na
vyžádání předloží zdravotní
sestra navštíveného oddělení
a ambulance nebo ji najdete
na stránkách www.mzcr.cz.

Dagmar GATTNAROVÁ,
Bohumínská městská nemocnice

Hasiči ve Starém Bohumíně jsou dobře vybavení 
V loňském roce naše jed-

notka vyjížděla k patnácti
mimořádným událostem, z to-
ho k deseti požárům a pěti
technickým zásahům. Zú-
častnili jsme se také pěti ná-
mětových cvičení. 

Dostali jsme novou cister-
novou stříkačku, která nahra-
dila starší vozidlo. Výrazně se
tak zlepšilo naše technické zá-
zemí a máme možnost zasaho-
vat u většího počtu mimořád-
ných událostí, a tím i účinněji
pomoci občanům našeho měs-
ta. Vybavení naší jednotky je

na vysoké úrovni, vozidla Re-
nault Midlum, Ford Transit 
a motorový člun Zodiac (na
snímku) jsou toho důkazem.

Chceme nadále zlepšovat
naši práci a účinně pomáhat
při řešení krizových situací ve
městě. Proto se i letos budeme
zabývat odbornou přípravou,
výcvikem a údržbou hasičské
zbrojnice a vozového parku. 

Děkujeme městu Bohumín
a Hasičskému záchrannému
sboru, stanice Bohumín za vy-
nikající spolupráci.  

Jan HANUSEK, 
velitel družstva Foto: archiv  SDH
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Jsme dobré kamarádky ze
Starého Bohumína a máme
docela rády zvířata. Když
jsme jednou v e-mailové poš-
tě dostaly zprávu o zabíjení
mláďat tuleňů v Norsku, roz-
hodly jsme se něco pro tato
bezbranná zvířata udělat. 

Vždy� tuleň je tak krásné 
a roztomilé zvíře, zkuste se i vy
zamyslet, zda nepřijdete na
další nápady pomoci tuleňům.
Náš cíl: »Kéž bychom svým
projektem zachránili alespoň
pár tuleních rodin!!

Co se nám už podařilo?
Kreslili jsme obrázky tuleňů

ve škole, vytvořili jsme www
stránky včetně diskuse, předa-
li jsme projekt v Praze na nor-
ském velvyslanectví, zjistili
jsme z různých zdrojů co nejví-
ce informací o těchto zvířa-
tech.

Chystáme prezentaci pro-
jektu ve škole, hlavně v hodi-
nách přírodopisu a informati-
ky, a také spolupráci s ostatní-
mi bohumínskými školami.
Rády bychom navázaly pří-
padnou spolupráci se školami
v Norsku.

Spolu s učitelkou Věrou
Sedlákovou z ekologického
kroužku jsme byly přijaty na
norském velvyslanectví diplo-
matem Alex Winther a jedná-
ní se zúčastnil přímo velvysla-
nec Norského království v Pra-
ze Peter Raeder. Diskutovali

jsme o otázkách týkajících se
zabíjení tuleňů v Norsku a pře-
daly velvyslanci kresby tuleňů
našich spolužáků, spolu se zá-
znamem na CD a odkaz na na-
še webové stránky. Budeme
rády, když naše obrázky dorazí
s naším poselstvím na správná

místa v Norsku, případně se
zde podaří navázat kontakt 
s žáky kroužku podobného za-
měření. Další informace na-
jdete na www.tuleni-sos.cz

Tereza RECMANOVÁ,
Kamila SVOBODOVÁ,

Masarykova základní škola

Na pomoc tuleňům: Za klidné tulení tulení

Děvčata a učitelku z Masarykovy základní školy přijal norský velvyslanec Peter Raeder (na snímku vpředu).
Foto: archiv školy

»Za svoji nedoslýchavost jsem
dostával za sociálního odboru
měsíčně 200 korun na nákup ba-
terií do sluchadel. Vše bylo podle
platných regulí a hle, najednou
mi přišlo oznámení, že se ruší
dávky pro výpomoc nám, postiže-
ným občanům, a to od 1. ledna
2008. 

Obracím se na pány v dobře
placených křeslech, kteří svá na-
řízení schvalují o odsouhlasují.
Zamyslete se nad starým slez-
ským příslovím: ›Jelita se vrace-
jí‹. Abyste za pár let nebyli tam,
kde jsme dnes my, hendikepovaní
a v důchodu, kdy každá korunka
je pro nás dobrá.

Sociální odbor nám v dopise pí-
še namísto přání hodně zdraví 
a úspěchů v no-
vém roce: ›Přes-
tože práva vy-
užijete a vyjádříte se k podkla-
dům pro rozhodnutí z důvodu
zrušení příspěvku, rozhodne
zdejší sociální odbor o jeho 
odejmutí.‹

Tolik citace z dopisu. 
A zde je odpověď Lenky
Vrublové, pracovnice sociál-
ního odboru:

Zákon 261/2007 Sb., o sta-
bilizaci veřejných rozpočtů,
nám jiný postup či řešení neu-
možňuje. Ministerstvo práce 

a sociálních věcí zdůvodnilo
své rozhodnutí tím, že šlo o dáv-
ku nepříliš efektivně vynalože-
nou, která většinou nekryla
skutečné zvýšení nákladů. S o-
hledem na zavedení příspěvku
na péči zákonem 108/2006
Sb., o sociálních službách,
ztrácí příspěvek na zvýšené ži-

votní náklady
své opodstat-
nění. 

V praxi to znamená, že po-
kud má občan nárok na pří-
spěvek na péči, všechny nákla-
dy spojené s používáním zdra-
votních pomůcek jsou dosta-
tečně finančně vykompenzo-
vány výší tohoto příspěvku.
Bohužel, do této skupiny 
v mnohých případech »ne-
spadnou« ti, kteří podle pů-
vodního zákona měli nárok a-
lespoň na příspěvek na zdra-
votní pomůcky. Kritéria záko-

na o sociálních službách jsou

mnohem přísnější.
Sociální odbor vykonává

státní správu a musí se řídit
platnými předpisy. Veškerá vy-
rozumění, zasílaná našim ob-
čanům - klientům, se řídí
správním řádem, který upra-
vuje formální náležitosti. Sou-
částí rozhodnutí ve správním
řízení je i poučení o odvolání,
proto musíme uvádět tak strikt-
ně znějící větu, kterou pan
Kula ve svém příspěvku cituje.
Pracovníci sociálního odboru
nemohou po případném odvo-
lání dávku opětovně přiznat,
nebo� zákonem byla zrušena.

Věříme, že přání zdraví v zá-
věru roku každému způsobilo
radost, ovšem do úředních
spisů osobní přání či soukro-
mé vzkazy nepatří, můžeme
zde konstatovat pouze fakta.

Konec příspěvků na zdravotní pomůcky

píšete nám

Mnoho především straších občanů nemile překvapila infor-
mace o zrušení příspěvku na zdravotní pomůcky. Proto pro-
sincové oznámení sociálního odboru o termínu 1. ledna
2008, ke kterému se ruší, přišlo jako studená sprcha. Reakcí
na něj je například dopis Eduarda Kuly, který redakce dosta-
la na stůl. Citujeme část dopisu:
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Ohlédnutí za událostmi loňského roku
LEDEN
* Od prvního dne roku 2007

patří Dům dětí a mládeže městu.
Bohumín získal tuto organizace
převodem od Moravskoslezské-
ho kraje. 

* Na třetí pokus otevřeli polští
sousedé nový hraniční most přes
Odru. Začal zde fungovat silnič-
ní hraniční přechod Bohumín -
Chałupki, který mohou používat
všechna motorová i nemotorová
vozidla, včetně nákladních auto-
mobilů bez omezení hmotnosti.

* Bohumínem se přehnala 19.
ledna vichřice, která sice nena-
dělala mnoho škod, několik
střech a stromů však pocítilo její
destrukční sílu.

ÚNOR
* Město koupilo šest drážních

domů v Pudlově. Předešlo tím
spekulacím soukromých vlastní-
ků vytvořit z této části Bohumí-
na další ghetto. 

* Mezi kulatá jubilea patřily
osmdesátiny Zdeňka Gregora,
dlouholetého pracovníka Sokola
Bohumín a stále aktivního spor-
tovce.

* Na tradičním oceňování
dárců krve bylo poslední den 
v únoru přítomno téměř padesát
mužů a žen, kteří darovali krev
nejméně dvacetkrát. Rekordma-
ny se tentokrát stali Eva Šalbu-
tová se 143 odběry a Tomáš Ab-
solon se 140 odběry.

BŘEZEN
* Začal platit parkovací

systém, který na vybraných stá-
ních časově omezuje dobu par-
kování. Parkovací hodiny umož-
ní bezplatně stát po omezenou
dobu na místě, kde je největší
provoz.

* Sešla se ustavující schůze
občanského sdružení Hraniční
meandry Odry. Jeho smyslem je
popularizace přírodní památky
Hraniční meandry Odry.

* Zastupitelé schválili členství
ve Sdružení měst a obcí proti ha-
zardu. Pokračují tím v boji proti
výherním hracím automatům,
které jsou ve městě nežádoucí.

* Poslední březnový den vyra-
zilo do 187 schodů Penzionu ve
věži několik desítek běžců. 

DUBEN
* Kaple Všech svatých ve Sta-

rém Bohumíně byla prohlášena
kulturní památkou. Stavba byla
opravena v roce 2003.

* České dráhy oslavily příjezd
prvního vlaku do stanice Šuny-
chl-Bohumín-nádraží. Událost
se stala před 160 lety.

* Penzion ve věži získal oceně-
ní v soutěži Top Invest o nejlepší
investiční záměr roku 2006. 

* Pálení čarodějnic - podvečer
plný veselí a zábavy připravila ve
své městské části tělovýchovná
jednota Sokol Záblatí. Reje čaro-
dějnic a čarodějů se zúčastnily
desítky dětí v maskách a kostý-
mech a další desítky dospělých
se přišly pobavit spolu s nimi.

* V Kopytově zasadili místní
společně se zástupci Čáslavi pa-
mátnou lípu, která bude připo-
mínat finanční a materiální po-
válečnou pomoc českého měs-
tečka slezské obci.

KVĚTEN
* Závod Viadrus staví v roce

2007 nové skladovací a expedič-
ní prostory za 48 milionů korun.
Dalších 33 milionů korun inves-
tuje do modernizace formovací
směsi a uvede do provozu novou
linku na malé kotle za 33 milio-
ny korun.

* 8. května se ulicemi pojede-
nácté rozběhly stovky sportovců
v Běhu ulicemi města. Ještě před
tím si občané připomněli 62. vý-
ročí konce druhé světové války
položením kytic k pamětní desce
na budově radnice.

* Křest a autogramiádu své
nové knihy přijela do Bohumína
uspořádat Alena Mrázová. Kni-
ha Dům učitelů je již druhou 
v pořadí, která se bezprostředně
vztahuje k našemu městu.

ČERVEN
* Setkání občanů městských

částí s vedením radnice se neslo
ve znamení diskuzí o odpadních
vodách a studnách. 

* Klaunská exploze v letním
kině se stala první akcí pro děti,
kterou připravila stále ještě ne-
pojmenovaná kulturní agentura

V lednu byl otevřen silniční most přes Odru do Polska.
Foto: Lucie Balcarová

Vloni získala Eva Šalbutová Zlatý
kříž II. třídy za více než 120 bez-
platných odběrů krve.

Foto: František Krejzek Dubnové pálení čarodějnic v Záblatí probíhalo ve znamení veselí a zábavy. Foto: František Krejzek
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města. Zájem byl obrovský, am-
fiteátr navštívila téměř tisícovka
návštěvníků.

* Úspěšný byl taneční soubor
Kates. Na mistrovství republiky
vytančil nejvyšší titul v malé
skupině modern dance s formací
Šach mat.

* Kulturisté se v našem městě
sešli na mistrovské soutěži Čes-
ké republiky juniorů a masters 
v disciplínách kulturistika, fit-
ness a bodyfitness. Během víken-
du se divákům představilo na
osmdesát mužů a patnáct žen.

* Bohumín zaznamenal výraz-
ný pokles nezaměstnanosti. O-
proti současné míře nezaměsta-
nosti v Karviné, kde je 15,6 % li-
dí bez práce, jich má naše město
jen 11,4 %.

* Opravené kino otevřelo své
dveře prvním návštěvníkům. Ve
zcela novém interiéru je klimati-
zace i bezbariérový přístup.

* Také městská část Skřečoň
má dětský koutek. Dřevěné pro-
lézačky pro děti byly nově zbu-
dovány v parčíku naproti poště.

* V sále základní umělecké
školy bylo vyhodnoceno a odmě-
něno nejlepších 21 žáků základ-
ních a 9 studentů středních škol
v právě končícím školním roce.

* Rockwool uvedl do provozu
novou výrobní linku za 500 mili-
onů korun. Přinese kvalitnější
výrobky a zvýší kapacitu výroby.

* Ladislav Svoboda z Atletic-
kého klubu Bohumín se stal
mistrem republiky v atletickém
víceboji juniorů.

ČERVENEC 
* Bývalá agentura Radost, ny-

ní spojená s knihovnou a kinem,
má od prvního dne tohoto měsí-
ce nový název i logo - K3 Bohu-
mín. Písmeno K znamená kultu-
ru, knihovnu a kino. A trojka tři
kulturní subjekty v jednom.

* Městem proběhli běžci Svě-
tového běhu harmonie. Zapsali
se do pamětní knihy města a spo-
lu s našimi mladými atlety pokra-
čovali směrem k polské hranici.

* Tropická vedra se postarala
o rekordní návštěvy aquaparku.
Některé dny bazén navštívilo až
tisíc lidí.

SRPEN
* Sbor dobrovolných hasičů

ve Starém Bohumíně dostal od

města zcela novou hasičskou stří-
kačku s objemem nádrže 2 500
litrů. Stála 4,6 milionu korun.

* Pro bezpečnost chodců a ze-
jména dětí byly vybudovány 
osvětlené přechody na pěti mís-
tech ve městě.

* První operace ve dvou mo-
derně vybavených a zrekonstru-
ovaných operačních sálech zača-
ly poslední prázdninové dny.

* Bohumínské léto-kruhy již
posedmé přilákaly do prostor
parku Petra Bezruče umělce, dě-
ti i diváky. Byl to týden her, zába-
vy a tvoření doprovázený dřevo-
sochařským plenérem.

* Starobohumínští si připo-
mněli sto páté výročí první koň-
ky, hromadné místní dopravy na
trase mezi zdejším náměstím 
a nádražím v Bohumíně.

Florbalová show proběhla v srpnu na pěší zóně.Foto: František Krejzek V září byl ve Starém Bohumíně svěcen třetí zvon. Foto: František Krejzek

Dětský koutek ve Skřečoni byl dárkem města k červnovému svátku dětí. 
Foto: Lucie Balcarová

* Zajímavou sportovní akci
mohli sledovat na třídě Dr. E.
Beneše kolemjdoucí. 1. SC '98
Bohumín zde uspořádal florba-
lovou show na hřišti postave-
ném přímo uprostřed pěší zóny.

ZÁŘÍ
* Do prvních tříd bohumín-

ských škol nastoupilo téměř dvě
stě prvňáčků. Nejvíce, čtyřicet
sedm, jich bylo v Masarykově zá-
kladní škole.

* Autobusová točna na kopci
v Záblatí dostala nový vzhled.
Dá se hovořit o malém náměstí,
které zde vzniklo v průběhu jed-
noho měsíce. Přibyla parkovací
místa, autobusová nástupiště 
a chodník podél hlavní trasy.

* Aktivita občanů Starého
Bohumína a občanského sdruže-
ní Přátelé bohumínské historie
přinesla ovoce. V kostele Naro-
zení Panny Marie byl posvěcen
třetí zvon, na který se z velké
části sesbíraly peníze mezi obča-
ny, část doložilo město.

* Starý Bohumín má své turis-
tické známky. Na první je obraz
Panny Marie s Jezulátkem, na
druhé kostel.

* Po dlouhých letech založili
nadšenci ve městě nové ochot-
nické divadlo. Mělo by hrát ne-
jen pro děti.

* V amfiteátru proběhl pod-
zimní festival dechových hudeb.
Vystoupily na něm všechny bo-
humínské dechovky a poprvé se
představila také mládežnická ka-
pela základní umělecké školy.

(Dokončení na str. 20)
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Mladí judisté sbírají 
nejcennější kovy

(Dokončení ze str. 1)

Výčet úspěchů tohoto turnaje
uzavírají cenná bronzová u-
místění Davida Bartala, Pavla
Ivaniuka, Viktorie Kučerové,
Petra Slowiaka, Viktora Ivaniu-
ka a Ivety Jakubíkové. Zvítězili
jsme v soutěži pětičlenných
smíšených družstev a odvezli
si krásný pohár.

První soutěží nového roku
byla Malá cena Třince. Také
zde jsme nasbírali řadu vítěz-
ství a medailí. Vítězi se stali
Lucie Gawliczková, Tadeáš
Wilczek, Michal Hujo a Petr
Slowiak, druhá místa vybojo-
vali Viktorie Kučerová, Iveta

Jakubíková a Pavel Ivaniuk.
Bronz zářil na hrudích Lucie
Kochové, Denisy Kučerové 
a Daniela Kraskowského. O po-
hár bojovalo celkem 12 druž-
stev. Tentokrát nám vítězství
uniklo o vlásek, zvítězili do-
mácí, stříbrný pohár získal náš
oddíl juda Pionýr Bohumín,
bronzový Mittal Ostrava.

Věříme, že další úspěchy
budou následovat. 

Judisté trénují dvakrát týd-
ně v pondělí a čtvrtek v zá-
kladní škole na Bezručově ulici,
kde se mohou přihlásit zájem-
ci o tento atraktivní sport.

Antonie WALTEROVÁ

Vyhodnocení 
vánoční soutěže

V tajenkách křížovek jste
správně nalezli názvy někte-
rých městských částí Bohumí-
na i jeho lokalit: Záblatí, Šu-
nychl, Skřečoň, Vrbice, Pud-
lov, Bohumín, Kopytov a No-
vá Ves.

Správné odpovědi vědo-
mostní soutěže: 1. Ano, Ein-
stein se setkal se Schweitzerem
v roce 1949 v USA, 2. Manitu,
3. Cambridge, 4. Chřestýš, 5.
Hukvaldy, 6. Schönbrunn, 7.
Soprán, 8. Tádž Mahál, 9.
Šňůra k řeholnímu rouchu
(má i medicínský význam), 10.
Serafíni, 11. Seifert, 12. Jeseter,
13. Plazma, 14. Verona, 15. Pá-
lení žáhy.

krátce Tři vylosovaní výherci si

mohou své dárky vyzvednout

od 21. ledna v redakci Oka,

radnice, č. dv. 123. Jsou to: Zu-

zana Macurová, Olga Dudášo-

vá a Marek Světlík, všichni 

z Bohumína. (red)

Další kniha 
bohumínské rodačky

Po vzpomínkové knize Sleč-

na au-pair aneb Jak jsem pečo-

vala o anglické děti vyšla bo-

humínské rodačce Evě Dömé-

ny povídková kniha Sedm

zoufalých (úletů). Vydalo ji

nakladatelství Albatros v loň-

ském listopadu. Autorka žije

od roku 2002 v Praze, do Bo-

humína se občas vrací za svý-

mi rodiči. V současné době

pracuje jako redaktorka spole-

čenského časopisu. (red)

Velké množství zajíma-
vých akcí gymnázia na konci
loňského roku zahájilo 11.
prosince slavnostní otevření
šesti nových učeben vybudo-
vaných nákladem cca 800 ti-
síc korun. Větší polovinu ná-
kladů dotoval Moravskoslez-
ský kraj, který poskytl 430 ti-
síc korun, zbytek byl finan-
cován z prostředků školy zís-
kaných sponzorskými dary.

Slavnostního okamžiku se
zúčastnila Jaroslava Wenige-
rová, náměstkyně hejtmana,
Petr Vícha, senátor a starosta
města a zástupce sponzorů
Zdeněk Juchelka, generální ře-
ditel ŽDB Group, a. s. Ředitel
gymnázia Miroslav Bialoň po-
děkoval přítomným zástup-
cům prosperujících firem z Bo-
humína a okolí za finanční
podporu, díky níž má bohu-
mínské gymnázium již v osmi
učebnách nejmodernější di-
daktickou techniku. 

Kulturní program připrave-
ný žáky školy a zaměřený na
vánoční tématiku byl předve-
den veřejnosti města o týden
později v sále základní umělec-
ké školy. Hudební a dramatic-
ká čísla školního sboru v režii

Regíny Hermanové vyvrcholi-
la programem hudební skupi-
ny žáků 3. ročníku pod vede-
ním Adama Čermáka. Celý
program sklidil zasloužený po-
tlesk a stal se nejspíš začátkem
nové předvánoční tradice.

Aktivita školy pokračovala
návštěvami významných osob-
ností. Leopold Sulovský, vý-
znamný český horolezec se-
známil žáky a pedagogy školy 
s přípravou a průběhem úspěš-
né české expedice na K2 

v Himálajích. Sociolog profe-
sor Jan Keller z Ostravské uni-
verzity přednášel na aktuální
téma »sociální stát«. Obě tyto
akce se setkaly s velkým zá-
jmem ze strany žáků i vyučují-
cích.

Do předvánočního období
patří stejně neodmyslitelně 
i sportovní akce. Na loňské
plavecké soutěže navázalo set-
kání s žáky partnerské školy
Lycea Mikoláše Koperníka 
z polského Těšína, kteří se

znovu zúčastnili plaveckých
závodů s našimi žáky. Prostře-
dí bohumínského aquacentra
se stalo místem bojů v různých
plaveckých disciplínách, ale
především místem setkání a na-
vazování kontaktů mladých li-
dí obou národů.

Celé toto hektické období
bylo ukončeno 20. prosince
Dnem otevřených dveří. Žáci
5. a 9.tříd základních škol a je-
jich vyučující z Bohumína a je-
ho okolí si prohlédli odborné
učebny i celý objekt školy. Zá-
roveň se pro žáky maturitního
ročníku v tento den konala
prezentace vysokých škol. Zá-
stupci jedenácti vysokých škol
z celé republiky seznamovali
naše maturanty se svými učeb-
ními programy i systémem při-
jímacích zkoušek.

Všichni, kteří se podobných
akcí zúčastnili, a� už jako akté-
ři či jako organizátoři, si přejí,
aby se jejich počet a kvalita 
i nadále zvyšovala, nebo� si
všichni uvědomují, že škola
nemá a ani nemůže být uza-
vřenou jednotkou. Kromě
hodně štěstí v novém roce si
tedy můžeme přát i mnoho po-
dobných akcí.

Romana DAVIDOVÁ,
pedagog

Zajímavé aktivity bohumínské gymnázia

Studenti gymnázia byli nadšeni z návštěvy profesora Kellera. Po před-
nášce na téma Krize sociálního státu diskutovali o ožehavých otázkách
České republiky. Foto: Tomáš Hudec
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Nejmladší běžec Ríša Helebrand, nejstarší Miloslav Šuster a finále - ohňostroj. Foto: František Krejzek

Silvestrovský běh parkem
Petra Bezruče již vstoupil do
povědomí nejen místních
sportovců. Na trati se objevi-
lo také třináct běžců z Polska
a běžci z deseti mimobohu-
mínských sportovních klu-
bů. V předvečer silvestrov-
ské noci se závodů zúčastni-
lo sto čtrnáct závodníků.

Startovní výstřely nahradily
odpálené rachejtle, které posí-
laly na tra� běžce od těch ne-
jmenších až po »stařešiny«
nad padesát let.

Vítězové dětských kategorií
byli odměněni hračkami, trič-
kem s logem běhu a sladkost-
mi, ti větší si odnášeli nealko-
holické »šampáňo« a šišky sa-
lámu, dospělí pak soudky piva,
šampaňské, šunky a další dob-
roty, které přišly vhod k sil-
vestrovskému veselí.

Svíčkami vytyčená trasa při-
lákala téměř stovku diváků,
kteří povzbuzovali jak na trati,

tak i v cíli závodu. Všichni do-
hromady během podvečera
vypili tři várnice horkého čaje
s citronem.

Organizátory mile překvapi-
la velká účast běžících dětí ve
věku do čtyř let, kterých se na

startu sešlo dvacet čtyři. »Vítě-
zové žákovských kategorií nás in-
spirovali ke změně v odměňování
v příštím ročníku. Namísto triček
a sladkostí chtěli raději šišku salá-
mu. Rozhodně o tom budeme 
uvažovat,« řekl po silvestrov-

ském běhu ředitel závodu Zde-
něk Veselý. 

Hned po vyhlášení vítězů se
nad hlavami rozprskly desítky
raket velkolepého závěrečné-
ho ohňostroje.

František KREJZEK

Rekordní počet běžců večerním parkem

Cíl umístit se v celkovém hodnocení
oddílů Českého svazu vzpírání do 3.
místa, se kterým jsme šli do loňského
roku, byl naplněn. Ve svazovém hodno-
cení jsme v konkurenci čtyřiceti oddílů
vybojovali celkově druhé místo. V sou-
těžích družstev se dělíme o první, v sou-
těží jednotlivců jsme skončili na dru-
hém místě. Body pro celoroční hodno-
cení získali především mladí vzpěrači.

Na mistrovství České republiky jsme 
v různých kategoriích vybojovali 9 zlatých
medailí (mistři ČR Antonín Spáčil a Karel
Prohl v masters, Nikola Josefi, juniorka do
20 let, Jan Fodor, starší žáci a junioři do 17
let, Jiří Gasior, junioři do 17 let, Petr Pet-
rov a Petr Teplíček, junioři do 20 let. Zís-
kali jsme také osm stříbrných a čtyři bron-
zové medaile.

V soutěžích družstev nás nejvíce potěšil
zisk mistrovského titulu juniorek a druhé-
ho místa v lize starších žáků a v 1. lize juni-
orů. Muži obhájili v 1. lize bronzovou po-
zici. Ženy obsadily v lize čtvrté místo. Čle-
nové našeho oddílu překonali v průběhu
roku 36 národních rekordů a jeden světo-
vý rekord masters.

Do reprezentačních družstev se probo-
jovalo osm našich závodníků. Na mistrov-

ství světa juniorů do 20 let startovali Petr
Petrov, Jiří Gasior, Petr Teplíček a Nikola
Josefi, což byla plná třetina reprezentace.
Na březnovém mistrovství Evropy juniorů
do 23 let v La Coruňa obsadil Jan Gospoš
čtvrté místo ve dvojboji a vybojoval bron-
zovou medaili v trhu. Jiří Gosior byl čle-
nem bronzového družstva při stratu na Vi-
segrádské čtyřce v Košicích. Na mistrov-

ství Evropy masters v Limassolu ve svých
věkových a  hmotnostních kategoriích Ka-
rel Prohl zvítězil a Petr Teplíček obsadil
druhé místo. Na mistrovství světa masters
v Ma�arsku Karel Prohl a Miroslav Foltyn
vybojovali tituly mistra světa a Oldřich
Tchurz obsadil čtvrté místo.

V anketě Českého svazu vzpírání Zlatá
činka 2007 se Petr Teplíček ml. umístil 
v kategorii juniorů do 20 let na třetím
místě, Jiří Gasior v juniorech do 17 let ob-
sadil stejnou pozici a Karel Prohl v katego-
rii masters na druhém místě.

Při volbách do Výkonné rady Českého
svaz vzpírání pro následný olympijský cy-
klus byl Karel Prohl zvolen do funkce mí-
stopředsedy svazu a Petr Teplíček st. před-

Vzpěrači Bonatrans Bohumín jsou stříbrní

bi lance

sedou trenérsko-metodické komise. Před-
sedou svazu byl zvolen odchovanec oddílu
Petr Krol.

Ve sportovním středisku mládeže (SCM)
pod vedením vedoucího trenéra Petra
Teplíčka je letos zařazeno osm závodníků.
Středisko bylo společně se SCM Baníku
Havířov hodnoceno v rámci svazu nejvý-
še. Do užšího stupně sportovní přípravy 
u OS MV Praha (odbor sportu ministerstva
vnitra) byli zařazeni čtyři členové oddílu. 

Mládežnická družstva se v průběhu ro-
ku zúčastnila mezinárodních turnajů v Ko-
šicích, Trenčíně, Polsku a Ma�arsku, kde
jsme v družstvech vybojovali dvě vítězství
a dvě druhá místa. Na 41. Ročníku MVC
Bohumína naše družstvo zvítězilo v kon-
kurenci vzpěračů ze Slovenska, Ma�ar-
ska, Polska a nejlepších mládežnických
družstev z Moravy.

Probíhá interní příprava mistrovství 
Evropy masters, které se bude konat ve
dnech 17. a 24. května na zimním stadionu
v Bohumíně. Funkci předsedy čestného
organizačního výboru přijal starosta města
Bohumína, senátor Petr Vícha a členství 
v tomto orgánu poslanec Alfréd Michalík.
Předsedou organizačního výboru byl výbo-
rem oddílu jmenován Karel Prohl.

Petr TEPLÍČEK
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Vzpomínky - úmrtí
To, že se rána zahojí, 

je jen zdání, 
v srdci však zůstává 
bolest a vzpomínání.

Děkuji všem 

příbuzným, přátelům 

a známým za účast 

a květinové dary

při posledním rozloučení 

s paní Věruškou MATĚJŮ, 
která zemřela 10.12.2007 

při tragické nehodě ve věku 43 let. 

Jménem zarmoucené rodiny druh Stanislav.

Nikdo mi nevymluví, že zave-
dení regulačních poplatků je ve
své podstatě zrůdné a nemorál-
ní. Ze čtyř základních poplatků
- u lékaře, v lékárně, v nemoc-
nici a na pohotovosti - mají
podle mne věcné a sociální o-
podstatnění pouze poslední
dva. Tedy »stravné« v nemocni-
ci a poplatek na pohotovosti,
pokud není návštěva zdravotně
zdůvodnitelná, třeba následnou
hospitalizací apod. Avšak i vý-
běr poplatků v nemocnici by
měl mít své sociální limity. Něk-
teré skupiny obyvatel by měly
být od placení osvobozeny,
mám na mysli kojence a děti do
3 let, bezmocné starší osoby. 

S čím se nemohu vůbec smí-
řit, to jsou poplatky u lékaře 
a v lékárně. Jedním z hlavních

»Vše běží hladce« poplácávali se hrdě po ramenou pánové
Julínek a Cikrt při hodnocení rozjezdu vybírání poplatků ve
zdravotnictví po 1. lednu 2008. Což o to, výběr jakýchkoliv
plateb je jistě velmi jednoduchá finanční procedura. A 99,9
procenta pacientů ve zdravotnických zařízeních a v lékárnách
regulační poplatky zaplatí. Nic jiného jim totiž nezbývá, chtě-
jí-li pečovat o to nejcennější, co každý z nás má - o své zdraví.

Taky si myslíte, že vše běží hladce?

důvodů jejich zavedení je mi-
mořádně vysoká návštěvnost
pacientů v ordinacích a skuteč-
nost, že se u nás
vyhazují léky za
miliardy korun.
Kolikrát má ale pacient navští-
vit lékaře, jaké odbornosti, kte-
ré léky jsou pro něj vhodnější 
a v jakém dávkování, to přece
není na libovůli pacienta. Je lo-
gické, že racionálně stanovit
potřebnou míru návštěv ordi-
nace, odesílání pacientů na od-
borná vyšetření i předepisování
léků musí lékař. Přesto v novém
zákoně marně hledám řešení
spoluúčasti lékařů na našem
naprosto neefektivním a alibis-
tickém odsunově - distribučním
systému pacientů. Když to pře-
ženu, lékaři jsou te� motivová-

ni počet návštěv spíše zvyšovat.
Regulační poplatky totiž zůstá-
vají příjmem toho, kdo si je vy-
bere. Podle předběžných odha-
dů si ordinace ročně polepší 
o statisíce, nemocnice o milióny
a škodní nebudou ani lékárníci.

Především u praktických lé-
kařů je ale výběr poplatků na-
prosto neomluvitelný. Ti přece
dostávají tzv. kapitační platby,

tedy za každé-
ho pacienta evi-
dovaného ve

své ordinaci měsíčně 40 až 80
korun podle věku. My, starší, si
pamatujeme, že kapitační plat-
ba nahradila dřívější výkonový
systém. Tehdejší ministerstvo
zdravotnictví tvrdilo, že se tak
vrátíme k systému starých ro-
dinných lékařů, kteří budou
svým pacientům k dispozici 24
hodin denně. Znělo to dobře.
Ale realita je taková, že řada
praktických lékařů ordinuje jen
čtyři dny v týdnu, tři až čtyři ho-
diny denně a odpoledne vůbec
nejsou k sehnání. A tak má
vlastně každý pacient u svého

praktického lékaře minimálně
jednu návštěvu měsíčně už dáv-
no předplacenou. Tak proč ještě
další poplatky? 

Jeví se mi zcela nemorální,
aby regulace čerpání zdravotní
péče byla řešena jen na úkor pa-
cienta. Uvedu příklad: je obec-
ně známým faktem, že někte-
rých odborných lékařů je v da-
ném regionu nadbytek. Vědí to
i zdravotní pojiš�ovny, přesto po-
volují nové a nové licence a or-
dinace. Marně hledám jakýko-
liv regulační prvek, stanovení
standardního počtu odborných
ambulancí. Stejně tak mi chybí
diskuse o redukci počtu nemoc-
nic, o jejich vybavení nákladný-
mi a mnohde nevyužívanými
zdravotními přístroji a techni-
kou, o uplatňování zákonů trhu
u léků i v počtu lékáren a řada
dalších systémových opatření.

Sečteno a podtrženo: tak ne-
připravený a necitlivý zásah do
systému zdravotní péče, jaký
přinesl nový zákon, se v civili-
zovaném světě hned tak nevidí. 

Alfréd MICHALÍK, poslanec

pol i t ika

Jindřich Student, * 1921, Bohumín

František Husar * 1927, Bohumín-
Vrbice

David Vojtek * 1978, Bohumín

Anna Nitschová * 1926, Bohumín

Zdeněk Witczak * 1951, Bohumín

Andrej Mirga * 1923, Bohumín

Marie Sikorová * 1916, Bohumín-Pudlov

Zdenka Kaločová * 1923, Starý Bohumín

Emilie Gryczová * 1928, Bohumín-Skřečoň

Věra Matějů * 1964, Bohumín

Vladimír Urbanský * 1931, Bohumín

Marie Magušínová * 1930, Starý Bohumín

Jindřiška Havránková * 1917, Bohumín

Helena Jemelková * 1928, Bohumín-
Záblatí

Naposledy jsme se rozloučili

Řekli si ANO 
Jan Šindler a Bohumila Brzusková, 
oba z Bohumína;

Tomáš Klepek a Táňa Pavlorková, 
oba z Bohumína;

Alexander Drinka z Vápenné 
a Andrea Krejčová z Bohumína;

Milan Grež�o a Gabriela Berková, 
oba z Bohumína;

Karel Vachtarčík a Lenka Morávková, 
oba z Rychvaldu. (mat)

Alžběta Kwiczalová * 1914, Bohumín-
Záblatí

Ludmila Gasiorová * 1922, Bohumín

Jaroslava Plocicová * 1940, Starý Bohumín

Vědunka Kunzová * 1923, Bohumín

Pavla Miková * 1928, Bohumín

Rudolf Zielinski * 1923, Bohumín-Pudlov

Danuše Ryšková * 1946, Bohumín-Vrbice

Štěpánka Prchalová * 1907, Starý 
Bohumín

Ladislav Depta * 1949, Bohumín

Libuše Suchá * 1919, Starý Bohumín

Aranka Lacková * 1930, Bohumín

Jiřina Obluková * 1921, Starý Bohumín

Anežka Chrobočková * 1924, Bohumín-
Šunychl (mat)

V sobotu se otevře gymnázium návštěvníkům
Gymnázium Františka Živného pořádá v sobotu 19. ledna od 9 do 12 ho-

din Den otevřených dveří pro žáky 5. a 9. tříd základních škol, jejich rodiče 
a širokou veřejnost. Zpřístupněny budou veškeré prostory školy, odborné 
učebny, laboratoře, posilovny, multimediální přednáškový sál, tělocvična 

apod. Zájemcům o studium budou zodpovězeny případné dotazy a promítnut film 
o dějinách a současné podobě školy. Na vaši návštěvu se těší pracovníci gymnázia.
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Vzpomínky - úmrtí

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

�
18. ledna vzpomeneme

10. výročí úmrtí 

pana Karla PREISSE. 

S láskou vzpomíná manželka Jiřina 

a dcery Ilona a Radka 

s rodinami.

Čas plyne a pátý rok už uběhl, 
každá vzpomínka smutný je vzdech, 

navždy, maminko, 
zůstaneš v srdcích nás všech. 

Největší poklad na světě 
je srdce drahé maminky 

a kdo je ztratil, chudý jest,
by� největší měl statky.

�
3. ledna 

jsme vzpomněli 

5. bolestné výročí, 

kdy nás navždy opustila

naše nenahraditelná

manželka, maminka,

babička, sestra, 

švagrová a teta 

paní Irena OLŠAKOVÁ 
z Pudlova. 

S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manžel Rudolf,

dcera Jana s manželem Zdeňkem, 

sestra Anička a bratr Bedřich s rodinami

a vnuci Martin a Davídek.

Dotlouklo srdíčko, 
ztichl Tvůj hlas, 

ale vzpomínka na Tebe
dál žije v nás.

7. ledna uplynulo 

10. výročí úmrtí 

pana Miroslava
JUREČKA. 

5. února vzpomeneme jeho nedožitých 

70 let. S láskou a úctou stále vzpomínají

manželka Erna, syn Mirek s rodinou, 

dcera Karin s rodinou, sestra Edit s rodinou

a sestra Libuše s rodinou.

Děkujeme rodině,

přátelům a známým 

za projevy soustrasti 

a květinové dary při

posledním rozloučení 

s paní Helenou
JEMELKOVOU. 

Děkujeme rovněž pohřební službě 

paní Balarinové za profesionální práci 

při pohřbu naší milované maminky. 

Za rodinu dcery Dagmar a Helena.

Děkuji rodině, 
přátelům a známým za
projevenou upřímnou

soustrast při úmrtí 
mého manžela 

pana Rudolfa
ZIELINSKÉHO, 

který zemřel
29.12.2007, a za účast

při posledním rozloučení, květinové dary
a slova útěchy. Zároveň děkuji paní 
Balarinové za důstojnou přípravu 
a celý průběh smutečního obřadu. 

Manželka Eliška s rodinou.

Jak tiše žila, 
tak tiše odešla. 

Skromná ve svém životě,
tichá ve svých bolestech.

24. ledna vzpomeneme

1. výročí úmrtí naší

manželky, maminky,

babičky a prababičky

paní Vlasty SZELIGOVÉ. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel, 

synové s rodinami, 

sestra a celá rodina.

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

nikdy nezapomene.

30. ledna 

vzpomeneme 

3. smutné výročí, 

kdy nás opustil 

pan Oldřich TEMA. 

�
S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Božena s rodinou.

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

Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě navždy 

budu mít.

�
18. ledna vzpomenu 

1. smutné výročí úmrtí mého manžela 

pana Josefa ZYCHA. 

S láskou vzpomíná 

manželka Anděla.

18. ledna vzpomeneme

10. výročí, kdy nás 

navždy opustil 

náš milovaný manžel,

tatínek, dědeček,

švagr a strýc 

pan Josef
WOJNAR. 

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Jana, synové Martin, Kamil,

Lukáš s manželkami a vnoučata Adélka,

Anetka a Adámek, Claudinka 

a rodina Nowakova.

...a láska, ta smrti 
nezná.

�
16. ledna jsme 

vzpomněli 1. smutné

výročí úmrtí 

mého manžela 

pana Libora KRUPY
z Bohumína. 

S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Slávka, 

Dagmar a Boris s rodinami.

Jak krásné by bylo 
Ti přát, 

jak těžké je u hrobu stát 
a vzpomínat. 

�
13. ledna by se dožil 

55 let 

pan Petr BENDA.

S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Věrka, dcera Petra s manželem

a syn Přemek.
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Informace o podmínkách a cenách inzerce získáte
telefonicky na ✆ 596 092 282 nebo na www.mesto-bohumin.cz.

HOTOVOSTNÍ
PŮJČKY 

NA COKOLIV
od 6 000 Kč

pro pro zaměstnance, 
důchodce i pro ženy na MD

Tel.: 608 202 207

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

17. ledna se dožívá 

80 let 

pan Antonín

CHROBOCZEK.

�
Do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky 

a dosavadní vitality 

přejí manželka Jarmila, 

dcery Soňa a Eva s manželem, 

vnuci Andrea, Lenka a Martin s rodinou.

13. ledna se dožila 

95 let 

paní Božena
SUCHÁNKOVÁ 

z Dolní Lutyně. 

K tomuto významnému

životnímu jubileu jí

touto cestou posíláme kytičku blahopřání

- mnoho zdraví, radosti v srdci 

a dobrou náladu. 

Neteř Alena s rodinou.

14. ledna oslavila 

své 85. narozeniny 

naše milovaná 

maminka a babička 

paní Anna
WOLKOVÁ 

ze Skřečoně. 

Posíláme Ti touto 

cestou kytičku blahopřání - mnoho zdraví,

štěstí, radosti v srdci, elánu do dalšího 

života a za všechno poděkování přejí děti

Helena, Bruno a Anička s rodinami.

20. ledna se dožívá 
80 let naše milovaná

maminka, sestra, 
babička 

paní Jiřina
PLAČKOVÁ 

z Nového Bohumína.

K tomuto krásnému
výročí Ti přejeme mnoho zdraví, štěstí,
radosti, pohody a elánu do života a za

všechno velké poděkování. 
Tvůj manžel Ervín, dcera Pavla, syn Jiří,
sestra Alenka, vnučky Petra a Martinka.

22. ledna oslaví 

své 60. narozeniny 

naše milovaná 

manželka, maminka,

babička 

paní Jarmila
LEVIČKOVÁ. 

K tomuto jubileu zejména hodně zdraví 

a štěstí přeje manžel, 

dcera Ivetka s manželem, 

syn Martin s manželkou, 

vnučka Kateřinka a vnuk Honzík.

Čas pádí jako spřežení,
nad kterým práská bič,
člověk se párkrát ožení 

a už je mládí pryč...
Pokud má správný
chlap počít syna, 

postavit dům a zasadit
strom, tak už má

Ing. Radim FALC
který 25. ledna oslaví kulatiny, dávno 

vystaráno. K jubileu hromadu štěstí, 

pevné zdraví, nervy a zázemí přeje

sestra Mirka, švagr Jarda a Michal.

22. ledna oslaví 

životní jubileum 70 let

pan Milan
BRAVANSKÝ

z Bohumína. 

Do dalších let 

stálé zdraví, pohodu, spokojenost 

přeje manželka, 

dcera s manželem, 

vnoučata Petra s manželem 

a Vašek s přítelkyní.

29. ledna oslaví své

40. narozeniny naše

milovaná dcera, 

manželka, maminka,

sestra 

paní Ivetka
FODOROVÁ. 

K tomuto výročí 

jí vše nejlepší, zdraví a štěstí přejí rodiče,

dcera Katuška, syn Honzík, 

manžel, bratr Martin, švagrová Marcela 

a tchyně Anička.

Poděkování 
za práci a péči

Redakci Oka navštívila Mária Miadiko-
vá, která oceňuje práci mnoha bohumín-
ských firem a institucí a chce jim touto
cestou vyjádřit poděkování. Zejména dě-
kuje obětavým sestřičkám i lékařům bohu-
mínské nemocnice a polikliniky, zaměst-
nancům lékárny Klára, učitelům. Přání
pevného zdraví posílá i pečovatelské služ-
bě, která se pečlivě stará o naše dříve na-
rozené spoluobčany. (red)

Blahopřání - jubilea

I N Z E R C E

Masáže v aquacentru
Bohumín - účinné řešení
bolestí vašich kloubů, zad,
nohou. Ing. Jaromír Hrbáč 

✆ 603 802 030.

T E X T I L
nově otevřená 

prodejna 
v budově kina

Nabízíme:
● dámský a pánský textil
● ložní prádlo české výroby

Po - pá 9 - 17 hodin
so 8 - 12 hodin

Kontakt 739 008 346
Těšíme se na Vás!

KRÁSNÁ JIZBA

* TEXTIL XXL *

nové prodejny

Bývalá kotelna, 
Mírová 1038

NABÍZÍME:
bytové doplňky, sedačky, sklo
pánský a dámský textil

Po - pá 10 - 17 hodin

Tel .  736 513 607
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MALOVÁNÍ
byty, firmy, RD

■ opravy omítek ■ vyhlazování
stěn ■ tmelení stěrkou 

■ interiérové nástřiky stěn 
■ umyvatelné nástřiky byt. jader

koupelen ■ nátěry fasád RD 
■ obhlídka a posouzení zdarma

Tel. 596 014 986
603 146 638

Diecézní charita ostravsko-opavská
se sídlem Kratochvílova 3, 702 00 Moravská Ostrava

v y h l a š u j e

v ý b ě r o v é  ř í z e n í  n a  f u n k c i

ředitel/ka Charity Bohumín

Kvalifikační předpoklady:

Vzdělání min. vyšší odborné (vysoká škola výhodou) *

Praxe v řízení * Zkušenosti s čerpáním dotací a grantů *

Řidičský průkaz sk. B * Morální bezúhonnost*

Základní znalost sociálního učení Katolické církve 

a sociální problematiky * Komunikativnost a smysl 

pro odpovědnost * Sociální cítění a empatie

K písemné přihlášce je nutno doložit:

Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)* Kopii 

vysvědčení či diplomu o dosažení nejvyššího vzdělání *

Hlavní koncepční teze ve vztahu k rozvoji Charity 

Bohumín (1 - 2 strany) * Strukturovaný životopis 

(musí obsahovat přehled dosavadní praxe)

Přihlášku s přílohami je nutno doručit nejpozději 
do 25.1.2008 na adresu:

Diecézní charita ostravsko-opavská, 
Kratochvílova 3, 702 00 Moravská Ostrava. 

Na obálku uve�te »Výběrové řízení - neotvírat!«

Zlata jako z pohádek nabízí Vám Ovádek
Vážení zákazníci, do nového roku 2008 

pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů Vám přeje
kolektiv Zlatnictví Jozef Ovádek

Opravy * Zakázky * Nastřelování náušnic * Prodej 

piercingu * Chirurgická ocel * Šperkovnice * Bižuterie

KONTAKT: ul. 9. května 422, tel.: 596 014 131, 605 261 228
E-mail: L.OVADKOVA@EMAIL.CZ

PŮJČKY + ÚVĚRY

- do 500 tis. bez ručitele
- až do 75 let -

- RYCHLÉ VYŘÍZENÍ -

- NEBANKOVNÍ ÚVĚRY
se zástavou nemovitosti, 
bez odhadu, bez příjmů.

Tel.: 608 729 490

● Koupím RD nebo sta-
veb. pozemek v Bohumíně 
a okolí, ✆ 777 925 007.

● Koupím velký pozemek
v Bohumíně a blízkém okolí, 
✆ 608 984 962.

● Koupím byt v Bohumí-
ně, platím hotově, i zadlužený.
✆ 775 370 371.

● Půjčka pro každého za-
městnance, důchodce, OSVČ,
mateřská. Žádné popl. předem.
Po dohodě přijedu k vám. Vo-
lejte 774 828 496.

● Přijmeme vyučené strojní
zámečníky i bez praxe. Geso-
mont, s. r. o., ✆ 596 014 818.

inzerce
● Pronajmu 2+1 v RD,

sam. vchod, ÚT na tuhá pali-
va. Ihned, ✆ 603 844 693.

● Prodám štěně york. teri-
éra, fena bez PP, cena 7500
Kč. inf. ✆ 739 900 815.

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

● Koupím jakýkoliv dr.
byt, event. rodinný dům, po-
zemek v Boh. a okolí, pouze od
přímého majitele! Platba v ho-
tovosti, ✆ 777 299 698.

● Realitní agentura Prima
přijme makléře. ✆ 604 941 788.

● Prodám dům v Bohumí-
ně, ✆ 604 941 788.

● Vyměním za rod. dům
v Boh., Orl. a okolí velkomet-
rážní byt 2+1 s terasou v os.
vl. na náměstí v Boh., po ná-
kladné celk. rekonstrukci, vše
nové, dohoda, ✆ 777 979 158.

● EXPRES!!! nebankovní
půjčka!!! Žádné poplatky, vý-
še splátek volíte sami, až do
100 000 Kč. Pro všechny i mat-
ky na MD, sepsání v místě va-
šeho bydliště. ✆ 604 587 354.

● Práce za 25 000 Kč/m?!
Využijte celostátního progra-
mu pracovního zařazení. Tel.
non stop 841 133 134.

● Kdo má zájem o zahradu
v pronájmu městského úřadu
na ulici Petra Cingra? Chatka

a skleník, dohodou. Volejte

604 825 920.

● Prodám řadovou garáž
v Záblatí u Partyzána. Zájemci

volejte 732 757 659.

● Prodám výčepní a chla-
dicí zařízení, chladicí vitrínu

na nápoje, barové židle, ✆ 
731 044 338.

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

Slevy při opakování.
Cena za 1 cm2 15 Kč

Ceny inzerce

EMIGA, spol. s r. o. 
NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY:

● příprava a provedení technické kontroly
● měření emisí
● pneuservis
● geometrie
● zkušebna brzd a tlumičů

Kontakt: doprava-gavelcik@seznam.cz
tel./fax: 596 013 402, 723 634 734

MECHANIZACE A DOPRAVA
Roman G a v e l č í k

n a b í z í  s v é  s l u ž b y :
■ autobusová doprava
■ práce autojeřábů
■ práce vysokozdvižných plošin
■ nákladní přeprava
■ čerpání a likvidace fekálií
■ protlak kanalizace
Kontakt: doprava-gavelcik@seznam.cz

tel./fax: 596 013 402, 723 634 734
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KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 17. do 31. ledna Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, 
www.ddmbohumin.wz.cz,

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 21.1. v 13 hodin MĚSTSKÉ KOLO V BASKET-
BALU. Starší žáci, tělocvična ZŠ Čs armády.
■ 27.1. v 17 hodin BOHUMÍNSKÝ ZVONEČEK.
Taneční soutěž, sál DDM.
■ 28.1. v 19 hodin TANEČNÍ KURZY PRO DO-
SPĚLÉ - pokročilí. Celkem vás čeká pět lekcí, kur-
zovné 500 Kč za osobu, � Lýdie Balcárková, 
☎ 596 013 131.
■ 3.2. v 15 hodin DÍVKA ROKU. Základní kolo po-
stupové soutěže.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ
CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 

www.bobescentrum.cz, 
bobes@bobescentrum.cz, 

telefon: 604 800 100, 604 388 853 (herna).

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, Nerudova ulice,
www.rcslune.probers.info,

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

■ 21.1. v 17 hodin NEŽ PŘILETÍ ČÁP… Posezení
s porodní asistentkou plné cenných informací pro
nastávající rodiče, centrum Slůně.
■ 22.1. v 17 hodin KDY DO PORODNICE A CO
DO PORODNICE. Beseda pro »těhulky«, následu-
je cvičení pro těhotné. Nutná telefonická objed-
návka, centrum Bobeš.
■ 23.1. v 9 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - nastřelová-
ní náušniček. Centrum Bobeš.
■ 28.1. v 17 hodin TVOŘIVÝ PODVEČER PRO ŽE-
NY. Tvoříme z korálků, pouze na objednávku, 
☎ 604 999 147, centrum Slůně.
■ 29.1. v 10 hodin PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU.
Divadélko pro nejmenší, centrum Slůně.
■ 29.1. v 17 hodin PORODNÍ PLÁN. Přednáška 
a cvičení s hudbou pro těhotné, centrum Bobeš.
■ 30.1. v 10 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - stříhání
dětí. Centrum Bobeš.
■ 30.1. v 15 hodin SETKÁNÍ RODIN S DVOJČA-
TY. Centrum Bobeš.

PLESOVÁ SEZÓNA

■ 19.1. v 19 hodin PLES SVAZU INVALIDŮ PO-
STIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI.
Dům PZKO Bohumín, � Juříková, ☎ 596 012 798.
■ 25.1. v 19 hodin PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA
UL. ČS. ARMÁDY. Dům PZKO Bohumín, � Mor-
cinková, ☎ 596 012 641.
■ 26.1. v 19 hodin PLES SVAZU INVALIDŮ TĚ-
LESNĚ POSTIŽENÝCH. Dům PZKO Bohumín, 
� Sitek, ☎ 597 083 266, 597 083 244.

■ 26.1. v 19 hodin PLES TJ SOKOL BOHUMÍN.
Sál Bochemie, předprodej solární studio Shark.

K3 BOHUMÍN 
Studentská 781,

www.k3bohumin.cz, k3@k3bohumin.cz, 
telefon: 596 012 124.

■ 21.1. v 17 hodin NOVINÁŘI A ETICKÝ KODEX.
Beseda o novinách, knihovna K3 ve Vrchlického
ulici, vstupné 30 Kč.
■ 26.1. v 19 hodin DÍVČÍ VÁLKA. Ochotnické di-
vadlo z Hradce nad Moravicí odehraje parodizova-
ný výsek z českých dějin, kino K3, vstupné 50 Kč.
Dívčí válka zaútočí na bránice návštěvníků před-
stavení ochotnického divadla. Hru napsal Franti-
šek Ringo Čech a ochotníci si ji upravili po svém. 
■ Do 31.1. EKOFÓR 2007. Výstava z prací celo-
státní soutěže amatérských kreslířů vtipů s ekolo-
gickou tematikou, malá galerie na chodbě, kni-
hovna K3 Bohumín.

KINO K3 - FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

■ 19. - 20.1. v 19 hodin CRASH ROAD. Česká ko-
medie, přístupný, 75 Kč.
■ 20.1. v 10 hodin MACH, ŠEBESTOVÁ A KOU-
ZELNÉ SLUCHÁTKO. Česká rodinná komedie,
přístupný, 35 Kč.
■ 24. -  25.1. v 19 hodin ZLATÝ KOMPAS. USA,
akční thriller, drama, fantasy, přístupný, 75 Kč.
■ 27.1. v 10 hodin POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KO-
ČIČCE. Pásmo českých kreslených pohádek, pří-
stupný, 45 Kč.
■ 27.1. v 19 hodin VÁCLAV. Česká komedie, pří-
stupný, 70 Kč.
■ 31.1. v 19 hodin BEOWULF. USA fantasy, pří-
stupný od 12 let, 70 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

Salón Maryška, nám. T. G. Masaryka, 
www.maryska.cz, info@maryska.cz, 

■ 17.1. v 18.30 hodin EASY RIDER. Baskytarový
koncert.
■ 21.1. v 17 hodin JÓGA s Aničkou Balcárkovou. 
■ 23.1. v 17 hodin JAK NA KILA PO SVÁTCÍCH?
Přednáška s poradnou. 
■ 25.1. v 17 hodin NOVOROČNÍ KONCERT V SA-
LÓNU MARYŠKA. Nina Krioutchkova se svými
studenty (místo pátku 11. ledna).
■ 28.1. v 17 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Nenároč-
né cvičení pro všechny věkové kategorie. 
■ 30.1. v 17 hodin PŘÍLEŽITOST PRO ZDRAVÍ.
Přednáška s poradnou. 
■ Do 31.1. MALBA - GRAFIKA - KRESBA. Výsta-
va mladých perspektivních umělců Bernarda Balá-
že, Milana Hajdíka, Jakuba Nováka a Jana Rúčky.
Otevřeno každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin.
■ 2.2. od 13 do 18 hodin O MARYŠKŮV PUCLÁ-
ČEK. Kulinářská soutěžní přehlídka. 

OSTATNÍ AKCE

■ 21. a 28.1. v 18 hodin BŘIŠNÍ TANCE V SOL-
NÉ JESKYNI. Rezervace předem na ☎ 608 608
955, Jeskyňka, ul. Štefánikova 361.
■ 30.1. v 15.30 hodin DOMÁCÍ LÉČIVÉ ROSTLI-
NY. 2. díl cyklu přednášek pořádaných Českým
svazem zahrádkářů pro širokou veřejnost, dům
PZKO Bohumín.

SPORT

■ 19.1. v 15 hodin BADMINTONOVÝ TURNAJ.
Informace a přihlášení recepce Sportcentra Bohu-
mín, Nerudova 1037, ☎ 724 556 557.
■ PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA
pondělí 6 - 21 hodin - veřejnost,
úterý - čtvrtek 6 - 8 hodin - veřejnost, 

kondiční plavání, 
8 - 12 hodin - plavecká škola 
Bospor, 
12 - 21 hodin - veřejnost,

pátek 11 - 21 hodin - veřejnost,
víkendy a svátky 8 - 21 hodin - veřejnost. 
■ BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
pondělí 6 - 21 hodin - veřejnost
sobota, neděle 14 - 15.50 hodin, 
vstupné: dospělí 30 Kč, děti do 15 let 20 Kč, 
doprovod 20 Kč,
diskotéka na ledě neděle 16.30 - 18 hodin, 
vstupné 30 Kč/osobu.

PLES MĚSTA VE ZNAMENÍ
PRVNÍ REPUBLIKY

Reprezentační ples města Bohumína se
letos ponese v prvorepublikovém duchu.
Právě v roce 2008 totiž uplyne 90 let od vzniku
první samostatné republiky. Návštěvníci v do-
bovém oděvu jsou samozřejmě vítáni a pomo-
hou tak utvořit příjemnou atmosféru plesu.

Hlavním hostem večera bude v pátek 
1. února v Domě služeb ŽDB Věra Špinaro-
vá, a o hudbu na hlavním pódiu se postará
Zdeněk Krásný a jeho kapela. Na programu
bude předtančení dobových tanců, barman-
ská ohňová show, recesistický kankán i La-
butí jezero či karaoke a diskotéka v druhém
sále. Bohaté bude také doprovodné aranžmá
prostor. Novinkou se například stane dobový
fotograf, který bude párům na přání pořizovat
snímky a návštěvníci je dostanou jako vzpo-
mínku na ples ještě tentýž večer.

Program finančně podpořili kromě města
také sponzoři, kterými jsou ČEZ, Elektrárna
Dětmarovice,  Rybářství Rychvald, Modrá py-
ramida i Taverna Elpida. (kab)
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Ohlédnutí za událostmi loňského roku
ŘÍJEN
* Byla dokončena rekon-

strukce staré radnice, číslo po-
pisné 225 na náměstí T. G.
Masaryka. Od 1. října slouží
občanům, kteří zde najdou
majetkový a živnostenský od-
bor a speciální úsek sociálně-
právní ochrany dětí.

* Spejbl a Hurvínek vypro-
dali sál kina K3. Ve městě vy-
stupovali teprve podruhé.

* Město koupilo Národní
dům na náměstí Svobody ve
Starém Bohumíně. Za chátra-
jící objekt zaplatilo 50 tisíc eu-
ro. V příštích letech čeká tuto
historickou památku rozsáhlá
rekonstrukce.

* Celostátní akce Plave celé
město se zúčastnilo 800 plav-
ců, kteří společně obhájili dru-
hé místo z loňského ročníku.
Soutěže se zúčastnili žáci bo-
humínských škol, vedení měs-
ta, ale i senioři ve věku přes
sedmdesát let.

* Na náměstí Svobody ve
Starém Bohumíně zeje hlubo-
ká díra. Probíhá zde archeolo-
gický průzkum před započetím
dostavby fronty domů jižní
strany náměstí.

* Sportovní úspěchy na ev-
ropské úrovni získali stolní te-
nisté Tělovýchovné jednoty
Bohumín. V nizozemském
Rotterdamu postoupili ze zá-

kladní skupiny a ve čtyřhře
dokonce porazili medailisty 
z minulého mistrovství světa.

LISTOPAD
* Během listopadu a prosin-

ce se do nových bytů na adrese
Okružní 716 (bývalý hotelový
dům) nastěhovalo 85 rodin. 

* Hřbitovní kaple ve Starém
Bohumíně se poprvé od své
rekonstrukce v roce 2003 o-
tevřela veřejnosti. Budou zde
opět probíhat církevní obřady.

* Na stejném hřbitově byla
upravena do reprezentativní
podoby hrobka nejvýznamněj-

šího starosty Bohumína Karla
Otta. Ve funkci působil s přestáv-
kou od roku 1902 do roku 1927.

* Další kulaté výročí slavila
kaple Jména Panny Marie v Šu-
nychlu. Byla vysvěcena 17. lis-
topadu 1907.

* Zastupitelé města schválili
zákaz provozu výherních hra-
cích automatů v dalších uli-
cích města. Z původních 144
přístrojů jich zůstalo ve městě
32. Zákaz platí již ve 23 ulicích,
především v centru města.

* Starosta města předal oce-
nění dvaceti pěti talentova-
ným studentům základních 
a středních škol a osmnácti pe-
dagogickým pracovníkům za
úspěšné mimoškolní aktivity 
a reprezentaci školy i města.

PROSINEC
* Občané se dočkali dálnice,

která prozatím spojuje Bohu-
mín s Ostravou. Po slavnost-
ním otevření se již v neděli 2.
prosince proháněli automobi-
listé sluncem zalitou dálnicí.

* Prosinec byl měsícem do-
končování investičních akcí.
Končily úpravy na sídlišti Sva-
topluka Čecha, do provozu by-
lo dáno parkoviště u nádraží
Českých drah, na náměstí 
T. G. Masaryka vyrostl čtyř-
metrový mramorový sloup zná-
zorňující soutok Odry a Olše,

se zpožděním, ale přece, byl do-
končen kruhový objezd u Billy,
v okolí kina byla provedena
většina plánovaných prací.

* Ve svých hodnoceních se
největší bohumínské firmy před-
háněly v zisku, proinvestova-
ných financích i plánech na
příští rok. Díky jejich úspěchům
klesla nezaměstnanost ve měs-
tě na hranici deseti procent.

* V mistrovské světové sou-
těži v kulturistice juniorů uspě-
la na stříbrné příčce teprve
osmnáctiletá Darja Káňová.
Darina Káňová, její matka a tre-
nérka v jedné osobě, si přivez-
la 8. místo v kategorii masters.

* V kultuře a sportu byl po-
slední měsíc roku nabitý udá-
lostmi. Turnaj mistrů sportov-
ního kulečníku Longoni Cup,
koncerty vokálních a hudeb-
ních skupin a sólistů v kině,
kostelích i koncertním sále se
střídaly každý víkend až do po-
slední adventní neděle.

* Od 18. prosince má město
svou vlajku. Bude využívána
při slavnostních příležitos-
tech, ale k propagaci města si
ji budou moci zapůjčit i občan-
ská sdružení a organizace.

* Silvestrovská noc ve městě
proběhla bez incidentů, ne-
štěstí, úrazů a požárů. Město
poklidně oslavilo příchod dal-
šího, již devátého roku třetího
tisíciletí. (frk)

V říjnu probíhala soutěž Plave celé město. Foto: Lucie Balcarová

Město už má svou vlajku.
Foto: František Krejzek

Ocenění talentovaných žáků a studentů proběhlo na radnici v listopadu.
Foto: František Krejzek


