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Volba prezidenta očima senátora Víchy

Foto nahoře: Nádherný 
Španělský sál, dějiště volby prezidenta re-
publiky. Jedním z volitelů byl i náš senátor
Petr Vícha (na snímku dole označen šipkou).

Dva občané Bohumína, senátor Petr Vícha a poslanec Alfréd Michalík, volili prezidenta
republiky. Pokud bychom to vzali matematicky podle počtu obyvatel ve státě, připadá je-
den parlamentní zástupce na jedno město s více než 35 tisíci obyvateli. Třiadvacetitisícový
Bohumín má zástupce dva. To jen na okraj povídání, o které jsme požádali Petra Víchu.

očekávají přinejmenším budoucí vstřícnost. 
Proč tedy ten požadavek nadstranickosti?

Náš společný kandidát profesor Jan Švejnar
nebyl nikdy spjat s žádnou politickou stranou.
Ukazuje to na vzácný případ, kdy strany nad-
řadily tuto dohodu nad možnost nominovat
vlastní členy. A po zvolení by se prezident
opravdu měl naučit nestranit žádné straně,
což se prezidentu Václavu Klausovi očivid-
ně nepodařilo. (Dokončení na str. 6)

Jak pohlížíte na volbu prezidenta republiky 
prostřednictvím Parlamentu ČR?

V parlamentní demokracii je to v České
republice tradiční způsob. Ale negativní 
okolnosti minulých i těchto voleb, kdy se
strany nedokázaly dohodnout, vedou k dis-
kuzím o přímé volbě prezidenta občany.
Osobně bych byl pro. 

Prezidenta nominují a volí politické strany, 
které od svého »nadstranického« kandidáta 

Koncert legendární
skupiny Kamelot

Na svém koncertě v kině K3
Bohumín se v pátek 29. února od
19 hodin představí legendární
skupina Kamelot, která letos slaví
25. výročí svého založení. Prosla-
vila se skladbami jako Země anti-
lop, Zachraňte koně, Vyznavači
ohňů a dalšími. Zahraje u nás více
než 25 skladeb. (kab)

Foto: archiv Senátu ČR

Velikonoční jarmark 
Týden před Velikonocemi, v sobo-

tu 15. března od 8 do 17 hodin, otev-

ře na náměstí T. G. Masaryka své

brány velikonoční jarmark . Kromě

zboží prodejců nabídne návštěvní-

kům na venkovním pódiu také jarní

zvyky v podání národopisných sou-

borů a rozhovory moderátorů s ře-

meslníky. Pro děti budou připraveny

velikonoční soutěže a také promítání 

v kině. Jste srdečně zváni! (kab) Foto: Lucie Balcarová
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Komise a výbory 
hodnotily loňskou činnost
Z hodnotících zpráv komisí

rady města a výborů zastupi-
telstva města je patrné, že úzce
spolupracují se zaměstnanci
městského úřadu. Komisi kul-
tury například pomáhají při
žádostech o granty pracovníci,
kteří ze své profese tuto čin-
nost dobře znají. Na správnos-
ti žádosti závisí z velké části
úspěch při získání financí od
Moravskoslezského kraje, vlád-
ních i evropských fondů. Soci-
ální komise zase úzce spolu-
pracuje na komunitním pláno-
vání sociálních služeb. Aktivní
jsou také komise pro městské
části, které doporučují náměty
pro jejich další rozvoj. 

Výsledky hospodaření 
v roce 2007
Za deset let, od roku 1998,

se výdaje i příjmy města zdvoj-
násobily. V číslech jsou to ve
výdajích sumy 325 milionů
(rok 1998) proti 722 milio-
nům (rok 2007). V příjmech
je tomu podobně (322 miliony

Z jednání zastupitelstva města

Jednota zastupitelů v otázce hracích automatů
První letošní zasedání zastupitelstva města proběhlo 11. 

února. Kromě majetkových záležitostí, zprávy městské policie
a výroční zprávy o peticích a stížnostech (informovali jsme 
v minulém čísle) zastupitelé projednávali také úpravu roz-
počtu 2008. Z dalších témat dále vybíráme:

v roce 1998 - 670 milionů v ro-
ce 2007). V městském rozpo-
čtu loňského roku figurují ta-
ké státní investiční dotace, kte-
ré naše město získává. Za rok
2007 to bylo téměř 82 miliony
korun.

Za uplynulý rok jsme na
splátkách úvěrů zaplatili té-
měř 29 milionů, v investicích
237 milionů a v sociální oblas-
ti 102 miliony korun.

Rozpočet města je již léta
vyrovnaný, výdaje i příjmy jsou
ve stejné výši. Přesto městská
pokladna drží finanční rezer-
vu, z loňského roku je to část-
ka téměř 50 milionů korun.

Další ulice bez automatů
Zastupitelé již popáté rozší-

řili okruh ulic ve městě, kde
zakázali provoz výherních hra-
cích přístrojů v restauracích,
hernách, barech, obchodech 
a prostorách poskytujících
služby. Tento zákaz se vztahuje
na pudlovskou ulici Na Chalu-
pách a na ulici Ostravskou.
Rozšíření zákazu se týká 88
domů. Ve městě je již 25 ulic,

kde tento zákaz platí. Ze 144
výherních hracích přístrojů je
v provozu již jen 32. Vyhláška
nabyla účinnosti 27. února.

Finanční výbor dostal 
nové úkoly
Finanční výbor, který je ini-

ciativním a kontrolním orgá-
nem zastupitelstva města, do-
stal nové úkoly. Mezi jinými
jde o kontrolu hospodaření
města se zaměřením na převod
investičních akcí do majetku
města, fondové hospodaření,
vymáhání pohledávek (namát-
kové kontroly konkrétních
případů) a komplexní rozbory
hospodaření města a příspěv-
kových organizací. Finanční
výbor také předkládá stanovis-
ka k příspěvkům, půjčkám a ú-
věrům, odpisům pohledávek. 

Ve výborech došlo ke změ-
ně, z kontrolního výboru ode-
šel Vojtěch Balcárek a nahra-
dila ho Petra Dudová, finanč-
ní výbor doplnil Václav Polok.

Město podporuje plavání 
Částkou přes půl milionu

korun přispělo město pro le-
tošní rok na pravidelné plavá-
ní dětí mateřských a základ-

ních škol, středních škol, staci-
onáře Salome, Centra sociál-
ních služeb a plaveckého oddí-
lu. Dotované subjekty využijí
finanční prostředky na nákup
plaveckých hodin v bazénu
pro své žáky a klienty. Ale zce-
la bezplatné plavání přece jen
není. S výjimkou mateřských
škol musí ostatní dvacet pro-
cent nákladů uhradit ze svých
prostředků.

Příprava projektu 
pro získání dotace
Stavaři z radnice zpracovali

aktualizovaný Projekt regene-
race panelových sídliš� lokality
Budoucnost a Svatopluka Če-
cha. Ve své nové verzi obsahu-
je mimo jiné změnu rozsahu
jednotlivých etap a stanovení
termínů jejich provádění,
upřesnění dosud realizova-
ných prací a začlenění nových
záměrů v území. Projekt je zá-
roveň nutným podkladem pro
žádost o dotaci ze státního roz-
počtu, o kterou se město bude
ucházet. Doposud obdrželo 
z tohoto programu 15 milionů
korun.

František KREJZEK

Výtvarnou soutěží k bezpečnosti dětí

Téma letošního ročníku je »Chci se do-
mů vrátit bezpečně«.

Děti by si měly uvědomit, jak se mají ja-
ko chodci nebo cyklisté chovat na ulici.
Kudy chodit, aby při přecházení vozovek
zbytečně neriskovaly a uvědomit si, že ma-
jí využívat přechody pro chodce. Prostřed-
nictvím výtvarných prací mohou zobrazit
způsoby bezpečnějšího oblékání a označe-
ní osob pohybujících se v silničním pro-
storu.

Do vyhodnocení budou přijaty výtvarné
práce do velikosti formátu A2 v počtu do
10 kusů z každé školy. Práce mohou být re-
alizovány v rámci výtvarné výchovy, 

v rámci dopravní výchovy, v družinách ne-
bo v kroužcích. Škola vybere 10 nejlep-
ších. Do vyhodnocení budou zařazeny
soutěžní práce, které zástupce školy ode-
vzdá na odbor dopravy Městského úřadu
Bohumín, Masarykova 158 nejpozději do
10. dubna.

Vyhodnocení bude provedeno v rámci
měsíce bezpečnost. Autoři vítězných prací
budou odměněni hodnotnými cenami a o-
devzdané práce budou vystaveny v prosto-
rách Městského úřadu Bohumín. Další

vybrané práce budou použity na výstavy 
v rámci akcí BESIPu. 

Další informace podá Pavel Vavrečka,
odbor dopravy, tel: 596 092 205, e-mail:
vavrecka.pavel@mubo.cz.

Pavel VAVREČKA, 
vedoucí odboru dopravy

Město Bohumín, zastoupeno odborem dopravy Městského úřadu Bohumín, 
vyhlašuje v rámci dopravní výchovy a propagace bezpečného chování v silničním
provozu výtvarnou soutěž. Je určena pro děti a žáky základních a mateřských škol,
školních družin i výtvarných kroužků. Soutěže se mohou zúčastnit děti a žáci 
navštěvující školy v Bohumíně a Rychvaldu. 

dopravní výchova

Ilustrační foto: K3 Bohumín
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Termíny březnových licitací městských bytů 

I Byt na ulici Čs. armády
1053, 1+3, kategorie I., čís-

lo bytu 54, 11. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 60,71
m2, pro výpočet nájemného
59,37 m2. Prohlídka 29.2. od
10.30 do 11 hodin. Licitace se
koná 3.3. v 16 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
1052, 1+1, kategorie I., čís-

lo bytu 4, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 42,64 m2, pro
výpočet nájemného 41,30 m2.
Prohlídka bytu 28.2. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
3.3. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Jateční 152,
1+1, kategorie I., číslo bytu

27, 3. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 29,65 m2, pro vý-

počet nájemného 28,68 m2.
Prohlídka bytu 28.2. od 8.30
do 9 hodin. Licitace se koná
3.3. v 16.30 hodin.

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

lo bytu 71, 13. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 29,68
m2, pro výpočet nájemného
28,11 m2. Prohlídka bytu 29.2.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 3.3. v 16.45 hodin.

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

lo bytu 57, 12. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 38,61
m2, pro výpočet nájemného
37,27 m2. Prohlídka bytu 4.3.
od 9.10. do 9.40 hodin. Licita-
ce se koná 10.3. v 16 hodin.

I Byt na ulici Jateční 215,
1+2, kategorie I., číslo bytu

2, 1. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 62,91 m2, pro výpo-
čet nájemného 57,66 m2. Pro-
hlídka bytu 4.3. od 8.30 do 
9 hodin. Licitace se koná 10.3.
v 16.15 hodin.

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

lo bytu 23, 3. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 51,95 m2,
pro výpočet nájemného 48,50
m2. Prohlídka bytu 4.3. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 10.3. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Štefánikově
932, 1+2, I., číslo bytu 5, 3.

nadzemní podlaží. Celková
plocha 52,83 m2, pro výpočet
nájemného 50,79 m2. Prohlíd-
ka bytu 28.2. od 9 do 9.30 ho-
din. Licitace se koná 10.3. 
v 16.45 hodin.

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:

Zákon č. 274/2001 Sb., o vo-
dovodech a kanalizacích, umož-
ňuje určovat objem vypouště-
ných odpadních vod třemi způ-
soby. Prvním z nich je měření
pomocí měřicího zařízení, kte-
ré pořizuje i provozuje na své
náklady ten, kdo odpadní vo-
dy do kanalizace vypouští (od-
běratel). Umístění a typ zaří-
zení se určí ve smlouvě uzavře-
né mezi odběratelem a vlastní-
kem kanalizace. Tento způsob
určování objemu vypouště-
ných odpadních vod je běžný 

v průmyslových podnicích, nej-
různějších výrobnách a provo-
zovnách. Důvo-
dem jsou pro
běžného odbě-
ratele neúměrně vysoké poři-
zovací náklady (několik desí-
tek tisíc korun), velké nároky
na provoz, údržbu, správnou
funkci a hlavně přesnost. Ta-
kovéto zařízení totiž podléhá
úřednímu ověření podle zákona
č. 505/1990 Sb. o metrologii.

Dalším způsobem určování
množství vypouštěných od-

padních vod (bez měření) je
výpočet podle směrných čísel
spotřeby vody, která jsou uve-
dena v prováděcí vyhlášce k zá-
konu o vodovodech a kanaliza-
cích. V tomto případě by byli
poměrně výrazně znevýhodně-
ni občané s malou spotřebou

pitné vody - ti,
kteří pitnou vo-
dou šetří a na-

příklad k zalévání zahrady po-
užívají jímanou deš�ovou vodu.

Nejpoužívanější, nejpřes-
nější a nejvíce objektivní je
poslední způsob určování ob-
jemu vypouštěné odpadní vo-
dy, kdy se předpokládá, že od-
běratel vypustí do kanalizace
tolik odpadní vody, kolik před-
tím z vodovodu odebral vody

pitné. Jinými slovy, množství
vody dodané rovná se množ-
ství vody vypuštěné. Takto
zjištěný objem vypuštěné od-
padní vody je podkladem pro
vyúčtování stočného. Napros-
to shodný princip je uplatňo-
ván u všech odběratelů ve
městě, a� se jedná o nájemce
bytových domů v centru města
či vlastníky rodinných domků
v městských částech. Rovněž
nerozhoduje ani to, zda jsou
odběratelé napojeni na kanali-
zaci v majetku města či společ-
nosti SmVaK Ostrava, a. s.

Příště se budeme zabývat
tím, jestli lze výši účtovaného
stočného ovlivnit.

Petra KIŠKOVÁ,
majetkový odbor

aktuálně

Nová pravidla ve výběru stočného - 2.část
V minulém čísle jsme si něco málo řekli o tom, proč musí

mít každý, kdo vypouští odpadní vody ze své nemovitosti, 
uzavřenou s provozovatelem kanalizace smlouvu o odvádění
odpadních vod. Dnes se budeme zabývat tím, jak se množství
vypouštěných odpadních vod zjišťuje.

I Byt na ulici ul. Partyzán-
ské 302, 1+1, kategorie II.,

číslo bytu 3, 1. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 43,50
m2, pro výpočet nájemného
39,50 m2. Prohlídka bytu 11.3.
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 12.3. v 16 hodin.

I Byt na ulici Šunychelské
954, 1+2, kategorie I., číslo

bytu 8, 4. nadzemní podlaží.
Celková plocha 55,90 m2, pro
výpočet nájemného 54,70 m2.
Prohlídka bytu 11.3. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
12.3. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Nerudově
973, 1+2, kategorie I., číslo

bytu 8, 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 42,18 m2, pro
výpočet nájemného 40,18 m2.
Prohlídka bytu 26.2. od 8.30
do 9 hodin. Licitace se koná
12.3. v 16.30 hodin. (vach)

Město Bohumín vyhlašuje licitaci prodeje pozemku v katastrál-
ním území Starý Bohumín, parcelní číslo 431 - orná půda 1137 m2

a pozemek parcelní číslo 1140/7 - orná půda 144 m2. Pozemky se
nacházejí na ulici Zborovské. Prodej pouze jako celek. Licitace po-
zemků se uskuteční 5. března v 15
hodin na majetkovém odboru MěÚ
Bohumín, č. dv. 101, budova B v přízemí. Další informace u Jany
Holeszové, ✆ 596 092 228, e-mail: holeszova.jana@mubo.cz.

Licitovat se bude také o objekt k nebytovým účelům čp. 260 na
ulici 1. máje ve Skřečoni, včetně zastavěné plochy a nádvoří o cel-

kové výměře 263 m2 - parcelní číslo 175. Licitace se uskuteční 12. břez-
na v 15 hodin na městském úřadě, majetkový odbor, č. dveří B209.

Dále licitované objekty k bydlení čísla popisná: 315 (na pozem-
ku parcelní číslo 921), 316 (na pozemku parcelní číslo 920), dále

pozemky parcelní číslo 922, 923,
924, 925 a 926- všechny na ulici

Petra Cingra ve Starém Bohumíně. Licitace se uskuteční 10. března
v 15 hodin tamtéž. Další informace u Kajetána Rauta, ✆ 596 092 215,
e-mail: raut.kajetan@mubo.cz. S podmínkami licitací a prodeje se
můžete seznámit také na www.mubo.cz, sekce radnice. (hol a rau)

Licitace pozemků a objektů města



Na měřicí stanici Českého hydrometeo-
rologického ústavu (ČHMÚ) na Jateční ulici
v Bohumíně se vyskytly koncentrace polé-
tavého prachu nárazově i přes 200 mikro-
gramů na krychlový metr. Povolený čtyřia-
dvaceti hodinový limit pro znečištění polé-
tavým prachem je přitom 50 mikrogramů.
Na příčiny tohoto stavu jsme se zeptali
Pavla Klimoviče, vedoucího odboru život-
ního prostředí a služeb městského úřadu.

Co ovlivňuje kvalitu ovzduší 
v Bohumíně?

První polovina letošního ú-
nora proběhla klimaticky za
působení vysokého tlaku a bez-
větří. Tím vznikaly nepříznivé
rozptylové podmínky. A tak
jsme v tomto období sledovali
jak v celé republice, a na 
Ostravsku zvláš�, roste kon-
centrace znečiš�ujících látek 
v ovzduší. Zejména koncent-
race polétavého prachu, který
je v Bohumíně nejproblémo-
vějším. 

Bohumín však byl postižen 
nejvíce, proč?

Důvodů je několik. Je statis-
ticky podloženo, že během ro-
ku převládá v Bohumíně nej-
více jihozápadní a západní vítr.
Při tomto proudění je město
výrazně ovlivněno znečištěným
ovzduším, které pochází z os-
travských průmyslových pod-
niků. Tyto podniky, a platí to 
i pro bohumínské průmyslové
podniky, sice dodržují emisní
limity stanovené celostátní 
legislativou, ale když se na ma-
lém prostoru vyskytuje tako-
vých podniků více, a to je pří-
pad Ostravska a Bohumína, 
koncentrace se zvyšují. Najed-
nou je zde několikanásobné
překročení limitů, jak doku-
mentují údaje z měřicích stanic.

Myslíte, že ke koncentraci prachu
přispívá také doprava, která ani
po otevření dálnice nepolevila?

Ta je dalším výrazným zne-
čiš�ovatelem ovzduší v našem
městě. Všichni víme, jak při-
bývá aut, jak roste kamionová
doprava. Tyto mobilní zdroje
zvyšují koncentraci znečištění.
Měřicí stanice na ulici Jateční
je asi pět metrů od vozovky, po
které jezdí i kamiony do ŽDB,

Bekaertu, VaDS a dalších. Ten-
to stav také měřené koncentra-
ce ovlivňuje. Situaci v tomto
směru vyřeší až investice kraj-
ského úřadu do rekonstrukce
podjezdu u drátoven v Pudlově.

Třetím významným znečiš-
�ovatelem ovzduší je systém
vytápění v rodinných domcích.
Jde o malé zdroje znečištění 
s tepelným výkonem kotlů do
200 kW. S rostoucí cenou ply-
nu velká část občanů přechází
zpět na pevná paliva, často ne-
kvalitní hnědé uhlí, kaly a po-
dobně. Vytápění tímto způso-
bem výrazně zhoršuje ovzduší
v okolí. Často jsou provozová-
ny staré kotle ve špatném tech-
nickém stavu, a tak kromě pra-
chu jsou spalováním nevhod-
ných paliv, dokonce i odpadů,
uvolňovány do ovzduší také
nebezpečné karcinogenní lát-
ky, které bývají na jemné pra-
chové částice navázány.

Co a kdo může pro zlepšení 
ovzduší něco udělat?

K řešení znečištění ovzduší
musí přispět ještě přísnější le-
gislativa a nižší limity znečiště-
ní pro jednotlivé látky, i když
jsou zde určité technické hra-
nice. A také investice do mo-
dernějších, k životnímu pro-
středí šetrnějších technologií.
Přísnější zákony se připravují.
Novela zákona o ovzduší má
vzniknout ještě do konce roku
2008. Ta bude mít vliv na vel-
ké zdroje znečištění, ale hlav-
ně, podle předběžných infor-
mací, ovlivní malé zdroje. Ma-
jí být stanoveny emisní a tech-
nické parametry i pro malé
kotle. Měřit je budou kominí-
ci. Do roku 2014 mají zmizet 
z trhu veškerá nekvalitní pali-
va, takže si je lidé nebudou ku-
povat. Tak se ještě více zdůraz-

ní odpovědnost každého obča-
na za životní prostředí. Snad si
všichni uvědomí, že to, co spá-
líme, opět dýcháme - já, rodi-
na, sousedé.

Co může v případě polétavého
prachu ovlivnit město?

Mnoho toho není. V kom-
petenci města jsou malé zdro-
je, ale jen ty, které slouží při
podnikatelské činnosti. Kon-
trolují se emise podle povin-
ného měření jednou za dva ro-
ky, stanovují se poplatky.

Město se snaží ovlivnit kva-
litu ovzduší také tím, že při
posuzování investičních zámě-
rů vždy požaduje, aby splňova-
ly přísná ekologická kritéria.
Ke zlepšení kvality ovzduší při-
spívá také veřejná zeleň, do je-
jíž údržby vkládá město ročně
7 až 9 milionů korun. Snažíme
se také omezovat druhotnou
prašnost zametáním místních
komunikací.

Určitě by ale pomohla přísnější
kontrola velkých znečiš�ovatelů...

Česká inspekce životního
prostředí Ostrava pravidelně
kontroluje podniky s velkými
zdroji znečištění, jako jsou Ar-
celorMittal, Vítkovice, ŽDB
Group a další. U většiny těch-
to znečiš�ovatelů se používá
kontinuální měření emisí se zá-
znamem, takže inspekce kon-
troluje dodržování emisních
limitů i zpětně. Za překročení
jsou finanční sankce, proto
podniky limity dodržují.

Střední zdroje, většinou jde
o kotelny ve větších objektech,
jako například školy, úřady, u-
čiliště, nemocnice a další, patří
do kompetence krajského úřa-
du. S těmito zdroji nejsou žád-
né problémy, protože se jedná
o kotle s ekologickým palivem,
zemním plynem.

Je třeba si ale uvědomit, že 
v Bohumíně nebude nikdy tak
čisté ovzduší, jako v oblastech
s menším nebo žádným prů-
myslem. Žijeme na Ostravsku,
které je průmyslovou oblastí,
kde za současné koncentrace
výroby nelze okamžitě dosáh-
nout pronikavě lepšího ovzduší.

Připravil František KREJZEK

Bude se nám lépe dýchat?
Rozhovor s Pavlem Klimovičem, vedoucím odboru životního prostředí a služeb
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paragrafy

nabídka

Jak proti neplatičům
v městských bytech

V případě, že nájemce měst-
ského bytu neplatí nájem 
a nezaplatí jej ani na základě
upomínek a dlužná částka už
dosahuje trojnásobku měsíč-
ního nájemného a záloh na
služby spojené s užíváním by-
tu, hrozí mu vystěhování 
z bytu. Záleží na tom, zda má
nájemní smlouvu sjednánu
na dobu určitou či neurčitou. 

Pokud má nájemní smlouvu
na dobu neurčitou, obdrží ná-
jemce výpově� z nájmu bytu.
U výpovědi nájmu bytu je tří-
měsíční výpovědní doba. Bě-
hem této doby má nájemce
možnost celkový dluh uhradit
a po dohodě uzavřít novou ná-
jemní smlouvu na dobu urči-
tou. V případě neuhrazení 
a dalšího neplacení je povinen
byt odevzdat. Nestane-li se
tak, město pak řeší situaci soud-
ní cestou. Nájemce je vystěho-
ván soudně a město jeho dluh
soudně vymáhá.

Jestliže je nájemní smlouva
sjednána na dobu určitou a před
uplynutím doby, na kterou je
sjednána, je nájemce dlužní-
kem, pak mu smlouvu dále ne-
prodloužíme a on je povinen
byt opustit a odevzdat. Pokud
se tak nestane, podává město
k Okresnímu soudu v Karviné
návrh na vyklizení tohoto bytu
a celá situace se opět řeší
soudní cestou. Pokud tedy ná-
jemce neopustí byt dobro-
volně, je vystěhován soudně.

Zuzana HANUŠOVÁ, 
majetkový odbor

Město nabízí použitá
okenní křídla

Jedná se o použitá okenní
zdvojená křídla velikosti 1,5 x
1,35 až 1,5 m a 1,5 x 0,65 až
0,85 m (vhodná například na
výrobu skleníku či pařeniště).
Cena za jedno křídlo je 30 ko-
run. V případě zájmu kontak-
tujte Stanislava Svrčinu na ma-
jetkovém odboru MěÚ, e-mail
svrcina.stanislav@mubo.cz
nebo na telefonu 596 092 259. 

(red)



5a 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

Pak poputuje sběrný dvůr
postupně do dalších měst-
ských částí. Na každém stano-
višti bude umístěn vždy po do-
bu 13 dnů. Harmonogram sta-
noviš� mobilního sběrného
dvoru je zveřejněn v ekologic-
kém kalendáři a také v ekolo-
gickém okénku na webových
stránkách města Bohumína.

Mobilní sběrný dvůr bude
provozován na stejném princi-
pu, jako současný sběrný dvůr
stacionární, který je umístěn 
v areálu BM servisu, a. s. Ob-

čan při návštěvě prokáže obs-
luze sběrného dvoru své byd-
liště na území města platným
dokladem a od-
pad nebo elek-
trozařízení dle
pokynů obsluhy uloží na urče-
né místo. Nebude zde vybírá-
na žádná úhrada. Sběrné dvo-
ry nesmí využívat podnikatelé
k likvidaci odpadů z podnika-
telské činnosti. Ve sběrných
dvorech mohou předávat pou-
ze kompletní vyřazené elektro-
zařízení. 

Co zde můžeme odevzdat?
Především velkoobjemové od-
pady (například skříně, gauče,
koberce …). Dále separovaný
odpad - plasty, papír, sklo (mi-
mo autoskel), nápojové karto-
nové obaly. Také textil, kovový
odpad, pneumatiky (pouze 
osobních automobilů) v množ-

ství do 5 kusů,
stavební odpa-
dy (zemina, be-

ton, cihla, demoliční odpady)
ve velice omezeném množství
do 0,5 m3 (což je 5 až 6 zahrad-
ních koleček). Přijímají se tu 
i nebezpečné odpady (např.
autobaterie, motorové oleje,
zbytky barev...). Odevzdat mů-
žete také rostlinný odpad - ja-
ko je posečená tráva, listí,

rostlinné zbytky (kromě ořeza-
ných větví, keřů). Odevzdáva-
né elektrozařízení (např. tele-
vizory, ledničky, počítače, vy-
savače, pračky, žehličky, zářiv-
ky ...) musí být kompletní.

Provozní doba v mobilním
sběrném dvoře je pondělí až
pátek od 10 do 17 hodin a v so-
botu od 8.30 do 14 hodin. 

Doufáme, že mobilní sběrný
dvůr bude využíván v co nej-
větší míře.

Mobilní sběrný dvůr bude
ve Starém Bohumíně přijímat
odpady do 18. března. Poté se
přesune na nové stanoviště 
v Pudlově, kde ho občané mo-
hou navštívit od 20. března.

Šárka PLUTOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

aktuálně

Otevřeme první mobilní sběrný dvůr
Město Bohumín nabízí občanům novou službu v oblasti na-

kládání s odpady. Jedná se o mobilní sběrný dvůr komunální-
ho odpadu a elektrozařízení. Jeho provoz zahájíme už 6. břez-
na. Prvním stanovištěm bude záchytné parkoviště u nemocni-
ce ve Starém Bohumíně. 

O jarních prázdninách (20. února) byl pro děti v městské kni-
hovně K3 připraven bohatý program. Čekala je malá exkurze po
knihovně, mohly se zúčastnit výtvarné dílny, soutěžit v kvízech,
zahrát si loupežnické pexeso nebo si jen tak číst s maminkou či 
s kamarády. Souběžně probíhala prázdninová akce také ve skře-
čoňské pobočce. Text i foto: K3 Bohumín

Jarní prázdniny v knihovně
Čtenářský deníček, v němž

jsou listy z žákovské knížky
pro známkování, ale i volné
stránky na kreslení, získají při-
hlášené děti v rámci projektu
Škola naruby,
za kterým stojí
Klub dětských
knihoven severní Moravy. Ro-
diče do deníčku zapíší, co své
ratolesti četli a jak dlouho, dí-
tě pak čtení odsouhlasí svým
fiktivním podpisem a výkon
rodiče oznámkuje. Své zážitky
ze čtení pak může ještě vyjád-
řit také například kresbou na
volných listech.

»Čtecí rodiny« se mohou
scházet v knihovně průběžně,
během celého »čtecího se-
mestru«, vyměňovat si zkuše-
nosti a doporučovat zajímavé
knihy, které se jejich dětem
nejvíce líbily.

Knihovna K3 Bohumín pod-
poruje čtení u dětí i dalšími

aktivitami. Například od za-
čátku roku pravidelně každé
první úterý v měsíci pořádá 
i takzvané Čítárničky pro nej-
menší. Maminky s dětmi se od-

poledne schá-
zejí v dětském
oddělení, kde

jsou připraveny knížky podle
právě vyhlášené tematiky. 
Z knih si pak vzájemně předčí-
tají a stráví tak v knihovně pří-
jemné odpoledne. A navíc si
hned mohou půjčit dětské
knížky opět na celý měsíc. 

Nejbližší čítárnička se bude
konat v úterý 4. března od 15
hodin. Tentokrát nese název
Se zvířátky za pohádkou. Kni-
hovnice dětského oddělení Ja-
na Giecková upozornila, že 
zatím si na akci našly čas jen
maminky, ale věří, že s dětmi 
v budoucnu občas přijde i ně-
jaký ten tatínek.

Karel BALCAR

Děti budou známkovat 
rodiče za čtení pohádek

novinky

»Tati, dneska jsi mi tu pohádku moc pěkně nepřečetl. Vůbec jsi
neměnil hlas podle toho, za kterou postavu jsi právě mluvil. Dá-
vám ti jen trojku. To maminka byla včera lepší, dostala jedničku.«
Přesně na takovéto známkování a hodnocení se těší například
i čtyřletý Kryštof, který začne od března známkovat své rodi-
če za pravidelné večerní čtení. Čtenářský deníček, jakousi 
obdobu žákovské knížky, dostane zdarma v dětském oddělení 
v knihovně K3 Bohumín.

Nápojové kartonové obaly
vhazujeme do modrých kon-
tejnerů, určených na odkládá-
ní papírů. Obaly je nutné před
vhozením zmáčknout na co
nejmenší objem.

Nápojové kartonové obaly
lze také odevzdávat ve sběr-
ném dvoře v areálu BM servi-
su, a. s. na ulici Koperníkově 
a nově rovněž v mobilním
sběrném dvoře. (plu)

Nápojové kartony do modrých kontejnerů
V našem městě již třídíme mimo jiné také nápojové karto-

nové obaly. Jsou to obaly od džusů, mléka, vín i dalších 
nápojů - informovali jsme o tom v OKU č. 2.
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Volba prezidenta očima senátora Víchy

(Dokončení ze str. 1)

Jak se dá bez ztráty vlastní tváře
vyřešit rozpor mezi ústavním 
slibem »vykonávat svůj mandát 
v zájmu lidu a podle svého nej-
lepšího vědomí a svědomí« a me-
zi povinností k politickému klubu
Senátu nebo Sněmovny?

Mohu posoudit z ČSSD.
Vedli jsme měsíce interní jed-
nání a diskuze o kandidátech 
a každý se měl možnost vyjád-
řit, hlasovat pro ně i proti nim.
Když se pak shoda našla, každý
byl nesčetněkrát dotazován,
zda pro něj volba nebude pro-
blém. Například pan Snítilý
organizoval pro pana Švejnara
akce na Hradecku. Co jej ved-
lo ke změně názoru ze dne na
den nebo spíše přes noc, o tom
můžeme jen spekulovat. Ale
nic pozitivního to asi nebude.
Pro něj, ani pro ty z ODS, kte-
ří jej »přesvědčili«. On tedy

nebyl vyloučen z klubu proto,
že svobodně volil, ale proto, že
předtím stokrát lhal. A pak má
v krajním případě každý vždy
možnost se vzdát mandátu,
bylo-li by hlasování přijaté
stranou proti jeho cti a pře-
svědčení. Ale příklady pana
Melčáka a Pohanky ukazují, že
tak »čestní« zase nejsou.

Před pěti lety byla situace kolem
volby prezidenta stejně groteskní
a nic se za tu dobu nezměnilo. 
Je reálné, aby za pět let volili 
hlavu státu všichni občané? 

Těžko říct,
ODS je spíše
proti a spor
bude maskován nedohodou
na způsobu této přímé volby,
zda použít jednokolový či
dvoukolový systém. Ale uvidí-
me, ČSSD již tento návrh do
sněmovny předložila před vol-
bou a tak mají občané mož-
nost sledovat, jak se k němu o-
statní strany postaví.

A ještě k té grotesknosti.
Ano, když KSČM nominovala
paní Bobošíkovou (jejíž dří-
vější výroky na adresu bolševi-
ků byly posměšně citovány),
ta sehrála svých pár minut pro
média a své zviditelnění a pak
slavnostně odstoupila, to byla
opravdu groteska. Doufám, že
voliči KSČM tuto grotesku o-
cení ve volbách a už ty komiky
přestanou volit.

Bylo během volby prezidenta 
mezi členy Senátu a Sněmovny
různých politických stran napětí
a nevraživost? 

Určitě, vždy� prezident je
významná funkce a nevolíme
jej každý rok. A vše je to dáno
samozřejmě rozpolceností po-
litické scény zhruba napůl.
Padlo i mnoho neš�astných vý-
roků, z nichž by se jinde mož-
ná vyvozovaly jiné závěry. 
Vždy� vyhrožování pana Lang-
ra, ministra vnitra, že někdo
půjde bručet, je naprosto ne-
přípustné. V jiných zemích 
s jinou politickou kulturou by
už druhý den ministrem nebyl.
Přispěl by k tomu i tlak médií. 

Dalo se oprav-
du během vzru-
šené atmosféry

voleb klimbat, jak to demonstro-
val ministr Schwarzenberg?

Pan ministr to dokáže všu-
de, ani hrad není výjimkou.
Celá tahle vláda je celkem
»povedená«.

Jan Švejnar ani jednou neřekl, 
že zůstane v České republice,
prohlašoval prohlašoval na
všechny podobné dotazy, že se 
uvidí... Myslíte, že ho tady ještě
něco udrží? Třeba post ministra
zahraničí místo spícího politika?

Jeho angažovanost v této
vládě bych vyloučil, ale mys-
lím, že mnohé strany usilují 
o to, aby takto výrazná osob-
nost, která si získala bleskově
velkou důvěru lidí, zůstala dál
ve službách pro ČR. Myslím,
že je určitou nadějí pro změnu
politiky a hlavně už postupné
výměny politiků, kteří jsou již
od revoluce stejní a jejichž po-
tenciál se vyčerpává.

ODS se nechala slyšet, že Zelení
to te� v koalici nebudou mít
jednoduché. Jaká je pravděpo-
dobnost předčasných voleb?

Ale kapříci si sami nevypus-
tí rybník. Oni se nějak dohod-
nou. Strana, která má se šesti
poslanci 3 ministry, se »vlád-
nutí« dobrovolně nezbaví. 

Poslanec Alfréd Michalík seděl
ve stejnou dobu ve stejném sále.
Podporovali jste se navzájem 
ve chvílích »beznaděje«?

Seděli jsme ve Španělském
sále úplně na opačných stra-
nách, ale v místnosti klubu
jsme se potkávali. Ale o bez-
naději bych nemluvil, i když to
muselo zvenku někdy tak vy-
padat. Vždy� máme po třech
dnech jednání prezidenta na
dalších pět let. Ale jistě bych
byl raději, kdyby byl zvolen
Jan Švejnar. Určitě by zase při-
jel do Bohumína. 

Krátkou dobu jednoho a půl roku
působíte v Senátu. Jaký je váš
dojem z práce?

Období více než roku nepo-
važuji za krátké. Stálé cestová-
ní mne dost zmáhá, protože se
snažím být vždy co nejrychleji
zpátky v Bohumíně. Činnost
Senátu je dost nepravidelná,
záleží totiž hodně na tom, kdy
Sněmovna schválí zákony. 
A pak je tu i méně viditelná
práce ve výboru, kterou pova-
žuji za skutečně užitečnou 
a poučnou, protože tam do de-
tailu projednáváme právě pro-
blematiku mi blízkou. 

Připravil František KREJZEK

rozhovor

Co s sebou musíte na úřad
vzít, abyste vyřídili vše potřeb-
né? Vždy musíte předložit
platný osobní doklad - občan-
ský průkaz nebo pas. 

Při žádosti o výpis z katastru
nemovitostí musíte znát ka-
tastrální území a také číslo lis-
tu vlastnictví.

Žádáte-li o výpis z rejstříku
trestů, je nutná bu� osobní 
účast žadatele nebo ověřená
plná moc v případě, že žádost
za vás vyřizuje jiná osoba.

Při žádosti o výpis z živno-
stenského a obchodního rejstří-
ku musíte znát identifikační 
údaje subjektu.

V hlavní budově radnice na-
jdete dvě místa označená logem
Czech Pointu - kancelář v pří-
zemí, číslo dveří 104 a v prv-
ním patře matrika, číslo dveří
238. Ve vedlejší budově bývalé
staré radnice je Czech Point
na živnostenském odboru v pří-
zemí, číslo dveří 103. (red)

Jaké doklady je třeba vzít na Czech Point
V minulých číslech jsme informovali, že byla na radnici zříze-

na tři pracoviště Czech Pointu. Vloni se zde začaly vydávat ově-
řené výstupy z informačních systémů veřejné správy - výpisy 
z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a z živnosten-
ského rejstříku. Nedávno přibyly také výpisy z rejstříku trestů.

pozvánka

Po stopách dinosaurů 
Po stopách dinosaurů se mo-

hou vydat 1. a 2. března náv-
štěvníci interaktivní výstavy
nazvané »Zdeněk Burian«, kte-
rá bude umístěná ve foyer kina
K3 Bohumín. Projekt obsahu-
je reprodukce Burianových ob-
razů a na děti čeká i řada úko-
lů, třeba složit kostru dinosau-
ra či obří puzzle. Výstava bude
po oba dva dny otevřena od 
8 do 18 hodin, vstupné je 20
korun pro aktivně se zapojují-
cí dítě. (kab)
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Jak byste hodnotil období od 
komunálních voleb ve funkci 
zastupitele a jaká je naplněnost
vašich představ v práci pro město? 

Členem zastupitelstva jsem
druhé volební období. Při vol-
bách jsme předstoupili před
naše voliče s programem, kte-
rý velmi úzce navazuje na po-
třeby města a jeho obyvatel.
Plnění programových cílů se
daří naplňovat, o čemž se mají
občané možnost přesvědčovat.
Druhé volební období pracuji
v bytové komisi ve funkci
předsedy a rovněž jsem před-
sedou majetkové komise.

Mé představy a záměry, se
kterými jsem do práce v komi-
sích šel, jsou průběžně napl-
ňovány. A� už se to týká po-
stupného zlepšování údržby
bytového fondu, spolupráce 
s bytovými techničkami či pra-
covníky BM servisu. V nepo-
slední řadě se podařil přechod
správy bytového fondu pod
majetkový odbor do části staré
radnice. Zde mají občané, ná-
jemníci městských bytů, mož-
nost vyřídit vše, co se týká by-
tové problematiky, pod jednou
střechou.

Co považujete za největší úspěch
a co za neúspěch roku 2007?

Nelze v krátkosti vyjmeno-
vat vše, co považuji za úspěch,
případně neúspěch uplynulé-
ho roku. Osobně mám velmi

dobrý dojem, jako předseda
bytové komise, že se nám ve
spolupráci s majetkovým od-
borem a vedením radnice po-
dařilo zrealizovat záměr pře-
stavby hotelového domu a že
úspěšnou licitací jsou dnes
všechny bytové jednotky zcela
obsazeny. Přeji všem novým
nájemníkům »hoteláku« pří-
jemné bydlení a dobré soused-
ské a mezilid-
ské vztahy.

Významnou
událostí loňského roku bylo 
otevření dálničního úseku z Os-
travy do Bohumína. Na dru-
hou stranu mě trochu mrzí, že
se vůbec neulehčilo dopravě přes
městské části Vrbice a Pudlov.

Na který problém by bylo třeba
se letos přednostně zaměřit?

Na tuto otázku není jedno-
duché odpovědět. Určitě spl-
níme závazky, které jsme před-
ložili našim voličům, ale život
přináší další problémy, které je
nutno postupně řešit. Z mého
pohledu je nutné se zcela za-
měřit na řešení problémových
lokalit. Dále se domnívám, že
jsme něco dlužni péči o starší
spoluobčany. Přesto, že se v té-
to oblasti i v minulém roce ně-
co udělalo, je počet občanů,
kteří potřebují péči ve speciali-
zovaných zařízeních, větší než
můžeme dnes nabídnout míst.
Mám na mysli přestavbu ně-
kterého městského domu na

dům s pečovatelskou službou,
případně novou výstavbu.

Něco jsme stále dlužni oby-
vatelům městských částí. To
znamená zabezpečit jeden z cí-
lů pro toto volební období -
zajistit rovnoměrný rozvoj
všech městských částí, včetně
dopravní obslužnosti.

Jak hodnotíte přínos nulové 
tolerance, kterou vedení radnice
vyhlásilo v našem městě? 

V tomto je zastupitelstvo
města zcela jednotné. Uvědo-
míme-li si, jak vysoká je část-

ka, kterou za-
příčinili dluž-
níci neplace-

ním nájemného, služeb a po-
dobně, pak není jiné možnos-
ti, než tuto nulovou toleranci
respektovat. Proto jsme také 
v bytové komisi upravili zása-
dy licitace pronájmu v obec-
ních bytech platné od 1. ledna
2008. Rovněž byly upraveny
smlouvy o nájmu bytu, kde
jsou zakotveny zásady týkající
se starosti o udržování bytů
nájemníky, úklidu, porušování
sousedských vztahů a podob-
ně. Na základě neplnění těch-
to zásad má pak město mož-
nost činit opatření.

Co myslíte, podaří se záměr vytla-
čit z Bohumína hrací automaty?

Nejde o to vytlačit z města
zcela hrací automaty, ale o to,
aby tato zařízení nebyla v blíz-
kosti škol, ve frekventovaných
částech města a aby se zabrá-
nilo zřizování heren. Proto ne-
mají zastupitelé při hlasování
žádný problém.

Zajistit rovnoměrný rozvoj městských částí
Na slovíčko se zastupitelem města Romanem Honyszem

Roman Honysz je zastupitelem města již druhé volební 
období. Pracuje jako předseda komise bytové a majetkové.
Významně se tedy podílí na zlepšování úrovně bydlení, zejmé-
na v městských bytech.

Jaká je koncepce nakládání 
s majetkem města?

Koncepce nakládání s ma-
jetkem města je jedním z důle-
žitých dokumentů pro stano-
vení a vytyčení směru a cílů 
v hospodařením s majetkem
města. Tento dokument je
zpracován na období do roku
2010 a pro výhledové období
do roku 2015. Jsou v něm ob-
saženy zásady pro prodej 
a nakupování majetku a zastu-
pitelstvo na svém únorovém
zasedání tento dokument ak-
tualizovalo a odsouhlasilo.

Co je vaším koníčkem a kolik mu
věnujete času?

Ve svém volném čase se vě-
nuji především rodině a vnou-
čatům, trochu i práci na zahra-
dě. Mým oblíbeným sportem
je kopaná, které se snažím, co-
by člen fotbalového výboru FK
Bohumín, pomoci ke zvýšení
výkonnosti jak mládežnických,
tak i mužstev dospělých.

Připravil František KREJZEK

rozhovor

Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je
investorem stavby »Dálnice D 47, stavba
47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR«,
si tuto službu objednalo u firmy Inset 
v souvislosti se staveništním provozem,
který v blízkosti soukromých objektů bude
po dobu výstavby komunikace probíhat.
Je prováděna takzvaná pasportizace, která

dokumentuje stav budov a případných po-
ruch, které se na objektu vyskytují před
zahájením vlastní stavby. Tyto poruchy
jsou zaznamenány do protokolu o míst-
ním šetření, který podepisuje vlastník ne-
bo správce nemovitosti, zároveň je poříze-
na jejich fotodokumentace a videodoku-
mentace pro účely pozdějšího posouzení 

v případě rozvinutí stávajících nebo vzni-
ku nových poruch v důsledku prováděné
stavební činnosti. 

Zaměstnanci firmy Inset, kteří tyto prá-
ce provádějí, se musí na požádání vlastní-
kům objektů prokázat občanským průka-
zem a pověřením.

Provedení pasportizace lze samozřejmě
odmítnout, v tom případě je však potřeba
počítat s problémy při prokazování pří-
padně nárokovaných škod. (red)

Fotografování svých objektů se neobávejte
Občané z Vrbice nám s obavami hlásili, že je zde »neznámými osobami« provádě-

no fotografování soukromých objektů. Proč a kdo je provádí?
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Změnil se stav nezaměstnanosti 
k 7. únoru, kdy spolu sedíme 
ve vaší pracovně?

Leden znamenal mírný růst
nezaměstnanosti, ale je to kaž-
doroční jev. V prosinci končí
řada smluv uzavřených na do-
bu určitou. Do konce ledna se
u nás zaevidovalo 248 klientů
a 196 jsme jich z evidence vy-
řadili. Míra evidovaných ucha-
zečů o práci se zvýšila z 10,4 na
10,7 procenta.

Nicméně, v loňském roce jste 
zaznamenali pokles počtu 
nezaměstnaných v Bohumíně 
a Rychvaldu na nejnižší úroveň
za posledních deset let.

Loňský rok byl mimořádně
úspěšný. Meziročně poklesla
nezaměstnanost ve správním
obvodě Bohumín o 22,1 pro-
centa. Ještě markantnější jsou
rozdíly při porovnání k nejvyš-
ším hodnotám, které se statis-
ticky sledují vždy k 31.12. kaž-
dého roku. K 31.12.2002, jsme
evidovali celkem 2 669 ucha-
zečů o zaměstnání a míra ne-
zaměstnanosti činila 18,4 pro-
centa. Při porovnání s dneš-
kem zjistíme, že máme o 984
nezaměstnaných méně. 

Stojí za tím dobrá hospodářská
situace velkých bohumínských 
firem?

Za poklesem nezaměstna-
nosti stojí především obecně
zvýšená ekonomická aktivita
podnikatelských subjektů, kte-
rá logicky generuje vyšší po-
ptávku po pracovních silách. 

Úřad práce zprostředkovává
zaměstnání, vede evidenci u-
chazečů a nabízí pracovní síly
zaměstnavatelům. Organizu-
jeme výběrová řízení pro jed-
notlivé firmy, společně s BM
servisem a městským úřadem
vytváříme také pracovní místa

pro veřejně prospěšné práce.
Sem zařazujeme mimořádně
dlouhodobě nezaměstnané. Pro
letošní rok jsme získali finanč-
ní prostředky v rámci aktivní
politiky zaměstnanosti také na
osmdesát veřejně prospěšných
pracovníků, ale jsme schopni
počet navýšit o dalších třicet
zvláštních pra-
covních míst.
Jde o umístění
lidí, kteří jsou dlouhodobě a o-
pakovaně nezaměstnaní. To už
je do jisté míry sociální a vý-
chovná práce nad rámec naší
náplně. BM servis hraje v tom-
to směru zcela klíčovou roli 
a pověření zaměstnanci této
společnosti odvádějí nároč-
nou, ale také společensky důle-
žitou práci. Za to je jim oprav-
du potřeba veřejně poděkovat. 

Znamená to, že někteří lidé nemají
ve skutečnosti o práci zájem?

U nás se nepředpokládá, že
budeme lidi přesvědčovat k prá-
ci. Na úřad práce by se měli
dostavit pouze skuteční ucha-
zeči o zaměstnání - ti, kteří
mohou a chtějí pracovat. Sku-
tečně máme za úkol jen propo-
jovat zájem uchazečů o práci
na straně jedné a potřebu pra-
covní síly na straně druhé. Na-
vzdory tomu však řešíme reso-
cializaci ve prospěch těchto li-
dí, často však proti jejich vůli.

Jaká pracovní místa u vás klienti
najdou?

Databáze volných pracov-
ních míst je tvořena nejen na-
bídkami firem přímo ve městě,
ale je propojená s ostatními
databázemi celého okresu Kar-
viná. Jsme však schopni dohle-
dat možnosti uplatnění i mi-
mo náš region, nebo i jinde 
v republice. Pořádáme pro fir-
my také různé prezentační ak-

ce, naposled to bylo pro hlavní-
ho dodavatele firmy Hyundai.

A vaše nabídka rekvalifikačních
kurzů?

Oslovujeme jednotlivá akre-
ditovaná vzdělávací střediska,
která pro nás smluvně zajiš�ují
rekvalifikaci. Nabídka kurzů 
z naší strany je velmi rozmani-
tá a je větší, než zájem uchaze-
čů. Financujeme je my, klient
absolvuje kurz zcela zdarma,
dokonce po dobu trvání kurzu
platíme každému uchazeči o za-
městnání podporu v nezaměst-
nanosti ve výši 60 procent je-
ho posledního průměrného čis-
tého výdělku. To je vyšší část-
ka, než je normální podpora.

Je úroveň rekvalifikačních kurzů
dobrá a jsou pak jejich absolventi 

na trhu práce
žádanější?

Drtivá větši-
na absolventů rekvalifikačních
kurzů nachází poměrně rychle
uplatnění v praxi. Ale jestliže
uchazeč nemá zájem se něče-
mu naučit, pak za současného
stavu legislativy s tím nic moc
nenaděláme. 

Jaké profese jsou žádané 
ze strany zaměstnavatele?

Jsou to například obráběči,
zámečníci, elektrikáři, soustruž-
níci, automechanici, svářeči,
zedníci, klempíři, pokrývači,
tesaři, řidiči nákladních vozi-
del, ale o tyto profese dneska
uchazeči o zaměstnání nemají
příliš zájem.

Odkud a jaké peníze přicházejí
do vaší pobočky? A jak dalece
závisí jejich výše na vaší 
profesionalitě?

Všechny finance jsou ze stát-
ního rozpočtu. V nejbližší bu-
doucnosti by je měl doplňovat
Evropský sociální fond. V rám-
ci okresu Karviná čerpáme 

z těchto prostředků na aktivní
politiku zaměstnanosti při u-
mís�ování lidí do zaměstnání,
tj. na rekvalifikace nebo na vy-
tváření pracovních míst pení-
ze na 10 procent umístěných
uchazečů do zaměstnání. Za-
tímco například Karviná čerpá
tyto prostředky na 2,9 procen-
ta uchazečů, Havířov na 5,1 
a Orlová na 3 procenta ucha-
zečů. Projekt na vytvoření tři-
ceti zvláštních pracovních míst
pro mimořádně dlouhodobě 
a opakovaně nezaměstnané
občany, o kterých jsme hovoři-
li na začátku, je na Karvinsku,
a zřejmě i v republice, ojedinělý.
Další finance získáváme na vy-
hrazování určitých pracovních
míst a také na vytváření zcela
nových pracovních míst. Tyto
peníze můžeme na základě žá-
dostí a předložených projektů
poskytovat firmám k zaměst-
návání uchazečů o zaměstnání. 

Jak pracujete s lidmi, kteří 
pracovat ve skutečnosti nechtějí
jsou zaregistrováni jen formálně,
aby splnili podmínku k poskytnutí
sociálních dávek?

To je nejsložitější činnost 
v naší profesi. K takzvanému
sankčnímu vyřazení uchazeče 
z evidence může dojít v přípa-
dě, že klient nespolupracuje,
maří součinnost s úřadem prá-
ce, neřídí se jeho pokyny, od-
mítá nabídky, dělá vše pro to,
aby nemusel pracovat. Každý
takový případ se právně po-
měrně složitě řeší, dochází 
k odvolávání, obstrukcím. Je to
konfliktní a komplikovaná prá-
ce. Vloni jsme vyřadili 552 ta-
kovýchto uchazečů. Jinak z cel-
kového počtu uchazečů, který
každý rok vyřadíme z evidence,
je do zaměstnání vyřazováno
zhruba okolo šedesáti procent. 

Připravil František KREJZEK

Máme nejnižší nezaměstnanost za deset let
Na úřadu práce v Bohumíně je v sou-

časné době registrováno okolo sedm-
nácti set uchazečů o práci. V loňském
roce se jejich počet snížil o 22 %. To
představovalo ke konci roku 1 685 
uchazečů o práci. Míra nezaměstnanos-
ti klesla z 13,4 na 10,4 %, to je o 3 %. 
O smyslu, problémech, výsledcích 
a úspěších bohumínské pobočky úřadu
práce hovoříme s jejím vedoucím 
Vladimírem Kluskem.

Statistické údaje o nezaměstnanosti 
na Karvinsku k 31.12.2007
Míra nezaměstnanosti: 
Bohumín 10,4 % Karviná 15,6 %
Havířov 14,1 % Orlová 14 %
Český Těšín 11,6 %

Na jedno volné pracovní místo připadá v Bohumíně 
9 uchazečů, v okresu Karviná 13. (red)

aktuálně
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Studentský Community web na stránkách OKA www.gym-bohumin.cz/community

Jít po gymplu hned praco-
vat, to ne. Tak teda jaká výška?
Mí rodiče, rádci v nejasných
situacích, mi neustále doporu-
čují nějaký obor v Karviné 
(a když budu hodná, tak mož-
ná i v Ostravě), abych byla po-
řád blízko a mohla je zahrno-
vat péčí a láskou. Mám ale tro-
chu vyšší ambice. Chci chodit
na dobrou školu (a bydlet na
kolejích! Vidím doma na své
starší sestře, jaké lásky a péče
se naopak dostává vám samot-
ným, když se z kolejí vracíte na
víkend domů), úspěšně ji ab-
solvovat, dostat úžasné místo 
s ještě úžasnějším platem, mít
skvělou kariéru a zároveň stí-
hat rodinu... prostě být ve
všech směrech naprosto spo-
kojená.

Ale kde začít? Jaká škola? Ja-
ký obor? Tak to už nevím. Bo-
hužel jsou mé představy jaksi
nekonkrétního rázu. A obá-
vám se, že nejsem jediná tápa-
jící.

Tak tedy!!
(te� by se ho-
dil nějaký o-
slavný zvuk,
pro mé účely
postačí, když
si představíte
zvučné tram-
tararáá). Pře-
sahuji dimenze prosté úvahy 
a uvádím řešení problému. Ta-
kový malý stroječek. Ten byste
si prostě třeba postavili na
stůl, oblíkli si ho na sebe, nebo
se do něho plni očekávání dí-
vali. Ohledně konkrétní podo-

by nechávám realizátorovi ru-
ce volné. Podstatné je, že byste
viděli, jak to s vámi v budouc-
nu bude. Prozkoumali byste
každou svou možnost. Jak by
se vám vedlo, kdybyste se vy-
dali cestou medicíny, žurnalis-
tiky, práva, učitelství… .

Můj převratný vynález by
vám vyjevil, jak úspěšní 

a š�astní bu-
dete, jakou
mzdu vám
která eventu-
alita přinese,
jestli vás při-
vede k tomu
pravému, pří-
padně té pra-
vé, anebo rov-

nou na scestí. Jestli při ní stih-
nete porodit, odkojit a vycho-
vat dostatečný počet dětí. Zda
vám přimete do cesty dost
zkušeností a šancí k využití.
Jestli světu hodně prospějete 
a málo uškodíte, nebo ne. 

Zkrátka, jestli budete na pra-

hu důchodu nebo smrtelné

posteli litovat. 

Proklikali byste veškeré pří-

pady a posléze, náležitě infor-

mováni, byste učinili rozhod-

ný první krok jasným směrem

(a na tu školu nebo pracovní

místo by vás přijali :o)).

Nebylo by to hezké? Musím

souhlasit sama se sebou, bylo.

A jak praktické. Nuže, my, hu-

manitně založení, přinášíme

návrhy a inspiraci. Technici 

a techničky, chopte se realiza-

ce. Co se však týče toho, jak to

se mnou dopadne, stále ne-

mám jasno.

Článek pro vás napsala 

Barča z Community

■ ■ ■ 

Podobné a další zajímavé

články najdete na www.gym-

bohumin.cz/community.

Čím budu, co hodlám dále studovat, na to se mě pořád ně-
kdo ptá. Rodiče, ostatní členové rodiny, profesoři, známí i zví-
daví neznámí. Už bych asi měla, jenomže pořád nevím, co
mám odpovídat.

Mateřská škola v Záblatí,
Na Pískách, připravila dru-
hý adaptační program pod ná-
zvem »Pojďte si hrát s námi«. 

V termínech 14. března, 7.
dubna, 19. května a 9. června
bude pro vás a vaše děti v prů-
běhu dopoledne naše škola
zpřístupněna ke společným
hrám. Již 20. března v 10.45
hodin nabídneme vystoupení
kouzelníka, 22. dubna v 9 ho-
din máme pro vás připravenou
pohádku »Jak čmeláčci léčili
kytičku«. Tento termín je zá-
roveň termínem zápisu do na-
ší mateřské školy.

V adaptačním programu na-
bídneme logopedickou depis-
táž, práci s keramickou hlínou,
výuku anglického jazyka, pla-
vecký výcvik, návštěvu solné
jeskyně, saunování ve školní
sauně, koupání dětí v bazénku
na školní zahradě, výuku jízdy
na kolech a koloběžkách na
dopravním hřišti, pobyt dětí
ve škole v přírodě, bobování
na školní zahradě, bruslení na

Mateřská škola zve: »Poj�te si hrát s námi«

Děti mateřské školy si v solné jeskyni připadaly jako na pohádkovém pískovišti. Místo písku byla ale sůl. 

stadionu nebo návštěvu kul-

turních představení. Cílem ce-

lého programu je usnadnit dě-

tem na začátku nového školní-

ho roku vstup do mateřské

školy a přispět ke spokojenosti

vás i vašich dětí. Přij�te se po-
dívat, těšíme se na Vás!

Text a foto: Dana ŠÍMOVÁ

Čím budu, udělat si jasno v nejasné budoucnosti
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Sportovních možností ve městě stále
Společnost Bospor (bohumínská spor-

toviště) má čtyřicet zaměstnanců. Provo-
zuje krytý bazén, Penzion ve věži (restau-
race je v pronájmu ), zimní stadion, hob-
by park a do nedávna také amfiteatr. 
Má roční obrat dvacet čtyři miliony ko-
run. Naše aquacentrum je přitom jed-
ním z mála v republice, jehož provoz ne-
ní prodělečný. 

Jak to vypadá s návštěvností 
bazénu v současné chvíli, 
se ptáme ředitele Bosporu, 
spol. s r. o., Jana Rozsypala.

Bazén vkročil do čtvrtého ro-
ku provozu. Jeho roční návštěv-
nost se pohybuje nad hranicí
dvou set tisíc. Přijíždí sem mno-
ho návštěvníků z celého regio-
nu. Nedaleko nás i za hranice-
mi se během té doby otevřelo
několik vodních atrakcí. My
jsme však pokles návštěvnosti
nezaznamenali. 

Jak vypadá technický stav bazénu
po třech letech?

Stále ještě není dořešen pro-
blém se střechou, ale ten bych
zařadil spíše do oblasti estetiky.
Provozu nepřekáží. Naším pr-
votním úkolem je kvalita vody,
a ta je na předepsané úrovni.
Přesto ji chceme zvýšit, ale pře-
devším ošetříme kvalitu vzdu-
chu v prostoru bazénu. Zařaze-
ním dvou UV lamp do přípravy
vody v technologické části bu-
deme likvidovat mikrobiologic-
ké nečistoty ve vodě. Tím zre-
dukujeme potřebu chloru na
minimální míru a omezíme ne-

příjemný zápach na plovárně.
Aquacentrum si částečně po-
krývá spotřebu elektrické ener-
gie samo na takzvaných koge-
neračních jednotkách s výko-
nem 200 kWh. Tuto elektric-
kou energii dodáváme také do
Penzionu ve věži a na zimní sta-
dion. Její výroba je dvakrát lev-
nější, než nakupovaná elektric-
ká energie. 

V minulosti byly pro návštěvníky
problémem bermudy, ve kterých
bylo zakázáno koupání. Jaká je
dnešní situace?

Bermudy jsou povoleny již
dlouhou dobu. Do bazénu by
měl ale návštěvník vstupovat 
v plavkách, nikoliv v oděvu,
který denně nosí. Mírně tím
prodražujeme provoz, protože
hygienické normy nás nutí vy-
měňovat větší množství vody 
k udržení její kvality.

Na jaké novinky se letos mohou 
návštěvníci těšit?

Na podzim uvažujeme o za-
hájení stavby brouzdaliště s per-
golou pro malé děti a o rozšíře-
ní prostor pro plážování. Brouz-
daliště bude situováno hned

vedle průplavového bazénu.
Na vyrovnaném terénu začne
na jaře vyrůstat hustý trávník.
Ve strategickém plánu Bosporu
je však tato plocha rezervovaná
pro další venkovní bazén. Je to
ale hudba budoucnosti.

Zůstaňme při zemi a řekněme,
kdy se mohou děti těšit na otevření
brouzdaliště?

Počítáme se zahájením pro-
vozu v roce 2009. 

A plážová louka, kdy ta bude 
návštěvníkům k dispozici?

Již před letní sezonou. V zá-
věru minulého roku bylo kolem
plochy a parkoviště osázeno sto
šedesát pět habrů a okrasné ze-
leně za jeden milion korun. Tři
čtvrtiny z toho financovalo Ře-
ditelství silnic a dálnic jako ná-
hradní výsadbu za stromy, které
vykácí při stavbě skřečoňského
přivaděče k dálnici.

Na webových stránkách na-
leznou návštěvníci grafy ná-
vštěvnosti za minulé období.
Podle nich si mohou zvolit
optimální dobu pro návštěvu,
nebo použít okamžitý ukazatel
počtu lidí v bazénu.

Pokročme od bazénu k amfiteatru.
Kdo jej v současné době provozuje?

Od letošního roku je ve sprá-
vě K3 Bohumín. Je to zařízení
určené ke kulturním a spole-
čenským akcím. Ve správě nám
ale zůstal hobby park.

A jaká je návštěvnost Hobby 
parku?

V letních měsících tady tráví
rodiny s dětmi dlouhé hodiny.
Přijíždějí autem na parkoviště,
vytáhnou kočárek, roztáhnou si
deku blízko prolézaček. Děti tu
mají k dispozici takzvaný vodní
svět, kde se mohou čvachtat ve
vodě, pokud je teplo, jezdit na
kolotoči nebo lanovce, malovat
křídami na tabuli a mohou vyu-
žít mnoho dalších příležitostí.
Hobby park se na noc uzavírá.
Službu zde držíme i přes den
kvůli bezpečnosti hrajících si
dětí, které sem přišly samotné.

Hobby park vznikl v roce 2000,
během let přibylo několik prvků.
Je jeho podoba již definitivní?

Hobby park je začleněn do
projektu regenerace parku Pet-
ra Bezruče a strategického plá-
nu společnosti Bospor. Počítá
se v něm s lanovým centrem, se
zatravněním plochy před pódi-
em a s vybudováním dalších
hřiš� a ploch v nejbližším okolí.
Projekt řeší i další území, na-
příklad dnešní areál zahrádká-
řů na Janáčkově ulici, kde by
mohla vzniknout nafukovací
hala a dva tenisové kurty a mi-
nigolf nebo patovací green. Sou-
částí je také uvažovaná sportov-
ní hala za Penzionem ve věži.

Nezůstal tak trochu stranou zimní
stadion?

Ale vůbec ne. Kluziště je vy-
užíváno od rána do večera. Přes
zimní měsíce bruslí pravidelně
děti ze škol a mateřských škol,
trénují hokejisté, sobotní a ne-

Rozhovor s ředitelem společnosti Bospor Janem Rozsypalem

1: Aquacentrum - plavecká škola; 2: Penzion ve věži - Běh do schodů; 3: Zimní stadion - hokejisté HC Bohumín; 4: Hobby park - vodní svět Foto: L



V divočině na skalách 
Yosemite

11a 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

Mar�as (uprostřed) při rozhovoru s Thomasem a Alexem Huberovými. Foto: Petr Piechowicz

Kousek od našeho stanu vy-
rostl obrovský hangár, který ne-
patří nikomu jinému, než brat-
rům Huberům. Thomas a Alex
patří jednoznačně k elitě volné-
ho lezení v Yosemite a k prvním
Evropanům, kteří se zapsali do
historie lezení na El Capa. Tho-
mas přelezl na tento monolit pět
cest volně a jeho mladší bratr
Alex dokonce o jednu cestu navíc. 
1995 Salathé, 5.13b, 36 délek,

El Capitan, 1.RP
1998 El Nino, 5.13b, El Capi-

tan, prvovýstup a 1.RP 
Free Rider, 5.12d, 37 délek, 
El Capitan, 1.RP za jeden
den (15:25 hodin)

2000 Golden Gate, 5.13a, 41
délek, El Capitan, 1.RP, ří-
jen

2001 El Corazon, 5.13b, 31 dé-
lek, El Capitan, spolule-
zec: Max Reichel, prvový-
stup a 1.RP, říjen (kombi-
nace cest Salathé, 

Seriál Petra Piechowicze - 3. díl

e přibývá

Loni v létě podnikl Petr Piechowicz další ze svých výprav za
krásami Země. Jeho horolezecká expedice mířila do Yosemit-
ského parku, který leží na západě USA v Kalifornii. Cestopis
zveřejňujeme na pokračování.

Akci podpořili: OEAV-Alpy, město Bohumín, Alpsport, Tendon

Albatross, Son of Heart 
a Heart Route s několika
novými pasážemi)

2003 Cross Town Traffic, 5.13a,
13 délek, Washington 
Column, V stěna, prvový-
stup a 1.RP, 24.5.2003.

To, co je tentokrát přivedlo
do Yosemite, byl pokus o překo-
nání rychlostního přelezu cesty
The Nos. Současný rekord 
držel Japonec Yuji Hirajama,
který tuto tisíc metrů dlouhou
cestu zvládl v čase 2:48:50.
Thomas a Alex se o tento re-
kord pokoušeli již několikrát,
ale když už byli na nejlepší ces-
tě, zastavilo je zranění Alexe.
Tentokrát je ve výstupu brzdí
hodně lezeckých družstev, která
musí pracně předbíhat - některá
i dvakrát. Díky neuvěřitelné
houževnatosti a odhodlání se
bratrům rekord podařilo překo-
nat, a to časem 2:45:45. 

Podle jejich slov to byl posled-

ní milník, který chtěli v Yosemi-
te překonat.

Cookie Cliff
Do sektoru Cookie Cliff nás

vede zvědavost a pokušení zku-
sit legendární spáry Outer Li-
mits nebo Catchy. V horním
sektoru je ještě jedno lákadlo, 
a to cesta Separate Reality. K té
se však nedostaneme, protože
přístup k Separate je z horní ces-
ty, kam se dá dostat jen autem,
které my nemáme. Po dvou dnech
lezení v Cookie nás čeká další
dobrodružství na stopu. Jelikož
víme, že Američané příliš stopa-
ře neberou, nasazujeme silnou
zbraň - prosíka »prosím, vemte
nás, my jsme chudí lezci«. Nako-
nec to zabírá na jednu starší dá-
mu, která nám po cestě do kem-
pu vysvětluje, že Američané ne-
radi berou stopaře, protože smr-
dí! Bohužel, mám takový pocit,
že jsme ji o opaku nepřesvědčili.

(Pokračování příště)
■  ■  ■

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

dělní bruslení je určeno pro ve-
řejnost, včetně diskoték na le-
dě. Někdy je tady provoz do
dvou do rána. Máme vydáno
stavební povolení na rolbovnu,
na kterou bychom chtěli získat
některou z vyhlašovaných do-
tací pro letošní rok. Máme dvě
rolby a obě stojí na kluzišti. 

Stadionu hodně prospěla do-
stavba šaten a zázemí. V prv-
ním patře mohou rodiče, čeka-
jící na děti, využít restaurační-
ho zařízení s přímým výhledem
na ledovou plochu.

Zimní stadion v současné do-
bě připravujeme pro mistrov-
ství Evropy masters ve vzpírá-
ní, které tady proběhne 17. až
24. května. Mělo by se ho zú-
častnit až 500 lidí, pro které je
nutno zajistit také ubytování.

To jste mi hezky nahrál na 
poslední subjekt, který společnost
Bospor provozuje - Penzion 
ve věži. Jak ten je využíván?

Loni penzion navštívilo čtyři
a půl tisíce hostů, z toho asi
osm set ze třiceti osmi zemí ce-
lého světa. Bydleli zde Japonci,
Číňané, Novozélan�ané, Me-
xičané, Američané.

Zavedli jsme telefonní linky
na všechny pokoje, můžete se
zde připojit zdarma k internetu
nebo využít internetového při-
pojení u recepce, využívat bez-
platně celodenní provoz bazé-
nu, rozšířila se nabídka příjmu
zahraničních televizních stanic.
Ve zkušebním provozu je on-li-
ne rezervační systém na ubyto-
vání přes internet. 

Připravil: František KREJZEK

Lucie Balcarová, František Krejzek



Ze tří rozběhů, v nichž star-
tovalo 21 běžců, se Halaj pro-
bojoval do osmičlenného finá-
le, v němž obsadil těsně velice
pěkné 4. místo kvalitním ča-

sem 2:00,66 min., což je jeho
nový osobní rekord. Ve skoku
do výšky obsadil Ladislav Svo-
boda 6. místo výkonem 183
cm a Karel Dorociak 7. místo

(oba ročník 1992). Za zmínku
však stojí fakt, že na místech
před nimi se umístili doro-
stenci o rok starší. Ještě nás
čeká halové mistrovství ČR
žáků a začneme se pomalu při-
pravovat na letní sezónu.

Zdeněk VESELÝ, 
Atletický klub Bohumín

Na atletickém mistrovství jsme nebyli bez šancí
Halové mistrovství ČR pokračovalo ve dnech 16. a 17. února

v Praze. V kategorii dorostenců z našich závodníků podal nej-
lepší výkon Lukáš Halaj (ročník 1992) v běhu na 800 metrů. 
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pozvánka

Již čtyřboj základních škol v prosinci loňského roku naznačil úroveň
sportovců pro příští vyhlídky v silovém víceboji. Foto: archiv redakce 

V gymnáziu vyrůstají noví vícebojaři
V Gymnáziu Františka Živ-

ného se 14. února uskutečni-
la s napětím očekávaná sou-
těž - školní kolo v silovém
čtyřboji. Zúčastnili se jí jak
žáci primy a kvarty (8. - 9. tří-
da), tak dorostenci ve věku
15 - 18 let. 

S napětím proto, že časy Za-
vadilů, Palarčíků, Jurčíků,
Oleckých, Staňků a řady dal-
ších mistrů České republiky
jsou pryč. A těch, kteří by na-
vázali na úspěchy svých před-
chůdců, je mezi stávajícími
studenty stále méně. Pro při-
blížení: ve čtyřboji a jeho pří-
pravě jde v podstatě o takové
cvičení, které lze srovnat s kon-
dičním cvičením, užitečným
jak pro běžný život, tak pro
kteroukoli sportovní disciplí-
nu. Studenti gymnázia prosedí
desítky hodin týdně u televize 
a počítačů (odhad 20 až 50
hodin), ale absolvují jen 30
hodin tělesné výchovy za 6 mě-
síců školní docházky. Je někdy
smutné dívat se na postavy

budoucích mužů. Proto si za-
slouží uznání ti, kteří při škol-
ním kole silového čtyřboje as-
poň ověřili své pohybové
schopnosti. U některých je na
základě jejich výkonů vidět do-
konce obrovský talent, ale vy-
drží...? Podmínky k tréninku
jsou na gymnáziu téměř snem
pro ostatní střední školy v re-
publice, využijí je naši studenti?

Nejlepší výkony a postup do
okresního kola si zajistili v po-
řadí Radek Petruška, Tomáš
Hanusek, Petr Liszok a Leoš
Kania. U mladších žáků se vy-
nikajícím výkonem předvedli
talentovaní Adam Konečný,
Tomáš Sitek, Tomáš Mika 
a Robert Jaworek. Popřejme
těmto mladým lidem hodně
úspěchů v okresním kole a věř-
me, že alespoň někteří navá-
žou na tradici mistrů. Ostat-
ním mohu jen vzkázat: věnuj-
te kultuře těla alespoň deseti-
nu času, který trávíte u počíta-
če. Intelekt a fyzická kondice
se nádherně doplňují.

Kazimír PALKA

Běh do schodů 
Penzionu ve věži

Bospor spol. s. r. o. a Gym-
názium F. Živného v Bohumí-
ně pořádá v pondělí 3. března
od 12 hodin Běh do schodů. Je
rozdělen do čtyř věkových ka-
tegorií pro muže i ženy. Při-
hlášky lze podat telefonicky na
čísle 596 092 319, 777 707 784,
e-mailem: plavecka-skola@
bospor.info, případně přímo
na místě zápisu ve vestibulu
Aquacentra. Informace K. Pal-
ka: palka.k@gym-bohumin.cz,
mobil 603 922 943. (red) 

Zveme na noční maratón ve volejbale
Srdečně všechny zveme na volejbalový maratón 2008, který se

uskuteční 7. a 8. března. Začínat budeme v 18 hodin v pátek 
a končit ve 14 hodin v sobotu. V průběhu noci se budou pod síti
hráči střídat. Vše se odehraje v tělocvičně Domu dětí a mládeže
Bohumín. Bude zajištěna minerálka a bageta. Hraje se v sálové o-
buvi. Doporučujeme vzít s sebou spací pytel. Přihlášky zasílejte
na e-mail: michal.cieslar@seznam.cz nejpozději do 5. března.
Bližší informace poskytne Michal Cieslar, tel.: 737 820 237. 

(kuch)

Jan Szturc (vpravo) z bohumínského rybářského svazu se může chlubit
nezvyklými úlovky, které se mu podařilo vloni ulovit na řece Odře. 
Sumec, kterého drží v náručí, měl neuvěřitelných 29,6 kg a měřil více
než půldruhého metru (157 cm). Foto: archiv Jana Szturce

Bruslení veřejnosti
Sobota, neděle 14 - 15.50 hodin,
vstupné: dospělí 30 Kč, děti do
15 let 20 Kč, doprovod 20 Kč,
neděle 16.30 - 18 hodin disko-
téka na ledě vstupné 30 Kč.
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Loňské tržby Viadrusu,
která je jednou z nejdůleži-
tějších součástí společnosti
ŽDB Group, již podruhé 
v historii překonaly hranici
1,5 miliardy korun. V letoš-
ním roce jeden z rozhodují-
cích producentů topenářské
techniky v Evropě plánuje
utržit 1,9 miliardy korun. 

Důvodem nárůstu prodeje 
v posledních letech je zvýšený
zájem stávajících i nových zá-
kazníků o výrobky značky Vi-
adrus, a to nejen o většinu ty-
pů teplovodních vytápěcích
kotlů - především kotlů na tu-
há paliva, ale i litinové radiá-
tory a zakázkové odlitky ze še-
dé litiny. »Jedním z důvodů ná-
růstu prodeje litinových kotlů na

tuhá paliva jsou rostoucí ceny
plynu a topných olejů. Svou roli
sehrává i stále rostoucí preference
naší značky v Evropě, především
z důvodu vysoké provozní spoleh-
livosti kotlů,« říká ředitel Viad-
rusu Roman Boczek s tím, že
Viadrus je ve výrobě kotlů na
pevná paliva lídrem na českém
i slovenském trhu.

Loni utržil 1,58 miliardy ko-
run. Export do 40 zemí světa v
roce 2007 činil 1,115 miliardy
korun, což je srovnatelná hod-
nota s rokem předcházejícím. 

»Letos Viadrus počítá s výraz-
ným nárůstem prodeje svých vý-
robků a nárůstem tržeb v důsled-
ku neustále se zvyšující poptávky
ze strany zahraničních odběrate-
lů,« dodává Roman Boczek.

Tomáš ŽELAZKO

Druhé nejvyšší tržby v historii Viadrusu

Ilustrační foto autor článku

Jednoho z nejvyšších růstů průměrné mzdy
v Moravskoslezském kraji se v roce 2008 do-
čkají zaměstnanci bohumínské společnosti
Bonatrans Group a.s. Největší výrobce želez-
ničních kol a dvojkolí v Evropě se v rámci ko-
lektivního jednání s OS Kovo zavázal navýšit
průměrnou mzdu o 9,5 %. 

Měsíčně si tak zaměstnanci
přijdou v průměru na 25 940
korun, což je oproti krajskému průměru o více
než 6 tisíc korun navíc. Zaměstnancům také zů-
stávají další výhody, jako je například příspěvek
na kapitálové životní pojištění či výrazná sleva
při stravování ve firemní jídelně. 

»Naše firma poskytuje ohodnocení, které v tomto
kraji nabízí jen hrstka subjektů. Růst průměrné 

mzdy ve výši 9,5 procenta tuto skutečnost ještě 
umocní,« řekl k výsledku kolektivního vyjedná-
vání vedoucí odboru personalistiky společnosti
Bonatrans Group a.s. Ladislav Sitko. 

Zaměstnancům zůstává balík příplatků, který
hodnotí práci přesčas, o víkendech či v noci.

Pracovníci mohou využít i spe-
ciální příplatky na zotavenou 
(9 200 korun) či vánoční odmě-

nu (9 250 korun). Nemalý je příspěvek na kapi-
tálové životní pojištění, který činí až 8 000 ko-
run ročně. 

Firma se také podílí na úhradě stravování pro
zaměstnance, kde přispívá ve výši 55 % na teplé
hlavní jídlo. 

Pavel SOBOL

V Bonatrans Group si přilepšili

podnikání

Brněnská spisovatelka
hostem knihovny

Spisovatelka románů pro že-
ny a dívky Věra Řeháčková
přijede na besedu do naší kni-
hovny v úterý 4. března. Od 17
hodin si s ní návštěvníci bu-
dou moci povídat o jejích ro-
mánech. Autorka vydává kaž-
dým rokem nejméně dvě kni-
hy, dnes už má na svém kontě
přes 60 titulů. 

»Věra Řeháčková se vyučila
prodavačkou a až do sedmnácti ji
nenapadlo, že by mohla psát
knížky. Během studia na učilišti
se zrodil námět jejího prvního ús-
pěšného románu Za bílými mříže-
mi. Inspirací byla slohová práce
ve škole, která měla úspěch a tak
ji v sedmnácti letech zpracovala
pro první knihu, která však vyšla
až v roce 1996,« popsala začátky
autorčiny kariéry vedoucí kni-
hovny Jana Leparová. (kab)

Kniha Sedm zoufalých
(úletů) v prodeji

Vtipnou knihu povídek bý-
valé bohumínské studentky
Evy Dömény Sedm zoufalých
(úletů) si můžete v Bohumíně
koupit v knihkupectví Pro-
cházková na tř. Dr. E. Beneše.
Povídky vyšly v listopadu loň-
ského roku. (red)

krátce

pozvánka

Klade si za cíl působit zejména
na mladou generaci tak, aby se
kultura, umění, kvalita staly
součástí jejich života. Chce u-
možnit sdružování a setkávání
osob za účelem výměny zkuše-
ností, konzultací, získávání 
a doplňování vzdělávání pře-
devším v uměleckých oborech.
Vize-art pořádá výstavu Učite-

lé i jinak, která proběhne od 3.
do 30. března v prostorách
školní družiny základní školy
na ulici Čs. armády, na níž vy-
stavují pedagogové Bohumín-
ska. Součástí je kviz pro různé
věkové kategorie. Úspěšní ře-
šitelé budou slosováni v dub-
nu na výstavě žáků Radost 
v barvách. (jib)

Nové sdružení Vize-art
Z řad pedagogů bohumínských škol vzešla potřeba založit

občanské sdružení, které by doplnilo svou prací s mládeží vol-
ný prostor v uměleckých aktivitách a překlenulo generace.
Vize-art už chystá několik aktivit, pracovních dílen a výstav.

Chcete se naučit salsu
či mambo?

Dům dětí a mládeže Bohu-
mín nabízí Latino dance party.
V sobotu 1. března od 19 hodin
v zrcadlovém sále proběhne
výuka salsy, mambo, meren-
que. Uvítáme stylové obleče-
ní, fantazii se meze nekladou.
Vstupné je 100 korun.

Informace a rezervaci vstu-
penek získáte u Lýdie Balcár-
kové, tel. 596 013 131. Kapaci-
ta míst je omezena. (bal)
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Stále jsou platné zásady pro-
deje celých bytových domů
města nájemníkům za odhadní
cenu. Zájem je ale minimální.
Podmínka nadpoloviční větši-
ny zájemců z řad nájemníků
nebývá naplněna. Nájemné 
u bytů s regulovaným nájem-
ným je stanoveno v jeho maxi-
mální výši. Podle zákona č.
107/2006 Sb. probíhá v letech
2007 až 2010 postupná dere-
gulace nájemného, od roku
2011 už jeho výše regulována
nebude. Proto je v současné
době připravován zákon o soci-
álním bydlení. Ten stanoví,
které byty budou určeny jako
sociální a jaké v nich bude ma-
ximální nájemné.

Systém obsazování uvolně-
ných městských bytů se v prů-
běhu let vyvíjel - od původních
pořadníků na byty jsme přešli
na licitace uvolněných bytů.

Licitujeme pouze byty stan-
dardní kvality, byty nižších ka-
tegorií už neobsazujeme a po
uvolnění celých domů bude
rozhodnuto o jejich dalším o-
sudu (prodej, rekonstrukce,
demolice). Vý-
hodou licitací
pro nájemníky
je možnost rychlého řešení po-
třeby bydlení a možnost výběru
lokality a typu bytu. Výhodou
pro město je získání vyššího
než regulovaného nájemného
(v loňském roce bylo průměrné
vylicitované nájemné zhruba
dvojnásobné oproti regulova-
nému). Všechny prostředky 
z vybraného nájemného dává-
me do oprav a rekonstrukcí by-
tových domů. 

Město, jako správce svého by-
tového fondu, chce mít ve svých
bytech platící a řádně se chova-
jící nájemníky. Od počátku to-

hoto roku jsme zjednodušili pod-
mínky pro účast v licitacích. 
O bydlení v městském bytě se
tak může ucházet každý, kdo ve
městě dlouhodobě žije nebo
pracuje a splní další podmínky -
bezúhonnost a schopnost platit
poplatky spojené s bydlením.

Naši nájemníci mají jistotu,
že jim neprodáme střechu nad
hlavou a pokud dodržují pra-

vidla nájemní
smlouvy, nedo-
stanou výpo-

vě� z bytu. Poměrně tvrdě na-
stavenými podmínkami pro 
účast v licitacích chceme v co
nejvyšší míře zajistit, aby noví
nájemníci řádně platili nájem 
i platby za služby a neobtěžova-
li ostatní nadměrným hlukem,
ničením a znečiš�ováním spo-
lečných prostor a okolí domu.

Novelizace občanského záko-
níku nám dává nové možnosti,
jak se rychleji vypořádat s těmi
nájemníky, kteří porušují sta-
novené zásady. Všechny nové
nájemní smlouvy uzavíráme na
dobu určitou a pokud v této do-

bě nájemník poruší nájemní
smlouvu, už ji neprodloužíme.

V zákonem stanovených pří-
padech může dát pronajimatel
nájemníkovi výpově� bez při-
volení soudu - při hrubém po-
rušování dobrých mravů v do-
mě, nebo povinností vyplývají-
cích z nájmu bytu, zejména ne-
placení nájemného. Pokud do
60 dnů od doručení výpovědi
nepodá nájemce žalobu soudu
na určení její neplatnosti, vý-
pově� platí. Pokud se nájemce
obrátí takto na soud, musí 
u soudu prokázat neplatnost
důvodů k výpovědi.

Možná bude někomu připa-
dat náš systém pronajímání by-
tů příliš složitý, ale jeho cílem
je ochrana lušných nájemníků
a zájmů vlastníka - města. 
A ti, kteří dosud nepochopili,
že slušnost se vyplácí, na to
stejně nakonec přijdou. Někte-
ří možná až tehdy, když se bu-
dou muset z bytu stěhovat. 
A dluhy, navíc navýšené o pená-
le, budou stejně muset zaplatit.

Josef PLÁŠIL

pol i t ika

Pravidla nulové tolerance v bytové politice
Město Bohumín vlastní 4 509 bytů. Na rozdíl od některých

jiných měst jsme si ponechali většinu bytového fondu ve svém
vlastnictví a při současném růstu cen bytů a nájemného si
myslíme, že jsme nepochybili. 

Jestliže chci vyjádřit svůj ne-
souhlas s názorem druhého, tak
se to obvykle dělá vznášením
protiargumentů, vyvracením ar-
gumentů, polemikou…Vy jste
ale nic z toho neudělal, prostě
jste napsal svůj článek. Já tyto
dva články porovnám.

Slova z nadpisu vašeho člán-
ku jako by vypadla z úst soudru-
ha prokurátora Urválka. Jako
důchodce si jistě toho ušatého
skřeta s vypoulenýma očima,
který posílal lidi na šibenici 
v celých houfech, dobře pama-
tujete. Vaše politická orientace
je tedy jasná.

Na moje povzdechnutí o na-
šem fatálním zadlužení jste ne-
reagoval vůbec. Vy jste si za
těch 100 000 korun, které každý
občan zásluhou ČSSD dluží do
státní pokladny, užil, a už je 
v žádném případě nesplatíte.
Necháte to na mladších, třeba
na svých dětech. Dokonce jste
ani neprotestoval proti heslu

»Čím hůře, tím lépe«, takže s ním
souhlasíte. Tudíž sobeckost.

Uvádíte neoddiskutovatelný
fakt o stavu životního prostředí.
Já ho přece ale vůbec nezpo-
chybňuji! Ne-
myslíte ale, že
když už v tako-
vém prostředí musíme žít 
a nemáme možnost to nějak 
ovlivnit, tak se máme ke svému
zdraví chovat co nejohledupl-
něji? Kouření ale není to pravé
ořechové. Vy jste kuřáky ale vů-
bec neodsoudil! Sám jste tedy
kuřák. Jenom pro vaši informa-
ci, za vaši kuřáckou kariéru jste
prokouřil Octavii. Pravda, jsou
to vaše peníze, takže je na vás,
jak hloupě či rozumně si je
utratíte. Ale už vůbec není na
vás, že při kouření vydechujete
takové pochoutky jako rtu�,
kadmium, olovo, kyanidy…,
které musí chtěj nechtěj do sebe
nasávat vaši blízcí, přátelé nebo
úplně cizí lidé. Jste tedy přímo

zodpovědný za zdravotní stav
vaší rodiny. Vám to ovšem ne-
vadí, tudíž bezohlednost.

Moc se vám nepovedl poža-
davek o vidění chlubílků, kteří
se zašívají do nemocnic. Znáte
přece staré pořekadlo o »potre-
fené huse«?

Zavedení poplatků u lékařů 
a v lékárnách na Slovensku jste

nezpochybnil,
ale z nezná-
mých důvodů

jste zabloudil ke zdravotním po-
jiš�ovnám. Vůbec nevíte, jak
bude nastaveno hospodaření 
v případných »soukromých«
zdravotních pojiš�ovnách, a už
spekulujete, kam se poděje je-
jich případný zisk. Jisté je, že vy
z něj nedostanete ani korunu.
Zatracená smůla. Odkud víte,
že peníze vybrané v ordinacích
se nevracejí do zdravotnictví?
Odkud víte, že lékaři za tyto pe-
níze nezmodernizují své vyba-
vení k prospěchu svých pacien-
tů. Vy jenom vidíte, že oni do-
stávají a vy ne. Tedy závist.

Vůbec jste nepochválil, že se
náš demokratický stát konečně
postavil na stranu těch neš�ast-

ných spoluobčanů, kteří dílem
osudu nebo i svým přístupem 
k životu se dostali do takového
stavu, že jsou nuceni, aby přeži-
li, platit desetitisíce za léky. Jsou
vám úplně lhostejní. Cynismus
hrubého zrna.

Vůbec nechápu, kde jste při-
šel na to, že do ODS přijímáme
národní socialisty. To, že osm-
náctiletý kluk inklinuje ke krajní
pravici vůbec přece neznamená,
že vyznává zvrhlosti výše uvede-
ných socialistů. Přece velká část
těchto bezvýznamných stran je
založena na národoveckém po-
hledu. Naopak, je nad všechny
pochyby, že jeden z nejvyšších
postů v Parlamentu zaujímá bý-
valý agent StB. Ten vám však
nevadí. Vrána k vráně sedá.

Zajímá mě, proč proboha 
uvádíte výsledky komunálních
voleb. Já je plně respektuji a ni-
kdy bych si nedovolil se dot-
knout voličů ČSSD jako celku.
Právě proto jsem uvedl slůvko
»hrstka« a pro jistotu jsem tuto
hrstku přesně charakterizoval.
Vy patříte do ní.

Pavel WALICA, 
člen MS ODS Bohumín

pol i t ika

Zloba a žluč v Oku č. 3? Probu�te se, pane Grime!
Vážený pane Grime, ve vašem článku v OKU č. 3 jste mě do-

cela nevybíravým způsobem napadl, přestože o mně nic nevíte
a vůbec mně neznáte. Pokusil jste se zkritizovat můj článek, ale
nějak jste se dostal mimo mísu.
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krátce

Vzpomínky - úmrtí
Kdo byl milován, 
není zapomenut.

�
6. března vzpomeneme

25. výročí, kdy nás 

po těžké nemoci 

navždy opustil náš milovaný 

manžel a tatínek 

pan Josef STARZYCZNÝ. 

Za celou rodinu vzpomíná 

manželka Terezie a syn Jaroslav.

Připravuje se Národní týden 
trénování paměti

V rámci celosvětové akce »Týden uvě-
domění si mozku« pořádá od 10. do 16.
března Česká společnost pro trénování
paměti a mozkový jogging (www.treno-
vanipameti.cz) Národní týden trénová-
ní paměti. 

Cílem je přesvědčit nejen seniorskou
populaci, že si ještě docela slušně pamatu-
je, když jí někdo poradí, jak na to. Tréno-
vání paměti je efektivním nástrojem proti
oslabení pamě�ových schopností a záro-
veň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí. 

Přednášky se uskuteční 10. března v Os-
travě v sále Biskupství ostravsko-opavské-
ho, Kostelní náměstí 1 v 10 hodin, 11. břez-
na v Háji ve Slezsku v knihovně v 16 ho-
din a 13. března v Bohumíně na Základní
škole na ulici Čs. armády ve 14 hodin.
Přednáška je bezplatná a trvá asi hodinu.
Přednášet bude Šárka Maňasová přede-
vším pro ty, kteří mají zájem se svou pa-
mětí něco dělat a nenechat ji zahálet.

(red)

Prázdný a smutný 
je domov, těžko v něm

bez Tebe žít, 
v srdci nám stále zůstává

bolest a vzpomínání.

8. března vzpomeneme

4. výročí úmrtí 

pana Josefa POPIOLKA. 

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Anna, dcera Renáta, 

ze� Tomáš, vnučky Kačenka a Anička, 

syn Aleš, snacha Radka, vnuk Alánek.

25. února oslavila 

své krásné životní 

jubileum 90 let 

naše maminka, 

babička a prababička

paní Valerie
PLOTICOVÁ.

�
Hodně zdraví, štěstí, pohody 

a spokojenosti přeje 

dcera Jiřina a Jana s manželem, 

vnuci Lumír, Jiří a Radim s rodinami.

2. března oslaví 

životní jubileum 70 let

pan Jan FRÖDE
z Bohumína. 

Blahopřání - jubilea

�
Do dalších let stálé zdraví, pohodu, 

spokojenost a nezdolný optimismus přeje

manželka, dcera a syn s rodinami.

Letošní šestý ročník soutěže v mariáši
Bohumínské hrabátko se hrál jako me-
moriál Antonína Látala. Za účasti 42
hráčů se soutěž konala v areálu Na Ku-
želně. Prvenství si odnesl bohumínský
František Ileš.

Pro nezasvěcené jen tolik, že nejde 

o »karban«. Losování i stav soutěže sledu-

je počítač, napětí a požitek ze hry zvyšuje

možnost finanční výhry přímo u stolu 

a hodnotné ceny v závěru soutěže. 

Po šesti kolech, které každý hráč absol-

voval, znali organizátoři vítěze. Palmu ví-

tězství, 97 vyhraných korun a 17 bodů 

(z osmnácti možných) získal domácí Fran-

tišek Ileš, druhý byl již počtvrté trochu

smutný Arnošt Suchý a třetí místo patřilo

vratimovskému Miroslavu Šimůnkovi.

Nejmladšímu účastníkovi bylo patnáct let.

Bez odměny neodešel ani jeden z přihlá-

šených hráčů díky sponzorům, kteří do

soutěže věnovali hodnotné dary. Od DVD

přehrávače, přes mobil, topinkovač až po

upomínkové předměty. 

Organizátoři děkují za podporu organi-

zacím a firmám Elcom, Techcom, Giga-

tech, firmě Dadáková - cukrářství, vedení

mléčného baru, městu Bohumínu a sená-

toru Petru Víchovi. A také Sokolu Bohu-

mín za poskytnutí hracích prostor.

František KREJZEK

Bohumínské hrabátko 2008

Přípravný tým turnaje v mariáši Radim Blokša
a Irena Hermanová. Foto: Zdeňka Blokšová

Šli jsme do Pudlova k hájence (dnes už,
žel, shořelé), po valu k dálnici a přes Vrbi-
ci domů. Před pudlovskou
školou jsme míjeli skupin-
ku romských dětí. »Dobrý
den,« zdraví nás. Odpovídáme a já podotý-
kám: »Vidíte, romské děti, a pozdravily nás.«

Na zpáteční cestě ve Vrbici se odpojuji
od skupinky, jdu navštívit maminku zem-
řelé kamarádky. Povídáme si, až se setmí.
Loučím se a spěchám pěšky směr Bohu-

mín. V Pudlově proti mě jdou tři kluci,
mají na vodítku psa a fotbalový míč. Při-

znávám se, že jsem měla 
v té chvíli malou dušičku,
když jsem si uvědomila, že

jsou to romští kluci asi kolem dvanácti až
šestnácti let. »Dobrý večer,« - »Dobrý ve-
čer,« odpovídám a uleví se mi. Vida, učite-
lé v pudlovské škole vedou děti, aby zdra-
vily lidi, a úspěšně... milé zjištění.

Veronika SIDŽINOVÁ

Předsudky neplatí, alespoň někdy

píšete nám

Jsem členkou turistického oddílu »Život« vedeného Eliškou Tomaštíkovou. Pokud
nepodnikáme celodenní výlet do Beskyd nebo Jeseníků, domluvíme se například na
odpolední vycházku po okolí Bohumína. V lednu jsem se jedné takové zúčastnila.
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S bolestí v srdci 
vzpomínáme 
na 28. únor 

před 25 lety, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná maminka,
babička a prababička

paní Anežka
SPIEVOKOVÁ

ze Starého Bohumína. 

Děkujeme všem, kteří s námi tichou

vzpomínkou uctí její památku. 

Dcera Gertruda, vnuk Libor 

a vnučka Iveta s rodinou.

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytici květů na hrob
dáme a budeme s láskou

vzpomínat.

26. února by se dožil 

pan Ladislav
ČOPÍK
z Věřňovic 

70 let a 19. března tomu bude 15 let, kdy

nás opustil. Vzpomínají manželka Anna,

dcera Jana s manželem, vnučka Sandra 

a Michaela s manželem a Adámkem 

a celá rodina.

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

�
4. března by se dožil 

80 let 

pan Jaroslav MACHAČEK

ze Skřečoně. 

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Božena s rodinou.

Tak jako Ti z očí zářila
láska a dobrota, tak nám
budeš scházet, tatínku,

dědečku, do konce života.

4. března vzpomeneme

nedožitých 80. narozenin

našeho manžela, 

tatínka, dědečka 

pana Jaroslava MACHAČKA. 

S láskou a slzami v očích vzpomínají

manželka, synové Bře�a, Luboš s Lianou

a vnuci Karel, David a Katka.

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

nikdy nezapomene.

�
29. února 

vzpomeneme nedožité

80. narozeniny 

paní Markéty WOZNICZKOVÉ. 

S úctou a láskou vzpomínají 

dcera a syn s rodinami.

Vždy jsi rozdával štěstí,
lásku a radost. Nikdy 
na to nezapomeneme.

3. března vzpomene-

me 10. výročí úmrtí

našeho milovaného

syna

pana Zdeňka ULLMANNA, 

který by se 20. května dožil 49 let. 

S láskou vzpomínají a nikdy nezapome-

nou maminka, bratr Pavel, synové Aleš,

Zdeněk a Tomáš a manželka Radka.

Ruku Ti už nepodáme, 
abychom Ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

28. února vzpomínáme

nedožité 80. narozeniny 

paní Emilie
GRYCZOVÉ 

ze Skřečoně, 

která nás navždy opustila v prosinci 

minulého roku. Budeme na ni vždy 

vzpomínat s láskou a úctou. Dcera Irena 

s rodinou, syn Lubomír s rodinou, 

vnuci, vnučky a pravnoučata.

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

26. února 

jsme vzpomněli 

5. smutné výročí úmrtí

naší milované 

maminky 

paní Jaroslavy MICHLOVÉ
a zároveň si 1. března připomeneme 

její nedožité 80. narozeniny. 

Synové Jaroslav a Květoslav s rodinou 

a kamarádky Alena a Trudka.

Maminko, prázdné zůstalo Tvé místo 
mezi námi, chybíš nám a nic Tě nenahradí.
Čím déle s námi nejsi, tím těžší je vzpomínat

na všechno krásné s Tebou. 
Jak krásné by bylo Ti osobně poblahopřát, 

te� můžeme jen kytičku na hrob Ti dát 
a s bolestí v srdci na Tebe vzpomínat.

�
24. února jsme

vzpomněli nedožité

68. narozeniny 

naší milé manželky,

maminky, babičky,

sestry, švagrové 

a tety 

paní Ireny OLŠÁKOVÉ
z Pudlova. 

S velkou láskou a vděčností 

stále vzpomínají a nikdy nezapomenou

manžel Rudolf, 

dcera Jana s manželem Zdeňkem, 

sestra Anička s rodinou, 

bratr Bedřich s rodinou 

a vnuci Martin a David.

Vzpomínky - úmrtí
Už nikdy nemůžeš přijít ke svým příbuzným, 

popovídat si se svými známými. 
Nemůžeš poradit svým dětem, 

ani pohladit svá vnoučata. 
Tak moc nám všem chybíš... 

Za všechnu lásku a starostlivost, 
kterou jsi v životě tak štědře rozdávala, 

Ti děkujeme. 

�
Připomněli jsme si 

19. února den, 

kdy od nás 

tak nečekaně 

odešla

paní Štěpánka POTYKOVÁ, 
roz. Ligocká ze Šunychlu, 

bytem v Karviné. 

S láskou vzpomínají manžel, 

maminka, sestra, 

syn a dcera s rodinami.
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● Férová půjčka - bez po-
platku - do 48 hodin. Pokud
vám banka nepůjčí, je to vaše
cesta k penězům! Registr ne-
zkoumáme, vše diskrétně, 
i pro matky na MD, přijedu!!
✆ 739 428 152.

● Nejschvalovanější neban-
kovní půjčky! Kdo mě osloví,
tomu pomůžu! Bezplatně! Rych-
le! Pro matky na MD, zaměst-
nance i důchodce!!! Registr
nás nezajímá, ✆ 604 587 354.

● Prodávám včelí med kvě-
tový a medovicový z Jeseníků,
✆ 601 549 575.

● Hledám dům ke koupi,
✆ 604 941 788.

● Pronajmu nebytové pro-
story po rekonstrukci, 4 míst-
nosti, 90 m2, ✆ 603 215 294.

● Prodám stavební poze-
mek 3 200 m2 v Rychvaldě, 
✆ 723 343 102.

● Pokládka plovoucích
podlah, PVC, lina, koberců,
obkládání schodiš�, nivelace,
broušení starých podlah včetně
lakování atd. ✆ 604 265 861.

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

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

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

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

● Koupím jakýkoliv dr.
byt, event. rodinný dům, po-
zemek v Boh. a okolí, pouze od
přímého majitele! Platba v ho-
tovosti, ✆ 777 979 158.

● Prodám výčepní a chla-
dicí zařízení, chladicí vitrínu

na nápoje, barové židle, ✆ 
731 044 338.

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

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

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

● Koupím byt na ul. Tovární,
2+1 nebo 0+1, ✆ 732 328 983.

● Pronajmu byt 2+1, ulice
Mírová, v současné době re-
konstrukce, volný od 1.3.
2008, ✆ 775 314 402.

● Hledám spolehlivou fir-
mu ke zhotovení cca 80 m2

zámkové dlažby u rod. domku,
✆ 605 581 443.

● Nabízíme práci ve sta-
vebninách Stavmat Bohu-
mín, požadujeme znalost v o-
boru stavebnictví. Kontakt:
608 844 809.

● Opravy dámských, pán-
ských a pracovních oděvů. Do
opravy se přijímají věci čisté.
Telefon: 728 597 581.

● Realitní agentura Prima při-
jme makléře, ✆ 604 941 788.

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

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

Hodinářství ROFI
Nerudova 1157, Bohumín
Šárka Ďuráková Vojnarovská

Odp. vedoucí Karel Vojnarovský

ZAJIŠŤUJEME SERVIS mechanic-
kých i Q budíků, hodin i značko-
vých hodinek SE ZÁRUKOU.

Výměna skel, řemínků a baterií
na počkání S ROČNÍ ZÁRUKOU.

Mobi l :  605 506 432

inzerce

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

TEXTIL pprrooddeejjnnaa  vv  bbuuddoovvěě  kkiinnaa NOVÁ KOLEKCE
Nabízíme: ● dámský a pánský textil ● ložní prádlo české výroby
● spodní prádlo Andrie Po - pá 9 - 17 hodin so 8 - 12 hodin
Kontakt 739 008 346 Těšíme se na Vás!

MEDITAČNÍ A RELAXAČNÍ CVIČENÍ
zaměřené na:

✓ uvolnění napětí a stresu
✓ nalezení vnitřní rovnováhy
✓ posílení imunity
✓ zlepšení intuice
✓ zlepšení koncentrace
✓ schopnost »vypnout« mozek
✓ umění vnitřní komunikace

Monika Gil, mob.: 775 061 361

KAŽDÉ ÚTERÝ
ve 20.00 hodin 

v klubovně 
kulturního domu 

Dolní Lutyně. 
Cena 50,- Kč

ZATEPLETE SI VÁŠ DŮM! NEČEKEJTE NA ZDRAŽENÍ
POLYSTYRÉNU A OBJEDNÁVEJTE JIŽ TEĎ!!!

Nejširší nabídka kvalitních 
zateplovacích systémů 
na SEVERNÍ MORAVĚ

Nabízíme kompletní sortiment 
sádrokartonových konstrukcí

V prodeji také tepelné izolace ISOVER ORSIL,
ROCKWOOL

CHCETE STAVĚT??? POTŘEBUJETE ZDIVO??? 
Využijte výstavních slev na zdivo 
Wienerberger Porotherm a Ytong.

Kontaktujte p. Gřeškovou, tel. 597 578 569, 737 238 594
nebo e-mail:greskova@aastavebniny.cz. 

AKCE ČASOVĚ OMEZENÁ
s možností vývozu do 15.3.2008

Kde nás najdete: Betonářská 1, Ostrava-Muglinov, 712 00
Více informací  naleznete na:

www.aastavebniny.cz

! !
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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!



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 28. února do 14. března Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
■ 4.3. v 17 hodin SPISOVATELKA VĚRA ŘEHÁČ-
KOVÁ zavítá do knihovny. Knihovna K3 Bohumín,
30 Kč.

OSTATNÍ KULTURA

■3. - 30.3. Výstava UČITELÉ I JINAK. Vernisáž 3.3.
v 17.17 hodin. Školní družina ZŠ, ulice Čs. armády.
■ 12.3. v 15.30 hodin STROMY A OKRASNÉ KE-
ŘE. Cyklus přednášek pro širokou veřejnost, před-
náší Zdeněk Vajter, dům PZKO Bohumín.
■ 13.3. ve 14 hodin NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNO-
VÁNÍ PAMĚTI. Určeno především pro seniory,
ZŠ Čs. armády, přednáší Šárka Maňasová, � se-
kretariát školy, ☎ 596 012 641.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ 29.2. v 18 hodin ARCHEOLOGICKÝ OBJEV
STOLETÍ. Speleolog Josef Wagner a jeho tým ob-
jevili v podzemí bájný poklad - přednáška s data-
projekcí. Salón Maryška, nám. T. G. Masaryka, 
� Kamila Smigová, ☎ 606 847 612.
■ do 13.3. TANEC V RÁMECH. Výstava Kateřiny
Kočí z Bohumína-Skřečoně, šestnáctileté stu-
dentky oboru užité fotografie Střední umělecké
průmyslové školy v Ostravě. 
■ 1.3. Výjezd na KULINÁŘSKÝ FESTIVAL do pol-
ských Zebrzydowic. � Kamila Smigová.
■ 3.3. v 17. hodin Cvičíme jógu s Aničkou. Nená-
ročné cvičení na židlích, � Helena Červenková,
☎ 721 828 610.
■ 4.3. v 17 hodin PSYCHOLOGIE PÍSMA. Druhá
lekce cyklu grafologie, vstupné 120 Kč, � Kravčí-
ková, ☎ 731 417 155.
■ 5.3. v 17 hodin ZDRAVÍ Z PŘÍRODY. Přednáška,
� Helena Červenková.
■ 7.3. v 18 hodin AHWAHNEE - CESTOPIS PET-
RA PIECHOWICZE s dataprojekcí, hudbou a ko-
mentářem, � Kamila Smigová.
■ 10.3. v 17 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Cvičení 
s Annou Balcárkovou.
■ 11.3. v 17.30 hodin DEN PRO ADRU.

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.

■ 29.2. v 17 hodin TVOŘIVÝ PODVEČER PRO ŽE-
NY. Učíme se plést košíky, pouze na objednávku,
RC Slůně.

K3 BOHUMÍN 
Studentská 781,

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

■ 29.2. v 19 hodin KONCERT SKUPINY KAME-
LOT. Kino, 170 Kč.
■ 1. a 2.3. 8 až 18 hodin PO STOPÁCH DINO-
SAURŮ NA INTERAKTIVNÍ VÝSTAVĚ. Foyer 
kina K3 Bohumín, 20 Kč.
■ 8.3. v 19 hodin RŮŽE Z ARGENTINY. Divadelní
představení s Janem Přeučilem v hlavní roli, kino
K3 Bohumín, 175 Kč.
■ 11.3. v 15 hodin SOUTĚŽ JAKO VEŘEJNÁ
SHOW. Druhé semifinálové kolo, ve kterém se ut-
kají žáci ZŠ, ulice Čs. armády a ZŠ, tř. Dr. E. Bene-
še, kino.
■ 14.3. v 18 hodin RADOST ZE ŽIVOTA A JEHO
SMYSL NENÍ UMĚNÍ. O automatické kresbě
podle data narození a jména, Jeskyňka Bohumín,
200 Kč.
■ 15.3. 8 až 17 hodin VELIKONOČNÍ JARMARK -
ZPÁTKY K TRADICÍM JARA. Náměstí T. G. Ma-
saryka, kino, v 9, 11, 13, 15 hodin promítání Pat a
Mat, 10 Kč.

KINO K3 - FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

■ 28.2. v 19 hodin KAUZA CIA. Romantický thril-
ler USA, přístupný od 15 let, 60 Kč.
■ 1. - 2.3. v 19 hodin HITMAN. Francouzský akč-
ní film, přístupný od 12 let, 60 Kč. 
■ 2.3. v 10 hodin TULÁČEK. Filmové představení
pro děti.  
■ 5.3. v 9 hodin VÁŠEŇ A CIT. Filmový klub pro
seniory.
■ 6. - 7.3. v 19 hodin KURZ NEGATIVNÍHO MYŠ-
LENÍ. Norská černá komedie, přístupný od 12 let,
70 Kč.
■ 9.3. v 10 hodin KOUZELNÁ ROMANCE. Filmo-
vé představení pro děti. 
■ 9.3. v 19 hodin SVATBA NA BITEVNÍM POLI.
Česká komedie, přístupný od 12 let, 75 Kč. 
■ 13. - 14.3. v 19 hodin AMERICKÝ GANGSTER.
Thriller USA, přístupný od 15 let, 65 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 3. AŽ 28.3. VOLEJTE LINKU... Výstava Sboru
dobrovolných hasičů Kopytov, malá galerie kni-
hovny.
■ 4.3. v 15 hodin ČÍTÁRNIČKA PRO NEJMENŠÍ
- SE ZVÍŘÁTKY ZA POHÁDKOU. Dětské oddělení
knihovny K3 Bohumín.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 5.3. v 9 hodin MĚSTSKÉ KOLO V RECITAČNÍ
SOUTĚŽI. Pro žáky základních škol. Informace Lý-
die Balcárková. 
■ 8.3. v 10 hodin KERAMICKÁ DÍLNA PRO 
RODIČE S DĚTMI - glazování, informace Lýdie
Balcárková.
■ 12.3. v 10 hodin MĚSTSKÉ KOLO VE ZPĚVU 
LIDOVÝCH PÍSNÍ. Pro žáky základních škol, infor-
mace Lýdie Balcárková.
■ 3.3. v 19 hodin TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚ-
LÉ. Sál DDM, informace Lýdie Balcárková.

PLESOVÁ SEZÓNA

■ 1.3. v 19 hodin ŠIBŘINKY V SOKOLOVNĚ
v Záblatí. K tanci hraje skupina ALSET, v programu
zatančí Moravský folklorní soubor Ševčík a zahra-
je hudecká skupina Cvrčci, domácí kuchyně a ob-
čerstvení, sokolovna Záblatí, � Blanka Freitago-
vá, ☎ 721 218 307. 

SPORT

■ 28.2. v 16 hodin Sokol Bohumín B - Sokol Bohumín
C. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH, kuželna
TJ Sokol Bohumín, � Erich Kica, ☎ 736 154 613.
■ 6.3. v 7 hodin Polanka - Stará Bělá. PĚŠÍ 
TURISTIKA - cca 10 km, � Eliška Tomaštíková, 
☎ 731 883 947.
■ 6.3. v 16 hodin Sokol Bohumín C - VOKD Poruba
D. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH, kuželna
TJ Sokol Bohumín.
■ 3.3. od 12 do 16 hodin BĚH DO SCHODŮ
v Penzionu ve věži.
■ 8.3. v 10 hodin Sokol Bohumín A - Hranice.
PŘEBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
V KUŽELKÁCH, kuželna TJ Sokol Bohumín.
■ 9.3. v 9 hodin Viktorie Bohumín A - Slavoj Český
Těšín. OKRESNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV V ŠACHU,
sokolovna Starý Bohumín, � Ladislav Chrobo-
ček, ☎ 596 033 243
■ 13.3. v 16 hodin Sokol Bohumín B - VOKD Poru-
ba C. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH, kužel-
na TJ Sokol Bohumín.

PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA

PO 6 - 8 hodin - kondiční plavání,
12 - 21 hodin - veřejnost,

ÚT - ČT 6 - 8 hodin - kondiční plavání,
8 - 12 hodin - plavecká škola Bospor,
12 - 21 hodin - veřejnost,

PÁ 11 - 21 hodin - veřejnost,
víkendy a svátky: 8 - 21 hodin - veřejnost. 
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Na plese školy bylo veselo
Základní škola v Bohumíně-Skřečoni je jednou z mála, která

pořádá tradiční školní ples. A ten letošní byl opravdu vydařený.
Přítomné dámy byly již u vstupu obdarovány krásnou květinou,
líbily se i taneční ukázky klubu Domino z Orlové. K výborné atmo-
sféře přispěla příjemná hudba, občerstvení všeho druhu a bohatá
tombola. Více než 200 »plesajících« se skvěle bavilo až do rána.
Děkujeme všem sponzorům za ceny do tomboly, rodičům našich
žáků a především členům výboru SRPDŠ při ZŠ Skřečoň za výbor-
nou organizaci plesu. Vedení ZŠ Bohumín-Skřečoň

Haló, pane karnevale! 
Račte dále... zvaly děti z Mateřské školy Na Pískách v Bohumí-

ně Záblatí. Karneval proběhl 2. února tradičně v záblatské Soko-
lovně. Stejně jako vloni v ní byla spousta spokojených dětí, rodičů
a hostů. V rytmu dětských písní a pod taktovkou soutěží a tanců
sál roztančily nejen děti a paní učitelky, ale i jejich rodiče. Děkuje-
me všem, kteří se podíleli na organizaci karnevalu, a Sokolu Záb-
latí za poskytnutí prostoru k organizaci celé akce. Budeme se těšit
za rok na shledanou. Text a foto: Dana ŠÍMOVÁ

Plesová sezóna končí
Pod záštitou starobohumínské farnosti se 1. února konal 5. far-

ní ples. Jeho návštěvníci si pochvalovali dobrou hudbu, příjem-
nou atmosféru a bohatou tombolu, do které přispělo mnoho bo-
humínských firem a podnikatelů. Společenský večer se uskutečnil
v sále PZKO Bohumín. Pořadatelé děkují všem sponzorům a dár-
cům za ceny do tomboly. Pavel KOCH

Krásný ples Domova Jistoty
Slavnostní ples klientů Domova Jistoty na Koperníkově ulici

proběhl 8. února v Kasssi klubu. Hosté se pořádně vytančili za
doprovodu Zoltana Botoše. Hlavní cenu tomboly - plavenku do
bohumínského Aquacentra věnovala firma Intermeta Ostrava.
Velice rádi bychom také za naše klienty na ulici Koperníkově po-
děkovali Dagmar Knýblové, majitelce Centra zdraví a relaxace -
Solné jeskyně Bohumín, za sponzorský dar, který věnovala do
tomboly. Zároveň patří poděkování i veškerému personálu jes-
kyňky za milé a vstřícné chovaní při našich pravidelných návště-
vách. Text a foto: Jiří TRUCLA

Foto: Lucie Kochová 

Hlavním hostem programu 13. plesu Bonatrans Group, a.s. byl 8.
února v Domě kultury ŽDB Group Michal David. A jeho »staré
dobré pecky« dokázaly plesající pořádně rozparádit. Foto: Vít Chylek


