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Začala stavba domu za třicet pět milionů

Pololetí našich dětí v bohumínských školách
Jednomu dni volna ve školách v pátek prvního února před-

cházelo převzetí pololetních vysvědčení. 

Dětem ten jeden volný den
přijde vhod, i když za čtrnáct
dnů nato začnou jarní prázd-
niny. V karvinském okrese 
a tedy i v Bohumíně proběh-
nou od 18. do 22. února. 

A co známky našich školá-
ků? Jedni jsou v pohodě a ne-

mohou se dočkat, až se před
rodiči pochlubí úspěchem.
Hůře jsou na tom asi děti se
špatným prospěchem, ale i oni
mohou do konce školního ro-
ku leccos napravit. Jen jim 
k tomu musíme nechat klid 
a žádnou honičku s páskem 
v ruce po bytě. Takže pevné
nervy rodičům a to nejlepší
vysvědčení dětem.

(frk)

Vrtná souprava v této chvíli připra-
vuje základové piloty, které si vyžádala
vysoká hladina spodní vody a nekom-
paktní podloží.

Stavba naváže na frontu domů v jiho-
západní straně náměstí a bude prvním
ze tří objektů, které jsou v dlouhodo-
bých plánech dostavby Starého Bohu-
mína. Řešení vzhledu domu je navrženo
s ohledem na stávající zástavbu. Krátké
podloubí dodá objektu historický ráz,
stejně jako barevně odlišené rozdělení
na dvě části.

»Dům se čtyřmi nadzemními podlažími
nebude podsklepen. Příští nájemníci tady po
dokončení najdou malometrážní byty o veli-
kostech 2+1, 2+ kuchyňský kout, 1+1 
a 1+ kuchyňský kout. Pro invalidní občany
budou připraveny dva byty. Přízemí je urče-
no provozovnám dvou obchodů bez zvláštní
náročnosti na vybavenost. Nebudou to fir-
my s provozem v nočních hodinách,« sděli-
la Hana Kaspřáková z investičního od-
boru, která stavbu dozoruje.

Docela pod střechou, v pátém podkrov-
ním podlaží, budou situovány tři 
z menších bytů. Do domu budeme vstu-
povat hlavním vchodem z náměstí, parko-
vací plochy pro nájemníky a vedlejší

vchod bude přístupný z ulice Malé. Uvnitř
domu bude jezdit bezbariérový výtah.

»Stavba si vyžádá náklady ve výši třicet
pět a půl milionu korun. Městu pomůže ve
financování státní Fond rozvoje bydlení do-
tací 7,15 milionu. Očekáváme dokončení
stavby v dubnu roku 2009 a první nájemní-
ky v létě 2009. Ale jsme teprve na počátku
stavby,«dodává vedoucí investičního
odboru Jitka Ptošková. 

František KREJZEK

Loňské předávání vysvědčení na
»Benešovce«.

Foto: František Krejzek

V minulých dnech se do plochy náměstí ve Starém Bohumíně zakously první
stavební stroje. Po několikaměsíčním archeologickém průzkumu zde začne 
vyrůstat bytový dům s obchůdky v přízemí. Vznikne tady třináct nových bytů
první kategorie. 

Vpravo: Na náměstí Svobody začalo zaklá-
dání stavby. Foto: Hana Kaspřáková
Dole: Třináct nových bytů vznikne ve 
žlutorůžovém domě se dvěma štíty.
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Mrtvá zóna ožije smíchem i sportem

»Realizace tohoto projektu je
do značné míry závislá na dotaci,
o které jednáme s nadací Promě-
ny. Ta se zabývá regenerací par-
ků a její vlastník je zároveň vlast-
níkem bohumínských železáren.
Podle jeho slov by se měly peníze
jistým způsobem vrátit zpět do
Bohumína,« říká Hana Gonsio-
rová ze stavebního odboru
městského úřadu. Společně 
s investičním odborem připra-
vují rozsáhlou regeneraci této
zelené plochy. Pokud dotace
do Bohumína dorazí, mohlo
by se začít s proměnou již příš-
tí rok. Ve městě by vznikl no-
vý, moderní komplex zahrnu-
jící bydlení, obchodní zónu 
a rekreační oblast. V soused-
ství parku vyroste nové nákup-
ní centrum Kaufland, z opačné
strany dominuje areálu právě
rekonstruovaný bytový dům 
s osmdesáti šesti byty. V letoš-
ním roce se k regenerovanému
sídlišti Svatopluka Čecha při-
pojí ještě odpočinková zóna 
s parkovištěm, která vyroste po
demolici přístavby bývalého
hotelového domu.

O seznámení s projektem
jsme požádali Jitku Ptoško-
vou, vedoucí investičního od-
boru.

»Připravujeme zde novou cyk-
lostezku s veřejným osvětlením,
která naváže na již stávající 
v sídlišti Svatopluka Čecha.
Nové chodníky poskytnou zá-
roveň běžecké trasy, plánuje-
me dva dětské koutky z nichž
jeden je pro malé a druhý pro
odrostlejší děti, k odpočinku
třeba na dece vznikne travna-
tá louka s lavicemi, pejskaři 
v parku najdou místo pro své
čtyřnohé kamarády,« říká 
o připravované akci za
mnoho milionů korun ve-
doucí investic města.

Při pohledu na výkres přesa-
hující velký stůl zde opravdu
nacházíme zajímavé nápady.
Pro ty nejmenší jsou tady pru-
žinová a kládová houpadla,
Černovousova věž, dřevěný
kolotoč, lavice okolo stromů,
houpačka s průlezkou a »pta-
čím hnízdem«, pítko s pitnou
vodou. Jdeme-li mapou dál
podél cyklostezky, mineme
louku s anglickým trávníkem
pro odpočinek, osazenou opět
pítkem, lavicemi a stoly. Je to

Rafinérský lesík není v současné době místem, kterým by-
chom se mohli hostům z jiného města pochlubit. Ale mohlo
by tomu být docela jinak. Na radnici leží projekt, který navr-
huje zajímavě a členitě uspořádat tento kus zeleně tak, aby
zde našli místo děti, mládež, senioři, sportovci i rekreanti.

Na výkresu je řada zajímavých nápadů. Pro nejmenší jsou tu pružinová
a kládová houpadla, Černovousova věž, dřevěný kolotoč... 

Devítimetrová rozhledna s průhledy do všech stran parku. 

žeckých tras. Zbývající plocha
mezi stromy je zatravněná 
udržovaným trávníkem. Cyk-
lostezka končí vjezdem na Ok-
ružní ulici, nedaleko železnič-
ního nadjezdu.

To vše vypráví projekt při-
pravený k realizaci. 

»Rozsah prací, které budeme
schopni provést, záleží na částce,
kterou se nám podaří na tuto pro-
měnu získat. Rozhodující bude
postoj nadace Proměny, která by
mohla zafinancovat až dvě třeti-
ny nákladů. Jednání jsou na dob-
ré cestě,« doplnila rozhovor
nad projektem Rafinérského
parku Jitka Ptošková.

Občané se mohou do 29.2.
k projektu vyjádřit, podat ná-
měty a doporučit, co by chtěli
v Rafinérském lesíku v bu-
doucnu mít. Návrhy, ze kte-
rých jsme čerpali jsou k nahléd-
nutí na investičním odboru, ne-
bo kontaktujte Hanu Gonsioro-
vou, tel. 596 092 251, e-mail
gonsiorova.hana@mubo.cz.

František KREJZEK

místo, kde si v klidu lehnete
na kousek deky nebo bez obav
vypustíte děti k dovádivému
skotačení s míčem.

Ohrazený výběh pro psy při-
vítají desítky majitelů pudlů,
pinčů i voříšků. 

Na konci parku je areál pro
větší děti. Je tady lanová pyra-
mida, ráj pro »šplhavce« a děti
s adrenalinovým temperamen-
tem, hradní věž, lanovka, ko-
lotoč, betonový stůl pro ping
pong, další osvěžující pítko,
skluzavka a nádherný visutý
most vedoucí k loveckému al-
tánku. Vše pod svými větvemi
halí do stínu desítky původ-
ních i nově vysazených stro-
mů. Zcela osamocena stojí de-
vítimetrová rozhledna s prů-
hledy do všech stran parku.
Posezení ve výšce je další a-
trakcí tohoto budoucího ráje 
v centru města. 

Mezi desítkami stromů se
proplétají upravené cestičky,
po kterých potkáte nejen lidi
na procházce, ale také neú-
navně trénující běžce. Pro ně
zde budou připraveny prvky
pro »protažení těla«, jako
hrazdy, kladiny a další cvičeb-
ní prvky roztroušené podél bě-

Zaujme určitě i nápad vybudovat v areálu Rafinérského lesíka visutý most vedoucí k loveckému altánku.



3a r c h i v  O K A  n a  w w w. m e s t o - b o h u m i n . c z ● r e d a k c e :  o k o @ m u b o . c z ,  � 5 9 6  0 9 2  2 8 2

Termíny licitací městských bytů

I Byt na ulici Sv. Čecha
1093, 0+1, kategorie I., čís-

lo bytu 38, 7. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 30,10 m2,
pro výpočet nájemného 28,55
m2. Prohlídka bytu 5.2. od 9
do 9.30 hodin. Licitace se ko-
ná 7.2. v 16 hodin.

I Byt na třídě Dr. E. Beneše
1160, 1+2, kategorie I., čís-

lo bytu 1, 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 89,08 m2, pro
výpočet nájemného 85,15 m2.
Prohlídka bytu 5.2. od 8.15 do
8.45 hodin. Licitace se koná
7.2. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Osvoboditelů
1019, 1+2, kategorie I., čís-

lo bytu 16, 4. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 55,42 m2,
pro výpočet nájemného 52,42
m2. Prohlídka bytu 5.2. od 10
do10.30 hodin. Licitace se ko-
ná 7.2. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Štefánikově
1080, 1+2, kategorie I., čís-

lo bytu 9, 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 58,10 m2, pro

výpočet nájemného 57,40 m2.
Prohlídka bytu 5.2. od 7.25 do
7.55 hodin. Licitace se koná
7.2. v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Štefánikově
354, 1+2, kategorie II., čís-

lo bytu 6, 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 59,27 m2, pro
výpočet nájemného 56,72 m2.
Prohlídka bytu 8.2. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
11.2. v 16 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
1072, 0+1, kategorie I., čís-

lo bytu 67, 12. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 31,18 m2,
pro výpočet nájemného 28,86
m2. Prohlídka bytu 5.2. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 11.2. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Okružní
1069, 0+2, kategorie I., čís-

lo bytu 58, 6. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 55,86 m2,
pro výpočet nájemného 51,27
m2. Prohlídka bytu 7.2. od
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 11.2. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Studentské
182, 1+1, kategorie II., číslo

bytu 4, 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 56,30 m2, pro
výpočet nájemného 56,30 m2.
Prohlídka bytu 12.2. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
13.2. v 16 hodin.

I Byt na ulici Štefánikově
1073, 0+1, kategorie I., čís-

lo bytu 49, 9. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 29,68 m2,
pro výpočet nájemného 28,11
m2. Prohlídka bytu 12.2. od
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 13.2. v 16.15 hodin.

I Byt na náměstí T. G. Ma-
saryka 936, 1+1, kategorie

I., číslo bytu 2, 1. nadzemní
podlaží. Celková plocha 34,51
m2, pro výpočet nájemného
34,51 m2. Prohlídka bytu 12.2.
od 8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 13.2. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
1054, 1+3, kategorie I., čís-

lo bytu 34, 7. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 60,71 m2,
pro výpočet nájemného 59,37
m2. Prohlídka bytu 14.2. od
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 18.2. v 16 hodin. (vach)

O městské byty se licituje v budově radnice v I. patře v zase-
dací místnosti, číslo dveří 230 nebo 243. Vyvolávací cena je 
24 korun za metr čtvereční. Město nabízí k licitaci tyto byty:

První letošní jednání za-
stupitelstva města se usku-
teční 11. února ve 13 hodin
ve velkém sále radnice.

Na programu je mimo jiné:

- hospodaření v roce 2007, 

- aktualizace projektu regenera-

ce panelových sídliš�, 

- změna č. 5 a 6 územního 

plánu, 

- dodatek k zákazu provozování

výherních hracích automatů,

- majetkové záležitosti.

Zasedání je veřejné a bude
živě vysíláno v T.I.K.u. s reprí-
zami 15. a 18. února vždy 
v 18.30 hodin. (red)

Zveme na jednání 
zastupitelstva města

Změna termínu 
licitace bytu

Licitace posledního vol-
ného bytu v bývalém ho-
telovém domě je 6.2. 
v 15.30 hodin ve velké za-
sedací místnosti, č. dveří
230. Jedná se o byt na uli-
ci Okružní 716, 1+2, kate-
gorie I., číslo bytu 15, 3.
nadzemní podlaží. (vach)

U odpadů, které ve městě
již léta třídíme do samostat-
ných kontejnerů - plasty, pa-
pír, barevné a bílé sklo, zavá-
díme změnu. Do modrých
kontejnerů, určených pro
odkládání papírů lze od-
kládat také nápojové karto-
nové obaly. Jsou to obaly od
džusů, mléka, vín i dalších
nápojů.

Jedná se o velmi rozšířený 
obalový materiál. Dříve jsme
tuto komoditu z ekonomic-
kých důvodů netřídili. V sou-
časné době se situace zlepšila 
a nápojové kartonové obaly
společně s papírem odvážíme
do ostravských firem, tam do-
chází k dalšímu dotři�ování 
a následně je tato surovina po-
sílána k dalšímu zpracování.
Nápojové kartonové obaly te-
dy nemusí skončit společně se

směsným odpadem na skládce

komunálního odpadů.

V Bohumíně tedy platí: kar-

tonové obaly od nápojů vha-

zujeme do modrých kontejne-

rů na odkládání papíru. A sa-

mozřejmostí by mělo být, že 

obaly před vhozením do kon-

tejneru zmáčkněte na co nej-

menší objem.

Vytříděné obaly od džusů,

mléka, vín i dalších nápojů lze

také odevzdávat ve sběrném

dvoře v areálu BM servisu, a.

s. na Koperníkově ulici.

Třídění odpadů včetně ná-

pojových kartonových obalů

šetří naše životní prostředí.

Zapojme se proto všichni do

třídění odpadů, máme v na-

šem městě v tomto směru širo-

ké možnosti.

Šárka PLUTOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Třídíme také nápojové kartonové obaly

Nápojové kartony patří do modrých kontejnerů na odkládání papíru.
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krátce

Střecha nad hlavou bezdomovců
Kvůli lidem bez domova uvažuje ve-

dení radnice o vzniku azylového domu.
Město má zatím vytypován objekt, kde
by zařízení pro bezdomovce mohlo
vzniknout. V Bohumíně zatím žádné ta-
kové ubytování nefunguje, lidé bez do-
mova okupují bohumínské vlakové
nádraží.

»Problematikou bezdomovectví se zabývá-
me již dlouho. I v komunitním plánu města
pamatujeme na pomoc právě takovým oso-
bám. Máme dokonce jmenný seznam lidí bez
domova. Bohumínské bezdomovce totiž spočí-
táte na prstech obou rukou. Je jich osm až 
deset. Nabízíme jim ubytování v okolních azy-
lových domech či ubytovnách. Bohužel nabí-
zené ubytování odmítají. Potíž je v tom, že jim
jejich způsob života vyhovuje a nechtějí jít 
z Bohumína bydlet jinam,« uvedla Marcela
Gabryšová, vedoucí sociálního odboru bo-
humínské radnice.

Objekt, kde by ubytování pro bezdo-
movce mohlo vzniknout, hledá město ve
svém bytovém fondu. »S novým azylovým
domem nepočítáme. Bezdomovců ve městě
není mnoho, abychom kvůli nim budovali 
nový velký objekt s kapacitou pro třicet až čty-
řicet lidí. Azylové zařízení, o kterém uvažuje-
me, by fungovalo spíše jako provizorium pro li-
di bez domova. O podmínkách provozu tako-
vého zařízení budeme teprve jednat s Charitou

a Slezskou diakonií. Pokud by oslovené insti-
tuce byly schopny zařízení provozovat za 
rozumnou cenu, pak bychom našli prostředky
na jeho fungování. Pro město není dobrou vi-
zitkou, že bezdomovci hledají azyl na nádraží.

Pro zřízení tohoto ubytování v Bohumíně je
důležité, aby v něm bezdomovci vůbec chtěli
bydlet. Vesměs se totiž jedná o lidi, kteří si 
dobrovolně zvolili tento způsob života a jinou
pomoc odmítají. V azylovém domě musí dodr-
žovat i režim a nebýt pod vlivem alkoholu, což
je pro mnohé z nich nepřijatelné,« uvedl sta-
rosta Petr Vícha.

S problematikou bezdomovectví se po-
týkají i městští strážníci. »Několikrát denně
bezdomovce vykazujeme z nádražní budovy či
ze společných prostor přístupných obytných
domů. Tito lidé mají také svá práva zakotvená
v listině základních lidských práv a svobod 
a ne vždy máme důvod tyto osoby z uvedených
prostor vykázat. Pokud nepáchají žádnou
trestnou činnost či nenarušují veřejný pořá-
dek, nemůžeme je zatknout. Ve spolupráci se
sociálním odborem jim nabízíme pomoc při 
umístění do azylových domů. Mnohdy však
tuto pomoc tito lidé odmítají, nestojí o ni, pro-
tože jim vyhovuje tento způsob života,« řekl
ředitel městské policie v Bohumíně Karel
Vach.

V současné době pro lidi bez domova
zajiš�uje Církev bratrská v Bohumíně sva-
činové balíčky a jedenkrát týdně i osobní
hygienu a praní prádla. Město církvi fi-
nančně přispívá na režijní náklady, které
má s touto pomocí pro lidi bez domova.

Lucie BACAROVÁ

Pomůže provizorní přístřeší lidem, kteří te�
»bydlí« na nádraží? Foto: archiv městské policie

Likvidace odpadů prostřed-
nictvím velkokapacitních kon-
tejnerů je postupně snižována
a je nahrazována daleko ekolo-
gičtějším způsobem nakládání
s odpady, což jsou sběrné dvo-
ry. Ve sběrných dvorech, na
rozdíl od velkokapacitních
kontejnerů, jsou odpady shro-
maž�ovány roztříděné a velké
množství z nich nekončí na
skládce komunálních odpadů,
ale jsou dále využívané. V sou-
časné době funguje sběrný
dvůr v areálu BM servisu, a. s.
na ulici Koperníkově.

Od března letošního roku
vznikne pro občany nová služ-
ba, mobilní sběrný dvůr. Bude
provozován na stejném princi-

pu jako současný sběrný dvůr
stacionární. V mobilním sběr-
ném dvoře bude pracovat ob-
sluha a občané zde budou mít
možnost odevzdávat veškeré
vytříděné složky komunálního

odpadu a vyřazené elektrozaří-
zení. Objeví se dvakrát v roce
ve Starém Bohumíně, Pudlo-
vě, Skřečoni, Šunychlu, Zábla-
tí, Nové Vsi, Vrbici a Novém
Bohumíně vždy po dobu tři-
nácti dnů. Doba a místo poby-
tu sběrného dvora v jednotli-
vých městských částech jsou
vyznačeny v ekologickém ka-
lendáři města Bohumína, kte-

rý byl doručen do každé bohu-
mínské domácnosti.

V letošním roce zůstanou
ještě zachovány velkokapacit-
ní kontejnery na sedmi stano-
vištích, a to v Pudlově ulice
Vilová, u sokolovny v Záblatí, 
v Nové Vsi u restaurace Na
Valech, U Zvonu ve Vrbici, 
u mostku v Šunychlu, na toč-
ně Kopytově a u garáží na ulici
1. máje ve Skřečoni. Termíny
přistavování kontejnerů jsou
uvedeny rovněž v ekologické-
ho kalendáři.

Jakékoliv dotazy týkající se
provozu sběrných dvorů, vel-
kokapacitních kontejnerů a o-
becně nakládání s odpady vám
zodpoví na odboru životního
prostředí a služeb Šárka Pluto-
vá, tel. 596 092 154, e-mail:
plutova.sarka@mubo.cz.

Šárka PLUTOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Sběrný dvůr místo kontejnerů 
Připomínáme občanům, že v letošním roce došlo ke zrušení

následujících stanovišť velkokapacitních kontejnerů v Pudlo-
vě na ulici Rolnické, v Záblatí u restaurace Partyzán, ve Sta-
rém Bohumíně u hřiště Viktorka, ve Skřečoni na ulici Úvozní
a v Šunychlu u statku.

aktuálně

Skřečoňští žáci 
ovládají cizí jazyky
Nejlepší znalosti angličti-

ny a němčiny mají v Bohu-
míně žáci Základní školy ve
Skřečoni. Potvrdilo to měst-
ské kolo v konverzaci v cizím
jazyce, které se uskutečnilo
na Základní škole na tř. Dr.
E. Beneše.

»Na soutěžící čekaly dva ne-
lehké úkoly. Prvním z nich byl po-
slech cizojazyčného textu, kdy na
základě toho, co slyšeli, doplňo-
vali do textu chybějící anglická
nebo německá slova a fráze.
Druhou část tvořila samotná kon-
verzace o vybraném tématu,« řek-
la Barbora Bolcarovičová, ře-
ditelka pořádající školy. Skře-
čoňští byli první, druzí skončili
žáci Masarykovy základní ško-
ly a třetí školáci ze Základní
školy na ulici Čs. armády.

Lukáš KANIA
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Maják městské policie
■ 12. ledna zadrželi městští
strážníci čtyři muže, kteří ze
soukromého areálu kradli že-
lezný materiál.

■ Další dvě krádeže z areálu
ČD provedl muž, který odcizil
spojku vagónů a dalšího dne
pak hliníkové části z vagónů. 

■ Hlídka na základě oznámení
zadržela na ulici 9. května dva
muže přímo při krádeži kaná-
lového víka. Jeden z této dvoji-
ce byl navíc osobou hledanou
policií ČR.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

■ Přivolaní strážníci zadrželi 9.
ledna muže, který vylézal sklep-
ním okénkem na ulici Jere-
menkově. Vedle již měl vozík 
s kradeným železem.

■ Dalšího dne dopoledne hlíd-
ka při pochůzce na ulici Ko-
perníkově zahlédla dva muže,
kteří krumpáčem rozbíjeli la-
vičku v parku, protože železo
chtěli odevzdat do sběrných
surovin.

■ Hledaného muže z Bohumí-
na, který se vyhýbal nástupu
výkonu trestu odnětí svobody,
zadržela hlídka 10. ledna. 

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

Koncem roku
2007 byl na re-
habilitační oddě-
lení Bohumín-

ské městské nemocnice, a. s.,
zakoupen nový přístroj pro
vakuově-kompresní terapii
Extremiter 2010, který dopl-
ní a postupně nahradí starší
typ přístroje Vasotrain.

Přístroj v hodnotě 450 tisíc
korun je určen k léčbě poruch
prokrvení končetin, potíží s po-
ruchou metabolismu končetin
(výměny látkové) a k léčbě pa-
cientů se zhoršenou trofikou
končetin (výživou tkání). Potíže
mohou být původu cévního,
diabetického, neurologického
(neurocirkulačního), ale také
jako následek úrazu nebo pří-
lišné zátěže apod.

Princip práce přístroje je za-
ložen na střídání fáze podtlaku
a fáze přetlaku v aplikačním
válci, ve kterém je léčená kon-
četina hermeticky utěsněna 
a vystavena řízenému působe-
ní podtlakového a přetlakové-
ho prostředí. Ve fázi přetlaku
se zlepšuje prokrvení tkání, 
jejich výživa, snižuje se trom-
botická aktivita, urychluje se
lymfatická drenáž a dochází ke
zmenšení otoků. Ve fázi pod-
tlaku dochází ke snížení tlaku
ve tkáních v okolí cév, a tím ke
zvýšení filtrace plynů, hlavně
kyslíku, živin, eventuálně léků

do tkání, rozvíjí se kolaterální
cévní oběh oběh (v rozvětve-
ných cévách) a tím také prokr-
vení končetiny. Na základě to-
hoto se zvyšuje i trofika (výži-
va) a metabolismus tkání (lát-
ková výměna). Tyto tlakové
změny jsou řízeny automaticky.

Hlavní úlohou nového pří-
stroje je pomoci zlepšit léčbu

potíží pacientů s komplikace-
mi cukrovky, pacientů s ische-
mickou chorobou dolních konče-
tin, pacientů s poruchami cév
lymfatického nebo žilního sys-
tému končetin, pacientů po 
úrazech končetin, kterou ve-
dou lékaři v jednotlivých od-
borných ambulancích naší ne-
mocnice a našeho oddělení.

Rovněž i pacienti se aktivně za-
pojí do léčby a péče o své zdra-
ví. V rehabilitačním oddělení
Bohumínské městské nemoc-
nice se těšíme na vaši návštěvu,
při níž má mít každý pacient 
u sebe doporučení od svého prak-
tického či odborného lékaře.

Martin ŽIAK, primář 
rehabilitačního oddělení 

Nový přístroj k léčbě poruch končetin Extremiter 2010. Foto: Dagmar Gattnarová

Katastrální mapy města Bo-
humína zatím bohužel nejsou
na internetu dostupné k na-
hlédnutí. Je k tomu zapotřebí
speciální ser-
ver, takže je to
otázka investic.
Na pořízení hardwaru a soft-
waru za zhruba 200 tisíc ko-
run je třeba najít v rozpočtu
města peníze. Pokud se to po-
daří, tak v průběhu roku 2009
plánujeme spustit mapový ser-
ver pro občany. Bude obsaho-
vat katastrální mapy města
Bohumína a všech jeho měst-

ských částí, pravidelně aktua-
lizované letecké snímky celého
Bohumína s přesností 15 cm
na jeden pixel. Pro porovnání:

server mapy.cz
má dnes přes-
nost 50 cm na

jeden pixel. Bude tu i platný
územní plán města, aktuální
mapa záplavových oblastí po-
vodí Odry a mnoho dalších,
pro občany zajímavých map,
které jsou již nyní používány 
v rámci městského úřadu.

Michal KOLOVRAT, 
správce systémů

Katastrální mapy Bohumína na webu
Zajímá mě, zda jsou na internetu k dispozici k nahlédnutí

katastrální mapy města Bohumína? Například u Orlové a jí
příslušných spádových obcí to funguje bez problémů.

ptáte se

Moderní přístroj pro rehabilitaci nohou 
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Výstavba skřečoňského mostuanketa

»Chtěla bych se zeptat na
výstavbu nového mostu ve 
Skřečoni. Kdy bude zahájena,
jak dlouho potrvá, jak bude za-
jištěno spojení mezi centrem
Bohumína a Skřečoní během
výstavby. Dojde tedy ke snížení
automobilové dopravy přes tu-
to bohumínskou část?«, ptá se
čtenářka.

Výstavba tolik očekávaného
nového skřečoňského mostu
včetně souvisejících staveb-
ních objektů bude zahájena
nejdříve koncem letošního ro-
ku. Přesný termín zahájení zá-
visí na pravomocném ukonče-
ní vyvlastňovacího a následně
pak stavebního řízení. Zhruba
sto metrů dlouhý kolos nabíd-
ne lepší dopravní řešení a pří-
mé napojení na dálnici D47 
a stane se tak nedílnou sou-
částí dálničního přivaděče.
Práce budu probíhat souběžně
se stavbou dálničního přivadě-
če v polích za parkem Petra

Bezruče a výstavbou kruhové-
ho objezdu ve Skřečoni v prv-
ní fázi vybudováním napojení
na Lidickou ulici. Následně
dojde k výstavbě mostního ob-
jektu. V průběhu stavebních
prací se pěší a cyklisté dosta-

nou do centra přes provizorní
lávku. Automobilová doprava
bude odkloněna po ulici Lidic-
ké a Opletalově. Dokončení
celé stavby mostu včetně při-
vaděče na dálnici D47 očeká-
váme na konci roku 2009.

Libor RADIŇÁK, 
vedoucí stavebního odboru

Skřečoňský most by se měl začít stavět koncem letošního roku.

ptáte se

V minulém roce nám přibylo dalších 17 ki-
lometrů dálnice, kterou ovšem nemůže ofici-
álně vyzkoušet 16 našich řidičů. Ti nasbírali
plný počet dvanácti bodů a tudíž museli do-
nést svůj řidičský průkaz na odbor dopravy
Městského úřadu. Snad se projedou za rok. 

To už ovšem bude v plné síle
Bohumín sužovat další etapa vý-
stavby dálnice D47/D1, která
vkročí do městské části Šunychl a Skřečoň, a to
budováním nového skřečoňského mostu spolu 
s obchvatem vedoucím za aquaparkem a napoje-
ním na dálnici. Zatím pouze směrem na Ostravu.
Do Polska se po dálnici svezeme až v roce 2010. 

Ze statistiky vyplývá, že na svůj způsob jízdy
by si měli nejvíce dávat pozor naši třicátníci, a to
jak ženy, tak muži. Tato věková kategorie suve-
rénně vede v počtu obdržených bodů. Těch bo-

humínští a rychvaldští řidiči mají na kontě 4412.
Aby se po nových úsecích dálnice projelo i sou-
časných 20 držitelů bodového hodnocení mezi 9
a 11 body, měli by následovat jednoho pražského
řidiče, jenž měl na zadním nárazníku nápis: »Pro-
miňte mou pomalou jízdu, ale jsem v bodové tísni«. 

My ostatní řidiči se v tomto roce dočkáme dal-
ších parkovacích stání na místě
současné nebytové části bývalé-
ho hotelového domu. Další při-

budou před supermarketem Kaufland, který vy-
roste v areálu bývalé Benziny. Pak bude znovu
vyhodnocen stav možnosti parkování ve městě 
a přijata eventuální opatření. Ale to už předbí-
hám. 

Přeji všem slušným řidičů v roce 2008 mnoho
š�astných kilometrů bez bodů a s možností po-
hodlného zaparkování.

Pavel VAVREČKA, vedoucí odboru dopravy

Jací jsme byli řidiči v roce 2007?

doprava

Žáci 4.A a 5.B vyráběli svíc-
ny, rozmanité dárky, papírové
ozdoby a pekli dokonce i per-
níčky. Překvapením pro všech-
ny pak byla částka, kterou 

z jarmarku utržili, neuvěřitel-
ných 5 866 korun. Částku roz-
dělili a věnovali bohumínské-
mu stacionáři a psímu útulku.
Ředitelka školy Dagmar Šos-

Děti podpořily stacionář a útulek pro pejsky
toková k tomu dodává: »Ad-
vent byl u nás nádherný a tvůrčí,
doufejme, že takový bude i celý
rok 2008. Chceme co nejlépe u-
končit první pololetí, zvládnout
přijímací zkoušky na střední školy
a k tomu si přejeme hodně síly,
štěstí a hlavně zdraví.« (red)

Sluníčková škola na Seifertově ulici (Masarykova základní
škola) koncem loňského roku uspořádala poprvé svůj vánoč-
ní jarmark.

Kde je můj pes?
Hledám fenku křížence ně-

meckého ovčáka, menšího
vzrůstu, slyšící na jméno Besa,
která se zaběhla 31.12.2007. Je
přítulná, není nebezpečná, čer-
no-hnědá, stará 9 let. Prosím,
kdo ji vlastní nebo viděl, volej-
te na číslo 737 841 600. Pře-
dem velice děkuji. Majitelka

K volbě prezidenta
Na společné schůzi bude

ve Španělském sále Pražské-
ho hradu 8. února od 10 ho-
din 281 poslanců a senátorů
volit novou hlavu státu. V malé
anketě jsme se ptali občanů,
jak vnímají kampaň v médi-
ích a komu by oni, v případě
možnosti, dali svůj hlas.

■ Libuše (31 let): Když srov-
nám kampaň s tou, která běží 
v Americe, tak u nás není nic. Lí-
bí se mi, že pan Švejnar objíždí
města a debatuje s lidmi. Součas-
ný prezident se zviditelňuje jen
tam, kde je televize nebo hodně li-
dí. Volila bych profesora Švejnara.

■ Zdeňka (57 let): Předvo-
lební kampaň je podle mě nedo-
statečná, ale určitě bych nechtě-
la, aby vypadala jako ve Spoje-
ných státech. Já bych nechala
současného prezidenta Klause.

■ Martina (35 let): Sleduji to
jen »jedním okem«, ale zdá se mi,
že by měli kandidáti více infor-
movat lidi o svých záměrech. Asi
bych volila současného prezidenta.

■ Tomáš (30 let): Nesleduji
volby, protože je nemohu ovlivnit.
Kampaň je zbytečná, když se 
k tomu nemohou lidi vyjádřit.

■ Markéta (21 let): Sleduji to
jen okrajově, něco jsem četla na
internetu. Připadá mi, že je to
jedno. Asi bych volila Klause.

■ Helga (66 let): Já bych voli-
la Klause, pan Švejnar žil v Ame-
rice a nikdo ho tady moc nezná.

Připravil František KREJZEK
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Zastáváte funkci náměstka 
hejtmana Moravskoslezského
kraje. Má to nějaký vliv 
na vaši práci v zastupitelstvu
města Bohumína? 
Určitě pozitivní i negativní.

Negativní v tom, že ne vždy mi
program vicehejtmana umožní
na zastupitelstvo přijít. Pozi-
tivní je bezpochyby širší po-
hled na věc a projednávanou
problematiku. Krajský »nad-
hled« na věc někdy umožní vel-
korysejší přístup k materiálům
zastupitelstva, protože mnoh-
dy to, co je některými zastupi-
teli vnímáno jako kruciální zá-
ležitost, je z pohledu jen o pár
centimetrů vzdálenějšího na-
prosto nepodstatná prkotina.

Lobbujete na krajské úrovni 
ve prospěch Bohumína? 
Slovy klasika bych měl říci,

že nemohu ani naznačovat.
Ale vážně, pomáhám smyslu-
plným projektům realizova-
ným v Bohumíně, na které
mohu mít vliv bu� jako vice-
hejtman nebo jako snad ne 
úplně nevýznamný politik
ODS. Příkladem je určitě kru-
hový objezd u Billy, letní kino
či hotel v bývalé vodárenské
věži.

V předvolebním rozhovoru 
jste volal právě po kruhovém
objezdu u Billy, dnes už je 
dokončen. Odmítl jste tolerovat
parazity na sociálním systému
a radnice vyhlásila »Nulovou
toleranci«. Čemu přisuzujete
takové sblížení postojů radnice
s vašimi názory?
Petr Vícha je velmi pragma-

tický politik. V tom jsme si asi
hodně podobní.

Jste proti centrálnímu vytápění
ve městě? V čem může být
podle vás nevýhoda pro občany,
když koncesní smlouva zaru-
čuje nižší náklady na teplo?

Obecně jsem proti monopo-
lizaci čehokoliv a na jakékoliv
úrovni. Spoustu věcí můžete
ošetřit smlouvou, ale život je
barvitější a nepředvídatelněj-
ší. Co se například stane, když
bude větší havárie v EDĚ,
ČEZ se rozhodne elektrárnu
prodat nebo zavřít, a podobně,
ale nechci vůbec vyvolávat pa-
niku. Smlouvou můžete ošet-
řit sankce, penále, nástupnic-
tví, ale v tomto případě prak-

ticky monopolizujeme dodáv-
ku tepla do významné části by-
tů v Bohumíně a nevím, jestli
občany budou v případě jaké-
koliv situace, která by vyústila
v dlouhodobější přerušení do-
dávky tepla, zajímat nějaké
sankce mezi městem a ČEZ.
Ty bude zajímat pouze jediné,
kdy se bude opět topit. K vý-
hodnější ceně - vše je vždy věcí
pohledu, kalkulace nákladů 
a hlavně času a cenové úrov-
ně, s níž výhodnost ceny pomě-
řujeme, takže tato výhoda má
vždy nejkratší dobu trvání.
Problém každého monopolu je
ztráta nezávislosti ve spoustě
rozhodovacích procesů. Férově
ale musím říci, že i přes výše u-
vedené výhrady se ODS v Bo-
humíně nakonec rozhodla pro-
jekt centrálního vytápění pod-
pořit a já jsem disciplinovaný
člen ODS, a proto jsem i já na
zastupitelstvu hlasoval pro.

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

obecný. V Bohumíně se
spousta peněz investuje tzv. na
efekt. Co je dobře vidět, kde se
dobře stříhá páska a tak dále.
Nejsem již tak přesvědčen, že

Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě
Na slovíčko se zastupitelem Pavlem Drobilem

V zastupitelstvu zasedá Pavel Drobil druhé volební období.
Od minulých krajských voleb zastává již šestý rok funkci 
zástupce hejtmana Moravskoslezského kraje a náměstka pro
regionální rozvoj. Je tato jeho pozice ku prospěchu našemu
městu? Může svým vlivem pomoci? Titulek článku je jeho
mottem na webových stránkách města.

rozhovor

například investice do bytové-
ho fondu vždy akcentují ty o-
pravy a investice, které by kaž-
dý soukromý vlastník udělal
jako první - rozvody, nové
technologie… nová fasáda je
přece vidět a hlavně nestojí to-
lik, jako například nové rozvo-
dy vody, plynu a elektřiny.

Co Vám v poslední době 
udělalo největší radost, jaký cíl
si kladete do nového roku?
Radost mi bezpochyby udě-

lalo narození mé druhé dcery
Adinky. Když opomenu sou-
kromé, rodinné cíle, které jsou
ale pro mě nejdůležitější, po-
tom si nemohu klást pro letoš-
ní rok jiný cíl, než aby ODS 
opět výrazně vyhrála krajské
volby. Myslím, že se nám po-
dařila spousta dobrých věcí.
Vrátili jsme tomuto kraji hr-
dost a prosperitu, a to je po le-
tech stagnace to nejdůležitější.

Jaké je vaše osobní přání 
a přání pro naše město 
do roku 2008?
Osobní přání bude znít jako

klišé, ale zrovna začátek roku
mě přesvědčil, že nejdůležitěj-
ší je zdraví a v případě nemoci
kvalitní zdravotnictví. Přání
pro Bohumín - zlepšení život-
ního prostředí (jsme město 
s největší prašností v kraji),
spoustu dobrých projektů a in-
vestic, které město dále za-
traktivní a hlavně spokojené
občany města.

Připravil František KREJZEK

krátce

Škola na nečisto 
pro budoucí žáčky
Chceme dětem usnadnit

přechod z MŠ do základní ško-
ly. Proto Základní škola na tř.
Dr. E. Beneše připravila pro
všechny své budoucí prvňáčky
možnost seznámit se se škol-
ním prostředím a vyzkoušet si,
co to znamená chodit do školy. 

Projekt nenásilnou formou
seznamuje budoucí prvňáčky
se školním prostředím a ně-
kterými činnostmi se školou
spojenými. Setkání se školou
se bude konat pravidelně je-
denkrát za měsíc. Děti ve škole
stráví 1 hodinu odpoledne.
Vyzkoušejí si některé předmě-
ty i přestávky. Každé setkání
vede učitelka 1. stupně.

Termíny »Školy nanečisto«
jsou vždy od 15 do 16 hodin.
12. února a 11. března proběh-
ne v bývalé polské škole na
Masarykově ulici, 17. dubna 
v hlavní budově (multimediál-
ní učebna v přízemí) a 15. květ-
na znovu na Masarykově ulici.

Barbora BOLCAROVIČOVÁ,
ředitelka školy

Zajímavá angličtina
pro nejmenší 
Centru Bobeš se podařilo

získat pro spolupráci lektorku
specializovanou na tzv. »Baby
English« a od 1. února bude
zahájen první vyučovací blok.
Jedná se o unikátní a propraco-
vanou metodu určenou speci-
álně pro nejmladší děti. Je ur-
čena pro děti ve věku od 2 do
8 let. V tomto věku děti mají
největší schopnost vstřebávat
jazykové znalosti a dokáží se 
učit cizímu jazyku stejným způ-
sobem, jakým se učily mateř-
štinu. Výuka je zaměřena pře-
devším na děti, které ještě ne-
umějí číst a psát a základy ko-
munikace v cizím jazyce jsou
schopny si osvojit zcela intui-
tivně. Kurzy probíhají v do-
provodu rodičů, kteří se aktiv-
ně účastní výuky. Vzhledem 
k omezenému počtu dětí, kte-
ré budou do kurzu přijaty, do-
poručujeme rezervovat si mís-
to co nejdříve. ✆604 800 100
nebo osobně v herně Bobeš.

Petra KALICHOVÁ, 
centrum Bobeš
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Tříkrálové sbírce lidé věří a podporují ji
Výsledky Tří-
králové sbírky
za Charitu Bo-
humín, které

představují výtěžek z po-
kladniček, jsou již sečteny.
Patříme však k menším cha-
ritám, některé vypravují až
200 i více skupinek a u těch
se to technicky nedá zvlád-
nout za týden.

Výtěžek za Charitu Bohu-
mín činí 222 432 korun, z to-
ho občané Bohumína přispěli
částkou 100 005 korun, což je
o zhruba 5 tisíc více než vloni.
Čtyřicet šest skupinek zavítalo
do domácností nejen v Bohu-
míně, ale také v Rychvaldě,
Dětmarovicích, Dolní Lutyni
a Orlové.

Veřejnost již přijala Tříkrá-
lovou sbírku mezi každoroční
pravidelnosti a ti, kteří ji pod-
porují, činí tak z vnitřní potře-
by podílet se na dobré věci.
Velmi zavazující je pro nás dů-
věra, kterou vnímáme za kaž-
dým obnosem vhozeným do
kasičky koledníků. Tuto důvě-

ru našich dárců - že jejich dar
nepřijde nazmar a skutečně
poslouží lidem v nouzi v rámci
některého z charitních projek-
tů pomoci - jsme dosud ne-

zklamali a pevně věřím, že si ji
zasloužíme i nadále. Vždy� celá
organizace, prezentace, systém
sčítání a vyúčtování výtěžku
Tříkrálové sbírky jsou postave-

Jedna ze čtyřiceti šesti skupinek bohumínských tří králů. 
Foto: archiv Charity Bohumín

ny na maximální průhlednosti
a transparentnosti celé akce.

Nicméně ani v Bohumíně
jsme ještě nevyčerpali všechny
možnosti této sbírky. Těší nás,
že každoročně přibývají noví
dobrovolníci - koledníci, ovšem
někteří také ubývají: odjíždějí
za studiem, jsou nemocní a-
pod. Výtěžek sbírky bývá při-
tom přímo úměrný počtu obě-
tavých koledníků, a tím i poč-
tu navštívených domácností.
Velmi proto uvítáme každého
zájemce, který by chtěl v dal-
ším ročníku podpořit Tříkrá-
lovou sbírku osobní účastí na
koledování.

18. ledna nám byly předány
nové prostory na ulici Štefáni-
kově 957. Po nezbytných úpra-
vách interiéru plánujeme stě-
hování na druhou polovinu 
února. Na této adrese bude
sídlit ředitelství Charity Bo-
humín a občanská poradna.
Pro charitní šatník dosud pro-
story nemáme. Jeho další osud
spojujeme s realizací centra
pro lidi bez přístřeší.

Kristina STOSZKOVÁ

Nejprve při silvestrovském
»dovádění« neznámí vanda-
lové rozbili několik tabulek
skla na oknech kapličky Sva-
tého Izidora rolníka v Pud-
lově. O tři týdny později, 22.
ledna se pustili do »větší ak-
ce«. Celé nezůstalo ani jedno
okno, uvnitř leželo po otev-
ření hlavní lodi mnoho vel-
kých kamenů a střepů.

»Vždycky, když je silný vítr,
přestane jít v Pudlově proud. V ú-
terý večer se zase ponořil do tmy.
Byl jsem právě na procházce s ko-
čárkem, když jsem uslyšel řinčení
skla a velký lomoz. Než jsem do-
šel ke kapli, byla už ta banda
pryč,« říká pan Stanislav Her-
nas, který ihned mobilním te-
lefonem přivolal městskou po-
licii. Pachatelé však už stačili
utéct. Svědek tvrdí, že to bylo
několik dětí, které ve tmě za-
hlédl utíkat od kaple.

Marie Urbancová se o kap-
ličku v Pudlově stará již řadu

let a nechápe smysl takového
řádění. »Není to tak dávno, co
byly znovu zaskleny rozbité ta-
bulky, aby dovnitř nepršelo a ne-
foukal sníh. Co jsem však viděla
dnes, to se tady ještě nestalo. Ta
děcka musela rozbitým oknem
vlézt do kaple, uvnitř jsou čerstvé

noviny, které tam někdo nechal.
Protože byla tma, neměli ti dare-
báci dost příležitosti zničit něco
dalšího. I tak bude škoda vysoká,
každá tabulka skla stojí hromadu
peněz,« říká rozzlobeně.

Kaple je v majetku města, 
a tak bude oprava poničených
oken stát peníze nás všech.
Marek Sobaniec z majetkové-
ho odboru okamžitě zajistil
nutnou opravu a dodává:
»Pracovníci BM servisu zajistí
rozbitá okna proti vniknutí do-
vnitř a následně provedou výmě-
nu všech zničených skel. Zda to
budou skla bezpečnostní, která
jsou finančně velmi nákladná,
nebo tabulky s fólií, která zne-
snadní rozbití, nebo drátěná skla,
nedovedu v tuto chvíli upřesnit.« 

Kaple je spolu s budovou
pošty jedinou historickou
stavbou v této městské části.
Pudlovští si letos připomenou
sto páté výročí jejího otevření.

Text a foto: František KREJZEK

Děti zničily okna kaple v Pudlově
Aktivní organizace
Na výroční členské schůzi

Svazu postižených civilizační-
mi chorobami 19. ledna zvolilo
sto tři členů nový devítičlenný
výbor, který povede v dalším
období předseda Jiří Vilček.

Výbor bude i nadále připra-
vovat aktivity pro zdraví, kul-
turní a společenské akce. Mezi
nejoblíbenější patří rekondice
a ozdravné pobyty, např. v Lu-
hačovicích či Dolní Lomné.
Zdraví si členové organizace
budou pod odborným vedením
upevňovat cvičením kardiaků
a diabetiků, plaváním, návště-
vou »Jeskyňky«, a také pořá-
dáním cykloturistických výle-
tů. Aktivní zůstanou i v pořá-
dání kuželkových turnajů, kde
při posledním okresním pře-
boru se bohumínští členové
svazu umístili na prvním mís-
tě. Z výčtu akcí si členové mo-
hou vybrat každý podle svého
zájmu i zdravotního stavu.

Jarmila HABRAMOVÁ

krátce
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Studenti předváděli návštěvníkům gymnázia ukázky práce v laboratoři. Foto: Tomáš Hudec

Gymnázium otevřelo brány veřejnosti kultura
Začínající spisovatelé
se utkali v soutěži

Přílišná popisnost a nad-
bytečnost slov či nedodržení
formátu. To jsou nejčastější
chyby, kterých se dopouštějí
mladí autoři. Upozornili na
to porotci literární soutěže
»Hledáme talentované auto-
ry aneb Nepište do šuplíku«. 

Do 17. ročníku soutěže za-
slalo své práce 162 soutěžících
z celé republiky, 91 autorů psa-
lo prózu, zbylých 71 poezii.
Soutěž určená autorům od 18
let se koná co dva roky a jejími
spolupořadateli jsou knihovny
karvinského okresu, mezi nimi
i knihovna K3 Bohumín.

»Letošní ročník, stejně jako již
minulý, se od ostatních lišil tím,
že soutěžní práce byly zasílány
pouze elektronickou cestou. Sou-
těžící se tak mohli přihlásit i ano-
nymně a neuvádět ani své bydliš-
tě. To je důvod, proč přesně neví-
me, kolik autorů bylo z Bohumí-
na,« řekla vedoucí knihovny
K3 Bohumín Jana Leparová,
která byla přímým účastníkem
vyhodnocení letošního roční-
ku soutěže.

V kategorii poezie zvítězila
Lucie Hyblerová a na druhém
místě se umístil Aleš Misař.
Třetí místo nebylo vyhlášeno.
Čestná uznání si odnesli Karo-
lína Košařová, Pavlína Pulcová
a Jiří Hort. V kategorii próza
pomyslné zlato získal David
Černín, druhé místo Barbora
Pánková, třetí Daniel Pískov-
ský a čestné uznání Viktor
Pondělík.

Ocenění dostali kromě di-
plomu, sborníčku Šuplík 2007
a drobné keramické upomínky
také hodnotné umělecké ceny
dodané jednotlivými pořada-
teli. Za Bohumín přispělo do
souboru cen pro vítěze svými
keramickými díly občanské
sdružení Bart.

Práce soutěžících si můžete
přečíst na internetové adrese
www.knih-havirov.cz/suplik/.
Bohumínští čtenáři mají také
možnost nahlédnout do sbor-
níčku ve studovně knihovny
K3 Bohumín. Příští, v pořadí
již 18. ročník soutěže, bude vy-
hlášen v roce 2009. 

Karel BALCAR

V sobotu 19. ledna se naše gymnázium pro-
budilo do slavnostní nálady. Každoroční den
otevřených dveří je vždy dnem, kdy se veřej-
nosti prezentuje to nejlepší, co se škole poda-
řilo v uplynulém roce. 

Škola se pochlubila dalšími novými učebnami
s nastavitelným nábytkem, interaktivními tabu-
lemi, už devíti učebnami s dataprojektory a při-
pojením k internetu, novými počítači v učeb-
nách výpočetní techniky a dalšími »zázraky« mo-
derního vyučování. Hlavními strůjci úspěchů
školy však jsou a budou její učitelé a hlavně žáci.
Společně si připravili ukázky práce v laborato-
řích fyziky, biologie i chemie. Ve specializova-
ných učebnách hudební výchovy a výtvarné vý-

chovy zněla hudba a vyráběla se keramika. Ani
další předměty se nenechaly zahanbit a každý
návštěvník si našel to své. Desítky příchozích se
zajímaly o přijímací zkoušky pro školní rok
2008/2009. Zájemci byli seznámeni s jejich prů-
během a mohli získat materiály z minulých let.
Otevíráme dvě třídy čtyřletého studia a jednu
třídu osmiletého studia. Výborní žáci mohou
být přijati ke studiu bez přijímacích zkoušek.
Bližší informace ochotně podá ředitelství školy.

Velmi nás potěšili bývalí absolventi, kteří se
přišli v hojném počtu podívat, jak se daří jejich
»alma mater«. Sobotní dopoledne uběhlo jako
voda a my se na mnohé z návštěvníků těšíme 
v září 2008, jako na naše nové žáky.

Tomáš HUDEC

Bohumínští studenti nejsou mrtví, žijeme 
a přinášíme skvělý projekt. Od prosince mi-
nulého roku jsou spuštěny nové interaktivní
noviny bohumínského gymnázia s názvem
Community web s podtitu-
lem Pan kuře a prasátko. 

Podtitul je zvláště důležitý,
tyto dvě postavy totiž mají ab-
solutní moc nad naším webem,
více se dozvíte na www.gym-bo-
humin.cz/community. 

Jsme mladí lidé z vyhraněný-
mi názory a chceme vnést tro-
chu vzrušení do studentského života. Chceme
informovat, šokovat, pobavit, podporovat krea-
tivní lidi, vytvářet zajímavé dílčí projekty, kriti-
zovat, chválit, hodnotit, prosadit svůj názor, há-
jit studenty a určitě i »proslavit« autory. Na na-
šem webu najdete kromě netradičního prostředí
a originality na každém rohu také zajímavé člán-
ky a názory, můžete si stáhnout studijní materiály

nebo obohatit naši sbírku o referáty vlastní, dis-
kutovat ve fóru, poslouchat muziku, prohlížet
fotky a mnohem víc. Chceme vás zahltit infor-
macemi, které určitě každý student uvítá 

a potřebuje, budeme vás infor-
movat o dění ve městě, ve škole
i ve světě očima studentů, po-
dávat žhavé novinky, polemizo-
vat nad zajímavými tématy 
a zvát na koncerty a kulturní
akce. Mimo naši působnost na
internetu právě začínáme spo-
lupracovat s bohumínskými
městskými novinami OKO, ve

kterých v každém čísle naleznete nějaký zajíma-
vý článek z našeho Community. Od příštího čís-
la startujeme. V současnosti aktivně píše 6 re-
daktorů, ale máme potenciál se stále rozšiřovat. 

Náš portál najdete na www.gymbohumin.cz/
community. A pamatujte, Student's not dead!

V příštím čísle jsme tu zase s nějakým zajíma-
vým článkem. Redakce Community

Studentský portál aneb Student's not dead
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Legendární Camp 4 žije. Akci podpořili OEAV - Alpy, Město Bohumín, Alpsport, Tendon

Loni v létě podnikl Petr
Piechowicz další ze svých vý-
prav za krásami Země. Jeho
horolezecké expedice míří do
nejkrásnějších koutů světa,
zejména pokud v tom koutu
naleznete místa k lezení po
skalách. Yosemitský park leží
na západě USA v Kalifornii. 

Z Yosemitského údolí, které
ho protíná, vystupují mohutné
skalní útvary, porosty sekvojov-
ců vytvářejí zelený kontrast s o-
celově šedými hradbami skal,
turistickým lákadlem je vodo-
pád Yosemite. Park leží v nad-
mořské výšce 600 metrů, ale je-
ho nejvyšší vrcholky sahají do
výšky čtyř tisíc metrů. Tady, ve
vysokohorské divočině, nalezl
»Pepe« Piechowicz svůj sen. 
Jeho cestopis začínáme dnes
zveřejňovat na pokračování.

1. díl
»A potom můžeš udělat takový

kyvadlový vyrovnávací pohyb le-
vou nohou, ten ti potom pomůže
dostat se k tomuto rohu nahoře...«
Kdo by neznal tento úryvek 
z kultovního filmu »Držet skálu
pevně v rukou«, kdy Wolfgang
Güllich popisuje Kurtu Alber-
tovi jednotlivé kroky na legen-
dárním Midnight Lightning.

Kdo jednou četl úžasnou kni-

hu od Steve Ropera Camp 4, ne-

touží po ničem jiném, než strá-

vit alespoň několik dní v tomto

lezeckém kempu, na dně ú-

chvatného údolí, obklopeného

nejkolmější žulou světa.

Ačkoli to zní velmi nadneseně,

Yosemite patří k jednomu z nej-

krásnějších míst na této planetě 

a pro nás lezce to je místo, kde se

psala historie volného lezení.

První kontakt s kompaktní

žulou, protkanou tenkými spá-

rami, mi jasně ukazuje, že jsem

lezení v posledních měsících

před odjezdem nevěnoval tolik,

kolik bych si přál. Jinak snadná

obtížnost mi činí jisté problémy

a lezecké pohyby jsou trochu

křečovité. Nejistota při výběru

V divočině na skalách Yosemite Seriál Pe

Foto: Petr Piechowicz

»Na rozdíl od jiných provozova-
telů bazénů u nás v Bohumíně 
se zdražením zatím nepočítáme.
Zvedly se ceny všeho možného ko-
lem, nechceme proto zvýšením
vstupného odradit hosty od ná-
vštěvy našeho aquacentra,« řekl
Rozsypal.

Ve všední dny zaplatí dospělý
za 75 minut plavání 60 korun,
za každou další hodinu si pak
připlatí 20 korun. Děti do 15 let
mají zlevněné vstupné 40 ko-
run na jednu hodinu (60 minut
+ bonus 15 minut). Každá další

hodina je přijde na desetikoru-
nu. O víkendech a svátcích je
vstupné o něco málo vyšší. Jed-
na plavací hodina (75 minut)
přijde dospělé na 80 korun,
každá další hodina pak na 30
korun. Děti zaplatí 50 korun,
za každou další hodinu připlatí
dvacetikorunu. Rodiny s dětmi
a skupiny však mohou využít
nabízených slev. Ranní plavání
stojí například 50 korun.

Aquacentrum se u návštěv-
níků těší velké oblibě, v roce
2007 jej navštívilo necelých

210 tisíc lidí. Nejvíce si jich při-
šlo zaplavat v průběhu letních
prázdnin, kdy měsíčně aqua-
centrem prošlo asi 25 tisíc náv-

štěvníků. V ostatních měsících
se návštěvnost pohybovala od
13 do 20 tisíc lidí. V září klesl
počet na necelých 9 tisíc lidí,

Aquacentrum v Bohumíně vstupné 
Uprostřed měsíce, 14. ledna, oslavil bazén třetí narozeniny.

Za dobu jeho jeho trvání prošlo turnikety více než šest set tisíc
návštěvníků. Vysoká návštěvnost, zdražování energií a vodné-
ho by mohly být důvodem zvýšení ceny vstupného do aqua-
centra. Ale nic takového vedení Bosporu v tuto chvíli neplánuje.
Potvrdil to jeho ředitel Jan Rozsypal.
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Ropucha zelená (Pseudepidalea viridis)
Příroda kolem nás - obojživelníci Bohumína (17)

Uvedený druh ropuchy je zatím více znám pod latinským ná-
zvem Bufo viridis, který se stal nyní jen synonymem. Tuto po-
měrně hojnou žábu podobnou ropuše obecné nalezneme večer
po deštích často i ve městě. Před několika lety si jeden exem-
plář našel denní úkryt ve výklenku zdi jen pár metrů od hlavní
vrátnice Bochemie. Vyskytuje se ve všech částech Bohumína.

Většina jedinců má také cihlově
červené tečky. Foto: Petr Vlček

Ropucha zelená se u nás vyhý-
bá chladnějším lesnatým a hor-
ským polohám nad 450 m n. m.;
v Beskydech jsem nalezl pouze
jedenkrát dospělou samici ve
výšce 600 metrů. Dorůstá veli-
kosti 5 až 9 centimetrů, samice
jsou větší než samci. Zbarvení
hřbetu je bělavé až šedé s četný-
mi nepravidelnými, ostře ohra-
ničenými zelenými až olivově
hnědozelenými skvrnami. Bři-
cho je bílé a zornička je lemová-
na ostře ohraničeným zlatavým
proužkem. Žije v otevřené kraji-

ně včetně polí a pískoven, ale ta-
ké v okolí rybníků, na zahradách
a v parcích. Ze všech našich o-
bojživelníků nejlépe odolává tep-
lu a suchu. Přezimuje nejčastěji 
v opuštěných norách hlodavců.

Na jaře vyhledává mělčí ná-
drže s prohřátou vodou; nevy-
hýbá se ani okrajům mělkých
rybníků. Podle počasí začíná
období rozmnožování od konce
března a trvá až do května. Sa-
mečkové se v té době ozývají až
do června daleko slyšitelným
zvonivým hlasem - dlouhým
nepřerušovaným »crrrrrrrrr«.
Tento zvuk je podobný hlasu
krtonožky obecné a než hlas žá-
by připomíná spíše ptačí zpěv.
Sbor volajících samců zní pří-
jemně jako zvonkohra, protože
jednotlivé exempláře vydávají
zvuky v různých tóninách. Sa-
mice kladou snůšky v dlouhých
rosolovitých provazcích o délce
až několika metrů. Pulci meta-
morfují od června do září; akti-

vita žab končí v říjnu. Dožívají
se až 10 let. V potravě převládá
terestrický (pozemní) hmyz.

Ropuchy obývají často i lid-
skou činností ovlivňované bio-
topy. Jsou to nezřídka i tzv. rude-
rární stanoviště, například vý-
sypky hald či území průmyslo-
vých závodů. Je až s podivem,
jak rychle osídlí nově vzniklé bi-
otopy. Při stavbě úseku D47 z Os-
travy do Bohumína zavodnily
vydatné jarní deště na staveništi
a na upravovaných plochách 
v jeho okolí řadu prohlubní, kte-
ré ihned osídlily právě ropuchy
zelené. Rozmnožovaly se zde
většinou jako jediní obojživelní-
ci; v některých větších kalužích 
k nim přibyli ještě zelení skoka-
ni. Pozdě na podzim se některé
mladé ropuchy stahují do hos-
podářských budov, kde jsou ak-
tivní často až do prosince. Ná-
sledně až do jara přezimují. 

Jiří ŠUHAJ

správného jištění a nedůvěra 
k jinak tutovým »friendům« mi
vyvolává nepříjemné chvění v ža-
ludku. Vím, že tato nejistota 
a strach k Yosemite patří, a že
jsme tu kvůli tomu vlastně jeli.
Vím také, že i sebelepší lezec si
na tento druh lezení musí zvyk-
nout a dobře se rozlézt.

Proto mě trochu znervózňuje
Alešovo rozhodnutí, že do El
Capa nastoupíme už příští tý-
den.

El Capitan, tisíc metrů kol-
mé, kompaktní žuly, která lezce
přitahuje už od doby, kdy se 
v údolí poprvé objevili. Tato ú-
žasná stěna byla poprvé slezena
až v roce 1958 Warrenem Har-
dingem s druhy a to cestou The
Nos (VI. 5.10 A3). Od této
chvíle již El Cap nebyl nedobyt-
ným lezeckým problémem. Od
roku padesát osm do dnešních
dnů bylo na tento monolit u-
skutečněno 71 výstupů, z toho
10 cest bylo přelezeno volně.
Jednou z prvních byl opět Nos.

(Pokračování příště)

■  ■  ■

7. března v 18 hodin bude Pe-
tr Piechowicz v Maryšce vyprá-
vět spolu s projekcí fotografií 
o expedici Yosemite.

tra Piechowicze - 1. díl

což způsobilo každoroční tý-
denní čištění bazénů. Hodino-
vá kapacita bohumínského 
aqucentra je 243 lidí.

»O víkendech se počet plavců
už šplhá přes tisícovku. Měsíčně
navštíví bazén průměrně 18 tisíc
lidí. Nejméně přicházejí lidé plavat
v září, kdy dětem začíná škola 
a tráví volný čas spíše venku než
plaváním,« dodal Jan Rozsypal.

Aquacentrum v průběhu ro-
ku přichází i se zvýhodněným
vstupným a novinkami. První
letošní novinkou jsou nové in-
ternetové stránky společnosti
Bospor, která kromě bazénu
provozuje ve městě také zimní
stadion a výjimečný Penzion ve
věži. Nová podoba webových
stránek obsahuje otevírací do-
by, fotografie i aktuální novin-
ky a zájemce ji najde na adrese
www.bospor.info. Nově jsou
zde také on-line grafy návštěv-
nosti bazénu a sauny.

zdražovat nebude

»Nový vzhled dostal náš web
kvůli tomu, aby byla naše prezen-
tace interaktivní, přehlednější 
a denně aktualizovaná. Návštěv-
ník v nich najde informace o aktu-
álním počtu návštěvníků v bazénu 
a v sauně a jednoduše tak zjistí,
zda si u nás v pohodě zaplave ane-
bo zda jsou volná místa k sauno-
vání,« dodal Jan Rozsypal.

Krytý bazén je pro veřejnost
otevřen každý den. Od pondělí
do čtvrtku si mohou zájemci
přijít zaplavat od 6 do 8 a od 12
do 21 hodin. V pátek je aqua-
centrum přístupné od 11 do 21
hodin. O víkendech a svátcích
se jeho brány pro veřejnost ote-
vírají od 8 do 21 hodin.

Lucie BALCAROVÁ

Foto: Lucie Balcarová

Foto: František Krejzek
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Vokální skupinu Čhave Ji-
lestar uvidíme možná již 3.
února ve vysílání pořadu s ná-
zvem X Factor. O podrob-
nosti jsem požádal vedoucí-
ho skupiny Rudolfa Gabča.

Víme, že jste postoupili z regio-
nálního do dalšího postupového
kola soutěže X Factor. V republi-
ce do nich bylo přihlášeno na dvě
stě vokálních skupin. Následovalo
pražské semifinále, kde jste 
vystupovali v prvním lednovém
týdnu. Jak jste dopadli?

Soutěž má tři kategorie, só-
loví zpěváci do dvacet pěti let,
nad dvacet pět let a vokální
skupiny. V každé kategorii po-
stoupí do televizního finále
čtyři zástupci, celkem dvanáct
subjektů. Do finálové čtyřky
se v Praze pokoušelo prozpívat
třicet vokálních skupin ze všech
regionálních kol. První den
jsme zpívali povinnou píseň 
v angličtině I feel fine (Cítím se
skvěle) od Beatles a romskou
písničku E mašina imar džal
(Vlak už odjíždí). Ty nám zajis-
tily postup do dalšího kola mezi
třináct nejlepších. Vystoupení
trvala až do deseti večer. Na zá-
věr jsme dostali k výběru jednu
písničku ze čtyř určených skla-
deb pro další kolo. Zvolili jsme
českou písničku Olympicu a od-
jeli na hotel zkoušet dál. Ráno
po dvouhodinovém spánku nás
už zase odváželi do Divadla
Radka Brzobohatého, kde se
vše odehrávalo.

Napínáte nás, byli jste úspěšní?
Druhý den jsme si vyzpívali

postup mezi osm nejlepších.
Měli jsme trému, ale tu tam
měl každý. Vůbec se neproje-

vovala řevnivost mezi skupi-
nami, navzájem jsme si fandili
a drželi palce. Odpoledne osm
kapel zpívalo
koncertní vy-
stoupení před
publikem.

No tak dál, jste ve finále?
To nám uniklo jen o vlásek.

Jako čtvrtá postoupila romská
vokální skupina, která měla asi
větší tlačenku v porotě. Petr
Janda, který nám fandil a se
kterým jsme si nakonec společ-
ně zazpívali jeho vlastní písnič-
ku, nás ujistil, že budeme po-
zváni na závěrečný finálový ve-
čer, na kterém vystoupíme.

Byli ti druzí opravdu tak dobří,
lepší než vy?

To nemohu říct. Slyšel jsem
v průběhu všech kol tolik krás-
ných vokálů a vynikajících
skupin, které musely hned po

prvním dni odjet, že v objek-
tivnost moc nevěřím. Mezi
čtyři finalisty byli vybráni na-

příklad mladí
herci z brněn-
ského divadla,

ale naopak nepostoupila sku-
pina složená z učitelů zpěvu
na hudební škole.

Nemůže být i jiný důvod vašeho
neúspěchu?

Asi jsme se špatně domluvili
na rozhodující písni. Místo to-
ho, abychom vsadili na Jandovu
písničku, která se hodně líbila
při prvním podání, zpívali jsme
úplně novou. Možná, že to také
mělo vliv na rozhodnutí poroty.

Moc vás to mrzí?
Nedá se nic dělat, my jsme

se soutěže zúčastnili pro nás
velmi úspěšně. Ani si nedove-
du představit, že bych jako fi-
nalista musel na pět týdnů do
Prahy. Tak dlouho se bude to-
tiž natáčet finálový pořad X
Factor. Máme rodiny a peněz
by to stálo, ani nechci pomys-
let. Pocit, že nejsme nejhorší,
když jsme se dostali mezi os-
mičku nejlepších z celé repub-
liky, stojí za to.

Jaká byla atmosféra soutěže?
Byli jsme hodně vyčerpaní 

a unavení. V divadle jsme byli
za neustálého snímání čtyř ka-
mer zavřeni dva dny od rána
do pozdních nočních hodin. 
V hotelu Praha, kde nás uby-
tovali, jsme zkoušeli ještě další

hodiny. Nespali jsme téměř
vůbec A ke všemu napětí a ner-
vozita. Po neúspěchu byli něk-
teří účastníci zklamáni, do-
konce plakali. Zážitek to byl
ale nezapomenutelný. Když
jsme po vystoupení seděli 
v baru u skleničky, přišla za
námi manželka Radka Brzobo-
hatého herečka Hana Grego-
rová a zpívala s námi romské
písničky. Sama si je vyžádala. 

Televizní štáby stále kroužily
kolem vystupujících, dokonce
natáčely i převlékání na zá-
chodě, protože šatny tam ne-
byly k dispozici. Redaktorky
měly stále stejné otázky, takže
nás spíš otravovaly.

Když vás všechny stále natáčeli,
snad vás uvidíme i ve vysílání. 

Jednak nám slíbili všem, že
dostaneme sestřih vysílání na
kazetě, a osobně si myslím, že
třetího února bychom se moh-
li objevit na obrazovkách. Bu-
de to první ze čtvrtfinálových
kol, ve kterém se představí
všechny tři pěvecké kategorie.

Chci poděkovat generální-
mu řediteli ŽDB Group Zdeň-
ku Juchelkovi za finanční pod-
poru při naší semifinálové ces-
tě do Prahy. A také majiteli
restaurace U Stružků za bez-
platné poskytnutí místa pro
zkoušení. A všem, kteří nás
podporovali a drželi nám pal-
ce.

František KREJZEK

představujeme

Uvidíme Čhave Jilestar na Nově?

Skupina Čhave Jilestar při vystoupení v parku na festivalu Bohumínský vlak. Foto: František Krejzek

Profil skupiny: Zakládajícími členy skupiny Čhave Jilestar (Srdeční
kluci) byli v roce 1996 Rudolf Gabčo a Alois Horváth. Složení kapely se od té
doby téměř nezměnilo. Ze skupiny odešel bubeník Marcel Lankoč, chvíli hrál
druhé klávesy František Gábor a kytarista Štefan Horváth zemřel. Ostatní
členové, Josef Červeňák, Jan Kroščen a Jan Mirga, hrají a zpívají od založe-
ní v Čhave Jilestar dodnes. V témže roce, kdy skupina vznikla, poprvé uspo-
řádala country folkový festival Bohumínský vlak. Po deset let každoročně
zvala na scénu v parku Petra Bezruče kapely z celé republiky. Naposled Bo-
humínský vlak »přijel« v létě roku 2005.

Skupina Čhave Jilestar se za dobu svého trvání zúčastnila desítek kon-
certů a festivalů po celé republice, na Slovensku i v zahraničí. Třikrát vystu-
povala na Portě, dvakrát na celosvětovém romském festivalu, stala se vítě-
zem několika přehlídek. V současnosti je soubor pětičlenný, hudební dopro-
vod je složen z elektrických varhan, basové kytary a sólové kytary. Všichni
členové zpívají romsky, česky a anglicky. (red)
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Zde se projevil potenciál
Petry Sedlákově, která obsadi-
la 6. místo na 100 metrech pr-
sa. Další znamenitou repre-
zentantkou Plaveckého klubu
byla Katka Skudříková. Její 
1. místo na 50 metrech krau-
lem, 2. místo na 100 metrech
stejným způsobem a 3. místo
na trase 50 metrů znak, byly
obrovským úspěchem.

Obě dívky, Petra i Katka, 
a další nadějný plavec, Šimon
Vícha, se na základě svých vý-
konů probojovali až na prosin-
cový Pohár Moravy konaný ve
Vsetíně, který byl vrcholem
zimní sezóny.

Nemalou zásluhu na úspěš-
né sezóně má Katka Skudříko-

vá díky svému 14. místu v dis-
ciplíně 100 metrů znakem, kte-
ré vybojovala právě ve Vsetí-
ně, což je v konkurenci z celé
Moravy obrovským úspěchem.

Nejen mladší z bohumín-
ských plavců, ale i ti starší dali
svým protivníkům jasně naje-
vo svou úroveň. Na listopado-
vý oblastní přebor se díky
svým časům dostali hned čtyři
z nich - Tereza Kalichová, To-
máš Kadlec, Jakub Holek 
a Dan Dwornik.

Terezka obsadila 4. příčku
na 50 metrech kraul a 5. pozici
na 100 metrech polohový zá-

Plavci mají za sebou úspěšnou sezónu
Oddíl košíkové
Podcenění soupeře se našim

hráčům nevyplatilo. Počáteční
vlažný vstup do začátku utkání
rozhodl o vítězství soupeře,
který nás předčil ve střelbě 
i doskakování. Bohumín - So-
kol Karviná 59:66 (body: 
Ziembinski 17).

Další zápasy, které jsme ode-
hráli na palubovkách soupeřů,
jsme již odehráli zodpovědně 
a přivezli jsme všechny body.

Třinec - Bohumín 51:62 (bo-
dy: Ziembinski 20, Arabasz
12, Pohludka 12). Celý zápas
jsme si udržovali mírný ná-
skok a dobrou obranou jsme
soupeři neumožnili jít do ve-
dení.

Orlová "B" - Bohumín 99:114
(body Zdařil L. 27, Ziembinski
16, Arabasz 15). V odloženém
utkání dominoval útok nad 
obranou a naši hráči dosáhli
snadného vítězství.

Alekos JAKOVIDIS,
předseda klubu

bi lance

Letošní zimní sezónu zahájili bohumínští plavci už v polovi-
ně října, a to na meziokresním přeboru v Karviné. Na těchto
závodech se prosadili hned čtyři z 27 startujících Bohumíňá-
ků - Hanka Krpcová, Katka Mudříková, Petra Sedláková 
a Katka Skudříková. Se svými skvělými časy se kvalifikovaly
na oblastní přebor v Ostravě.

vod. Obhájila také svůj start
na mistrovství České republi-
ky, a to právě na těchto dvou
tratích.

Velmi dobře si vedl Tomáš
Kadlec. Ten si odvezl stříbro za
100 metrů znakem a z dvojná-
sobně dlouhé tratě bronz.

Mezi bohumínskými plavec-
kými nadějemi se prosadil také
jeden handicapovaný, nebojí
se startovat mezi zdravými a je
pro ně nemalou konkurencí.
Svůj talent Dan Dwornik pro-
jevil i ve finále Českého pohá-
ru tělesně postižených spor-
tovců Strahov Cup. Z Prahy
Danek přivezl stříbro.

Svými loňskými výkony bo-
humínští jenom potvrdili, že
ostříleným klubům z okolních
měst roste v našem plaveckém
klubu značná konkurence.
Doufejme tedy, že ve svých 
úspěších budou pokračovat 
i v nadcházející sezóně.

(val)

výsledky

co - kdy - kde

Provozní doba 
aquacentra

Pondělí 6 - 21 hodin 

veřejnost,

úterý 6 - 8 hodin 

až čtvrtek veřejnost - 

kondiční plavání, 

8 - 12 hodin 

plavecká škola

Bospor,

12 - 21 hodin

veřejnost,

pátek 11 - 21 hodin

veřejnost,

víkendy 8 - 21 hodin

a svátky veřejnost. 

Bruslení veřejnosti
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.

(red)

Rostliny jsou z velké části
rozlámané, některé výhony
byly rozházené po celém okolí.
Škoda jenom, že u nás neplatí
ono rčení »oko za oko a zub za
zub«. Můžeme si jenom před-
stavovat, kolik bytostí, co si ří-
kají lidé, by mělo polámané

končetiny... Možná by stačilo
být trochu méně lhostejní a ve
chvíli, kdy se k podobným pře-
stupkům na dřevinách schylu-
je, vytáhnout telefon a přivo-
lat policii. 

Text a foto: 
	ubica JAROŇOVÁ

Vandalové řádili v parku

Neznámý vandal »daroval« originální dárek občanům Bo-
humína ještě v posledních dnech roku 2007, tedy roku, kdy si
park Petra Bezruče připomínal 100 let od svého založení. Po-
staral se o znehodnocení asi 10 kusů víc jak metr vysokých
rhododendronů vysázených v listopadu 2007.

Únorovou Maryšku
ovládnou fotografie
Dalším mladým, talentova-

ným umělcem, kterého před-
staví občanské sdružení Ma-
ryška bude fotografka Kateřina
Kočí z Bohumína-Skřečoně.

Šestnáctiletá studentka obo-
ru užitá fotografie Střední u-
mělecké průmyslové školy v Os-
travě se představí výstavou 
s názvem Tanec v rámech. »Na
fotografiích jsem zachytila mimo
jiné tanečníky z bohumínského
souboru Radost, studenty kon-
zervatoře nebo členy tanečního
souboru Hlučín,« říká Kateřina
Kočí. Snímky vznikly v rámci
projektu Malé granty a byly
vystaveny v prostorách Gale-
rie VŠB-TU a ve výstavní síni
v Hradci Králové. Jde o soubor
dvaceti fotografií o rozměrech
40 krát 60 centimetrů. 

»Jsme rádi, že se nám úspěšně
daří nacházet nové, mladé talen-
ty,« uvedla předsedkyně Ma-
ryšky Kamila Smigová. 

Vernisáž výstavy se uskuteč-
ní v Salónu Maryška 4. února
v 18.30 hodin. Výstava potrvá
až do 13. března, vždy v úterý 
a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. 

Občanské sdružení Maryška
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Ale proč o tom píšu? To vše
mělo smysl. A přineslo zejmé-
na poučení, že když je právo
pomalé v řešení následků, je
třeba více se věnovat prevenci.
A tak vznikl projekt nulové to-
lerance. V oblasti bydlení to
znamená například přísné vy-
máhání pohledávek, větší do-
hled na dodržování pořádku 
a někdy i vystěhování, když
dojde na nejhorší. Ale to jsou
stále ještě důsledky nespráv-
ného chování. Největší efekt
nám přináší poslední opatření
v oblasti bydlení. Nikdy nebu-
deme muset násilně vystěho-

Už je to nějaký ten pátek od doby, kdy se město Bohumín
rozhodlo koupit hotelový dům ŽDB a rekonstruovat jej na
nové byty. Nové byty už jsou hotové a dokonce v nich již bydlí
nájemníci. Ale ještě máme v živé paměti potíže, se kterými
jsme se setkali, když jsme museli vystěhovávat několik rodin,
které v hotelovém domě protiprávně zůstaly a za zpěvu a tan-
ce s vládním zmocněncem Svatoplukem Karáskem a nynější
poslankyní za Stranu zelených Kateřinou Jacques se dočasně
radovaly ze slabosti a pomalosti práva. Kde je jim dnes všem
konec? Zůstaly jen dluhy a i ty je nakonec dostihnou. 

B o h u m í n  -  d o b r á  a d r e s a

vávat někoho,
komu vůbec
nedáme byt. A tak od dob 
v hotelovém domě zpívajícího
Karáska nedostane v měst-
ských bytech nájemní smlou-
vu ten, kdo nemá čistý trestní
rejstřík, kdo byl u přestupkové
komise za narušování občan-
ského soužití (čti: dělal nepo-
řádek a nechoval se slušně),
anebo má vůči městu dluhy.

A také již nepřidělujeme by-
ty 4. kategorie. Jednak aby-
chom při jejich vystěhovávání
nemuseli kupovat chlebíčky
nějakému Karáskovi či Kuma-

rovi, jednak proto, že chceme,
aby tyto nekvalitní byty a celé
lokality změnily charakter a by-
lo z nich pěkné a klidné místo
k bydlení. Proto jsme vloni
museli i koupit celou lokalitu
Louny se 60 byty v Pudlově, 
abychom zabránili spekulativ-
nímu nákupu jiným kupcem
za účelem využití více než 

30 volných by-
tů právě pro
nastěhování ne-

přizpůsobivých občanů z ji-
ných měst. Podařilo se.

V minulých týdnech jsme
zaznamenali v tisku postesk-
nutí starosty Orlové, že se jim
do města stěhují nepřizpůso-
biví lidé z Bohumína, kteří se
bojí našeho postoje a nulové
tolerance. Minulý týden do-
konce přišla informace o tom,
že obvod Slezská Ostrava chystá
ze stejného důvodu protestní
dopis pro Bohumín. Kdybych
byl škodolibý, řekl bych, že nás
to těší a nulová tolerance nese

ovoce. Ale cílem tohoto posto-
je není hromadné stěhování
problémových občanů do ji-
ných měst. Cílem je, aby si
všichni uvědomili, že zákony
je třeba dodržovat a slušné
chování ke spoluobčanům je
samozřejmostí.

A k tomu bude potřeba, aby
podobné postoje, jako má naše
radnice, měli i jinde a došlo ta-
ké k úpravě právních předpi-
sů, které by usnadnily vymá-
hání práva a motivovaly ke
slušnosti a pracovitosti.

My proto náš projekt ne-
změníme, a i když je definitiv-
ní cíl ještě daleko, nakonec na
něj dosáhneme. Bohumín je
již dnes dobrou adresou pro
slušné lidi. A bude ještě lepší.

A musím při té příležitosti
ocenit, že na tento problém
mají stejný názor zastupitelé
všech politických stran zastou-
pených v zastupitelstvu města.
I to je výhodou Bohumína.

Petr VÍCHA, MO ČSSD

pol i t ika

Tytéž občany, které vláda jeho
partajníků neskutečně zadlužila,
a kteří byli díky štědrým před-
volebním výdajům, které socia-
listé rozhazovali za éry svého
vládnutí, dále zadlužování po
desítkách tisících korun ročně?
Myslí si snad milý pan Vícha, že
se současné vládě líbí fakt, že
kvůli státnímu dluhu hrozivě
narostlému za vlád ČSSD se 
v tomto roce musí zaplatit jen
na úrocích asi 38 miliard korun
a v příštím roce okolo 44 mili-
ard korun? Máme snad tleskat
Zemanovi, Špidlovi, Grossovi
a Paroubkovi za to, že pokud by
te� vláda na jednorázové spla-
cení veřejného dluhu ČR vy-
hlásila celonárodní sbírku, kaž-
dý člověk v zemi, od nemluv-
ňat po důchodce by musel dát
ze své peněženky asi 100 tisíc

V Oku č. 21 náš soudruh, pan, bratr… starosta (opravdu 
nevím, jaký titul dnes u socialistů je ten pravý - vždy jsem si
myslel, že je to soudruh, ale dnes, kdy se objevila hříčka příro-
dy Paroubek jako »věřící socialista s ekologickým cítěním«,
upřímně přiznávám, že v tom mám zmatek) se pokusil vylekat své
spoluobčany strašením zanedbatelnými platbičkami u lékaře. 

Nestrašte pořád lidi poplatky u lékaře

korun? Heslo »Čím hůře, tím
lépe« je opět v kurzu, že, sta-
rosto Vícho? 

Připadá mi
úsměvné stra-
šit třiceti koru-
novým poplatkem občany, 
z nichž mnozí jsou kuřáky 
a propálí lehce jeden i více tisí-
ců korun měsíčně. Že je město
Bohumín zaslíbené nikotinu,
se může každý přesvědčit po-
hledem do kterékoliv místní
hospody. Dalším důkazem je
jediná nekuřácká restaurace ve
městě, a to na Kuželně, která
věčně zeje prázdnotou. Takže, 
i kdyby občan docházel k lékaři
jako do houslí, tj. jednou týd-
ně, tak se těch sto dvacet korun
lehce vsákne. A když ne, tak
holt ubere jednu, dvě cigaretky
denně a je na svých.

Je jasné, že zavedení poplatku
u lékaře má za cíl ukončit folk-
lór častého docházení k lékaři
jako k pekaři pro housky. Na
Slovensku toto funguje velice
dobře - jejich socialistický pre-
miér Fico si je toho moc dobře
vědom, a proto i po vyhraných
volbách nechal toto opatření
předchozí pravicové vlády v plat-

nosti. Je Fico
tak hloupý? Ne,
prostě pocho-

pil, že na dluh se žít nedá. 
Je snad normální, že ačkoliv

máme vysoké procento lékařů
na počet obyvatel, je česká po-
pulace zároveň jedna z nejvíce
»nemocných« v Evropě? Je nor-
mální, že se mnozí chlubí tím,
kolik ušetřili na výdajích za jíd-
lo, topení a energie tím, že si šli
lehnout do nemocnice a nechali
se živit na náklady zdravotní po-
jiš�ovny? Je normální, že každý 
z nás jistě zná ze svého okolí ně-
kolik lidí, kterým se vyplatí ob-
čas hodit marod, když se jim to
hodí? A kolik znáte těch, které
lékař označil za simulanty?

Nikomu se jistě nelíbí, že
musí za návštěvy u lékaře a za
recepty platit; není ale pokry-
tecké veřejně lhát, že vládami
ČSSD těžce zadlužené státní
rozpočty unesou všeobecné
plýtvání penězi a další pouště-
ní žilou zdravotním pojiš�ov-
nám? Sluší se dodat, že díky
maximálním limitům skončí
drancování peněženek skuteč-
ně těžce nemocných občanů,
kteří, aby přežili, platili za léky
i desetitisíce ročně. Pravda, ti-
to občané byli pro plnění a pře-
kračování socialistických pěti-
letek bezcenní, tak co s nimi.
Desítky miliónů ušetřené za 
aspiriny a Gafo se mohou lépe
použít pro léčbu vážně nemoc-
ných a zraněných, kteří dneska
mají jednoduše smůlu.

Doufám, že se starostova bu-
báckého článku nepolekal ni-
kdo. A pokud ano, tak jen hrst-
ka voličů ČSSD, kteří dokázali
projít školními lavicemi zna-
lostmi nedotčeni.

Pavel WALICA, 
člen MS ODS Bohumín

pol i t ika
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Už je to rok, 
ale Tvá smrt je stále 
stejně neuvěřitelná!

26. ledna jsme 
vzpomněli první 

smutné výročí, kdy nás 
v tichosti navždy 

opustila naše milovaná
maminka, babička 

a prababička 

paní Emilie URBÁNKOVÁ. 

Děkujeme, kdo vzpomínáte s námi. 
Za celou velkou rodinu dcera Jarmila.

�ubica Jaroňová z odboru životního
prostředí a služeb ke stížnosti uvádí:

Problematiku kácení dřevin rostoucích
mimo les řeší § 8 zákona č 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny. Ke kácení dře-
vin je nezbytné povolení orgánu ochrany
přírody (prakticky pro občana Městský 
úřad, odbor životního prostředí).

Povolení se nevyžaduje v případě, že jde
o stromy (v majetku fyzické osoby, nikoliv
právnické) o obvodu kmene do 80 cm mě-
řeného ve výšce 130 cm nad zemí (průměr
kmene 25 cm) nebo souvislé keřové po-
rosty do celkové plochy 40 m2. Povolení
nepotřebujete, jestliže chcete kácet dřevi-
nu ve špatném zdravotním stavu, tuto
skutečnost ovšem musíte písemně nahlá-
sit 15 dnů před plánovaným kácením. Pra-
covník odboru životního prostředí může 
v této lhůtě dřevinu prohlédnout a pří-
padně kácení zakázat. Dále nepotřebujete
povolení v případě, že je stavem dřeviny

zřejmě a bezprostředně ohrožen život či
zdraví nebo hrozí-li škoda většího rozsa-
hu. Do 15 dnů pak pokácení takové dřevi-
ny ohlásíte na úřadě. Pro účely dozoru
nad dodržováním právních předpisů o o-
chraně přírody je zřízena zejména Česká
inspekce životního prostředí. 

Pohled na životní prostředí očima čtenářů

Dřevo patří mezi ekologická paliva.
Skutečné problémy se zplodinami vznikají
v okamžiku, když šetřiví občané spalují
různé odpadky, zejména plasty, které nao-
pak ti slušní občané třídí a nosí do sepa-
račních nádob k recyklaci.

K problému lhostejnosti by se daly po-
psat stohy papíru. Lhostejnost potkávám
hlavně v podobě lidí, náhodných kolem-
jdoucích, kterým je většinou zatěžko při-
volat policii.

ptejte  se

Do redakčního telefonu se ozval rozhořčený hlas: »Sousedé kácí na svých zahradách
stromy a topí jimi. Jak je možné, že to nikomu nevadí. Copak to není znečiš�ování životní-
ho prostředí? K pokácení přece musí mít majitel zahrady povolení. Město také jen stále ká-
cí velké stromy a namísto nich vysazuje stromy s malou korunou, ubývá tak zeleného listí
na úkor zhoršování ovzduší. Kompetentní úředníci jsou lhostejní a nic nedělají. Zjednejte
nápravu,« dokončil svou stížnost Juraj Sochor z blíže neurčené části Bohumína.

Problematiku alejí v ulicích Bohumína
řeší odbor životního prostředí už několik
let, a to ve spolupráci s Agenturou ochra-
ny přírody. Problém stínění a nedostatku
prostoru se zpočátku řešil radikálními oře-
zy stromů. Toto není nejvhodnější řešení,
ořezy výrazně zkracují životnost stromů,
jsou i časově a finančně velmi náročné.
Všude, kde jsou ořezávané stromy už ve
velmi špatném zdravotním stavu (větši-
nou mají nestabilní sekundární koruny 
a vykotlané kmeny a kosterní větve), při-
stupujeme na doporučení Agentury o-
chrany přírody k výměně za malokoruno-
vé. K těmto výsadbám se používá speciální
sortiment alejových stromů dobré kvality
s vypěstovaným kmenem potřebné výšky
a založenou korunkou. Stromy jsou navíc
dobře adaptované pro život ve znečiště-
ném městském prostředí. Máme za to, že
ve městě jsou mnohem prospěšnější zdra-
vé perspektivní stromy s menšími a kom-
paktnějšími korunami, než vyhnívající, 
ořezaná a nevzhledná torza vzrostlých
stromů. Mimochodem, v mnoha přípa-
dech mají tyto malokorunové stromy hus-
tější koruny než ty původní, dožívající.
Všude, kde to jde, například v parku, ne-
bo dál ve volné krajině, se vysazují klasic-
ké vzrostlé stromy. 

Typ Opel Astra Speciální požární GASTON 3 přívěs
vozidla HB 1,7 DTI automobil AVIA A 30 K speciální 

Barva bílá červená - bílá bílá

SPZ 1T1 8163 KI 75-38 31-KIA-25

Rok výroby 2002 1980 1996

Najeto km 162 872 45 192 -

Vyvolávací cena 100 000 Kč 22 000 Kč 22 000 Kč

Termín licitace 7. března ve 14 hodin

Město Bohumín zveřejňuje termín li-
citace vozidel a přívěsu

1. Opel Astra HB 1,7 DTI, 
SPZ 1T1 8163

2. Speciální požární automobil AVIA 
A 30 K, SPZ KI 75-38

3. Speciální přívěs Gaston 3, 
SPZ 31-KIA-25

Prohlídka vozidel a přívěsu 5. března od

13 do 15 hodin na nádvoří MěÚ Bohumín.

Licitace se uskuteční v budově MěÚ Bo-

humín, I. poschodí, č. dv. 243.

Informace Zdeňka Suchorová, odbor

organizační, tel. 596 092 129, Eva Merto-

vá, městská policie, tel. 596 092 283.

Licitace dvou vozidel a přívěsu Vzpomínky - úmrtí

Kdo v srdci žije,
neumírá...

�
28. ledna 

jsme vzpomněli 

10. výročí úmrtí 

pana Lumíra GRYCMONA. 

Vzpomíná a nikdy nezapomene 

manželka Jaroslava a dcera s rodinou.
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Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě máme 

a navždy budeme mít.

20. prosince jsme
vzpomněli nedožitých

55 let a 3. února 
vzpomeneme páté 

bolestné výročí, kdy nás navždy opustil 

pan Ludvík KAPLAN
ze Starého Bohumína. 

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy ne-
zapomenou manželka Pavlína, synové

Michal a Martin.

Jak krásné by bylo 
ti přát, jak těžké je 

u hrobu stát a vzpomínat.

�
1. února vzpomeneme 

1. výročí úmrtí 

našeho manžela, 

tatínka, dědečka a pradědečka 

pana Jana KLEPACZE. 

S úctou a láskou stále vzpomínají manželka

Věra a synové Zdeněk a Jan s rodinami.

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

�
11. února uplyne 

1 rok od smrti 

pana Josefa PRÁŠKA.

Vzpomínají dcera s rodinou 

a švagr s rodinou.

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

Láska však smrtí nekončí, 
v srdcích Tě dál budeme mít.

�
14. února vzpomeneme

1. výročí úmrtí 

pana Jaroslava PAVLUSE. 

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Hana, dcera Denisa, 

rodiče a sestra s rodinou.

Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo Tě miloval, 

nikdy nezapomene.

7. února vzpomeneme

1. výročí úmrtí 

pana Antonína
KUBIESY

ze Starého Bohumína. 

Vzpomínají manželka Jana, 

dcera Hana s manželem, 

vnučka Kateřinka, syn Rostislav, 

matka Anna a rodina Barbulákova.

Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo Tě miloval, 

nikdy nezapomene.

�
7. února uplyne 

5 let od úmrtí 

pana Oldřicha
MIETLOWSKÉHO

z Bohumína. 

Vzpomíná družka Helena Poláková.

Marně Tě naše oči hledají,
marně nám slzy po tváři

stékají. Chtěl ses radovat,
s námi tu být, osud však

nedopřál Ti déle žít. 
Hvězdičky Ti nesvítí, 
sluníčko nehřeje, už se 

nevrátíš, už není naděje.

3. února vzpomeneme

6. výročí úmrtí 

pana Jana KUDLÍKA
ze Starého Bohumína. 

Stále vzpomínají manželka 

a děti s rodinami.

Prázdný je domov, 
smutno je v něm, cestička

k hřbitovu zůstala jen.
Čas plyne dál, 

nevrátí, co vzal, 
jen bolestné vzpomínky

nám zanechal. 
2. února by se dožil 54

let můj milovaný přítel

pan Rostislav PŘÍLUČÍK
z Bohumína. 

S láskou a úctou vzpomíná a nikdy 

nezapomene přítelkyně 

Anna Suchánková s rodinou.

31. ledna vzpomínáme

15. výročí úmrtí

pana Jana

FODORA

z Bohumína. 

�
Kdo jste ho znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku

děkuje manželka, dcery, synové 

a bratr Pavel s rodinou.

Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo Tě miloval, 

nikdy nezapomene.

�
30. ledna jsme 

vzpomněli 20. výročí

úmrtí našeho syna, bratra a strýce 

pana Jiřího ZORNA. 

Nikdy nezapomenou rodiče 

a sourozenci s rodinami.

Jak krásné by bylo 
Ti přát, 

jak těžké je u hrobu stát 
a vzpomínat. 

�
29. ledna by se dožil

30 let můj jediný syn

pan Michal LUKAŠÍK. 

S láskou a úctou vzpomíná 

a nikdy nezapomene maminka.

Vzpomínky - úmrtí
Dovolujeme si od srdce 

poděkovat všem příbuzným,

přátelům a známým, kteří se

24. ledna v hojném počtu

přišli rozloučit společně 

s námi, se zdrcenou rodinou,

s naší náhle zemřelou milovanou

Ivanou VESELOU. 
Děkujeme upřímně za slova útěchy 

i květinové dary. I těm ostatním, 

kteří jí věnovali tichou vzpomínku.

Rodina Veselá a Jiří Volný.



17a r c h i v  O K A  n a  w w w. m e s t o - b o h u m i n . c z ● r e d a k c e :  o k o @ m u b o . c z ,  � 5 9 6  0 9 2  2 8 2

● Pokládka plovoucích pod-
lah, PVC, lina, koberců, obklá-
dání schodiš�, nivelace, brouše-
ní starých podlah včetně lako-
vání atd. ✆ 604 265 861.

● Půjčky dostupné všem
bez poplatků a ručení, ✆ 607
949 745.

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

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

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

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

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

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

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

● 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.

● Prodám výčepní a chla-
dicí zařízení, chladicí vitrínu
na nápoje, barové židle, ✆ 
731 044 338.

● Vyměním obecní 1+1
Bohumín za podob. či větší 
v Ostravě: Hrabůvka, Zábřeh,
Výškovice, Bělský les, Dubi-
na. e-mail jexelka@seznam.cz,
✆ 728 355 160.

● Koupím byt, platím hoto-
vě, i zadlužený. ✆ 775 370 371.

● Koupím RD, pozemek,
popř. chatu i v horším stavu,
platba ihned v hotovosti, 
✆ 608 370 379.

● Pronajmu byt 1. kat. 2+1
na náměstí v Bohumíně. Pěk-
ný, ✆ 776 627 442.

● Opravy oděvů dámských,
pánských, pracovních. Do 
opravy se přijímají věci čisté,
✆ 728 597 581.

● Vyměním st. 1+1 v Bohu-
míně za 1+1 v Karviné nebo
2+1 menších rozměrů, ✆ 732
338 126.

● Provádíme pokládku pl.
podlah, PVC, veškeré staveb-
ní práce. ✆ 777 721 402.

● Pronajmu byt 0+1 v RD
u Bohumína, sam. vchod, kou-
pelna, WC, komora, ihned
volný. ✆ 603 844 693.

5. února oslaví 

své krásné životní 

jubileum 80 let 

naše maminka, 

babička a prababička 

paní Alma

ŠUSTKOVÁ. 

Hodně zdraví, štěstí, pohody 

a spokojenosti přeje 

Milan a Mirka s rodinou.

12. února 

oslaví krásné 

jubileum 80 let 

pan Josef OTAVA
z Bohumína. 

�
Hodně zdraví, 

štěstí, životní pohody přeje 

manželka Zdeňka s celou rodinou.

Blahopřání k životnímu jubileu Noví občánci

Ondřej Lisztwan ● Daniel Bernatík ● Julie

Drobková ● Daniel Sedlář ● Filip Koneš

● Štěpánka Szpernolová ● Marian Kačica

● Jan Košinár ● Adam Hejděnec ● Martin

Marcol ● Viktorie Kroščenová ● Karolína

Bogdanová ● Lukáš Klocek ● Natálie

Pěchová ● Samuel Solich ● Klára Medvi-

�ová ● Sabina Mirgová ● Ladislav Balog

● Amálie Farbarová ● Veronika Brózdová

● Karolína Braczková ● Natálie Zarembová.

(uch)

Do pamětní knihy města Bohumína by-
li zapsáni malí Bohumíňáčci:

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

PRODEJ OKEN ŠULEK
PRODEJNA PLASTOVÝCH OKEN, DVEŘÍ A DOPLŇKŮ

Sokolská ul. 100, Bohumín-Záblatí 
(vedle požární zbrojnice)

➤ U zadaných zakázek nad 50 000 Kč bez DPH 
BONUS domácí meteorologická stanice ZDARMA.
➤ U zadaných zakázek nad 100 000 Kč bez DPH 
BONUS demontáž a montáž v ceně, bez zednických úprav.

Tel./fax: 596 035 055, mob.: 731 889 916, 
608 749 431, e-mail vladimirsulek@seznam.cz

Nové řeznictví TOZOS 
v Bohumíně

Firma Tozos spol. s r. o. - Vojkovické uzeniny,
zve k nákupu do své podnikové prodejny 

v Bohumíně, Bezručova ulice
(dříve prodejna RADA). 

VE SVÉ PRODEJNĚ NABÍZÍ DENNĚ 

● čerstvé maso z vlastního chovu 
a masné výrobky. 

● Zároveň je možno objednat u personálu

prodejny bourané vepřové půlky, 
uzené kýty nebo uzená selata.

Firma Tozos spol. s r. o. - Vojkovické uzeniny 
je držitelem certifikátu HACCP a také v roce 2007 
získala u tří výrobků z rukou ministra zemědělství 

ocenění KLASA.

Na Vaší návštěvu se těší ochotný 

a vždy usměvavý personál této prodejny.

Spokojený zákazník náš cíl!
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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

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

AB Veterinární klinika AB Veterinární klinika − MVDr. Martin Novák

AKCE v měsíci únoru:

PÉČE O SENIORY − PROGRAM 
CELKOVÉHO PREVENTIVNÍHO VYŠETŘENÍ 

PRO ZVÍŘATA STARŠÍ 7 LET
Péče o seniory zahrnuje: celkové klinické vyšetření, odběr a vyšetření

krve (zjistíme stav ledvin a jater, cholesterol, cukr), vyšetření moči, EKG
− vyšetření srdce, UZV − vyšetření močopohlavního aparátu.

U nekastrovaných psů kontrolu prostaty, u fen a koček kontrolu mléč−
né žlázy. Za zvýhodněnou cenu 490 Kč (běžná cena 1150 Kč).

ORDINAČNÍ DOBA: PO − PÁ: 8.30 − 12.00 14.00 − 18.00 hod. SO: 9.00 − 11.00 hod.

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

Více na tel.: 596 012 146 , nebo www.abvet.cz



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?
■ 13.2. v 15.30 hodin OCHRANA A VÝŽIVA 
OKRASNÝCH ROSTLIN. Pro širokou veřejnost,
přednáší Miroslav Nechvátal, dům PZKO Bohu-
mín.
■ 15.2. v 18 hodin BEZPEČNÝ A ZAJÍMAVÝ SEX
i jindy než na Valentýna. Povídání s doktorkou
Pavlou Š�astnou o nejen ženských záležitostech,
Jeskyňka Bohumín, 200 Kč (v ceně je občerst-
vení).
■ 25.2. v 16 hodin KONCERT HOSTŮ JANÁČKO-
VY KONZERVATOŘE v Ostravě. Koncertní sál
ZUŠ.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ 2.2. od 13 do 18 hodin NA HROMNICE DOB-
RŮTKY ZE SKLENICE - kulinářské odpoledne.
■ 4.2. od 17 do 18 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Ne-
náročné cvičení pro všechny věkové kategorie.
■ 5.2. od 17 do 18 hodin CO JE GRAFOLOGIE.
Tajemství výkladu písma - seznámení s grafologií
a v případě zájmu bude každých 14 dnů dalších
deset lekcí, � Kravčíková, ☎ 731 417 155.
■ 6.2. od 17 do 18 hodin PREVENCE CIVILIZAČ-
NÍCH CHOROB. Přednáška s nabídkou produktů.
■ 11.2. od 17 do 18 hodin CVIČÍME S ANIČKOU
BALCÁRKOVOU. Tělocviční hodinka s relaxační
hudbou.
■ 13.2. od 17 do 18 hodin JAK POMOCI SVÉMU
TĚLU, ABY BYLO ZDRAVÉ - přednáška o zdraví.

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.

■ 1.2. v 15.30 hodin Zahájení činnosti nového
kroužku »VESELÁ NOTIČKA«. Tanečky a písničky
pro děti od dvou let, centrum Bobeš.
■ 1.2. v 15.45 hodin Zahájení činnosti »BABY
ENGLISH«. Výuka anglického jazyka pro nejmen-
ší (tel. obj.), centrum Bobeš.
■ 2.2. v 15 hodin »JAK SE ŽIJE - V ASII« (viet-
namská, korejská ap.) Odpoledne s povídáním 
o životě v Asii z projektu »Slova nejsou důležitá«.
Ochutnávka tradičních asijských jídel, centrum
Bobeš.
■ 5.2. v 17 hodin CVIČENÍ S POMŮCKAMI +
POROD I. Centrum Bobeš.

K3 BOHUMÍN 
Studentská 781,

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

■ 5.2. v 15 hodin SOUTĚŽ JAKO VEŘEJNÁ
SHOW. První semifinálové kolo vědomostní sou-
těže o Bohumínu žáků pátých tříd bohumínských
škol. Soutěž je koncipovaná jako televizní show 
s mikrofony i s osvětlením reflektory. Vstup zdarma.

KINO K3 - FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

■ 2. - 3.2. v 19 hodin KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLA-
TÝ VĚK. Film Velké Británie/Francie.
■ 3.2. v 10 hodin CESTY FORMANA ŠEJTROČ-
KA. Film ČR, vstupné 35 Kč.
■ 6.2. v 9 hodin MEDVÍDEK. Filmový klub pro 
seniory, film ČR, 50 Kč.
■ 7. - 8.2. v 19 hodin CHYŤTE DOKTORA! Film
ČR, přístupný.
■ 9. - 10.2. v 19 hodin RESIDENT EVIL: ZÁNIK.
Film USA/Rakousko/Německo/Velká Británie, pří-
stupný od 15 let. 
■ 10.2. v 10 hodin RATATOUILLE. Film USA, pro
děti, vstupné 60 Kč.
■ 11.2. v 19 hodin SIMPSONOVI VE FILMU. Film
USA, filmový klub Kloub, 55 Kč.
■ 14.2. v 19 hodin TĚSNĚ VEDLE. Sv. Valentýn aneb
Zamilovaní slaví v kině. Valentýnské promítání s ma-
lým překvapením pro partnerské dvojice, 65 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 
telefon: 596 012 203.

■ 5.2. v 15 hodin ČÍTÁRNIČKA PRO NEJMENŠÍ. 
■ 12.2. v 17 hodin REFORMACE, REKATOLIZA-
CE A ČARODĚJNICKÉ PROCESY na bohumín-
ském panství. Přednáška Jana F. Teistera.
■ 4. - 29.2. od 9 hodin NOEMI VALENTINY -
KRISTINA SVIDROŇOVÁ. Výstava prací studen-
tek Základní umělecké školy v Bohumíně pod ve-
dením Žanety Ježové.

OSTATNÍ KULTURA

■ 31.1. - 1.2. vždy od 16 do 20 hodin ČAJOVÁNÍ
V ČAJCE DOKOŘÁN. Modrá budova (u parku
Chopina), na programu čajové a filmové večery.
■ 2.2. od 17.00 do 18.30 hodin SPORTOVÁNÍ 
V TĚLOCVIČNĚ pro teenagery od 13 do 19 let
(sraz 16.30 hodin u modré budovy v parku Chopi-
na), kontakt 736 627 503.
■ 12. - 13.2. OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ
v oboru hra na klavír. Koncertní sál ZUŠ, informa-
ce 596 013 331.

■ 6.2. v 9 hodin PEDIKÚRA (tel. obj.). Centrum
Bobeš.
■ 6.2. v 9 hodin KOSMETIČKA. Centrum Bobeš.
■ 13.2 v 17 hodin JAK SPRÁVNĚ NOSIT MI-
MINKO + cvičení s hudbou. Centrum Bobeš.
■ 13.2. v 10.30 hodin PLENKA, NOČNÍK A JAK
DÁL? Beseda s pracovnicí rané péče, centrum
Bobeš.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 3.2. v 15 hodin DÍVKA ROKU. Základní kolo po-
stupové soutěže, sál DDM.
■ 5.2. v 13 hodin MĚSTSKÉ KOLO - SKOK VYSO-
KÝ. Mladší žáci a žákyně (6. - 7. třída), starší žáci
a žákyně (8. - 9. třída), tělocvična ZŠ ČSA, infor-
mace Ondřej Veselý.

PLESOVÁ SEZÓNA

■ 1.2. v 19 hodin REPREZENTAČNÍ PLES MĚS-
TA BOHUMÍNA. Dům služeb ŽDB.
■ 2.2. od 15 hodin MAŠKARNÍ PLES V SOKO-
LOVNĚ v Záblatí. Informace Šímová, MŠ Na Pís-
kách, ☎ 596 035 010.
■ 8.2. v 19 hodin PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY SKŘE-
ČOŇ. Sál Bochemie, informace a předprodej
vstupenek sekretariát školy, ☎ 596 033 045.
■ 9.2. v 19 hodin ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES. Sál
PZKO Bohumín, vstupné 100 Kč, ☎ 777 224 752.
■ 16.2. v 19.30 hodin SPORTOVNÍ PLES ODDÍLU
KOPANÉ TJ Viktorie Bohumín. Dům PZKO Bohu-
mín, � Burdová, ☎ 724 778 030, předprodej Zlat-
nictví OVÁDEK.
■ 16.2. PLES TJ SLOVANU ZÁBLATÍ. Sokolovna,
� J. Gříbek , ☎ 603 504 828.

SPORT

■ 3.2. v 9 hodin Viktorie Bohumín A - OS Rychvald
A. KRAJSKÁ SOUTĚŽ DRUŽSTEV V ŠACHU, so-
kolovna Starý Bohumín, � Ladislav Chroboček,
☎ 596 033 243.
■ 10.2. v 9 hodin Viktorie Bohumín A - Slovan Ha-
vířov A. OKRESNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV V ŠA-
CHU, sokolovna Starý Bohumín.
■ 14.2. v 6 hodin CÍL: VSETÍN. Kulturně poznáva-
cí turistická akce. Sraz v 6 hodin na nádraží ČD,
odjezd vlaku v 6.18. hodin, � Eliška Tomaštíková,
☎ 731 883 947.

Pokud pořádáte zajímavou akci, o níž chcete informovat bohumínskou veřejnost, kontaktujte
Janu Leparovou, knihovna K3, e-mail: knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, tel.596 012 203.
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Nejzajímavější byl úlovek parmy dlouhé 71 cm
vážící 4 kilogramy. Foto: archiv Jana Szturce

Odra překvapuje i rybáře
Že také rybaře-

ní může být vzru-
šujícím sportem,
dokazuje loňská
úspěšná lovecká
sezóna Jana Sztur-
ce, člena bohu-
mínského rybář-
ského spolku.

Ten ve druhé po-
lovině roku 2007
ulovil na Odře ve
Starém Bohumíně
ojedinělé kousky
různých druhů ryb.
Jako rybářskou la-
hůdku (není myš-
leno kulinářsky)
v následujících čís-

vážící 4 kilogramy,
dlouhá 71 cm byla
ulovena v Olši.

(red)

lech přineseme je-
ho nejzajímavější
úlovky. První z nich
je výjimkou, parma

Zápisy do škol pomalu končí
Ve většině škol již proběhly zápisy do prvních tříd. Na svou pří-

ležitost čekají ještě prvňáčci v Pudlově (31. ledna) a ve Skřečoni
(5. února). Pro příští školní rok by se mělo v lavicích usadit více
dětí, než loni. Základní školy ve městě očekávají nástup 230 no-
vých žáčků. Konečné číslo však musí potvrdit ředitelky jednotli-
vých škol. Mnozí rodiče požadují pro dítě odklad. V loňském roce
usedlo do prvních tříd 194 žáků a 39 docházku do školy odložilo 
o jeden rok. Podle pedagogů je bezdůvodný odklad začátku do-
cházky do školy pro dítě spíše na škodu. (frk)

Foto: František Krejzek

Foto: Anna Kopcová

O práci novináře
Tiskoviny to dnes nemají jednoduché. To, co na-

jdeme ráno v denících, již známe několik hodin z roz-
hlasu, obrázky jsme viděli večer v televizním zpravo-
dajství. Žurnalisté jsou na rozdíl od svých televizních
kolegů pro čtenáře neviditelní. Ale jejich práce je
stejně náročná a zajímavá, jako práce reportérů. 

Setkání se zástupci novinářů připravili v knihovně
21. ledna. Hovořilo se o cenzuře, pravdě a poloprav-
dě, etické morálce a vlivu novin na veřejné mínění.
Na otázky odpovídala bývalá redaktorka bulvárního
Blesku Jana Končítková a bývalý redaktor seriozního
Práva Karel Balcar. Na malý počet návštěvníků po
besedě reagoval Karel Balcar slovy: »Budeme dál vy-
mýšlet témata, která by lidi více lákala. Tentokrát jsme asi
nepřišli příliš vhod.«

Text a foto: František KREJZEK

Hrajeme si na školu
Ve škole v Záblatí si ještě před zápisem zvou již třetím rokem

budoucí prvňáčky na pestré odpoledne. Také letos 17. ledna, 
týden před zápisem přišlo do školy všech deset pozvaných dětí.
Seznámily se se školou a staršími kamarády, společně si hrály s le-
gem. Po příchodu rodičů se přesunuly do první třídy a spolu s o-
pravdovými školáky hledaly písmenka k obrázkům, počítaly, sklá-
daly puzzle, zpívaly i cvičily. Všichni se velmi snažili a sklidili za-
sloužený potlesk rodičů. Na závěr se děti vzájemně obdarovaly
malými dárečky a odcházely plné dojmů. Marta LUČANOVÁ 


