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Maryška nabídla Polákům české Velikonoce 

Celkem 42 čestných dárců
krve, kteří v loňském roce
dosáhli na některý z limitů,
za něž Český červený kříž 
uděluje Janského plakety 
a Zlaté kříže, ocenili 4. břez-
na odpoledne bohumínští
radní. Za jejich ušlechtilou
pomoc jim město kromě věc-
ných dárků věnovalo také
permanentku na filmová před-
stavení i finanční odměnu.

»Těší nás, že je počet čestných
dárců stále vysoký. Letos nás pří-
jemně překvapilo, že je mezi nimi
stále více mladých lidí, kteří k dár-
covství našli vztah a cítí tak 
zodpovědnost za záchranu lidské-
ho života. Dárců krve si velmi vá-
žíme a chceme jim touto cestou
poděkovat za jejich ochotu pomá-
hat druhým. Začali jsme s jejich

oceňováním spontánně po povod-
ních v roce 1997, kdy jsme úzce
spolupracovali s Českým červe-
ným křížem,« řekla místosta-
rostka Věra Palková.

Oceněno bylo 6 žen a 36
mužů. Roman Porwolik jako
jediný bohumínský dárce zís-
kal za více než 120 bezplatných
odběrů Zlatý kříž II. třídy, dal-
ších šest dárců obdrželo za 80
bezplatných odběrů Zlatý kříž
III. třídy. Ocenění se od rad-
ních dočkalo také čtrnáct ob-
čanů, kteří za 40 bezplatných
dárcovství krve obdrželi Zlaté
plakety Jana Janského. Oceně-
no bylo také 21 Bohumín-
ských, kteří darovali svou krev
bezplatně dvacetkrát a stali se
tak držiteli Stříbrné Janského
plakety.

Lucie BALCAROVÁ

Součástí přijetí na radnici je i malé pohoštění a neformální diskuze s oce-
něnými dárci. Čerstvý nositel Zlatého kříže II. třídy Roman Porwolik 
je na snímku první zprava. Foto: František Krejzek

Město odměnilo čestné dárce krve

O mimořádný zájem ná-
vštěvníků se postaral nejen
stylově vyzdobený velikonoční
stůl a řada dekorací, včetně
ručně vyřezávaných kraslic,
ale i atypické pokrmy, kterými
se Bohumínští rozhodli zau-
jmout porotu. »Polští přátelé
měli na svých stolech většinou
krásně vypadající a chutné veli-
konoční dorty, koláče, buchty,
cukroví nebo bábovky. My jsme
vsadili na slané výrobky a také na
to, co mají rádi zejména muži, na
maso a masné výrobky,« popisu-
je atmosféru festivalu Martina
Steinová a doplňuje: »Na náš
stůl jsme připravili většinou speci-
alitky. Chu�ovky ve slaném pro-

vedení, různé sýrové variace od
rolád, přes játrovou paštiku, spe-
ciálně upravené maso v bylinkové
krustě, až po originální veliko-
noční vepřovou tlačenku nebo

tradiční utopence. Vrcholem se
staly dva velké bochníky chleba.
Rozkrojili jsme je a uprostřed je
vyzdobili velikonočními kraslice-
mi.« (red)

Přehlídka velikonočního jídla a tradic proběhla 1. března 
v Zebrzydowicích. Z Bohumína vyrazili k sousedům do Pol-
ska příznivci občanského sdružení Maryška, kteří nás repre-
zentovali již vloni. Tentokrát si ze soutěže odvezli druhé místo
za bochníky chleba vyzdobené velikonočními kraslicemi.

Na přehlídce v Zebrzydowicích
Maryška získala druhé místo za
bochník ozdobený kraslicemi.

Foto: archiv OS Maryška
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Služby poskytované nájem-
cům bytů a nebytových pro-
stor (NP) nakupuje město Bo-
humín od různých dodavatelů.
Celkové náklady takto nakou-
pených služeb pak rozúčtová-
vá nájemcům městských bytů
a nebytových prostor podle
předem stanovených pravidel.
Bu� podle počtu osob v bytě,
náměrů na jednotlivých mě-
řidlech, započitatelné podla-
hové plochy bytu, počtu komí-
nových průduchů či počtu by-
tů v domě. Vypočtené náklady
za neobsazené byty a NP hradí
město.

Termín doručení vyúčtování
služeb spojených s užíváním
bytů a NP je stanoven na 30.
dubna. Do tohoto termínu bu-
de vyúčtování na konečné spo-
třebitele odesláno prostřed-
nictvím České pošty, kurýrem

Vyúčtování služeb v městských bytech - 1. část
Blíží se termín pro vyúčtování služeb v městských bytech.

Připomeňme si, jak se služby zajišťované městem rozúčtová-
vají mezi jednotlivé nájemce.

městského úřadu nebo doru-
čeno domovníky a správci 
u těch domů, kde je zřízena
domovnická či správcovská
činnost.

Na jednotli-
vé nájemce by-
tů a NP se vyúčtovávají pouze
dodané služby spojené s užívá-
ním bytů nebo NP. Ty jsou bě-
hem roku hrazeny zálohově.
Nájemné se nevyúčtovává, je
stanoveno výpočtem dle čtve-
rečních metrů.

Jak se tedy rozúčtovávají
jednotlivé služby?

U studené vody (SV) se jed-
ná o rozúčtování spotřeby na-
měřené dodavatelem vodného
a stočného - Severomoravský-
mi vodovody a kanalizacemi
Ostrava, a. s. (SmVaK) na fak-
turačním vodoměru v domě.
Spotřeba je měřena v metrech

krychlových (m3). Tato služba
se rozúčtovává podle náměrů
poměrových měřidel (vodo-
měrů) v případě, že byty nebo
NP jsou po celé zúčtovací ob-
dobí osazeny poměrovými mě-
řidly, nebo podle počtu osob
bydlících v domě v případě,

kdy v bytech
nejsou pomě-
rová měřidla.

Spotřeby z poměrových mě-
řidel v bytech a NP jsou upra-
veny koeficientem, který je vy-
počten jako podíl mezi namě-
řenou a vyfakturovanou spo-
třebou firmou SmVaK, a spo-
třebou naměřenou na všech
poměrových měřidlech v by-
tech a NP.

Celkový náklad na teplou u-
žitkovou vodu (TUV) je slo-
žen z nákladů na:

- spotřebu SV pro výrobu
TUV měřenou v metrech
krychlových (měřeno nebo vy-
počteno v kotelně dodavatele
tepla a TUV)

- spotřebu tepla pro ohřev
SV měřenou v gigajoulech (GJ)
(měřeno nebo vypočteno v ko-
telně dodavatele tepla a TUV).

Náklad na SV pro TUV se
rozúčtovává podle stejných
kritérií jako náklad na SV.

Náklad na teplo spotřebova-
né pro ohřev SV se rozúčtuje
na konečné spotřebitele (ná-
jemce bytů a NP) dle vyhlášky
č. 372/2001 Sb. v platném zně-
ní takto:

- 30 procent z celkového ná-
kladu tvoří základní složka
(ZS), která je rozúčtována
podle m2 stanovených pro
TUV ve všech bytech a NP, 

- 70 procent z celkového ná-
kladu tvoří spotřební složka
(SS), která je rozúčtována
podle spotřeb naměřených na
poměrových měřidlech (m3)
ve všech bytech a NP.

(Dokončení v příštím čísle)

Marcela PŘIBYLOVÁ, 
majetkový odbor

f inance

Na každém z těchto praco-
viš� lze získat výpisy z katastru
nemovitostí, obchodního a živ-
nostenského rejstříku. Čtvr-
tým ověřeným výpisem je vý-
pis z rejstříku trestů, který lze
nově získat také na základě 
úředně ověřené plné moci.

Všechny typy výpisů lze vy-
stavit na počkání, správní po-
platky jsou stanoveny násle-
dovně: u výpisu z katastru ne-
movitostí, živnostenského a ob-
chodního rejstříku zaplatí ob-
čan 100 korun za první stranu
a za každou následující stranu
50 korun, u výpisu z trestního
rejstříku je cena stanovena na
50 korun za výpis. U živno-
stenského rejstříku, vydaného
na živnostenském odboru, je
cena 15 korun za stranu. 

Pokud občan žádá o výpis 
z katastru nemovitostí, je nut-
né aby znal předem katastrální
území a číslo listu vlastnictví
(nebo číslo parcely či jednot-
ky). 

Všechna tři pracoviště jsou
od března rovnocenná a může-
te na kterémkoliv žádat o ově-
řený výpis, pouze v případě
požadavku na snímek či kopii
katastrální mapy je třeba na-
vštívit ohlašovnu (dveře č. 104
v přízemí hlavní budovy).

Michal KOLOVRAT, 
organizační odbor

Od ledna tohoto roku lze využít služeb projektu Czech Po-
int k získání ověřeného výpisu z informačního systému veřej-
né správy. Na radnici jsou zřízena celkem tři pracoviště, a to 
v hlavní budově na ohlašovně a matrice, ve vedlejší budově na
živnostenském odboru.

Meandr může i chutnat
Ochutnejte Bohumínský meandr, který pro Turistické infor-

mační centrum při Městském úřadě v Bohumíně vyrábí pekárna
Na Růžku. Preclík ve tvaru připomínajícím protržený meandr na
Odře v úseku mezi Starým Bohumínem a soutokem Odry s Olší
můžete za pětikorunu zakoupit přímo u výrobce nebo v informač-
ním centru radnice. Slané pečivo má minimálně třítýdenní trvan-
livost, je balené a na etiketě se dozvíte základní informace o pří-
rodní památce Hraniční meandry Odry. (lum)

Foto: František Krejzek

Czech Point znamená další
rozšíření služeb občanům
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Termíny březnových licitací městských bytů 

I Byt na ulici Štefánikově
932, 1+2, kategorie I., číslo

bytu 1, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 51,93 m2, pro
výpočet nájemného 50,34 m2.
Prohlídka bytu 13.3. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
17.3. v 16 hodin. 

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

lo bytu 14, 3. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 31,18 m2,
pro výpočet nájemného 28,86
m2. Prohlídka bytu 11.3. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 17.3. v 16.15 hodin.

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

lo bytu 49, 9. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 29,68 m2,
pro výpočet nájemného 28,11
m2. Prohlídka bytu 13.3. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 17.3. v 16.30 hodin.

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

30, 3. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 29,65 m2, pro vý-
počet nájemného 28,68 m2.
Prohlídka bytu 18.3. od 8.30
do 9 hodin. Licitace se koná
19.3. v 16 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 25.3.
od 8.35 do 9.05 hodin. Licita-
ce se koná 26.3. v 15.45 hodin.

I Byt na ulici Janáčkově
804, 1+1, kategorie II., číslo

bytu 6, 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 52,10 m2, pro
výpočet nájemného 48,10 m2.
Prohlídka bytu 20.3. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
26.3. v 16 hodin.

I Byt na ulici Trnkové 322,
1+2, kategorie II., číslo bytu

1, 1. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 58,09 m2, pro výpo-

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

Předpokládejme tedy, že
množství odvedené odpadní
vody se rovná množství vody
do nemovitosti dodané, tento
údaj je zároveň podkladem pro
vyúčtování stočného. Výpočet
ceny za odvedené množství
odpadní vody (stočné) se pak
vypočítá jako součin ceny pod-
le cenových předpisů a změře-
ného objemu dodané vody. 

Vzhledem k tomu, že město
Bohumín provozuje pouze
malou část kanalizačních stok,
jsou provozní náklady a tedy 
i cena za odvedení vody do
těchto stok, vypočítaná podle

cenových předpisů, výrazně
vyšší. Proto se radní pro za-
chování »prin-
cipu solidari-
ty« rozhodli 
účtovat tuto cenu shodně jako
majoritní vlastník stokové sítě
- společnost SmVaK Ostrava,
a. s. V Bohumíně se tedy ce-
nou podle cenových předpisů
rozumí cena stanovená touto
společností a pro rok 2008 či-
ní 23,44 korun za 1 m3 odvede-
né odpadní vody.

Te� se dostáváme k tolik
diskutované otázce, zda je
možné účtovaný objem od-

padní vody snížit. Je, ale….
Jestliže odběratel vodu doda-
nou vodovodem zčásti spotře-
buje bez vypuštění do kanali-
zace a toto množství je
PROKAZATELNĚ vyšší než
30 m3 za rok, lze je vyjmout ze
zpoplatnění za odvádění.
Množství vypouštěné odpadní

vody do kana-
lizace se pak
zjistí bu� mě-

řením nebo odborným výpo-
čtem podle technických pro-
počtů předložených odběrate-
lem a ověřených provozovate-
lem, pokud není předem do-
hodnuto jinak. 

Prakticky je tato citace ze zá-
kona použitelná pro případy,
kdy se voda spotřebovává na-
příklad ke kropení (zeměděl-
ská výroba) či v potravinářské
provozovně (výroba nápojů),

málokdo totiž třiceti kubíky
pitné vody z vodovodu zalije
zahradu. Musíme brát zřetel 
i na to, že ani takto velké
množství (původně pitné) vo-
dy z bazénu nelze jen tak vy-
pustit na zahradu, jde totiž 
o vodu odpadní a tak bychom
s ní měli i nakládat.

Na závěr je třeba říct, že
stočné je vlastně úplata za
službu - službu spojenou s od-
vedením, případně čištěním či
zneškodněním odpadní vody.
Placení stočného bychom asi
měli brát trochu víc samozřej-
mě, stejně tak, jak se nám zdá
samozřejmé platit za dodávku
elektrické energie či plynu,
bez kterých si jistě svůj život
nedovedeme představit.

Petra KIŠKOVÁ,
majetkový odbor

aktuálně

Nová pravidla ve výběru stočného - 3.část
V předchozím čísle OKA jsme se snažili čtenářům objasnit,

jak se určuje objem vypouštěné odpadní vody z nemovitostí,
jmenovali jsme jednotlivé způsoby stanovení objemu (ne vždy
se totiž jedná o měření) a také se zmínili o tom, který způsob
je používán v Bohumíně. Dnes se dozvíme, jak se vypočítá
stočné a zda je možné výši účtovaného stočného ovlivnit. 

čet nájemného 55,59 m2. Pro-
hlídka bytu 20.3. od 8.30 do 9
hodin. Licitace se koná 26.3. 
v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Okružní 1087,
0+2, kategorie I., číslo bytu

1, 1. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 53,53 m2, pro výpo-
čet nájemného 49,99 m2. Pro-
hlídka bytu 20.3. od 8 do 8.30
hodin. Licitace se koná 26.3. v
16.30 hodin.

I Byt na ulici Trnkové 306,
1+1, kategorie II., číslo bytu

6, 2. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 56,33 m2, pro výpo-
čet nájemného 50,33 m2. Pro-
hlídka bytu 20.3. od 9.05 do
9.35 hodin. Licitace se koná
26.3. v 16.45 hodin. (vach)

Zástupci města jednali 5. března s Ředi-
telstvím silnic a dálnic o trasách, po kte-
rých bude dopravován materiál na stavbu
dalšího úseku dálnice D47 od Starého Bo-
humína po státní hranici ve Věřňovicích.
Požadavek byl jednoznačný. Využít takové
možnosti vedení dopravy nákladních auto-
mobilů, které by se vyhnuly zástavbě v No-
vé Vsi a Skřečoni. Po zprovoznění ostrav-
sko-bohumínského úseku dálnice se reálná
situace, oproti původně plánované, změni-
la. Doprava od Ostravy by se tedy mohla

vyhnout průjezdu Vrbicí i Pudlovem využi-
tím dálnice, trasa od Karviné je v jednání.
Jako nejschůdnější se jeví komunikace na
soukromém pozemku podél areálu »letiště«.
V prvních měsících, do vybudování sou-
běžné obslužné komunikace podél budoucí
dálnice, se však pravděpodobně provozu
po ulici Opletalově nevyhneme. Tento ča-
sový úsek by však podle stavbařů měl trvat
jen dva až tři měsíce. Jednání však budou
pokračovat a my vás budeme o všem infor-
movat. Text a foto: František KREJZEK

Pohled na skrývku zeminy budoucího úseku
dálnice D47 ze Slezské ulice.

O trase k výstavbě dalšího úseku dálnice D47 se jedná



Od chvíle, kdy město zís-
kalo do svého majetku kul-
turní památku Národní dům
(původní název Pod zeleným
stromem) ve Starém Bohu-
míně, se schází pravidelně
tým pro její rekonstrukci.

Při posledním jednání posu-
zovali jeho členové možnosti
budoucího prostorového uspo-
řádání a využití objektu. Prvky
památkově chráněné budovy
zůstanou zachovány, stejně ja-
ko většina budoucích aktivit,
které v minulosti určovaly cha-
rakter společenského centra 
a hotelu pod jednou střechou.

Čas však změnil i historické
potřeby uživatelů domu »Pod
zeleným«, a tak kromě ubyto-
vací kapacity, restauračního
provozu, společenského sálu 
a kuchyně tady uvažuje pra-
covní tým s muzeem, infor-
mačním centrem, banketkami,
kavárnou nebo vinárnou a par-
kovištěm pro hotelové hosty
namísto původních stájí pro
kočárové koně.

Rozhodování je o to složitěj-
ší, že v dnešní době je nutno
dodržet hygienické, požární,
bezpečnostní a památkové před-
pisy a přitom nabídnout ná-

vštěvníkům útulný prostor
historického charakteru v mo-
derním pojetí.

Kuchyně zůstane v přízemí,
jak tomu bylo u původního
hotelu. Na ni bude navazovat
restaurace s kavárnou. Velký
sál v prvním patře bude okny
hledět na náměstí. Hotelové
pokoje dostanou vlastní soci-
ální zařízení. Prostory muzea
musí splňovat muzejní zákony,
parkoviště musí mít lapače 
oleje a při celé akci musí být
dodrženy další desítky podmí-

nek, které památkáři při re-
konstrukci požadují.

Národní dům na náměstí
Svobody ve Starém Bohumíně
by měl být »výstavním pouta-
čem - bilboardem - města«, jak
v diskuzi podotkl Jiří Spáčil,
člen sdružení Přátel bohumín-
ské historie. 

Náklady ani termíny zapo-
četí rekonstrukce zatím nejsou
stanoveny, o dalších přípra-
vách budeme průběžně infor-
movat.

František KREJZEK

Dnešní stav památkového objektu již volá po rekonstrukci. 
Foto: archiv města

Národní dům pod drobnohledem
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pozvánka

Město se drží své »nulové to-
lerance« a v případě, že neo-
právněný nájemce dobrovolně
byt neopustí, nastupuje vykli-
zení soudní! To pak nastává si-
tuace, kdy přijede soudní vyko-
navatel a za účasti městské po-
licie nebo justiční stráže, vyklí-
zecí čety a zámečníků zpřístup-
ní byt a povinnou osobu nechá
vyklidit. Vyzve ji, aby si vzala
své osobní věci a opustila byt.
V případě, že o věci, které má
povinný v bytě, nemá zájem 
a sdělí, jak s nimi naložit, jsou
např. vyvezeny na skládku, ne-
bo uskladněny ve skladovacích
prostorech města. Pouze však
na 6 měsíců a pokud si povinní

uskladněné věci v této době ne-
vyzvednou, je podáván návrh na
jejich prodej.

V březnu jsou
plánována dal-
ší soudní stěhování, ale v tom-
to případě půjde o exekuci s by-
tovou náhradou. Bytová ná-
hrada je však pouze přístřeší na
dobu, než si dotyčná osoba na-
jde jiné bydlení. Přístřeší se
přiděluje nejdéle na 3 měsíce 
a jedná se o místnost se stude-
nou vodou, s vytápěním na tu-
há paliva a s elektřinou.

V současné době jsme v soud-
ním sporu s několika dalšími
nájemníky, kteří neplní řádně
své povinnosti a po skončení

nájemní smlouvy nebo po uply-
nutí výpovědní lhůty se odmítli
dobrovolně vystěhovat z bytu.
Veškeré náklady s tímto spoje-
né musí uhradit dlužník a bu-
dou po něm vymáhány spolu 
s ostatními dluhy. Ve většině
případů, které řešíme, se setká-

váme s tím, že
nájemci nepl-
nící si své po-

vinnosti, neberou vážně naše
varování a myslí si, že k soud-
nímu jednání nedojde. Opak je
však pravdou a čeká je nemilé
překvapení v podobě předvolá-
ní k soudnímu jednání a ná-
sledně pravomocný rozsudek. 

Jestliže se dostanete do situ-
ace, kdy nebudete schopni pl-
nit své povinnosti nájemce, do-
stavte se na majetkový odbor 
a svůj problém řešte! Je možno
sjednat např. splátkový kalen-
dář nebo najít jiné řešení.

Ten, kdo již takovýmto způ-
sobem městský byt ztratil, ne-
má šanci v budoucnu opět zís-
kat městský byt a musí si hledat
ubytování v jiném bytovém fon-
du. Město Bohumín chce pro-
najímat byty pouze nájemcům,
kteří si řádně plní své povin-
nosti vyplývající z nájemní smlou-
vy a ze zákona č. 40/1964 Sb.
Občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisů. Pro neplati-
če není v městských bytech místo.

Každý uvolněný byt po soud-
ním stěhování, pokud jde o byt
standardní kvality I. a II. kate-
gorie, jde po opravách do lici-
tačního řízení. Uvolněný byt
III. a IV. kategorie se již dále
neobsazuje. Do budoucna plá-
nuje radnice tyto byty opravo-
vat na byty standardní kvality
I. a II. kategorie.

Zuzana HANUŠOVÁ, 
majetkový odbor

Soudní stěhování není planou hrozbou
Je zde začátek nového roku a opět je ve znamení podávání

výpovědí z nájmu bytu, neprodlužování nájemních smluv a e-
xekucí. Od 1. ledna bylo již uskutečněno 5 soudních vystěho-
vání a ve všech pěti případech byli bývalí nájemníci vystěho-
váni bez bytové náhrady. 

Záměr pronájmu
pozemků

Pozemky parcelní čísla 629,
630 a 631 v katastrálním úze-
mí Vrbice jsou dle územního
plánu zařazeny v zóně městské
zeleně, funkční využití louky 
a pastviny. Nachází se u kru-
hového objezdu ve Vrbici ved-
le soukromého objektu. Pozem-
ky se pronajímají za účelem ú-
držby, není možné je využít 
k zastavění. Informace o pro-
nájmech pozemků obdržíte na
majetkovém odboru, č. dveří
101 B v budově čp. 225, příze-
mí, tel. 596 092 228, e-mail:
holeszova.jana@mubo.cz.

(hol) 

Petr Muk zazpívá 
na Osobnosti roku

Vyhlašování Osobnosti roku
2007 se bude konat 27. března
v sále kina. Od 18 hodin bu-
dou oceněny osobnosti na poli
sportu i kultury. V rámci gala
večera v programu vystoupí
tanečníci souboru Radost, bo-
humínské sokolky i kouzelník
Petr Dluhý. Hostem večera
bude od 19.30 hodin Petr Muk
se svým hudebním doprovo-
dem. Vstupné 110 Kč. (red)

paragrafy
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Bude se diskutovat zejména
o Rafinérském lesíku. Do při-
pravovaného projektu realiza-
ce je možno vnést vlastní ná-
pady a návrhy. Zatím je připra-
ven projekt, kde jsou dvě dět-
ská hřiště, dřevěná vyhlídková
věž, běžecké trasy s místy pro
cvičení, cyklostezka se souběž-
nou stezkou pro pěší, výběh
pro psy a místa pro odpočinek.

U demolice nebytové části
hotelového domu a úpravy je-
ho okolí půjde o seznámení 

s postupy a termíny, a zodpo-
vězení dotazů k průběhu vý-
stavby. Podle projektu bude
odstraněna nebytová část a te-
rasa za spojo-
vacím krčkem.
Vstupní část
do bytového domu bude upra-
vena a rozšířena o prostor, kte-
rý sloužil jako vstup do neby-
tové části. Demolice bude pro-
váděna metodou postupné de-
montáže a bourání nenos-
ných, a následně nosných částí

objektu. U monolitických žele-
zobetonových prvků bude pou-
žita metoda technologie řezá-
ním. Při demoličních pracích
nebudou použity mechanismy
s dynamickými účinky. Demo-
lice nebytové části bude zaháje-
na v dubnu letošního roku.

Na demolici nebytové části
hotelového do-
mu navážou te-
rénní úpravy, je-

jichž součástí bude vybudová-
ní 130 parkovacích stání a ob-
služných komunikací pro pří-
jezd k parkovištím. Vzniknou
zde přístupové chodníky ke
vstupům do objektu bytového
domu a k přechodu pro pěší přes

ulici Sv. Čecha, plocha pro 10
kontejnerů komunálního a tří-
děného odpadu a vodní prvek.

»Provádění těchto staveb na
dobu několika měsíců omezí uží-
vání bezprostředního okolí vaše-
ho domova a přinese s sebou i ne-
příznivé jevy, zvláště zvýšenou
hlučnost a prašnost a částečné o-
mezení stávajících možností par-
kování na ulici Okružní. Věříme
ve vaši toleranci, i když jsme si
vědomi toho, že jistá omezení bě-
hem výstavby vám způsobí obtí-
že,« obrací se starosta města
Petr Vícha na všechny, kte-
rých se to týká.

Hana KASPŘÁKOVÁ, 
investiční odbor

invest ice

Stavby roku se veřejně projednávají 
Pokud chcete promluvit do regenerace Rafinérského lesí-

ku, měli byste se zúčastnit veřejného projednávaní staveb při-
pravených pro letošní rok. Uskuteční se v první polovině
dubna, termín a místo konání upřesníme v příštím čísle.

Sbíráme brýle pro Afriku Maják městské policie
vý materiál z areálu Českých
drah. Asi to byl den sběru ko-
vového materiálu, protože za-
nedlouho se s podobným osu-
dem setkali muž a žena, kteří
ve Vrbici převáželi plechy vět-
ších rozměrů. Jednalo se o ma-
teriál z plechových kójí na uli-
ci Partyzánské, které zde slouží
jako sklepní boxy.

■ Že strážníci nejsou jen chy-
tači darebáků, potvrdili tím, že
muži, ležícímu v křečích na 
ulici, poskytli první pomoc 
a zavolali záchranku.

■ Další události už opravdu
nejsou k žertování. Na tři kusy
rozřezaný příhradový stožár
(kdyby stejnou námahu vyna-
ložili lapkové v pracovním po-
měru, vydělali by si určitě vět-
ší částku), lešeňové trubky, os-
mimetrová kolejnice, to vše pu-
tovalo zpět k majitelům. Stráž-
níci u těchto předmětů »nača-
pali« sedm různých pobertů.

■ V chatce za rozsekanými
vstupními dveřmi zajistila
hlídka městské policie návštěv-
níka z Orlové, který byl již na
odchodu. U plotu měl připra-
veny k transportu věci, které
tady podle něj ležely ladem 
a on s nimi měl jiné plány.

Ze svodky městské policie 
připravil František KREJZEK 

■ Také vyhazujete starou seda-
cí soupravu z okna na ulici, ja-
ko ve středověku? Za tento fu-
riantský kousek zaplatil 4. úno-
ra nahlášený přestupce bloko-
vou pokutu a nepořádek před
domem samozřejmě uklidil.

■ Hlídka zadržela ve Skřečoni
mladíka, který velmi nutně
potřeboval autobaterii. Jak ji-
nak si vysvětlit, že si ji z odsta-
veného havarovaného auta
»vypůjčil«. Muže z Dolní Lu-
tyně si převzala Policie ČR.

■ Tam také skončil hledaný
mladík, kterého strážníci zadr-
želi 7. února.

■ Na spáleništi myslivecké há-
jenky v Pudlově zajistila měst-
ská policie pět našich spoluob-
čanů, kteří zde odcizili zbylé
kovové části chaty. Jeden z nich
byl navíc hledanou osobou.

■ Jako místo nevyčerpatelných
zásob kovového šrotu si tento-
krát dva chlapíci vybrali areál
ŽDB Group, a.s. Leč městská
policie má oči všude. Pánové
byli zajištěni.

■ Ráno, raníčko dvojice vstala,
za kovovým odpadem se pod
most vydala, ale byli tam i stráž-
níci a povedenou dvojku zajis-
tili. Muži přenášeli ke sběrně
surovin na Lidické ulici kovo-

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

Další stovka brýlí už čeká na
děti z Afriky také na radnici.
Africké děti nemohou studo-
vat jen proto, že nevidí a brýle
pro ně nejsou dostupné. Jejich
pořízení stojí totiž až jeden
roční africký plat.

»Přinesl jsem 40 brýlí. Zeptal
jsem se babiček, jestli nemají di-
optrické brýle, které už nepotře-
bují, a ty se zase zeptaly svých ka-
marádek,« řekl 17letý Ondřej
Sitek z Bohumína.

Staré nepotřebné dioptrické
brýle mohou zájemci po celý
březen odevzdávat v radnič-

ním infocentru. Dalším sběr-
ným místem je také Salón Ma-
ryška naproti radnice, kde lze
dioptrické brýle pro africké dě-
ti odevzdávat vždy v úterý a ve
čtvrtek od 15 do 18 hodin, kdy
už je infocentrum uzavřeno.

Do sbírky se můžete zapojit
i vy. Prohledejte šuplíky, skří-
ně, zeptejte se babiček, teti-
ček, dědečků a strejdů, zda do-
ma nemají staré nepotřebné
brýle, které jen zabírají místo.
Mohou pomoci jiným vidět 
a studovat.
Text a foto: Lucie BALCAROVÁ

Brýle pro africké děti sbírají v těchto dnech bohumínští stu-
denti i úředníci radnice. Více než stovka nepotřebných diop-
trických brýlí se už sešla na Gymnáziu Františka Živného, jehož
studenti přišli s nápadem zapojit se do této charitativní akce. 
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krátce Park znovu ozdobí voliéra
Bohumínští chovatelé exo-

tického ptactva se dohodli 
s městem na vybudování no-
vé voliéry pro okrasné ptáky
v parku Petra Bezruče. Měla
by stát do konce dubna. 

»Město uvolnilo na vybudová-
ní nové voliéry 333 tisíc korun. 
V nejbližší době začne výstavba
výletové části,« informoval Ma-
rek Sobaniec z majetkového
odboru radnice.

Kromě výstavby kójí pro
ptáky budou obnoveny rozvo-
dy vody pro ptačí pítka, posta-
vena zastřešená část oddělující
obslužnou chodbičku se vstu-
py do jednotlivých oddělení. 

»Během dvou měsíců tady
vzniknou dvě velké voliéry po
krajích, uprostřed osm menších,
abychom zde mohli chovat co
největší počet různých druhů
ptáčků,« říká Vladislav Jano-
szowski, člen místní organizace
chovatelů exotického ptactva.

Chovatelé, kterých je ve
městě čtyřicet, oslovili bohu-
mínské firmy s nadějí na získá-
ní dalších finančních pro-
středků pro výstavbu nové zi-
movací části. 

»Nestojíme a nečekáme jen 
s nataženou rukou. Požádali jsme
sponzory o finanční dar určený 

k dalšímu financování oprav voli-
éry. S potěšením jsme se dozvědě-
li, že Bonatrans Group, a. s. nám
poskytla finanční dar, za což jim
děkujeme. Jednáme o podpoře 
také s ČEZem, Rockwoolem 
a ŽDB Group. Pokud by byla
jednání úspěšná, mohli bychom
zimovací část dobudovat během
příštího roku,« sdělil nám Ivo
Čorba z bohumínské organiza-
ce svazu chovatelů.

Členové místní organizace
provedli brigádnicky demon-
táž starých konstrukcí, čímž 
ušetřili prostředky řádově ve

výši několik desítek tisíc ko-
run. A co ve voliéře již kon-
cem dubna uvidíme?

»Rosely, korely, andulky, 
alexandry, z drobnějších ptáků
vzácné amadiny, možná tady bu-
dou i kachničky nebo zlatý ba-
žant. Vloni jsme tu měli také maj-
ny« říká Vladislav Janoszow-
ski, kterého jsme potkali při 
ošetřování ptáků ve starém zi-
movacím pavilonku.

Jarní procházky v parku do-
provodí zpěv exotických ope-
řenců v nových voliérách. 

František KREJZEK

Maminky se už těší na jarní procházku kolem zpívající voliéry.
Foto: František Krejzek

A tak nastupují lži a výmysly. Kdybyste,
pane Walico, útočil na člena konkurenční
strany, dalo by se to pochopit. Vy ale útočí-
te na důchodce, který si dovolil prezento-
vat svůj názor veřejně, při vědomí, že
všichni s ním nemusí souhlasit. Nevím, jak
nevybíravě jsem vás napadl, ale protože jde
o mou čest, musím naposledy reagovat. Ni-
kdy jsem nebyl členem žádné politické stra-
ny, prokurátora Urválka neznám, v padesá-
tých letech jsem byl dítě a to, co se dělo,
jsem jako dítě neřešil. To, že jsem kuřák,
rozesmálo hodně lidí. Celý svůj život jsem
bojoval proti kouření, mí bývalí spolupra-
covníci by o tom mohli vyprávět. Mé děti,
jejich partneři, mí bratři, sestra i jejich po-
tomci, všichni jsme, pane Walico, nekuřá-

ci. Takže jsem Octavii, jak píšete, nepro-
kouřil, olovo a kadmium mí blízcí nasávat
nemuseli. Nejvíce mě ale uráží vaše poře-
kadlo o potrefené huse. Zašívat se do ne-
mocnice nemusím, (naposled jsem tam byl
před 25 lety). 

Ano, pane Walico, mám obavu o zisky
případných soukromých pojiš�oven. Na
Slovensku vláda prosadila, že zisky soukro-
mých pojiš�oven se budou vracet do zdra-
votnictví. Proč asi chtějí jejich majitelé slo-
venskou vládu žalovat u mezinárodního
soudu? Opozice s přeměnou na akciovky
nesouhlasí, proč ale nesouhlasí i lidovci a

zelení nechám bez komentáře. Pro je je-
nom ODS. Jeden politik ODS řekl: »Ne-
smíme lidem před volbami říci pravdu, oni by
nás pak nevolili« - a� žije upřímnost. 

Píšete, že jsem cynik, není ale větší cy-
nismus ten váš, chtít poplatky, pak si pustit
televizi a vidět staré lidi v domovech dů-
chodců, jak rozhodují, jestli si mají koupit
mýdlo, nebo jít k doktorovi! Není cynické
chtít poplatky v porodnicích? Není cynické
vybírat poplatky do 5 tisíc a započítávat jen
některé? Používáte stejné metody, jako bý-
valý režim. Kdo s vámi nesouhlasí, je okam-
žitě prezentován jako socan, cynik, závisti-
vec, komunista. Píšete, abych se probudil,
ano probudil mě váš článek v Oku č. 1.
Věřím, že jste probudil i další občany Bo-
humína. Polemiku s vámi, pane Walico,
končím. Vaše nepodložené lži mě děsí. Blíží
se krajské volby, nebudu pomáhat vašemu
zviditelňování, nechám na čtenářích Oka,
a� si udělají úsudek sami.

Jan GRIM

Kam zmizela slušnost, pravdivost, tolerance?
V Oku č. 2 jsem si dovolil kritiku, reakce přišla okamžitě v Oku č. 3. Zjistil jsem, že

jsem cynik, schvaluji padesátá léta, jsem závistivý a tak dále. Protože žijeme v demo-
kracii, vyhrazuji si právo na odpověď. Se stylem psaní Pavla Walici z ODS nesouhla-
sím a to je důvod jeho arogance. Asi se domnívá, že je potřeba oponenty zastrašit
podle hesla »Kdo není s námi, je proti nám«, protože pravdu máme jenom my.

otevřený dopis

Je tady první svoz 
nebezpečných odpadů 

V sobotu 29. března vyjede
letos poprvé pojízdná sběrna
nebezpečných odpadů a elekt-
rozařízení. V tomto roce pro-
běhnou ještě další tři svozové
dny a to vždy v soboty 21. červ-
na, 6. září, 8. listopadu.

Potřebné informace týkající
se nakládání s komunálním
odpadem najdou občané již
tradičně v ekologickém kalen-
dáři města Bohumína. Na pří-
padné dotazy odpoví pracov-
ník odboru životního prostředí
a služeb, ✆ 596 092 154. (plu)

Profuky kotlů 
bude doprovázet hluk

ŽDB Group uvádí ve své
teplárně do provozu dva kotle.
Tomu ale předcházejí takzvané
profuky. Jeden proběhl již 10.
března, druhý se městem ozve
18. března. »Přestože je budova
teplárny v samotném středu areá-
lu naší společnosti a vyústění pá-
ry jsou vyvedena západním smě-
rem, může být doprovodným je-
vem těchto profuků hluk slyšitel-
ný v některých lokalitách Bohu-
mína,« informoval specialista
výstavby ŽDB Group Boleslav
Pawliczek. Upřesnil, že hluk
mohou lidé slyšet několikrát
za sebou. (luk)
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Jak byste hodnotil období 
od komunálních voleb ve funkci
zastupitele a jak jsou naplněny
vaše představy v práci pro město? 

Jako zastupitel působím
teprve rok a čtvrt, je to moje
premiéra v této funkci. Ne
vždy byly mé představy o práci
v zastupitelstvu přesné, ale 
učím se, poznávám. Činnost
to je velmi rozmanitá a zahr-
nuje poměrně širokou oblast
záležitostí, od sociálních přes
majetkové, bytové, kulturní,
sportovní, organizační, finanč-
ní až po záležitosti strategické,
které ovlivní město na řadu let
dopředu. Se vším je potřeba se
seznámit a udělat si vlastní ná-
zor. Byl jsem zároveň jmeno-
ván předsedou komise pro 
územní rozvoj, kde mj. řešíme
i otázky budoucího využití ú-
zemí města. Je to poměrně ča-
sově náročné, a ne vždy je jed-
noduché skloubit pracovní po-
vinnosti a povinnosti zastupi-
tele a předsedy komise. 

K hodnocení období od ko-
munálních voleb bych řekl to-
lik, že každý vidí pokrok, který
město dělá, a to dlouhodobě,
nejen od posledních voleb.
Relativně často cestuji jak po
naší republice, tak do zahrani-
čí, a mohu proto srovnávat.
Zastupitelstvo pracuje věcně,
nepěstuje se nějaké zvláštní
politikaření, což je pro město
jen dobře.

Co považujete za největší 
úspěch a co naopak za neúspěch
uplynulého roku?

Dokončením rekonstrukce
budovy kina byl vybudován
důstojný stánek pro kulturu, 
a dále pak přeměnou Kulturní
agentury Radost na K3 došlo
nejen ke změně názvu, ale dle
mého názoru i k rozšíření kul-
turní nabídky a aktivit v Bo-
humíně. Věřím, že zvýšená
nabídka vyvolá i zvýšenou po-

ptávku. Naopak, žádný výraz-
nější neúspěch mi v mysli ne-
vyvstává. 

Na který problém by bylo 
třeba se zaměřit v letošním roce
přednostně? 

Bohumín je komplexně se
rozvíjející město s dlouhodo-
bou vizí, což bylo potvrzeno 
i v loňském roce aktualizací
Strategického plánu rozvoje.
Tato vize se postupně dlouho-
době naplňuje. Proto z mého

pohledu vyloženě nevyčnívá
nějaký palčivý problém, který
by bylo nutno okamžitě řešit.
Spíše se jedná o řadu dílčích
problémů, které se postupně
řeší, a� už to jsou například
problémové lokality, opravy 
a revitalizace městského ma-
jetku a ploch, likvidace odpa-
dů, sociální služby, drobná kri-
minalita, zásobování teplem,
rozvoj kultury a tak dále. 

Myslím si, že by se větší po-
zornost měla věnovat rozvoji 
a podpoře jednotlivých měst-
ských částí, života v nich a je-
jich dopravní obslužnosti. 

Perspektivně by se mělo do-
řešit odkanalizování jednotli-
vých částí města, zejména roz-
vojových ploch pro bydlení.
Nepovažuji současný stav za
trvale udržitelný. 

Zvýšenou pozornost bude
potřeba věnovat i dobudování
všech přivaděčů na dálnici 
a obchvatových komunikací,
aby se vyloučila tranzitní do-
prava přes město.

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

Rozhodně je to krok správ-
ným směrem, kterého se musí-
me držet i do budoucna. Vždy�

Nic, co stojí za to, se neudělá náhodou
Na slovíčko se zastupitelem Jiřím Knotem

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Par-
dubicích. Od roku 2000 pracuje ve společnosti Rockwool na
různých postech, nyní jako manažer výrobního závodu. »Nic,
co stojí za to, se neudělá náhodou. Vždy je za tím práce,« říká za-
stupitel města Jiří Knot, kterého se dnes ptáme: 

rozhovor

normální je přece platit, na-
příklad za bydlení a služby 
s tím spojené, chovat se slušně
a ohleduplně ke svému okolí
(a� už k lidem, nebo k prostře-
dí) nebo neprosázet sociální
dávky na automatech a podob-
ně. To musí být každému jasné
a je potřeba to neustále zdů-
razňovat.

Kdy podle vás dojde ke zklidnění
dopravní situace na průtahu
městem v úseku Vrbice - státní
hranice?

Je potřeba věnovat zvýšenou
pozornost dobudování všech
plánovaných obchvatových ko-
munikací a přivaděčů na dál-
nici, což úzce souvisí i s dobu-
dováním dálnice po státní hra-
nici a dále na území Polska.
Poté bude možno uvažovat 
o vhodné regulaci dopravy ve
vlastním městě a jeho částech.
Vždy však zůstane určitá část
dopravy směřující do města, či
do podniků na jeho území. 

Co je vaším koníčkem 
a kolik mu věnujete času?

Asi jako řada dalších lidí
volného času rozhodně ne-
mám tolik, kolik bych si přál.
Rád posedím u sklenky kvalit-
ního bílého vína, velmi rád ce-
stuji a poznávám nová města,
památky a místa, rád se pro-
cházím kdekoli v přírodě. Zají-
má mne také historie 2. světo-
vé války.

Připravil František KREJZEK

poděkování

Finanční dary
naší nemocnici

Bohumínská městská ne-
mocnice, a. s., byla v roce
2007 obdarována finanční-
mi dary několika společností
z Bohumína a širšího okolí.

Sponzorský dar 350 tisíc ko-
run nám věnovala společnost
ŽDB Group a.s. Tyto finance
byly použity k dovybavení jed-
notky intenzivní péče interní-
ho oddělení zdravotnickou
technikou a pěti kusy nemoc-
ničních lůžek. 

Bohumínská městská ne-
mocnice mnohokrát děkuje
společnosti ŽDB Group a.s. za
všechny její peněžité dary 
i v předchozích letech, kterými
velmi přispěla ke zlepšení dia-
gnostiky a léčby pacientů se sr-
dečním onemocněním. V prů-
běhu doby zakoupila EKG pří-
stroj Bioset 3700, kardiosti-
mulátor Biotronik EDP, bifá-
zický defibrilátor Zoll s kardi-
ostimulátorem, odsávačky, in-
fúzní pumpy, EKG přístroj
Medisap a další. Moderní pří-
strojovou technikou jsou léka-
ři naší nemocnice schopni bě-
hem velmi krátké doby stano-
vit diagnózu a rozhodnout 
o nejlepším možném způsobu
léčby pacienta nebo o záchra-
ně lidského života.

Velké poděkování patří také
společnosti Bonatrans Group
a. s. za její peněžitý dar ve výši
200 tisíc korun, který byl vyu-
žit na dovybavení oddělení ná-
sledné péče nákupem osmi po-
lohovatelných zdravotnických
lůžek, včetně příslušenství.

Dále děkujeme společnos-
tem Stelmar, s. r. o., Čemat
Trading, spol. s r. o., Bekaert
Petrovice, s. r. o. a Bochemie,
s. r. o. za jejich sponzorské da-
ry, které byly použity na dovy-
bavení interního oddělení 
a oddělení následné péče zdra-
votnickou technikou. 

Velice si vážíme jejich vstříc-
ného postoje s pozitivním vní-
máním zdraví a hodnoty lid-
ského života.

Dagmar GATTNAROVÁ,
Bohumínská městská  nemocni-

ce, a. s.
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Kdy jste začal chodit na ryby?
To už je šedesát dva let. Ve

čtyřicátém šestém jsme zaklá-
dali rybářský spolek. Bylo nás
osm a všichni jsme byli ve vý-
boru. Ale ve skutečnosti cho-
dím na ryby už od osmi let.

Kam všude vás ryby zavedly?
Jezdil jsem za nimi po celém

Československu. Nejraději na
Slovensko. Na Oravě jsem chy-
tal ryby s Janem Werichem.
Byl vášnivým rybářem a na
Slovensko jezdil lovit hlavatky.
Neměl jsem na ně speciální
povolení, které bylo pro mě
příliš drahé. Ale Werich říkal
»jdeme spolu, se mnou se nemusíš
bát«. Tam jsem chytil svou nej-
větší rybu - hlavatku. Měla je-
denáct kilo a okolo jednoho
metru délky. Setkali jsme se
pak s Werichem na Oravském
Podzámku zcela náhodně ještě
dvakrát nebo třikrát.

A co bohumínská loviště,
máte nějaké oblíbené?

Mám jedno, na které neza-
pomenu. Před dvěma lety jsem
byl v Kopytově sám u Odry.
Zasekl se mi druhý kapr, ale
měl už jsem sbalený podběrák.
Přitáhl jsem rybu pod břeh 
a když jsem ji chtěl chytit do
ruky, ujelo to pode mnou 

a já se ocitl po ramena ve vo-
dě. Byl listopad, voda studená,
nikde nikdo. Hlína mi klouza-
la pod nohama i pod rukama.
Pokusy vyškrábat se nahoru
byly marné. Vyhodil jsem na
břeh alespoň promočenou ob-
čanku, aby lidi, až mě najdou,
věděli, kdo se tady utopil. Pak
jsem se pokusil odplavat kou-
sek dál, jestli tam nebude čeho
se přidržet. Nakonec, asi po
čtvrt hodině, se mi podařilo do-
stat na břeh. Od té doby už ne-
jdu na místa, kde bych byl sám.

Neodradila vás ta příhoda 
od rybaření?

Kdepak, loni byl dobrý rok,
ulovil jsem 38 kaprů o celkové
váze 78 kilogramů. Letos už
jsem ulovil pět kaprů, největší
okolo šedesáti centimetrů.

Vy sám sníte tolik ryb?
To ne, většina končí u sou-

sedů a u známých. Rádi si ke
mně na ně chodí. Já mám na
mražáku kousek kapra, a to mi
stačí.

Kdo vás na ty ryby vozí?
Jezdím na kole. Už od mládí.

To je podle mne důvod, proč
jsem pořád ještě fyzicky v kon-
dici. Když jsem se vyučil zá-
mečníkem, jezdíval jsem z Or-
lové do Háje ve Slezsku na ko-

le. Někdy jsem byl po práci tak
unavený, že jsem za jízdy u-
snul a spadl do příkopu. Pro ty
případy jsem měl vždycky ruku
přivázanou k řídítkům, aby mi
kolo, zatímco jsem spal, někdo
neukradl.

Slyšel jsem, že chodíte také ještě
na houby?

Sbírám jenom praváky, kře-
menáče a suchohřiby. Ty mám
pro jejich aromatičnost nejra-
ději. Šli jsme jednou s kamará-
dem na houby podél Moravi-
ce, nedaleko Vikštejna. Ve vy-
soké trávě tam stál pravák,

který později koloval ve škole
jako učební pomůcka. Vážil
dvě kila patnáct a klobouk měl
v průměru čtyřicet dva centi-
metrů.

Eduard Kuznicius ryby milu-
je tak hodně, že ho neudrží do-
ma ani dcera, která se o něj
stará. Často má starosti, jestli
se tatínek zase někde nekoupe
s kaprem v náručí. Ale mnoho
dobrých přátel s ním na ryby 
i na houby rádo zajede. Přeje-
me jubilantovi, a� své milova-
né ryby ještě dlouho loví do
podběráku. 

František KREJZEK

Devadesátiletý Eduard Kuznicius s dcerou Jaroslavou a výjimečně bez
udice. Foto: František Krejzek

Chytal ryby s Werichem a kvůli kaprovi se topil
Chodí na ryby, sbírá houby, můžete ho potkat u vody ve 

Vrbici, Pudlově, Kališoku nebo u Odry. Za svou celoživotní
láskou - za rybami - jezdí na kole. V nejbližších dnech Eduard
Kuznicius oslaví devadesátiny. S humorem vzpomíná na své
rybářské začátky i na veselé příhody s udicí v ruce.

Příroda už se probouzí, ořezy stromů skončily

Stromy se již začaly chystat
na nové olistění a rozkvět. Po-
kud tedy o některých žádo-
stech o povolení kácení dřevin
bylo rozhodnuto kladně s tím,
že je lze provést v období vege-
tačního klidu, pak je vhodné
odložit kácení až na počátek li-
stopadu. 

Dřeviny, které svým stavem
bezprostředně ohrožují život
či zdraví občanů, nebo hrozí

škodou značného rozsahu na
majetku, je samozřejmě mož-
né pokácet i mimo dobu vege-
tačního klidu - za dodržení
podmínek, které dává zákon 
o ochraně přírody a krajiny. 

Další podrobnosti a infor-
mace podá Lubica Jaroňová 
z odboru životního prostředí 
a služeb, telefon 596 092 175,
jaronova.lubica@mubo.cz.

(red)

Období vegetačního klidu obvykle trvá od začátku listopa-
du do konce března. Letošní mírná a krátká zima je s největší
pravděpodobností za námi a s ní i období vegetačního klidu.

Foto: Mirka Hrbáčová
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Studentský Community web na stránkách OKA www.gym-bohumin.cz/community

Uplynul parádní (aspoň pro
mě) víkend, ale úderem pon-
dělka pocit vykoupení ze spárů
písemek a zkoušení nějak o-
chabl.

»Chtělo by to zpestření«, pís-
menkuju na ICQ mé kamarád-
ce a věrnému »par�ákovi«,
kterou s oblibou nazývám Cti-
radem. Po milionech plánů (me-
zi nimi se objevilo něco jako
jízda na kole nebo squash)
jsme se nakonec rozhodly pro
pohodlnou cestu vlakem a tram-
vají do Ostravy, přesněji do Fu-
tura. No uznejte, byl by to
hřích kvůli nějakému kolu pro-
pást slevy až 70%, čekající na
nás s otevřenou náručí v Or-
sayi, Reserveru a Terranově.

Bydlíme v místě, kde do ško-
ly chodíme s východem a ze
školy se západem slunce, tato
místa se odborně nazývají �u-
ry. Proto u nás neexistují vy-
nálezy jako pokladna, která
slouží ke koupi jízdenky na
vlak, tudíž jsme nuceni si lís-

tek koupit až ve vlaku, což nás
velice mrzí, jelikož průvodčí
nestíhá obejít všechny cestují-
cí. Často se
tedy obejde
bez našich jíz-
denek a my
vlastně musí-
me jezdit za-
darmo.

Přesně tato
situace nasta-
la v den naší
cesty, jely
jsme bez placení. Cestou vla-
kem probíhala domluva na
tom, zda si koupit lístek i do
tramvaje, když nám to dneska
všechno tak pěkně vychází…
Výsledek byl takový, že se
spontánně rozhodneme až na
»hlaváku«. 

Nastal čas volby a my dvě
»socky« jsme si koupily jednu
jízdenku. Naše úvaha zněla
takto: »Tak víš co, když uvidíme
někoho podezřelého, tak to rychle
strčíme do toho 'cvakátka'.« - »Jo

no, ale to by byla velká náhoda,
kdyby byl zrovna v naší tramvaji!«

»Osmička«, co to má namí-
řeno směrem k Domu energe-
tiky, byla připravena k odjez-
du. Hrdě (ne, vypadaly jsme
jak vyděšená malá kuřata)
jsme si sedly hned vedle toho
»cvakátka« s hledajícím výra-
zem, zda tu náááhodou někde

není revizor.
Můj zrak se

zastavil u pá-
na středních
let. Měl černý
kabát, černý
kufřík a černé
brýle, které
podtrhovaly už
i tak přísný
pohled. 

»Ježíš, revizor,« vykřikla jsem.
»Take it easy, to by tu už šel«,
řekla Kaška.

Cesta ubíhala nějak nezvyk-
le pomalu. Užuž jsem začínala
mít pocit vítězství nad doprav-
ními podniky, ale kde se vzal,
tu se vzal mladý muž. Měl na
sobě stylovou mladistvou bun-
du, rifle a cestujícímu, co seděl
hned za námi, řekl: »Revize jíz-
denek.«

Do prkna, co te�. Ctirad na
mě vyvalil oči a mě nenapadlo

nic lepšího, než vzít svůj pokr-
čený lístek a nesmyslně ho str-
kat do toho debilního, krav-
ského »cvakátka«. Jak si tak
zasunuji a vysunuji ten lístek,
slyším vedle sebe (když nepo-
čítám smích mé spolujezdící):
»Trochu pozdě, slečno!«. Byly
jsme ztracené. Ten bídák si
tam vypisoval pokutu a my ne-
mohly nic dělat. Nezachránil
nás ani nápad mé kamarádky.
Byla to výmluva, že už teda
musíme vystoupit. Na to řekl
jen: »Příští zastávečku.« Jeho
další slova zněla: »410Kč.«

Tolik levných a krásných tri-
ček, kalhot, korálků, opasků…
Škoda mluvit. V té jeho náruči
uvízla spousta lidí, avšak kro-
mě nás :-)

Snad jsem vás příběhem 
o dvou Skrblících natolik va-
rovala, že se ve vaší mysli ani
na vteřinu neohřeje myšlenka
jet »načerno« !

Na závěr bych zmínila jen
takový paradox. Ten černě 
oděný pán s kufříkem nebyl
revizor, byl bohužel na stej-
ném »levelu«a také o 410 Kč
lehčí…

Článek pro Vás napsala 
Petra z Community

Byl pátek, všichni ve třídě s nedočkavým výrazem ve tváři
trpěli v lavicích a bezmyšlenkovitě naslouchali výkladům pro-
fesorů. Co bylo to očekávání měnící jejich až doposud »nor-
mální« výraz? PRÁZDNINY. Konečně trocha volna. Jakmile
zazvonil zvonek, studenti se rozprchli do »světa«, jakoby si na-
zuli sedmimílové boty.

Ne abyste jezdili »načerno« - revizor číhá!

Platební terminál i na
majetkovém odboru

Občané, kteří bydlí v měst-
ských bytech a platí nájem o-
sobně v pokladně majetkové-
ho odboru, mohou nově vyu-
žít platebního terminálu k bez-
hotovostní platbě kartou. 

»Lidé takto mohou uhradit ná-
jem, zálohy za služby i dluhy s tím
spojené. Platební kartou lze u-
hradit také nedoplatek z vyúčto-
vání služeb,« informovala nás
Milena Kadlčková z majetko-
vého odboru. Platební termi-
nál se nachází v pokladně od-
dělení budov v prvním patře
takzvané staré radnice (Masa-
rykova ulice, jen několik met-
rů od hlavní budovy městské-
ho úřadu), bývalé plicní stře-
disko. (luk)

novinky

Ten za určitých okolností,
zejména v případě, kdy jeden 
z manželů nemá zdanitelné
příjmy, nebo příjmy obou
manželů jsou rozdílné, může,
a to i významně, snížit jejich
celkovou daňovou povinnost.

Manželé si mohou mezi sebe
rozdělit společný základ daně
(každý jednu polovinu), a to
po uplatnění nezdanitelných
částek, u kterých splní pod-
mínky pro jejich uplatnění.
Jde o poslední příležitost 

uplatnění této možnosti. Od
roku 2008, s ohledem na při-
jetí nového způsobu zdaňová-
ní - tzv. rovné daně, možnost
společného zdanění manželů
ze znění zákona odpadá.

Tabulka dole názorně uka-
zuje, kolik se může společným
zdaněním manželů ušetřit.

Připomínám rozšíření úřed-
ních hodin Finančního úřadu
v Bohumíně ve dnech 17. až
31. března. Všichni správci da-
ně jsou připraveni pomoci při
podávání přiznání a formální
kontrole jeho správnosti, včet-
ně správnosti příloh, potvrze-
ní apod. Zároveň odpoví na
vaše otázky a podají vám po-
drobné informace.

Václav POLOK, 
ředitel finančního úřadu

Společným zdaněním ušetříte 

0 10 000 15 000 20 000 30 000 50 000

0 0 1 200 7 797 13 416 21 480 42 354

10 000 1 200 0 1 153 1 134 6 930 21 504

15 000 7 797 1153 0 19 3 679 15 845

20 000 13 416 1 134 19 0 504 8 988

30 000 21 480 6 930 3 679 504 0 1 134

50 000 42 354 21 504 15 485 8 988 1 134 0

Hrubý měsíční příjem 
manžela, manželky (v Kč)

Manželům, kteří vyživují alespoň jedno dítě, umožňuje 
§ 13a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen zá-
kon), využít institut výpočtu daně ze společného základu, tzv.
společného zdanění manželů. 
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Martin Krejsa v cestě Snake Dike (5.7) na Half Dome. Foto: Petr Piechowicz

Half Dome
Už druhý den vydatně prší.

Hrozně se ochladilo a na vr-
cholku Half Dome se dokonce

objevil sníh. Podle předpovědi

se má počasí změnit a má být

zase krásně. Náš plán je jasný.

Jakmile se oteplí, vyrážíme 

k Lost Lake, kde je free camp.

Tady přespíme jednu noc a brzy

ráno nastoupíme do stěny.

Mar�as má přání vylézt na Half

Dome cestou Snake Dike (5.7),
což je krásná jednodenní túra.
Jelikož také potřebuji zlepšit
náladu, rád se přidávám.

Setkání s Thomasem a Ale-
xem Huberovými, které jsme
měli domluvené pod El Capem,
se trochu protáhlo. Proto na
Muif Trail vyrážíme později,
než jsme si plánovali. Máme
však výbornou náladu z právě
proběhlého setkání, a tak si
cestu do prudkého kopce užívá-
me. Již za soumraku prochází-
me kolem Vernal Fall a Nevada
Fall. Přicházející tmu ruší jen
burácení vodopádu. Měsíc, kte-
rý vyšel zpoza horizontu, nád-
herně ozařuje Liberty Cap 
a obrovskou kopuli Half Dome.

Chlad a čerstvý vzduch způ-
sobil, že jsme ráno zaspali a pod
nástup vyrážíme se zpožděním.
Jsme však klidní, jelikož víme,
že nás nečekají velké obtíže 
a výstup hravě zvládneme.
Ivetka, která šla celou dobu 
s námi, se rozděluje a vyráží na
vrchol Half Dome po klasické
turistické cestě. 

Sluníčko svítí, je krásný den.
Máme výbornou náladu do

V divočině na skalách Yosemite Seriál Pet

Loni v létě podnikl Petr Piechowicz další ze svých výprav za krásami Země. Jeho horolezecká
expedice mířila na západ USA do Yosemitského parku. Cestopis zveřejňujeme na pokračování.

Pudlovská klubovna Kanaan je stále p

Posláním zařízení je podpo-
rovat a motivovat děti z lokality
Pudlov ke smysluplnému vyu-
žití volného času. Podle výpo-

vědí dětí se to v Kanaanu daří.
Jedenáctiletý Denis staví ze
špejlí perníkovou chaloupku.
»Nejraději dělám modelářské prá-

ce. Škoda že tady není k dispozici
dílna, to by mě moc bavilo.«

Martina z páté třídy pudlov-
ské školy chodí do klubovny

každý den. »Chvíli se učím a pak
jdu na počítač. Mám tady kama-
rádku Markétu, která mi s učením
pomáhá. Chtěla bych jít na gymná-
zium, brzy budu dělat přijímačky.«

»Chodíme taky na bazén nebo
na výlety. Protože mi jde dobře
angličtina, učím se tady se strejdou

Slezská diakonie provozuje v Pudlově nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kanaan. Dětem
ve věku od šesti do čtrnácti let nabízí odpolední klubovní činnost. Školáci ze sociálně slabých ro-
din se tady kromě her a zábavy navzájem doučují nebo využívají tři počítače k učení i zábavě. 
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chvíle, než dojdeme pod ná-
stup, který je doslova obsypaný
lezci. Máme to ale smůlu. Jeli-
kož se nechceme připravit o ten-
to výstup, leháme si pod nástup
a čekáme, až všichni odlezou.
Když je poslední dvojka tak tři
délky nad nástupem, pouštíme
se konečně do lezení. Úplně
hladká stěna, dlouhé odleze
mezi jištěním, křemenná žíla
»páteř hada« a úžasné pohledy
na krásnou krajinu, to je vý-
stup Snake Dike. Postupujeme
rychle a na vrchol Half Dome
se dostáváme ve chvíli, kdy se
sluníčko začíná přibližovat k ho-
rizontu. Na vrcholu nás čeká
Ivetka a Bruno, kteří šli klasic-
kou cestou, po níž te� sestou-
píme. Západ slunce je tak nád-
herný, že do údolí sestoupíme
už za úplné tmy. Posledním
»shutlem« se pak přesouváme
do Camp 4.

(Pokračování příště)

tra Piechowicze - 4. díl

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

Kuňka obecná (Bombina bombina)
Příroda kolem nás - obojživelníci Bohumína (19)

Způsobem života i vzhledem se hodně podobá kuňce žluto-
břiché, proto se zaměřím pouze na některé odlišnosti ve zbar-
vení a ekologii. Kuňka obecná preferuje nížinné oblasti, do 
pahorkatin vystupuje jen vzácně. Nejčastěji ji můžeme nalézt 
v mokřadech rybničnatých krajin. Také tento druh kuňky patří
k chráněným druhům živočichů. V Bohumíně žije v městských
částech Nový Bohumín, Záblatí a Pudlov. 

Kuňka obecná je typicky nížin-
ný druh žáby (do 250 m n. m.),
výjimečně obývá i pahorkatiny
do 400 m n. m. Rozmnožuje se
v mělkých tůních a kalužích hus-
tě zarostlých vegetací, odděle-
ných od hlavních vodních ploch.
Je více teritoriální než její pří-
buzná. Samečkové se ozývají
charakteristickým silným hou-
kavým melancholickým hla-
sem - pomalým a pravidelným
nosově znějícím »unk-unk-unk«.
Zvuky jsou hlasitější než u kuň-
ky žlutobřiché a při stovkách
volajících jedinců na lokalitě
splývají v jediný tklivý chór,
vytvářející neobvyklou zvuko-
vou kulisu. Samičky se rozmno-
žují vícekrát v různém období.
Vývoj pulců trvá 2,5 měsíce.
Tělo má kuňka kratší než 5,5 cm,

shora zploštělé, zavalité a s ma-
lou hlavou. Zbarvení hřbetu je
obvykle blátivě hnědé s tmavý-
mi oválnými skvrnami. Pokož-
ka se liší od předchozího dru-
hu tím, že bradavičky jsou za-
končeny tupými bochánky čer-
né rohoviny. Břišní strana má
výrazně kontrastní červené,
vzácně oranžové či žluté zbar-
vení, které však pokrývá vždy
menší polovinu. Podle inten-
zivního zbarvení břicha byla
dříve nazývána kuňkou ohni-
vou. Výstražné skvrny na hru-
di jsou vždy izolované, nespo-
jují se navzájem ani se skvrna-
mi na nohách. Na černém ne-
bo modročerném podkladu se
objevují četné bílé tečky.

Kuňky zimují obvykle na
souši, ale ve vegetačním obdo-

bí roku se zdržují vždy ve vodě
nebo v její blízkosti. Živí se pře-
vážně hmyzem spadlým na hla-
dinu. V České republice je od-
hadován pokles populace za po-
sledních 30 let o 50 procent.
Příčinou úbytku byla pravdě-
podobně intenzifikace země-
dělství. Obě naše kuňky jsou
podle vyhlášky č. 395/1992 uve-
deny v seznamu chráněných ži-
vočichů mezi silně ohroženými
druhy. Podle legislativy Evrop-
ského společenství jsou zařaze-
ny mezi významné druhy, je-
jichž lokality výskytu jsou podle
stanovených kritérií vyhlašová-
ny zvláštními oblastmi ochrany.

Jiří ŠUHAJ

Žlutočerně zbarvené břicho. 
Foto: Daniel Jablonski

Montovatelný plot mobil-
ního sběrného dvora se popr-
vé objevil 6. března ve Starém
Bohumíně. Za mříží stojí uza-
mykatelná buňka pro uložení
nebezpečných odpadů, sepa-
rační nádoby na další druhy 
a přívěs pro obsluhu. 

Díky tomu se od letošního
roku sníží počet výjezdů pojízd-
né sběrny nebezpečných odpa-
dů. Město mohlo omezit také
počet stanoviš� velkokapacitních
kontejnerů. »Ale docela jsme se
jich ještě nezřekli. Pojízdná sběrna
od letošního roku bude vyjíždět
čtyřikrát ročně, zůstalo sedm sta-
noviš� s velkokapacitními kontej-
nery,« upřesnil Pavel Klimovič,
vedoucí odboru životního pro-
středí a služeb. 

Do 18. března zůstane mobil-
ní sběrný dvůr před nemocnicí
ve Starém Bohumíně, pak ho
pracovníci BM servisu přemístí
do Pudlova a postupně do všech

městských částí. Pořadí je uve-
deno v ekologickém kalendáři
pro letošní rok a na webových
stránkách města. 

Vydáte-li se do dvora s odpa-
dy, nezapomeňte si vzít občan-
ský průkaz, abyste mohli proká-
zat, že bydlíte v Bohumíně.
Služba je placena z prostředků
města a mimobohumínští ji vy-
užívat nemohou. 

Areál je sice oplocen, ale i tak
by měli občané sledovat, zda do
něj po uzavření nevnikli nepo-
volaní lidé. Nemá být zdrojem
šrotu pro vykutálené »sběratele«.

Během celého roku je k dis-
pozici i stacionární sběrný dvůr
na Koperníkově ulici, který je
otevřen v pondělí až pátek, 
a také v sobotu. 

Text a foto: František KREJZEK

Mobilní sběrný dvůr jezdí za občanyplná dětí
(tak říkají děti pracovníkům
Kanaanu). Někdy spolu mluvíme
anglicky. Bývám tady po celou do-
bu, co je klubovna otevřená, ně-
kdy do sedmi hodin,« dodává Mar-
kéta ze sedmé třídy. 

Maličká okatá Andrianka je
šídlo, které chvíli neposedí. Cho-
dí do první třídy a u stolu počí-
tá příklady z matematiky. »Tady
je to moc pěkné, můžu tady dělat
na počítači, malovat si, hlát s hlač-
kama, hlaju s klukama stolní fot-
bálek.« Na otázku, jestli i zlobí,
okamžitě kroutí záporně hlavou.
Když se na ni nevěřícně dívám,
říká: »Někdy, ale jen tlošku.«

Většinou jsou tu děti rom-
ského etnika. Učí se správným
sociálním návykům, jsou vede-
ny ke kamarádství, ohledupl-
nosti a vzájemné pomoci. V klu-
bovně je pro ně k dispozici tep-
lý čaj a mají tu plno dobrých ka-
marádů, kteří vždy pomohou.

Text a foto: František KREJZEK
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Michal Stuchlík při skoku o tyči. Foto: Hana Legerská

Bilance atletické sezóny: tři medaile
Halová atletická sezóna

skončila mistrovstvím Mo-
ravskoslezského kraje mlad-
šího žactva ve Vítkovicích 
a mistrovstvím České repub-
liky staršího žactva v Praze. 

V Ostravě se ukázal v nej-
lepší formě Martin Perutka
(ročník 1995), který skončil
druhý v běhu na 60 m, třetí 
v běhu na 1000 m a čtvrtý 
v běhu na 60 m překážek. 

V Praze získal bronzovou
medaili Michal Stuchlík (roč-
ník 1993) ve skoku o tyči. 

Takže můžeme bilancovat:
pomineme-li úspěchy na mist-
rovství Moravy a Slezska, pak
z republikových mistrovství
naši mladí atleti přivezli jednu
zlatou medaili (Ondřej Chy-
lek), dvě bronzové medaile
(Michal Stuchlík) a čtyřikrát
byli do osmého místa (Lukáš
Halaj, Ladislav Svoboda, Ka-
rel Dorociak a Ondřej Krato-
chvíl). Podrobnosti najdete na
naší webové stránce www.ak-
bohumin.cz. 

Poděkování patří jejich tre-
nérům Haně Legerské, Karlu
Hasníkovi, Albínu Skalíkovi 

a Jiřímu Salamonovi. Věřím,
že stejně pečlivě se děvčata 
i chlapci připraví také na letní

sezónu, kterou zahájíme 1.
května závody na stadionu ve
Frýdku-Místku. (zves)

"A" družstvo mužů absolvo-
valo soustředění v Hrádku ve
Slezsku. Pod vedením trenéra
Leonidase Pavlidise a vedoucí-
ho družstva Romana Prokše 
se hráči zúčastní kvalitně ob-
sazeného turnaje na umělém
trávníku ve
Vítkovicích.

Během zim-
ní přestávky nastaly v klubu
změny. Předseda Aleš Kvíčala
na vlastní žádost ukončil čin-
nost a podle stanov klubu tuto
práci do valné hromady nyní
vykonává Jiří Šrámek.

Od nového ročníku jarní
části soutěží dojde ke změně
hracích dnů na domácím hřiš-
ti, a to u družstev mužů "A" 
a dorostenců "A". Podle rozpi-
su Krajského fotbalového sva-
zu Ostrava se bude hrát v ne-

děli. Družstvo přípravky bude
hrát ve čtvrtky. 

Soutěž zahájí muži "A" 23.
března v 15 hodin na domácím
hřišti za parkem proti SK Mo-
ravan Oldřišov.

Starší žáci se společně se
Slovanem Zá-
blatí zúčastnili
v herní přípra-

vě halového turnaje v Polsku.
Naši kluci se umístili na 4.
místě.

Mladší žáci hráli halový tur-
naj v Orlové, kde napodobili
starší kamarády a spokojili se
také se čtvrtým místem.

Dorost hraje přípravná ut-
kání se soupeři na škvárovém
hřišti u železáren.

O změnách v soupiskách
hráčů se dozvíte příště.

Miroslav KŘAN

Fotbalisté se připravují

Netradiční běh do 187 schodů v bohumínském Penzionu 
ve věži absolvovalo 3. března několik desítek běžců. 

Nejstarším účastníkem bě-
hu do schodů se stal 3. března
72letý Miloslav Šuster, který
se na startu objevil i vloni. Le-
tos pokořil 187 schodů za 1 mi-
nutu a 28 vteřin. »I když jsem
měl o vteřinu lepší čas než loni,
tak se mně kupodivu běželo mno-
hem hůře. Pokud tak budu po-
kračovat každý rok, tak za 28 let
vyběhnu schody za rovnou minu-
tu. Loni jsem se připravoval bě-
háním do kopce, letos jsem nijak
speciálně netrénoval. Moje motto
je, lepší běhat v lese a kolem ryb-
níka než po doktorech a lékár-
nách. Sport dodává životu čtvrtý
rozměr,« prozradil Miloslav
Šuster. Do železáren, kde pra-
coval, jezdil v zimě na běžkách
a rád si na nich vyrazí i dnes.
Text a foto: Lucie BALCAROVÁ

Třetí běh do schodů Penzionu ve věži

Jarní příprava Fotbalového klubu Bohumín začala v lednu
v posilovně a v tělocvičně gymnázia. Fyzickou kondici si po
přestávce začali dobíjet všichni členové klubu, od mladších
žáků až po muže.

krátce
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V mnohém musím s Petrem
Víchou souhlasit. Drží sice pal-
ce primátoru Plzně, jenž je čle-
nem ODS, za jeho postoj k po-
chodu radikálů, ale opomněl
poznamenat, že městská rada
Plzně pochod povolila, ale ná-
sledně sám primátor tento po-
chod zakázal a to ho ctí.

Toto je však úplně něco jiné-
ho, než jak to bylo dříve v Bo-
humíně. Ve svém článku mi-
mo jiné Petr Vícha poukazuje
na to, že když se média začala
zajímat o člena MS ODS Mar-
tina Bacíka a jeho dřívější ak-
tivity v jiných stranách, místní
funkcionáři ODS neměli od-
vahu vše přiznat. V tom mu-
sím s Víchou jen souhlasit, pro-
tože to, co napsal v článku
předseda MS ODS David Ma-
ryška, je výplod jeho neschop-
nosti. Vždy� on snad ani neví,

co je pravda, a co lež. Jak je mi
známo, Martin Bacík při vstu-
pu do ODS (únor 2007) jed-
noznačně uvedl, kdy, kde 
a v jakých stranách dříve pů-
sobil. Tudíž není pravdou, že
členové MS ODS o předešlých

píšete nám

Vidíme to z televizních ob-
razovek. Politické strany mají
na mnohé věci naprosto čer-
nobílé a jednoznačné názory.
A hlavně - názory naprosto
protichůdné a opačné, než po-
litičtí odpůrci. Premiér je vul-
gární a nejde dobrým příkla-
dem.

Ale proč? Tak to přece větši-
nou v životě nechodí. Mnoho
věcí a problémů je kompliko-
vaných, mají své výhody a ne-
výhody, a je často nutné hledat
kompromisy. Snažit se pocho-
pit názory druhých, pokoušet
se pomocí argumentů prosadit
názor vlastní, smířit se s tím,
že se to někdy nepodaří a do-
konce se radovat z toho, že je
to i dobře, když se může uká-
zat, že ten druhý názor byl lep-

ší. Umět přiznat chybu…
A hlavně se snažit nebýt o-

sobní a odsuzovat druhého
člověka jen proto, že s ním 
v něčem nesouhlasím.

Možná si čtenář položí otáz-
ku: o čem se to
tady dnes píše
a proč?

Protože se mi zdá, že se ta
konfrontace rozmáhá dál a dál.
I v našem městě, kde si dlou-
hodobě zakládáme na velmi
dobré spolupráci v zastupitel-
stvu, na věcném řešení úkolů,
které před městem stojí, a na
tom, že se umíme dohodnout.

Začínají se používat lži a o-
sobní útoky. A to by nebylo
pro budoucí spolupráci dobré.
Proto bych rád navrhnul šláp-
nutí na brzdu.

Konkrétní příklady mám
dva. Jeden se týká polemiky 
v Oku, kdy čtenář Jan Grim
reagoval na politický článek
člena ODS Pavla Walicy. Ten
předtím reagoval, by� opoždě-
ně, zase na můj článek k po-
platkům ve zdravotnictví. To
je v pořádku. Ale způsob, jímž
se v odpovědi vypořádal Pavel

Walica s obča-
nem, který jen
projevil opač-

ný názor, byl brutální. Mohl
bych napsat: jen více takových
odpovědí od zástupce ODS 
a už je nebude volit vůbec ni-
kdo. 

Ale neudělám to, protože 
i ODS, s moudrými lidmi v je-
jích řadách, potřebujeme. K to-
mu, aby i oni pomáhali hledat
řešení městských problémů. 
K tomu, aby nám byli politic-
kou opozicí na úrovni a záro-
veň lidsky partnery, kteří sice

nemusí mít stejné názory, ale
respektují se.

Ve druhém případě půjdu
trochu do sebe. V polemice 
o radikálech jsem byl i já osob-
ní. Martin Bacík sice psal do
Oka nepravdivé články, pořá-
dal demonstrace a pochybil
právně u voleb, ale způsob, ja-
kým se s ním nakonec ODS
rozloučila, byl zřejmě drama-
tický. A pro mladého člověka,
který není zvyklý na mediální
útoky celostátního charakte-
ru, to asi nebylo jednoduché.
A já si ve svém článku také
přisadil. Chtěl bych jít příkla-
dem a svou chybu uznat. Dej-
me Martinu Bacíkovi šanci na
klidný život mezi námi a ne-
chejme jej již na pokoji.

Tak se těším na to, že se bu-
deme přít zase již jen o to, čí
názor a návrh řešení je lepší.

Petr VÍCHA (ČSSD), 
starosta města,

pol i t ika

Proč i v Bohumíně tolik konfrontace?
Co se to v naší politice děje? Proč se někteří lidé až natolik

nemají rádi, že volí vždy a v každé situaci výrazně konfrontač-
ní tón?

aktivitách nic nevěděli, jak 
uvedl v článku jejich předseda.
Ten jasně ukázal, jak to v míst-
ní ODS chodí. Místo toho, aby
celou záležitost prověřili a své-
ho člena se popřípadě i zastali,
hodili mu kolem krku oprátku
a tím to pro ně skončilo a celá
věc byla vyřízena. Pak napíše,
jak rychle vše vyřídili.

S takovým přístupem, se
kterým se k celé věci postavilo
vedení MS ODS, jistě získá
»mnoho« dalších členů do svých

Co je vlastně pravda, a co lež?
řad a především voličů. Na lik-
vidaci ODS nemusí být levico-
vý protivník, vždy� vy se ze
strachu zlikvidujete sami. Sty�-
te se, pane Maryško! Váš člá-
nek jistě nadchl všechny voli-
če ODS, protože s takovým
přístupem zanedlouho v Bo-
humíně ODS zcela zanikne.
Kdo z toho bude mít největší
radost? To jistě všichni víme.
Víte to však i vy, pane Maryš-
ko?

Prosím, pane Vícho, bu�te
také člověkem a ne jen politi-
kem a nechte už v klidu Marti-
na Bacíka žít. Jistě si už dost
vytrpěl. Vždy jsem si vás vážil,
protože jako starosta jste pro
město Bohumín vykonal mno-
ho dobrého. Nechtějte, abych
si o vás musel poopravit míně-
ní. Předem vám děkuji.

Já v žádné straně nejsem, ale
byl jsem voličem ODS. Dnes,
po článku předsedy její místní
skupiny, nevím, jak příště vo-
lit. Jen lidé společnými silami
mohou tuto zemi povznést a ne
žádná strana, za kterou se něk-
teří neustále schovávají. (baj)

Když jsem si přečetl v Oku č. 3/2008 články předsedy MS
ODS Davida Maryšky »Pravda a lež o MS ODS« a Petra Víchy
z MO ČSSD »ODS a radikálové v jejich řadách«, tak mi bylo
smutno z toho, jak to dnes v mezilidských vztazích na politic-
ké scéně chodí.

Začínají výlety
cykloturististů

Nebude-li pršet... celoroč-
ní seriál cykloturistických
výletů začíná 22. března. 

Cykloturistickou sezonu za-

hájí 22. března výlet do count-

ry městečka. Trasa: Bohumín -

Chałupki - Olza - Rogów -

country městečko - Gorzyce -

Bohumín.

29. března: ... a jedeme na

česnečku. Trasa: Bohumín -

Chałupki - Šilheřovice - Hlu-

čín - Děhylov/česnečka - Lan-

decký areál - Antošovice - Bo-

humín.

30. března: Mini ZOO. Tra-

sa: Bohumín - Olza - Bu-

ków/mini ZOO - Hubert - Ha�

- Šilheřovice - Bohumín. 

Odjezdy na výlet vždy v 9

hodin z náměstí T. G. Masary-

ka v Bohumíně. S sebou si

vezměte nějaké zloté, svačin-

ku, iontový nápoj, rezervu, 

osobní doklady. 

Další informace Rostislav

Šafrata, tel.: 603 203 040, saf-

ratacyklo@centrum.cz. (šaf)
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Paní poslankyně, jsou Vaše 
dojmy obdobné, jak je 
prezentoval pan Vícha?

Volila jsem prezidenta popr-
vé. Kdykoli přicházím na
Hrad, prožívám vždy zvláštní
pocity a určité napětí mě neo-
pustilo ani tentokrát. Vždy�
jsou to místa kudy po staletí
kráčely naše dějiny. Z volby
prezidenta udělaly sdělovací
prostředky bezmála událost
roku. Prezident je funkce vý-
znamná, ale přece jen ne vše-
mocná - máme přeci parla-
mentní demokracii.

Pane senátore, můžete stručně
zopakovat čtenářům přístup
KSČM k volbě prezidenta?

KSČM, s více než půlroč-
ním předstihem a jako první

na české politické scéně, vy-
zvala představitele parlament-
ních stran k diskusi a hledání
nadstranického prezidentské-
ho kandidáta.
Bohužel, bez
odezvy. S kan-
didaturou Jana Švejnara přišla
Strana zelených, přidala se
ČSSD. S KSČM nikdo nejed-
nal. A pan Paroubek, jako žel
ne poprvé, automaticky počí-
tal, že se KSČM přidá. Šéf 
a celá ČSSD přece dobře ví, že
KSČM je suverénní politická
strana a ne nějaký B - tým
ČSSD. 

Paní poslankyně, jak to bylo s pod-
mínkami KSČM vůči kandidátům?

Při osobních návštěvách
kandidátů v poslaneckém klu-

bu i veřejně ve sdělovacích
prostředcích KSČM prezento-
vala, že může podpořit jen to-
ho, kdo před volbou bude ve-
řejně deklarovat nesouhlas 
s umístěním radaru na našem
území, tedy v souladu s přá-
ním 70 procent obyvatel. Dal-
ší podmínka komunistů se tý-
kala nesouhlasu s tzv. vládním
batohem, zejména v části po-

platků ve zdra-
votnictví. To
byly hlavní dů-

vody, proč volitelé za KSČM
nepodpořili ani Václava Klau-
se, ani Jana Švejnara.

Paní poslankyně, podpořila jste
kandidaturu Jany Bobošíkové?

Paní Bobošíková požadavky
KSČM na prezidentskou kan-
didaturu splňovala. Kdo dobře
poslouchal, nebo četl její vy-
stoupení ve Španělském sále,
musí přiznat, že jako jediná
kandidátka hovořila o problé-
mech, kterými u nás žije kaž-
dodenně naprostá většina ob-

čanů. Její pohled političky, že-
ny, matky, podle mého názoru,
byl vnímán pozitivně.

Pane senátore, a co ke tvrzení
pana Paroubka o zvolení 
Václava Klause komunisty?

Nechce se věřit, že by 
v ČSSD neuměli počítat. Vác-
lava Klause zvolilo 141 volite-
lů. Nevolil ho tedy žádný ko-
munista a případné hlasy ko-
munistů pro Jana Švejnara by
k jeho zvolení nestačily. Co asi
vede jinak slušného člověka,
pana Víchu, k termínu »gro-
tesknost a komika« ve vztahu
ke KSČM? Soudný člověk si
nemůže odpovědět jinak, než
že je to ubohý pokus pana se-
nátora zakrýt zradu vlastních
členů ČSSD pánů Melčáka,
Pohanky, Snítilého, v minu-
losti Wagnera. A kdo další?
Každý ví, že KSČM se svými
poslanci ani senátory takové
problémy nemá.

Připravil: Jiří STRNAD, 
předseda MěV KSČM Bohumín

pol i t ika

Ještě k volbě prezidenta - očima dvou volitelů
V minulém, čtvrtém čísle OKA, vévodil rozhovor se staros-

tou a současně senátorem Víchou »Volba prezidenta očima se-
nátora Víchy«. Ve Španělském sále volili hlavu státu za náš vo-
lební obvod také volitelé za KSČM poslankyně Milada Halí-
ková a senátor Eduard Matykiewicz. Položil jsem oběma ně-
kolik otázek:

Zdálo se do té doby, že Bo-
humín má, co se týče kanaliza-
ce, před ostatními obcemi ná-
skok - již před mnoha lety byla
přece v Šunychlu vybudována
za 143 mil. korun čistička od-
padních vod (ČOV). Od té
doby byly ulice ve městě mno-
hokrát rozkopány, byl dostatek
času na to, aby na ČOV byly
napojeny všechny městské čás-
ti, město bylo akcionářem Se-
veromoravských vodovodů 
a kanalizací a. s. (SmVaK).
Starosta Vícha seděl několik
let v představenstvu této vo-
dárenské společnosti (nyní je
v představenstvu místostarost-
ka Palková) a SmVaK byly na
tom tak dobře, že mohly v le-
tech 2004 až 2006 vyplatit na

dividendách 2,9 miliardy ko-
run z čistého zisku a i za rok
2007 dosáhl zisku 381 mil. Kč.
Co si přát více?

Bohužel, na-
vzdory těmto
předpokladům,
Bohumín stále kanalizační sí�
nemá a majitelé nemovitostí
stojí před problémem, zda in-
vestovat několik desítek tisíc
korun do domovních ČOV,
několikrát ročně platit nemalé
částky za vypumpování žumpy,
nebo dále, s rizikem pokuty,
doufat, že jednou se dočkají
vybudování městské kanaliza-
ce a oni se budou moci napo-
jit. Je příznačné, že televizní
beseda v TIKu na téma kanali-
zace ve městě se uskutečnila

teprve 26.2.2008, tedy dva
měsíce poté, co již měl být pro-
blém likvidace odpadních vod
vyřešen. A co jsme se od pana
starosty dozvěděli? Samozřej-
mě - že radnice nic nezanedba-
la, že dělá maximum, že zákon
je špatný, že se už kanalizace
začíná projektovat, v měst-
ském rozpočtu že nejsou pení-
ze a že dotace na kanalizaci ne-
máme, protože dříve nebylo

možno o dota-
ci žádat. 

Vážně tomu
máme věřit? 

Pro srovnání: 
Město Kravaře má 6 720 

obyvatel, Bohumín kolem 23
tisíc.

Kravaře budou vlastní ČOV
a kanalizační sí� stavět, Bohu-
mín měl vlastní ČOV i kanali-
zaci již před mnoha lety, pak ji
ale prodal SmVaKu. 

Města a obce mohou žádat 
o dotace z evropských fondů
na kanalizační zařízení, Seve-
romoravské vodovody a kana-

lizace a. s., jakožto soukromý

podnikatelský subjekt, ne.

Kravaře požádaly o dotaci

na ČOV a kanalizaci již v roce

2004, Bohumín teprve nyní

žádá o dotaci na projektovou

dokumentaci ke kanalizaci. 

A podání žádosti o dotaci na

výstavbu kanalizační sítě je 

v nedohlednu. 

A finále? Kravaře dostaly

dotaci na vybudování vlastní

ČOV a 36 km kanalizační sítě

ve výši 80 procent celkových

investic, takže se mohou těšit

na astronomických 11 977 746

EUR (tedy cca 299 miliónů

Kč), Bohumín…….??? - čte-

nář si jistě odpoví sám.

Městu Kravaře gratuluji,

našemu Bohumínu přeji, aby

snad, někdy, jednou, možná

…

Kdo si pořád myslí, že radni-

ce v Bohumíně dělá maxi-

mum?

David MARYŠKA, 
předseda MS ODS Bohumín

pol i t ika

Proč nemáme kanalizaci - opravdu dělá radnice maximum?
V loňském roce, a to zejména mezi majiteli rodinných do-

mů, naplno propukla diskuse ohledně likvidace odpadních
vod a odkanalizování všech městských částí Bohumína. Ačko-
liv zákon, který stanovil povinnost vyřešit likvidaci odpad-
ních vod do 31.12.2007, již platil pátý rok, veřejnost se o blíží-
cím se konci lhůty dozvěděla teprve poté, co na tento pro-
blém upozornili novináři. 
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krátce

Vzpomínky - úmrtí
Odešel najednou

bez slůvka rozloučení,
tak náhle, že těžko je to 

k uvěření.

Děkujeme všem 

příbuzným, přátelům 

a známým za účast 

a květinové dary při

posledním rozloučení 

s panem Ing. Josefem ŽÁČKEM, 
který náhle zemřel 22. února 2008 

ve věku 79 let. 

Zarmoucená rodina.

Děkuji rodině, 

přátelům a známým za

projevenou upřímnou

soustrast při úmrtí 

mé manželky 

paní Jiřiny

PLAČKOVÉ, 
která zemřela 7. února 2008, 

a za účast při posledním rozloučení 

a květinové dary. Rovněž děkuji 

paní Balarinové za profesionální přípravu

a celý průběh smutečního obřadu. 

Manžel Ervín s rodinou.

17. března oslaví své
kulaté životní jubileum

paní Miroslava
ZACHAROVÁ. 

Do dalších bezstarost-

ných let přejí pevné

zdraví, štěstí, lásku 

a pohodu synové Igor

s manželkou Petrou, Lumír s přítelkyní

Lenkou, manžel Karel a vnučky Eliška 

a Katka, které posílají babičce pusu. 

K blahopřání se připojuje maminka Bla-

žena s přítelem Bohumilem, rodina Šimíč-

kova, Anastazovska, Berkiova a Hanzelova.

4. března oslavil 

své 51. narozeniny 

tatínek, dědeček 

a tchán 

pan Milan
FONTI. 

K jeho nepříliš 

kulatému jubileu

mu hodně zdraví, životního elánu, štěstí

a lásky přejí dcera Lenka s rodinou 

a syn Michal s rodinou.

22. března 

slaví své 

kulaté narozeniny 

80 let 

můj druh 

pan Josef BRYŠ 
z Bohumína. 

�
Do dalších let hodně zdraví, štěstí, 

spokojenost a pohodu 

přeje družka Růžena Marcolová.

Blahopřání - jubilea 20. března oslaví 

životní jubileum 

90 let 

pan Eduard

KUZNICIUS. 

�
Do dalších let hodně zdraví, 

štěstí, dobré nálady 

a elánu do dalšího života 

Ti přeje dcera a syn s rodinami.

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

Nikol Babiszová ● Julie Drobková ● Nela

Držiaková ● Tomáš Koky ● Jakub Egyed ●

Bára Kříštalová ● Milan Hrčka ● Valérie

Maleňáková ● Štěpán Nečas ● Ondřej Jan

Volný ● Roman Gábor ● Filip Frnka ●

Tomáš Hájek ● Bára Janoszowská ● Mi-

chael Vojáček ● Pavel Zuščák ● Klára 

Matulová ● Tomáš Kika ● Natalie Vojtíko-

vá ● Natálie Hojdyszová ● Šimon Vítek ●

Tomáš Horváth. (mat)

Ceník inzerce ve Společenské
kronice:
rozměr 59,5 x 56 mm: bez fota 150,- Kč

s fotem 250,- Kč

U nás se pořád něco děje
Únor byl plný plesů a karnevalů. Také

Soukromá mateřská škola na Tovární ulici
uspořádala pro děti a jejich rodiče už 11.
ročník maškarního bálu. V kulturním do-
mě ŽDB jsme soutěžili, tančili, zpívali, dě-
ti "běsnily" v nejrůznějších maskách. Jako
na opravdovém bále nám předtančily děti
ze souboru Radost. Bylo zde také mnoho
dobrot k zakousnutí.

Ale te� už se těšíme na první jarní den,
kdy půjdeme utopit Morénu a přivítat ja-
ro. Budeme si tichounce přát, aby bylo
krásné a dlouhé.

A protože jsme nejspokojenější, když je
u nás dětí co nejvíce a máme spoustu no-
vých kamarádů, zvou paní učitelky nové
děti na Den otevřených dveří, který bude
spojen se zápisem na školní rok 2008 -
2009. Přij�te si 20. března od 9 do 15 ho-
din prohlédnout naše hračky, tělocvičnu,
keramickou dílnu, hernu nebo divadelní
pohádku O kapříkovi Tomíkovi. Tu u nás
uvidíte v 10.30 hodin. A navštivte nás i vy,
kteří to k nám máte trochu dál, určitě to
bude stát zato.

Eva ŠULOVÁ, ředitelka školy

Netradiční výtvarná výchova
V rámci výuky výtvarné výchovy jsme

navštívili salón občanského sdružení Ma-
ryška. Naší hostitelkou byla paní Kamila
Smigová, která nás provedla prostorami,
seznámila nás s akcemi, které se v Maryš-
ce pořádají a také s tím, co občanské sdru-
žení dělá. Zároveň jsme si prohlédli výsta-
vu fotografií bohumínské umělkyně Kate-
řiny Kočí. Na závěr každý z nás dostal od
paní Smigové drobný dárek. Bylo to moc
fajn a už se těšíme na další setkání. 

Žáci 8. B ZŠ tř. Dr. E. Beneše

Čajka zase zavoní čajem
Opět otevíráme dveře Čajky dokořán, 

a to ve dnech 13. až 15. března, vždy od 16
do 20 hodin. Zastavte se, přij�te sami, či 
s kamarády a vychutnejte si nejeden šálek
kvalitního čaje (1 konvička pouze 10 Kč!).

V pátek 14. března v 17.17 hodin promí-
táme film A Walk To Remember (Dlouhá
cesta).

Najdete nás v modré budově vedle par-
ku Chopina na Masarykově ulici č. 673.

Čajka dokořán je určena hlavně mla-
dým lidem (od 13 let). Kontakt: 736 627
503, cajkabohumin@email.cz, http://bo-
humin.7x.cz. (pasz)



16 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  5  /  2 0 0 8

Kdo byl milován, 
nikdy není zapomenut.

�
Pět smutných let 

uplynulo od chvíle,

kdy od nás 

21. března 2003 odešel

pan Ervin KUKULA.

Vzpomínají manželka 

a synové s rodinou.

Dotlouklo srdíčko, ztichl
Tvůj hlas, ale vzpomínka

na Tebe dál žije v nás.

16. března 

vzpomeneme 1. výročí,

kdy nás opustila naše

milovaná manželka,

maminka, babička,

sestra a teta 

paní Jana KRAJCZOVÁ
ze Šunychlu. 

S láskou a úctou vzpomíná manžel, 

syn Tomáš s manželkou, 

dcera Šárka a vnoučata.

Vydali se na cestu, 
kterou jde každý sám.
Jen dveře vzpomínek

nám zanechali 
dokořán.

28. března 

by se dožila 100 let 

naše maminka, babič-

ka a prababička 

paní Pavla KOCHOVÁ. 

Stále s úctou a láskou 

za celou rodinu vzpomíná 

syn Oto a snacha Urszula.

�
30. března 

vzpomeneme 

šestileté 

výročí úmrtí 

mého bratra 

pana Kurta
KOCHA.

Vzpomíná bratr Oto s rodinou.

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

nikdy nezapomene.

22. března 

vzpomeneme 

5. smutné výročí úmrtí

naší maminky, 

manželky, babičky, 

švagrové a tety 

paní Ivany KROPKOVÉ. 

S láskou, úctou a bolestí v srdci 

vzpomíná manžel se synem 

a dcery s rodinami. 

Jak tiše žil, 
tak tiše zemřel. 

Skromný ve svém životě,
velký ve své lásce 

a dobrotě.

26. března 

si připomeneme 

1. výročí úmrtí 

pana Jaromíra SCHNEIDRA 
ze Šunychlu. 

Vzpomíná manželka 

a děti s rodinami.

Maminko drahá, 
zůstaneš s námi 

ve věčných vzpomínkách.

�
19. března uplyne 

10 let vzpomínek 

na naši milovanou 

maminku, babičku 

paní Annu LANGEROVOU. 
Kdo jste ji měli rádi, 

vzpomeňte spolu s námi.

Za celou rodinu syn Ladislav 

a dcera Jaroslava.

17. března 

vzpomeneme 

2. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil

náš milovaný manžel,

tatínek, dědeček 

a pradědeček 

pan Ing. Leo
BARTEČEK. 

S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manželka Libuše, 

vnučka Kateřina, pravnučka Klaudinka,

dcera Marcela a Ivo.

Dotlouklo srdíčko, ztichl
Tvůj hlas, ale vzpomínka

na Tebe dál žije v nás.

15. března 

vzpomeneme nedožité

75. narozeniny 

pana Engelberta
MITKA. 

S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka Kristina, syn Lubomír 

s manželkou, dcera Lenka s manželem 

a vnuci Marek, Marian, Martinka a Patrik.

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

vzpomínat.

14. března vzpomeneme

nedožité 82. narozeniny 

paní Marie KARKOŠKOVÉ

a 28. dubna tomu bude 1 rok, 

kdy nás navždy opustila. Budeme na ni

vždy s láskou a úctou vzpomínat. 

Manžel Bronislav a děti Stanislav, Truda,

Helena a Eva s rodinami.

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

14. března 

vzpomeneme 

1. výročí úmrtí 

naší nenahraditelné

maminky, babičky 

a prababičky 

paní Aničky STOSZKOVÉ. 

S láskou a úctou vzpomíná 

za celou rodinu dcera Zdenka. 

Vzpomínky - úmrtí
Měl jsem Vás všechny
rád, chtělo se mi žít, 
přišla však nemoc zlá 

a já musel odejít.

7. března 

jsme vzpomněli 

12. výročí úmrtí 

našeho syna a manžela

pana Petra HÄRINGA. 

S láskou vzpomínají maminka 

a manželka.
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● Vyměním st. byt větší 1+1
za 2+1 nebo 3+1, obojí v níz-
ké zástavbě, ✆ 604 319 051.

● Úvěr na bydlení za úrok
4,76 % po celou dobu splácení,
vhodné k přeúvěrování dražších
hypoték, k vyplacení podílů 
apod. Možno kdykoliv mimo-
řádné splátky, ✆ 605 177 378.

● Prodám krůty - vykrmené
i rozkrmené, ✆ 776 171 452.

● Koupím zahradu, stav.
pozemek s IS, Bohumín a o-
kolí, ✆ 603 359 633.

● Pronajmu byt 3+1 v cent-
ru Bohumína, pouze SMS ✆
728 377 927.

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

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

● 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.

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

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

● Koupím jakýkoliv dr.
byt, event. rodinný dům, po-
zemek v Boh. a okolí, pouze od

přímého majitele! Platba v ho-
tovosti, ✆ 777 979 158.

● 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.

● Hledám nejlépe studen-
ta/ku VŠ s výbornou znalostí
angl. na soukromé hodiny (ne
doučování), 1x týdně, dvojčata
10 let, Skřečoň, ✆731 155 270.

● Pronajmu byt 0+1 v cent-
ru Bohumína, dlouhodobě, 
✆ 777 979 158.

● Koupím rodinný dům,
✆ 777 925 007.

● Prodám byt 2+1 ve 3. p. 
u parku, plastová okna, jen za
hotové, ✆ 604 315 945. 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

Prodej různých typů baterií 

➤ výměna hodinkových baterií
na počkání ➤ zkracování, 
opravy kovotahů ➤ skla,
řemínky ➤ čištění pouzder 
i kovotahů

Těšíme se na Vaši návštěvu
rádi Vás obsloužíme!

Mobil: 605 506 432

inzerce

MALOVÁNÍ
byty, firmy, RD

■ opravy omítek ■ vyhlazování
stěn ■ tmelení stěrkou 

■ interiérové nástřiky stěn 
■ umyvatelné nástřiky byt. jader

koupelen ■ nátěry fasád RD 
■ obhlídka a posouzení zdarma

Tel. 596 014 986
603 146 638

pozvánka

Velikonoční jarmark
Vynášení Mařeny, dívčí ví-

tání jara, tatarový tanec a dal-
ší lidové zvyky na pódiu při-
nese letošní Velikonoční jar-
mark v Bohumíně, který se
uskuteční v sobotu 15. břez-
na od 8 do 17 hodin. 

Kromě přibližně šesti desí-
tek stánků je připraven i do-
provodný program, tak aby
jarmark nebyl jen prodejním
místem, ale zároveň se stal 
i malou oslavou příchodu jara
a blížících se Velikonoc.

Na náměstí T. G. Masaryka
vyroste pódium, na kterém se
v dopoledním pásmu předsta-
ví národopisný soubor Holú-
bek i jednotliví řemeslníci. Ti
například ukáží, jak se pletou
pomlázky, malují skleněná va-
jíčka, či jak se ručně váží kobe-
rečky. Odpoledne pak zahrají
návštěvníkům jarmarku de-
chové hudby Českých drah 
a ŽDB Group. Program na pó-
diu bude po celou dobu pro-
kládán také drobnými soutě-
žemi s jarní a velikonoční te-
matikou.

Program jarmarku se bude
konat také v kině. Ve foyer na-
jdou návštěvníci výstavku ob-
rázků s jarní tematikou od žá-
ků Základní školy ČSA a také
další stánkaře s jarním zbožím.

»V kině K3 Bohumín budeme
také promítat. Na dětské ná-
vštěvníky jarmarku už čekají
známé postavičky z Večerníčku
Pat a Mat. Jedna z epizod se do-
konce přímo jmenuje Velikono-
ce,« prozradila Anna Sztwiert-
niová, která má na starosti
programovou nabídku kina.
Začátky promítání jsou v 9, 11,
13 a 15 hodin se symbolickým
vstupným 10 korun. (kab)

Latino dance party 
Dům dětí a mládeže Bohu-

mín nabízí Latino dance party.
V sobotu 29. března od 19 ho-
din v zrcadlovém sále proběhne
výuka salsy, mambo, merenque
a dalších tanců. Uvítáme stylo-
vé oblečení, fantazii se meze
nekladou. Vstupné je 100 ko-
run, informace a rezervaci vstu-
penek získáte u Lýdie Balcár-
kové, tel. 596 013 131. Kapaci-
ta míst je omezena. (balc)

.
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596 245 031, 603 175 739, 603 867 289
www.perik.cz, e-mail perik@perik.cz

POSKYTUJE SLUŽBY:
● kompletní renovace peří: čištění, praní

a desinfekce UV zářením
● kvalitní šití ložních péřových přikrývek 

a polštářů (ruční plnění)
● velký výběr sypkovin a vzorů šití, 

šijeme i atypické velikosti
● na objednávku zhotovíme i nové výrobky

a ložní povlečení
NÍZKÉ CENY:
● renovace vlněných přikrývek,
● prodej ložních výrobků z peří, 

vlny a dutého vlákna.
● zajišťujeme ODVOZ A DOVOZ 
až do domu.

PEŘÍK, Mexická 32, Ostrava−Muglinov
PROVOZNÍ DOBA PO až PÁ 16 − 19.00 hod.
Mimo provozní dobu na základě telefonátu.

Objednávky případně i v SO a NE.
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Informace o podmínkách a cenách inzerce získáte
telefonicky na ✆ 596 092 282 nebo na www.mesto-bohumin.cz.

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

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

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

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

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

tel./fax: 596 013 402, 723 634 734

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

Komerční inzerce plošná
1/1 strana 6 000 Kč
3/4 strany 4 500 Kč
1/2 strany 3 000 Kč
1/4 strany 1 500 Kč

Při opakování
3 - 4 x sleva 10 %
5 x a více sleva 20 %

Cena za 1 cm2 15 Kč

CCeennyy  iinnzzeerrccee  vv  OOKKUU

KOSMETICKÝ SALÓN
Rychvald, Mírová 1537

Od 1. března nabízíme ošetření pomocí MEZOTERAPIE
Obličejová − vypínání vrásek, efekt je viditelný ihned.
Injekční lipolýza − odbourávání tukových polštářků 
(břicho, hýždě, stehna, záda). U plošně uloženého tuku
lze odstranit vrstvu silnou 2 až 4 cm.
Odstraňování celulitidy − efekty po aplikaci přetrvávají
dlouhodobě.

Tel. 596 546 767, 736 288 907



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 13. do 28. března Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA

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

■ 14. - 27.3. v 17 hodin VÝSTAVA OTCOVSTVÍ 
ANEB KDYŽ PEČUJÍ TÁTOVÉ. Fotografie s citá-
ty otců, kteří mají za sebou zkušenost z pobytu na
rodičovské dovolené. Vernisáž v pátek 14.3. v 17
hodin v Salonu Maryška na náměstí TGM. Výsta-
va je přístupná v době konání akcí Maryšky a vždy
v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin.
■ 17.3. v 17 hodin CVIČME V RYTMU S ANIČ-
KOU. Relaxační hodinka. Cvičení i pro méně po-
hyblivé. 
■ 18.3. v 17 hodin PSYCHOLOGIE PÍSMA. Třetí
dvouhodinová lekce cyklu grafologie. Vstupné
120 korun. 
■ 19.3. v 17 hodin ZDRAVÍ, TO NEJCENNĚJŠÍ
CO MÁME. Přednáška o zdraví.
■ 20.3. v 18 hodin ŽENA NEJEN JEDNA BÁ-
SEŇ. Poetické povídání o životě a lásce k ženě
provázené písněmi ze světových muzikálů. Účin-
kují Zdenka Mervová, sólistka Slezského divadla 
v Opavě a básník Oldřich Kolovrat.

OSTATNÍ KULTURA

■ 13.3. ve 14 hodin NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNO-
VÁNÍ PAMĚTI. Základní škola Čs. armády, infor-
mace  ☎ 596 012 641.

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.

■ 18.3. v 9.30 hodin VELIKONOČNÍ DOPOLED-
NE VE SLŮNĚTI. Velikonoční tvořivé dopoledne
pro rodiče a jejich děti.
■ 18.3. v 15 hodin REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ RO-
DIN S ADOPTIVNÍMI DĚTMI. Centrum Bobeš.
■ 19.3. dopoledne VAJÍČKOVÉ DOPOLEDNE
V BOBŠI. Dopoledne s výtvarným a soutěžním
programem.
■ 21.3. v 9.30 hodin PUTOVÁNÍ SE ZAJÍČKEM...
Velikonoční dopoledne, RC Slůně.
■ 25.3. v 16 hodin PŘÍPRAVA PÁRŮ. Povídání 
z cyklu Čekáme miminko (telefonické objednáv-
ky), centrum Bobeš.
■ 26.3. v 9 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - nastře-
lování náušniček. Telefonické objednávky, Bobeš.
■ 26.3. v 9.45 hodin CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI.
RC Slůně.

K3 BOHUMÍN 
Studentská 781,

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

■ 14.3. v 18 hodin RADOST ZE ŽIVOTA A JEHO
SMYSL NENÍ UMĚNÍ. Beseda s Renátou Bitto-
vou o automatické kresbě podle data narození 
a jména, Jeskyňka Bohumín, vstupné 200 Kč, 
doporučujeme rezervovat si místo předem, 
☎ 608 608 955.
■ 15.3. od 8 do 17 hodin VELIKONOČNÍ JAR-
MARK - ZPÁTKY K TRADICÍM JARA. Náměstí
T. G. Masaryka, kino, vstupné 0 Kč
■ 27.3. v 18 hodin OSOBNOST ROKU se zpěvá-
kem Petrem Mukem. Po slavnostní části následu-
je v 19.30 hodin 40 minutové vystoupení Petra
Muka, vstupné 110 Kč.

KINO K3 - FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

■ 13. - 14.3. v 19 hodin AMERICKÝ GANGSTER.
Thriller USA, přístupný od 15 let, 65 Kč.
■ 15. - 16.3. v 19 hodin VETŘELCI VS PREDÁTOR
2. Sci-fi horor USA, přístupný od 15 let, 65 Kč.
■ 15.3. v 9, 11, 13 a 15 hodin PAT A MAT. Pro dě-
ti, animovaný film USA, český dabing, 10 Kč.
■ 16.3. v 10 hodin ŘÍŠE HRAČEK. Pro děti, kome-
die USA, český dabing, 70 Kč.
■ 17.3. v 19 hodin ANNY HALLOVÁ. Filmový
klub, komedie USA, přístupný od 12 let, 45 Kč.
■ 20. - 21.3. v 19 hodin VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY.
Thriller USA, přístupný od 15 let, 60 Kč.
■ 22. - 23.3. v 19 hodin SOUKROMÁ VÁLKA PA-
NA WILSONA. Komedie USA, přístupný od 12
let, 60 Kč.
■ 23.3. v 10 hodin ŠROUBKOVO DOBRODRUŽ-
STVÍ. Pro děti, loutkový film ČR, 45 Kč.
■ 24.3. v 18 hodin LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY.
Romantický film USA 2007, přístupný od 15 let,
60 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 3.3. - 28.3. VOLEJTE LINKU ... Výstava sboru
dobrovolných hasičů, Malá galerie na chodbě kni-
hovny K3 Bohumín.
■ 28.3. v 18 hodin NOC S ANDERSENEM V KNI-
HOVNĚ ANEB SLET ČARODĚJNIC. Noc plná her
a kouzel v knihovně. Pohádkové představení v ki-
ně, loutkové divadélko Velkého čaroděje, malá
módní přehlídka čarodějných kostýmů, soutěž 
o nejvtipnější pyžamo, tajuplný strom »pohádkov-
ník« a spousta dalších překvapení. Čarodějná noc
je součástí celostátní akce Noc s Andersenem. 

■ 26.3. v 15 hodin SETKÁNÍ RODIN S DVOJČA-
TY. Centrum Bobeš.
■ 27.3. v 10 hodin ZPÍVÁNKY U KLAVÍRU. RC
Slůně.
■ 28.3. v 17 hodin KAFÍČKO O PÁTÉ. Cvičení pro
každou ženu. Pouze na telefonickou objednávku,
RC Slůně.

SPORT

■ 13.3. v 16 hodin Sokol Bohumín B - VOKD Poru-
ba C. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH, kužel-
na TJ Sokol Bohumín, informace Erich Kica, 736
154 613.
■ 15.3. v 8 hodin SNĚŽENKOVÁ VYCHÁZKA.
Tento rok kolem Studénky. Pěší turistika. Nádraží
ČD, odjezd 8.18 hodin, informace Eliška Tomaští-
ková, 731 883 947.
■ 20.3. v 16 hodin Sokol Bohumín C - Sokol Mi-
chálkovice B. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽEL-
KÁCH, kuželna TJ Sokol Bohumín.
■ 22.3. v 9 hodin NEBUDE-LI PRŠET... Celoroční
seriál cykloturistických výletů, z náměstí T. G.
Masaryka v Bohumíně, informace Rostislav Šaf-
rata, 603 203 040.
■ 22.3. v 10 hodin Sokol Bohumín A - Dobroslavi-
ce A. PŘEBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
V KUŽELKÁCH, kuželna TJ Sokol Bohumín.
■ 23.3. v 15 hodin FK Bohumín A - SK Moravan
Oldřišov. FOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR - muži
"A", hřiště FK Bohumín (za parkem).
■ 25.3. - 26.3. v 8.30 hodin MĚSTSKÉ KOLO -
VOLEJBAL. Starší žákyně 25.3. v 8.30, starší žáci
26.3. v 8.30, tělocvična gymnázia.
■ 27.3. v 16 hodin Sokol Bohumín B - Sokol Dob-
roslavice B. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH,
kuželna 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. 

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 diskotéka na ledě, vstup-
né 30 Kč/osobu.
Bruslení o velikonočních prázdninách:
20.3. 10 - 11.30 hod. 21.3. 10 -11.30 hod.
22.3. 14 -15,50 hod. 23.3. - nebruslí se
24.3. - nebruslí se
Poslední bruslení v sezoně je 30. března.
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Maškarní rej děti milují
V prostorách sálu Bochemie připravili zaměst-

nanci mateřské školy na Čáslavské ulici a rodiče
dětí 28. února báječný maškarní ples. 

Celým programem veselého bálu provázela
rozjařené návštěvníky milá princezna. Při pro-
menádě nejrůznějších pestrých masek se děti
nadšeně vykrucovaly jako princezny, různá zví-
řátka, kovbojové, indiáni, ale nechyběly ani ta-
jemné čarodějky či sultánky. Na malý okamžik
bujaré veselí utichlo. A to ve chvíli, když klaun
začal čarovat. Udivené oči malých diváků žasly
nad jeho kouzly.

Všichni se dobře bavili nejen při tanci, ale i při
různých soutěžích. Samozřejmě nechyběla tra-
diční tombola, kde vyhrává každý.

Největší radost z vydařené akce měly děti.
Děkujeme všem za pomoc při organizaci a za
hojnou účast. Už se těšíme na příští ples. 

Text a foto: Jana TMĚJOVÁ

Sladká radnice z perníku
Milovníci slaného pečiva jistě ochutnají Bohumínský meandr

(píšeme o něm na straně 2 dnešního Oka). Aby nepřišli zkrátka
ani labužníci, kteří jsou na sladké, nechalo vedení města vyrobit
medový perník s vyobrazením pohledu z náměstí T. G. Masaryka
na obě budovy radnice a kostel. K dostání je za 30 korun v Turis-
tickém informačním centru v budově radnice. (lum)

Zimní houby na Bohumínsku
Ohnivec rakouský (Sarcoscypha austriaca) je krásná a nápadná

vřeckovýtrusná houba, rostoucí od února do dubna v nížinách
často ještě mezi sněhem. Tvoří 15 - 60 mm široké, číškovité až
miskovité plodnice na svrchní straně šarlatově červené, vnější
strana je jemně plstnatá a bělavá stejně jako krátký třen. Roste na
větvičkách listnáčů, často zanořených v hrabance. Snímek byl po-
řízen 10. února a na lokalitě bylo těchto hub několik desítek. Prv-
ní plodnice se díky letošní teplé zimě objevily na Bohumínsku už
koncem ledna. Ohnivec rakouský patří do příbuzenského kruhu
ohnivce šarlatového, jehož tři nejedlé druhy jsou rozlišitelné pou-
ze mikroskopicky. U nás je z nich nejhojnější ohnivec rakouský;
nejvzácnější je podhorský a horský ohnivec jurský. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Foto: Lucie Balcarová

Pochoutky
ze Starého
Bohumína

Občanské sdružení

Přátel bohumínské his-

torie nabízí všem zájem-

cům »Velikonoční me-

dový perník ze Starého

Bohumína«. Starobo-

humínští zhotovují také

bohumínské trubičky 

s oříškovo-kakaovou ná-

plní. Obě dobroty jsou 

k zakoupení u manželů

Fajových, ulice Tichá

69, Starý Bohumín.

Text afoto: 
František KREJZEK


