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Školáci mají jednodenní pololetní prázdniny

Jeho cílem je rozvoj vzděla-
nosti a posílení konkurence-
schopnosti ČR prostřednictvím
modernizace systémů počáteč-
ního, terciárního a dalšího vzdě-
lávání a jejich propojení do
komplexního systému celoži-
votního učení a zlepšení podmí-
nek ve výzkumu a vývoji. Ob-
stáli jsme v oblasti podpory -

rovné příležitosti dětí a žáků,
včetně dětí a žáků se speciální-
mi vzdělávacími potřebami, 
a náš grantový projekt »Rizika
přestupu dětí mateřských škol
do základní školy a jejich řešení
zaváděním nových vyučovacích
forem, metod a postupů, včetně
využití ICT« se stal úspěšným.
Autory tohoto dvouletého pro-

jektu jsou Drahomíra Horvát-
hová a Květuše Fulnečková.

Co je cílem a úkolem tohoto
grantového projektu?

Při nástupu dětí do základ-
ních škol se v současné době
stále více setkáváme s rozdílnou
úrovní v oblasti rozumových,
smyslových a také motorických
schopností dítěte. Ve třídách se
setkávají žáci, kteří již na počát-
ku školního vzdělávání umějí
číst, mnohdy i počítat, a vedle
nich žáci s oslabenými schop-
nostmi.

(Dokončení na str. 13)

Škola dosáhla na peníze EU

Vše začalo asi před rokem, kdy vedení »sluníčkové« školy oslo-
vilo některé učitele k vypracování projektů za účelem získání
dotací. Následovaly semináře, školení, studium příruček a vy-
hlášek. Svou pozornost jsme zaměřili na Operační program 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), jehož vyhlašo-
vatelem je Moravskoslezský kraj.

Odborné učebny Masarykovy základní školy. Foto: www.mesto-bohumin.cz

Radnice likviduje černé
duše str. 3

Změny v Bohumínské
městské nemocnici  str. 4

Město postaví dopravní
hřiště str. 5

Další nové služby 
Czech POINT  str. 6

Záblatský rybník 
se začal čistit  str. 7

Možná se přihlásím na
Miss Reneta str. 9

Ohlédnutí událostmi 
loňského roku str. 10 - 11

Pozvánka 
na zastupitelstvo 

V pondělí 9. února
od 13 hodin zasednou
ve velké jednací síni
ke svému prvnímu le-
tošnímu jednání za-
stupitelé města. 

Zasedání je veřejné,
přímý přenos z něj mů-
žete sledovat na Televiz-
ním informačním kaná-
le a později v reprízách 
v úterý a v pátek v tom-
též týdnu. Na programu
jednání bude mimo jiné:

● majetkové záležitosti

● předběžné výsledky
hospodaření města 
za rok 2008

● projekt Plavání 2009

● požadavky na změny
územního plánu (red)

DNES SI PŘEČTETE 

Příští OKO 
vyjde 12. února, 

uzávěrka 4.2.

Krátce
Novou členkou ko-

mise pro městskou část
Záblatí se stala Kamila
Hlobilová, majetkovou
komisi rady města do-
plnil Aleš Drobek.

Školáci právě dostali vysvědčení a páteční
den je pro ně dnem pololetních prázdnin. 

Během školního roku si užijí ještě mnoho 
dalších volných dnů, ale nutno říci, že zaslouženě.
Informace se na nás valí již od útlého věku. Dnes
již není učení jen o tom, pamatovat si všechna 
data, události, pravidla, ale o schopnosti oriento-
vat se v množství zdrojů, které nám informace po-
skytují. A to kupodivu dětem jde velice dobře, 
s počítači a mobilními telefony si rozumějí od prv-
ní třídy. (red)
Ilustrační foto: František Krejzek
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Sběrný dvůr místo velkokapacitních 
kontejnerů 

aktuáln í  téma

Mobilní sběrný dvůr bude letos poprvé přistaven 5. března, a to ve Starém Bohumíně na záchyt-
ném parkovišti. Až do 10. listopadu několikrát vystřídá celkem devět stanoviš� v jednotlivých
městských částech - jsou uvedena v ekologickém kalendáři na rok 2009 . Foto: Šárka Plutová

Po úspěšném absolvování dvou cyklů
mobilního sběrného dvora, který na ja-
ře a na podzim zajížděl na osm stanovišť
ve všech městských částech, přistoupilo
město ke zrušení zbývajících stanovišť
velkokapacitních kontejnerů.

Od 1. ledna 2009 jsou všechna místa
zrušena. Jednalo se o nejméně vhodný
způsob shromaž�ování velkoobjemových
odpadů. Ve velkokapacitních kontejne-
rech totiž končily veškeré druhy odpadů 
a nesloužily původnímu účelu - k odkládá-
ní velkoobjemových odpadů. Směs shro-
mážděných komunálních odpadů ve vel-
kokapacitních kontejnerech musela být
odvážena na skládku komunálních odpa-
dů. Navíc se na stanovištích neustále tvo-
řily černé skládky a na některých se černé
skládky vyskytují i po zrušení těchto kon-
tejnerů. Úklid černých skládek nás všech-
ny stojí značné finanční prostředky, které
lze využít efektivnějším způsobem.

Občané města Bohumína mají několik
možností, jak správně naložit s velkoobje-
movými odpady a s dalšími vytříděnými
druhy odpadů. 

Vytříděné velkoobjemové odpady obča-
né mohou odevzdávat celoročně ve sběr-
ném dvoře v areálu BM servisu, a. s. na
Koperníkově ulici, a také ve sběrném dvo-
ře mobilním (přemís�ován každých 14
dnů) v období od 3. března do 10. listopa-
du. V obou těchto zařízeních lze kromě

velkoobjemových odpadů odevzdávat rov-
něž další vytříděné druhy komunálních
odpadů. 

K odložení nebezpečných odpadů a kom-
pletního vyřazeného elektrozařízení je
možno využít pojízdné sběrny, která vyjíždí
4krát v roce. Letos vyjede o sobotách 28.
března, 20. června, 5. září a 7. listopadu.
Nebezpečné odpady a kompletní vyřazené
elektrozařízení předáváme rovněž na vrát-
nici provozu Recyklace ŽDB Group a.s. 

Vytříděné sklo, plasty, papír, včetně ná-
pojových kartonových obalů patří do ná-
dob na tříděný odpad rozmístěných po ce-
lém území města. Jedná se o sklolamináto-
vé zvony v barvě modré, žluté, zelené a bí-
lé. Ve jmenovaných zařízeních a nádobách

jsou odpady shromaž�ovány roztříděné
podle jednotlivých druhů, tak jak to vyža-
duje zákon o odpadech. Část vytříděných
odpadů je následně předávána subjektům
k recyklaci, část odpadů je odvážena ke
kompostování do kompostárny nebo k e-
kologické likvidaci ve spalovně a nekončí
na skládce komunálních odpadů.

Informace týkající se nakládání s komu-
nálními odpady občané najdou v ekologic-
kém kalendáři města Bohumína a také na
webových stránkách města v rubrice eko-
logické okénko.

Třídit a odkládat odpady na místa k to-
mu určená není žádná věda. Jde pouze 
o zvyk a odpovědnost každého z nás. V na-
šem městě máme veškeré možnosti k řád-
nému nakládání s komunálními odpady.

Šárka PLUTOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Řeč je o členech městského
zastupitelstva a jejich účasti
na jednáních. Pravidelně je
každoročně zveřejňujeme. V ro-
ce 2008 se konalo šest zasedá-
ní a účast jednotlivých zastu-
pitelů vám předkládáme:

Čtrnáct zastupitelů, tedy 61
procent, se zúčastnilo všech
šesti jednání, zastupitelé Voj-
těch Balcárek, Igor Bruzl, Al-
fréd Michalík a Svatopluk

Němeček byli omluveni z jed-
noho zasedání, Dušan Kroš-
čen a Marie Neudertová ze
dvou. Zastupitel Vladimír Šmíd
se omlouval ze čtyř zasedání.
Bývalý náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Pa-
vel Drobil se zúčastnil zasedá-
ní zastupitelstva města jen
jednou, stejně jako Marcela
Ciprichová (ze zdravotních
důvodů). (red)

Naši zastupitelé pod lupou
Zvolili jsme je do zastupitelstva města, aby za nás rozhodo-

vali v náš prospěch. 

... na webových stránkách města
www.mesto-bohumin.cz najdete

přehled všech zakázek nad půl milionu, které město vyhlásilo pro
letošní rok? (red)

víte ,  že

Ačkoliv vizuálně se mohlo
zdát, že jasné slunečné počasí
přináší pohodové dny, bylo to-
mu právě naopak. Několika-
násobně překročené limity po-
létavého prachu ohrožovaly
naše zdraví. V takových přípa-
dech se doporučuje omezit po-
byty venku, není vhodné ven-
ku sportovat, větrat by se mělo
jen krátce a intenzívně. Zvýše-
né koncentrace znečiš�ujících
látek v ovzduší nemusí přímo
vyvolat onemocnění, ale často

mají za následek zhoršení 
nemocí, především nemocí 
dýchacích cest a srdečně cév-
ních. Snižují odolnost organis-
mu, který pak snadněji pod-
lehne virovým či bakteriálním
infekcím.

Aktuální údaje o stavu ovzdu-
ší jsou na stránkách hydrome-
teorologů www.chmi.cz/OS/
info.php?page=uvod.php?typ
=ocoPM10, případně nalez-
nete odkaz na stránkách měs-
ta. (red)

I když slunce svítí, vzduch
může být plný prachu

V průběhu ledna jsme byli ve sdělovacích prostředcích va-
rováni před polétavým prachem, jehož koncentrace na celém
Ostravsku povážlivě stoupla.
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O městské byty v Bohumí-
ně se licituje v hlavní budově
radnice v 1. patře ve velké za-
sedací místnosti, číslo dveří
230 nebo 243. Vyvolávací ce-
na je 31 korun za metr čtve-
reční. Podrobné informace
naleznete na www.mesto-
bohumin, sekce radnice – 
licitace bytů. Město nabízí 
k licitaci tyto byty:

I Byt na ulici Komenského
1151, 1+2, číslo bytu 3, ka-

tegorie I., 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 60,80 m2, pro
výpočet nájemného 58,65 m2.
Prohlídka bytu 3.2. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
9.2. v 16 hodin.

I Byt na ulici Trnkové 305,
1+1, číslo bytu 3, kategorie

II., 1. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 56,33 m2, pro vý-
počet nájemného 50,33 m2.
Prohlídka bytu 5.2. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
9.2. v 16.15 hodin. Licitace se
mohou zúčastnit zájemci s tr-
valým pobytem na celém úze-
mí České republiky, a to ne-
přetržitě po dobu pěti let.

I Byt na ulici Čáslavské
268, 0+1, číslo bytu 3, kate-

gorie I., 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 32,55 m2, pro
výpočet nájemného 32,55 m2.
Prohlídka bytu 5.2. od 8.30 do
9 hodin. Licitace se koná 9.2.
v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Štefánikově
1073, 1+2, číslo bytu 3, ka-

tegorie I., 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 63,17 m2, pro
výpočet nájemného 61,60 m2.
Prohlídka bytu 10.2. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
11.2. v 16 hodin.

I Byt na ulici Bezručově
1144, 0+1, číslo bytu 8, ka-

tegorie I., 2. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 31,20 m2,
pro výpočet nájemného 28,88
m2. Prohlídka bytu 10.2. od 
9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 11.2. v 16.15 hodin. 

Bližší informace získáte na
majetkovém odboru, číslo te-
lefonu 596 092 199. (vach)

Licitace
městských
bytů

Radnice likviduje »černé 
duše« v městských bytech

Je mou povinností, jakožto
nájemce bytu, oznámit 
pronajímateli například návštěvu,
která se u mne zdrží déle než 
patnáct dnů?

Ano, i návštěva zdržující se
v bytě nájemce déle než pat-
náct dnů musí být osobně ná-
jemcem přihlášena ke službám
(spotřeba vody, odvoz odpadů,
osvětlení společných prostor,
výtah - pokud je v domě). Vždy
se jedná o zvýšení čátky place-
né jako záloha na služby. Přece
nebudete platit vy jako soused
vyšší částku za spotřebu vody
za někoho, kdo bydlí v domě a
neplatí za služby. To by se vám
asi nelíbilo? A když je v tako-
vém bytě nepřihlášených osob
více, zvýšené náklady stoupají.

Máte přehled, kolik »černých 
duší« v Bohumíně bydlí?

Kdybychom to věděli, ihned
zasáhneme. Informace o ne-
přihlášených osobách nám po-
skytují domovníci, správci ne-
bo lidé z domu, kde se něco ta-
kového děje. Po takovém na-
hlášení okamžitě začínáme jed-
nat. Ročně se objeví asi 50 těch-
to případů. Ve většině z nich
dojde k nápravě a po upozor-
nění nájemce jsou osoby na
služby nahlášeny.

Vypravíte se tam s policií 
a uděláte rázem pořádek?

To ne, ale ihned si nájemce
pozveme, aby nám vysvětlil si-
tuaci. Poučíme ho o jeho po-
vinnostech a vedeme ho k to-
mu, aby další osobu v bytě při-
hlásil. Pokud tak neučiní, ná-
jemce následně kontrolujeme
nebo prostřednictvím kon-
taktní osoby dostaneme zprá-
vu, zda nepřihlášená osoba 
opustila byt.

Řešili jste v poslední době 
v terénu případ »černých duší«?

Po několika šetřeních sociál-
ního odboru a sdělení bytové-
ho technika, že v bytě na ulici
Petra Cingra se zdržuje něko-
lik nepřihlášených osob, jsme
dali nájemci výpově� z bytu.
Takže vidíte, že tímto problé-
mem se zabývá víc lidí, není to
jen rozhodnutí jedné osoby.
Mnohdy ale stačí domluva 
a poučení a dojde k nápravě.

Tento postup trestá pouze 
nájemce bytu, nikoliv 
nepřihlášenou osobu?

Naším partnerem je nájem-
ce a s ním řešíme všechny zále-
žitosti týkající se bytu. Nájem-
ce je zodpovědný za osoby,
které se s ním zdržují v bytě,
pokud nejsou přihlášeny, po-
rušuje své povinnosti nájem-
ce. Může se stát, že po nějaké
době nájemce již nehodlá
»podnájemníka« tolerovat, ale
tomu se z bytu nechce. Takový

případ pak musí nájemce řešit
prostřednictvím policie. 

Jsou ve městě lokality, kde 
dochází častěji než jinde 
k tomuto přestupku?

Tento nešvar se děje kdeko-
liv, nerozhoduje ani kvalita by-
tu, ani lokalita. Takové přípa-
dy se vyskytují v centru, stejně
jako v městských částech. Sná-
ze se o černých duších dovíme
z menších bytových domů, kde
se nájemníci dobře znají a ví-
dají se častěji, než například ve
věžáku, kde je několik desítek
partají.

Ochranou proti tomuto jednání
jsou možná správci a domovníci,
kolik jich město má?

Ve většině městských byto-
vých domů jsou ustaveni do-
movníci nebo správci, menší
bytové domy je nemají. Tito 
lidé s námi opravdu dobře
spolupracují.

Co byste doporučila všem, kteří
chtějí do svého bytu přijmout
dlouhodobou »návštěvu«?

Aby do patnácti dnů přišli
změnu počtu osob v bytě na-
hlásit na majetkový odbor rad-
nice. Jestli to bude skutečně
jen na měsíc nebo na dva, po
této době opět návštěvníka
odhlásí a věc je vyřešena. 

František KREJZEK

bydlení

I takto se někteří nájemníci chovají v bytech města. 
Foto: František Krejzek

Od roku 2006 existuje povinnost nájemce bytu nahlásit do
patnácti dnů pronajímateli změnu počtu osob v domácnosti,
to platí i pro novorozené děti. Nesplnění této povinnosti je
považováno za porušení nájemní smlouvy a nájemce může
přijít o byt. Dnes k tomuto problému diskutuji se Zuzanou
Hanušovou z majetkového odboru městského úřadu. Ptám se
na první věc, která mě v této souvislosti napadá:



délka  425 m

PARKOVIŠTĚ

KRUHOVÝ OBJEZD

KŘIŽOVATKASE SEMAFORY

JE
DNOSMĚRNÁ

SLEPÁ ULICE

ULI
CE

PŘECHODPRO CHODCE

PŘECHODPRO CHODCE

1/ největší velikost
2/ zrušení obou betonových jevišť
3/ dosahuje požadavku min. délky 400 m

Návrh dětského dopravního hřiště, které má stát v Hobby parku 
přímo před pódiem.
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Dopravní hřiště pomůže k bezpečí

Co je právě te� nejaktuálnějším
zájmem odboru dopravy 
na naší radnici?

Pominuly problémy v sou-
vislosti se zavedením ekologic-
kých poplatků, dnes už je na
přepážkách klid. Když si ještě
někdo není jistý, kam jeho vo-
zidlo při posuzování ekologic-
ké euro normy patří, stačí zajít
na STK nebo na odbor dopra-
vy a my mu to sdělíme. Dopo-
sud máme zaregistrovány dvě
pětitisícové a osm třítisíco-
vých plateb, tu nejvyšší, dese-
titisícovou, už asi nikdo nebu-
de ochoten platit, protože to
vozidlo bude nejspíš ve stavu,
kdy se to nevyplatí. Kromě
běžných agend evidence řidičů
a vozidel je aktuální bezpeč-
nost v dopravě, další etapa vý-
měny řidičáků nebo výstavba
dětského dopravního hřiště.

Jaký vliv má odbor dopravy 
na výstavbu dálnice a vše, 
co s tím souvisí?

Jen okrajově. Zastupujeme
město například při jednáních
o staveništní dopravě. Ale i na
tomto poli jsme, myslím, udě-
lali občanům Vrbice radost,
když jsme v loňském roce do-
jednali umístění zákazové
značky pro nákladní automo-
bily nad 12 tun u vjezdu do
města. Ve stejné době jsme 
iniciovali změnu ve značení 
u křižovatky bývalé Rybeny. Je
to dočasné řešení, protože po
dostavbě přivaděčů a nájezdů
zde bude daleko bezpečnější
křižovatka ve tvaru »T«.

Jak si stojí bohumínští řidiči 
v přidělování bodů?

Přehled o stavu v Bohumíně
a Rychvaldu lze najít na strán-
kách ministerstva dopravy, 
nejsme nějak výrazně neukáz-
nění a nepřekračujeme prů-

měr. Do poloviny ledna 2009
získalo v našem správním ob-
vodu (Bohumín a Rychvald)
12 bodů za přestupky v dopra-
vě 45 mužů a 1 žena. 

Co letos čeká majitele taxislužby,
v minulosti jste
je zkoušeli 
z místopisu Bo-
humína?

Letos v červenci budou mu-
set začít obnovovat průkazky,
které mají platnost čtyři roky.
První zkoušky jsme dělali v ro-
ce 2005. Myslím, že pro taxi-
káře to nebude velký problém.

A význam či přínos tohoto 
opatření?

Pro klienty taxislužby je to
záruka, že řidič je znalý místa,
zvolí nejkratší cestu, nebude
bloudit a zbytečně prodražo-
vat jízdu. V součinnosti s Čes-
kou obchodní inspekcí jsme
provedli několik kontrol, na
jejichž základě jsme odebrali
dvě průkazky z důvodů poru-
šení zákona.

Cyklisté se ve městě počítají 
na stovky. Nedávno jsme 
zveřejňovali znovu varování 
a popis povinného vybavení. Je
vidět nějaká změna k lepšímu?

Někteří cyklisté příjemně
překvapili tím, že si na sebe
oblékají při jízdě na kole re-
flexní vestu. Za šedesát korun
si tak zajistí nepřehlédnutel-
nost za jízdy večer. Vesta však
v žádném případě nenahrazuje
povinnou výbavu. Z praxe mo-
hu potvrdit zrádnost napří-
klad blikajícího světla na paži.
Nedávno jsem takto označe-
nou cyklistku předjížděl. To
jsem si myslel do chvíle, než
jsem zjistil, že jede v protismě-
ru. Ve tmě jsou naše rozpozná-
vací schopnosti značně omeze-
né. Ne každý myslí na svou

bezpečnost, bohužel však ani
na bezpečnost okolí.

Jak je to s další etapou výměny
dalších řidičských průkazů?

Příští rok končí výměna ři-
dičských průkazů, které byly
vydány do roku 2000. Jsou to
plastové karty a jejich výměna
se musí provést do konce roku
2010. Ani to ještě ale není po-
slední etapa výměny. Ta pro-
běhne do roku 2013. Vývoj
však jde rychle kupředu a začí-
ná se hovořit o elektronických
osobních dokladech. Možná

do té doby bu-
deme mít jen
jeden doklad,
kde bude v či-

pu o nás uloženo vše.

S řidiči souvisí bezpečnost, 
a to zejména bezpečnost dětí 
v silniční dopravě. Má odbor 
dopravy v této věci nějaké projekty?

Odbor dopravy má na sta-
rosti BESIP, tedy bezpečnost
silničního provozu. Doufám,
že se podaří vybudovat v Hob-
by parku do konce příštího 
roku dětské dopravní hřiště. 

Asi si nemyslíte, že je to zbytečná
investice, když jste iniciátorem
této myšlenky?

V minulosti rozdávaly děti
při akcích s policií odrazky 

a dárečky cyklistům nebo sluš-
ným řidičům. Klasickou vý-
chovou jsou besedy ve ško-
lách, ale nejefektivnější je
vštěpovat pravidla bezpečnos-
ti dětem již od čtyř let. 

Když je dítě ve svém škol-
ním prostředí uprostřed ka-
marádů, nedovede se tolik
soustředit, nevnímá, co je mu
předkládáno teoreticky. 

Na dopravním hřišti je vše
skutečné, reálné - komunika-
ce, dopravní značení, kamará-
di se změní v ostatní účastníky
provozu a dítě si musí v situaci
umět poradit. Na dopravním
hřišti je to bezpečné a hodně
účinné. Pro dítě je pak snazší
orientovat se ve skutečném
silničním provozu. Praktické
získávání zkušeností může po-
kračovat ve školním věku, kdy
si dítě může pořídit průkaz
cyklisty.

Co vzkážete občanům, kteří
k vám přicházejí na radnici 
vyřizovat nejrůznější záležitosti
související s dopravou?

Aby vždy přišli včas a nene-
chávali své záležitosti na po-
slední chvíli, vyhnou se tím
stresovým situacím, které 
nikdo z nás nemá rád. 

František KREJZEK

doprava

»Dětské dopravní hřiště se vyplatí, 
i kdyby mělo zachránit jen jeden život«,
říká Pavel Vavrečka, vedoucí odboru
dopravy Městského úřadu v Bohumí-
ně. V rezortu  dopravy pracuje již dva-
cet let, takže není žádný teoretik - 
jeho postřehy jsou ryze praktické 
a použitelné. V dnešním rozhovoru 
z radnice se ho ptáme na práci odbo-
ru dopravy a na jeho úkoly. 

Slovo má Pavel Vavrečka z odboru dopravy
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■ Poslední vážný zákrok
městské policie provedli stráž-
níci na konci prosince, kdy do-
šlo k napadení rodiny v bytě
na ulici Trnkové dvěma muži.
Oba před příjezdem hlídky 
utekli. Podle popisu je pak
strážníci zadrželi na ulici Vilo-
vé a předali je Policii ČR. Bylo
zjištěno, že jeden ze zadrže-
ných násilníků je hledanou 
osobou, která se vyhýbá ná-
stupu výkonu trestu. 

■ Dva hledané muže strážní-
ci zajistili a předvedli na ob-
vodní oddělení Policie ČR 
4. a 9. ledna.

■ Díky upozornění všímavé-
ho občana městská policie 
6. ledna zjistila na parkovišti 
u bývalé Rybeny odcizené vo-
zidlo Ford Fiesta. 

■ Řidič vozidla, které projíž-
dělo po Mírové ulici, oznámil
na služebnu, že mu tři mladíci
ledovou koulí poškodili okno
vozidla. Hlídka všechny tři za-
jistila u garáží na této ulici,
kam se pokusili utéci. 

Karel VACH, 
ředitel městské policie

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

Maják městské
policie

Dlouholetým primá-
řem chirurgického od-
dělení byl Vojtěch
Žoch, odborník, který
vedl bohumínskou chi-
rurgii mnoho let a ma-
ximálně se zasloužil 
o rozvoj chirurgického
oboru v našem městě.

Jeho nástupcem se od
ledna 2009 stal Tomáš
Sobalík, mladý a per-
spektivní lékař, který
pracuje v naší nemocni-

ci od roku 1997. Nyní působí v našem zdravot-
nickém zařízení nejen jako primář chirurgické-
ho oddělení, ale rovněž jako lékař traumatolo-
gické a kýlní poradny. 

Doktor Vojtěch Žoch bude nadále pracovat 
v naší nemocnici v plném úvazku jako lékař, bu-
de mít své operační dny a z větší části se bude
specializovat na chirurgickou ambulanci II. 
(Středisko zdravotnických služeb - poliklinika,
Čáslavská 1176).

Centrum léčby senio-
rů - komplex třech lůž-
kových stanic, které po-
skytují seniorům maxi-
mální péči a komfort,
rovněž prochází velkou
personální změnou. 
S velkou zodpovědností
vedl toto oddělení po
mnoho let Evald Sta-
něk. 

Ve funkci primáře jej
v lednu 2009 vystřídal
Václav Sosna, specialis-

ta, který by pro centrum měl být přínosem a rea-
lizátorem mnoha nových změn. 

Jmenováním nových primářů se pro klienty
naší nemocnice nic nemění, stále se budeme
snažit o zajištění individuálního přístupu ke
všem pacientům, kteří se rozhodnou využít na-
šich služeb. Budeme klást důraz na »dobro paci-
enta« - odborně léčený, ošetřovaný a spokojený
pacient je naší základní a nejvyšší hodnotou.

Dagmar GATTNAROVÁ

Změny v městské nemocnici
V Bohumínské městské nemocnici došlo počátkem letošního roku k několika

podstatným personálním změnám. Týkají se především chirurgického oddělení 
a Centra léčby seniorů (CLS).

Tomáš Sobalík, primář 
chirurgického oddělení

Václav Sosna, primář 
Centra léčby seniorů

Objasněna krádež 
za několik set tisíc

Jednačtyřicetiletý muž z Bo-
humína odcizil v prosinci mi-
nulého roku v prostoru želez-
niční stanice Bohumín Čes-
kých drah 16 kusů ložiskových
skříní a pět kusů brzdových
zdrží z nákladních železnič-
ních vozů. Později z odstave-
ných 28 nákladních železnič-
ních vozů ukradl 231 kusů brz-
dových zdrží, 53 kusů spojova-
cích šroubovek a 84 kusů vík

krátce

sta lo  se

Organizátoři letošní sbírky
se opět radovali. Do kasiček,
které po městě nosilo dvacet
devět skupinek koledníků - tří
králů, vložili lidé jen v našem
městě přes 113 tisíc korun. »Je
to opět více, než v loňském roce.

Šedesát pět procent vybraných
peněz zůstane ve městě. Použije-
me je na opravu charitního domu
ve Starém Bohumíně, část dáme
na provoz denního centra pro
bezdomovce a část na chod naší
občanské poradny. Zbývajících

Tříkrálová sbírka má u nás zelenou
Načasování Tříkrálové sbírky sklízí úspěchy. Po hojných

svátcích se každému otevřelo srdce a solidarita s těmi, kteří
jsou na tom hůř, jde ruku v ruce. 

35 procent putuje na celostátní 
a mezinárodní humanitární akce
Charity. Solidarity bohumín-
ských si vážíme, každoročně nás
překvapují svou neutuchající
štědrostí a ohleduplností k těm,
kteří jejich pomoc potřebují.
Děkujeme všem dárcům, kteří do
sbírky přispěli,« řekla Monika
Krzeminská, ředitelka bohu-
mínské charity. (frk)

ložisek kol. Celková škoda byla
vyčíslena na 385 000 korun.
Podezřelý muž byl v minulosti
Okresním soudem v Karviné
odsouzen za trestný čin kráde-
že k trestu obecně prospěšných
prací v počtu 200 hodin, které
do dnešní doby nevykonal.

(via)

Výpovědi z bytů 
pro porušení smlouvy

Šest nájemců dostalo roz-
hodnutím rady města výpo-
vě� z městského bytu. Na ná-
vrh majetkového odboru a pro
porušování pravidel stanove-

Policisté zachránili 
život sebevraha

Krátce před půl desátou ve-
čer 20. ledna bohumínští poli-
cisté přijali telefonické ozná-
mení o tom, že na skřečoňském
mostě se přes zábradlí nebez-
pečně naklání osoba a pravdě-
podobně chce skočit na želez-
niční koleje. Policejní hlídka
přijela na most ve chvíli, kdy
33letý muž jednou nohou stál
na zábradlí a druhou nohu už
měl přehozenou přes ochranné
síto. Policistům řekl, že se mu
nechce žít. Policisté s mužem
začali komunikovat a ve chvíli,
kdy odvedli jeho pozornost,
stáhli ho zpět na chodník. Po
lékařském vyšetření byl muž
převezen na Protialkoholní zá-
chytnou stanici Karviná.

Zlatuše VIAČKOVÁ,
tisková mluvčí PČR

ných ve smlouvě - nepřihláše-

ní osob bydlících v bytě, nepla-

cení nájemného, nebo porušo-

vání dobrých mravů. (red)

Legalizace zbraní 
do poloviny roku

Prvním dnem v únoru začne

platit nový zákon o zbraních.

Každý, kdo přechovává signál-

ní zbraň pro použití signálních

nábojů ráže větší než 16 mm,

je povinen v době od 1.2 do

31.7.2009 požádat příslušný

útvar policie o vydání  zbrojní-

ho průkazu nebo licence. (via)
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První typ nového výpisu je
zjednodušeně řečeno výpis bodů
řidiče. Na pracovištích Czech
POINT je cena výpisu 100 ko-
run, avšak pro občana, který
chce znát počet svých bodů jen
informativně, doporučujeme
navštívit registr řidičů na odbo-
ru dopravy, kde mu tato informa-
ce bude sdělena ústně a zdar-
ma. Pokud ji ale přece jen po-

žaduje písemně
(například pro
budoucího za-
městnavatele),
tak na odboru
dopravy je vý-
pis poskytován za poplatek 15
korun. Druhým typem výpisu
lze ověřit, že dodavatel splňuje
kvalifikaci podle § 53 (základ-
ní kvalifikační kritéria) a § 54

(profesní kvalifikační kritéria)
zákona o veřejných zakázkách.
Poslední typ nového výpisu od
ledna 2009 je určen pro zpra-
covatele autovraků k registraci
a změně údajů. Pro informaci,

v Bohumíně 
je tímto zpra-
covatelem spo-
lečnost ŽDB
Group a.s.

Během toho-
to roku přibudou v Czech
POINT další funkcionality.
Jednak to budou další typy 
ověřených výpisů, následovat
pak bude možnost konverze 

dokumentů z papírové formy
do elektronické (a naopak).
Těchto novinek bychom se
měli dočkat v druhé polovině
tohoto roku.

V současné době je v České
republice přibližně 3 200 pra-
coviš� Czech POINT. Podle
představy ministerstva vnitra
se tato pracoviště budou nachá-
zet ve všech obcích (cca 6 300).
Toho bychom se měli dočkat
koncem roku 2009. Pak bude
možné získat ověřené výpisy 
z veřejných i neveřejných 
registrů prakticky kdekoliv.

Michal KOLOVRAT

Spektrum služeb Czech POINTU se rozšiřuje

Czech POINT na radnici po roce provozu

Od ledna 2009 je možné získat na pracovištích Czech
POINT další informace. Jedná se o výpis bodového hodnoce-
ní osoby, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a získá-
ní přístupu do registru účastníků provozu MA ISOH (modul
autovraky informačního systému odpadového hospodářství). 

Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál, tedy Czech POINT
je projektem, který by měl zredukovat
přílišnou byrokracii ve vztahu občan -
veřejná správa. Czech POINT slouží 
jako asistované místo výkonu veřejné
správy, umožňující komunikaci se 
státem prostřednictvím jednoho místa
tak, aby »obíhala data, ne občan«. V sou-
časné praxi tato definice ministerstva
vnitra znamená, že na jednom místě
může občan získat ověřené výpisy z ve-
řejných či neveřejných registrů.

Na naší radnici byla vloni v lednu zpro-
vozněna celkem 3 pracoviště Czech POINT,
a to na právním odboru, na živnosten-
ském odboru a na matrice. Hlavní praco-
viště se nachází v přízemí hlavní budovy
radnice, na ohlašovně, číslo dveří 104. Dá-
le se ještě ve stejné budově nachází druhé
pracoviště, a to na matrice, v prvním patře
(dveře číslo 238). Třetí místo pro komu-
nikaci občanů se státem je zřízeno na od-
boru živnostenském, ve vedlejší budově
radnice, číslo dveří 103. Tato pracoviště
jsou naprosto rovnocenná a až na jeden
typ výpisu jsou schopna vyhovět všem ob-
čanům stejně. V průběhu roku 2008 bylo
celkem vydáno 2 604 ověřených výpisů.
Za každý výpis je podle jeho typu účtován
správní poplatek. Celkem bylo do poklad-
ny radnice přijato 200 350 korun. Za kaž-
dý výpis z katastru nemovitostí odvádí
radnice Českému úřadu zeměměřickému
a katastrálnímu částku 50 korun. Ve finále
rozpočet radnice v loňském roce přijal 160
450 korun.

Nejčastěji vydávaným ověřeným výpi-
sem je výpis z rejstříku trestů. Díky Czech
POINT lze tyto výpisy vydávat tzv. online,

na počkání. V loňském roce jich radnice
vydala přesně 1 683. Slouží občanům jako
doklad k žádostem o zaměstnání či k ově-
ření beztrestnosti vůči jiným subjektům.
Poplatek za tento výpis je 50 korun.

Druhým, velmi často žádaným doku-
mentem, je výpis z katastru nemovitostí.
Zde je třeba upozornit na skutečnost, že
pracoviště Czech POINT nenahrazuje ka-
tastrální úřad. Občas se stává, že občan
požaduje i služby navíc, které poskytuje
pouze katastrální úřad. Czech POINT
slouží pouze k vydávání ověřených výpisů,
popřípadě kopií katastrálních map. Zde
bychom občany rádi požádali, aby v přípa-
dě žádosti o kopii katastrální mapy navští-
vili vždy jeho hlavní pracoviště na radnici,
tj. na čísle dveří 104. Praxe totiž ukázala,
že vydání kopie katastrální mapy je nejslo-
žitější ze všech agend a nejlépe jsme zde
technicky připraveni. V roce 2008 bylo
vydáno 792 výpisů z katastru nemovitostí.
Poplatek za výpis, který je stanoven záko-

nem o informačních systémech veřejné
správy a správních poplatcích, činí 100
korun za první stranu a 50 korun za kaž-
dou následující stranu. Ověřené výpisy 
a kopie map z katastru nemovitostí nejčas-
těji slouží jako doklad při řešení majetko-
vých vztahů a záležitostí (prodeje a koupě
pozemků, budov apod.).

Dalšími doklady jsou ověřené výpisy 
z obchodního a živnostenského rejstříku.
Od prvního jmenovaného typu výpisu by-
lo vydáno celkem 128 výpisů a od druhého
1 ověřený výpis. Správní poplatek za tyto
listiny činí 100  korun za první stranu a 50
korun za každou další stranu. Výpis z živ-
nostenského rejstříku je na pracovištích
Czech POINT nejméně žádaný, nebo� ho
lze získat za 20  korun za stranu na odboru
živnostenském. Tato cena je pro občana
výhodnější. Výpisy poskytují informace 
o podnikajících fyzických a právnických 
osobách.

Michal KOLOVRAT

Místa Czech POINT jsou označena modrou značkou. Foto: František Krejzek
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Pokud jste se domníva-
li, že jde o název poetické-
ho filmu, pak jste se mýli-
li. Jedná se totiž o název
projektu, na který nám
možná přispěli i někteří
občané Bohumína a Kar-

viné. Ptáte se, jak je to možné? Odpo-
věď je velmi snadná - pokud sledujete
Českou televizi, pak jistě víte, že »kuře
pomáhá«. A jestliže patříte k těm, kteří
se aktivně zapojují do sbírky a napří-
klad jste zaslali darovací SMS zprávu,
pak jste také mezi dárci. 

O tom, že kuře skutečně pomáhá, jsme
se na přelomu roku 2008/2009 měli mož-
nost přesvědčit i my. Společný projekt
denních stacionářů Slezské diakonie pod
názvem »Cesta za duhou«, který jsme po-
dali na Nadaci rozvoje občanské společ-
nosti Pomozte dětem, obstál ve velké kon-
kurenci a nezávislými posuzovateli byl 
vybrán k realizaci. V současnosti je do něj
zapojena více než šedesátka dětí se zdra-
votním postižením ze stacionářů Salome
(Bohumín) a Eunika (Karviná) společně
se svými kamarády, rodinami, pracovníky
stacionářů.

Cílem Cesty za duhou je zapojení dětí se
zdravotním postižením do aktivit v rámci
odborných terapií s využitím jejich poten-
ciálu. Terapie přispívají k rozvoji motori-
ky, komunikace, emoční a volní stránky

dětí. Ve stacionářích probíhají pravidelné
aktivity s prvky arteterapie, muzikotera-
pie, animoterapie a ergoterapie.

Projekt chce prokázat, že dlouholeté
zkušenosti z práce s dětmi s postižením
nám umožňují nastavit optimální pod-
mínky pro začlenění dětí do běžného živo-
ta. Tento postup zohledňuje handicap,
který tato skupina v současnosti v ČR po-
ci�uje. Zdravotní postižení dětem neu-
možňuje využít běžné zájmové aktivity.

Potřebují individuální program a podporu
odborníků nejen v běžných činnostech,
ale i realizaci jejich zájmů a her. 

Stejně jako je v duze zastoupeno mnoho
vzájemně se doplňujících barev, vnímáme
terapeutické techniky jako jednotlivé bar-
vy spektra, které dohromady tvoří krásný
celek. Cestou za duhou chceme putovat
nejen za krásou, ale i novými zážitky. 

Jaroslava KRÖMEROVÁ, 
vedoucí stacionáře Salome

Projekt »Cesta za duhou«

Ve stacionáři probíhají pravidelné aktivity s prvky animoterapie. Foto: Jaroslava Krömerová

Plynulá řeč, srozumitelná
nejen rodičům, ale třeba také
babičce, hlídací tetě, se mnoh-
dy u dítěte zdokonaluje až ko-
lem třetího roku života. Od-
borníci na psychologii dětí 
a používání znakového jazyka
proto vyvinuli speciální meto-
du, která umožňuje toto složi-
té vývojové období rodičům 
a dětem překonat. Znaková řeč
pro zdravá batolata Babysigns
je ušitá na míru pro kojence 
a batolata. Centrum Bobeš na-
bízí odborné kurzy pro rodiče

(resp. naučíme vás tuto skvě-
lou metodu používat) a kurz
pro rodiče a děti. V kurzu pro
rodiče a děti si vaše děti ve
společnosti dalších znakují-
cích kamarádů, rodičů a certi-
fikované instruktorky formou
hry budou schopnosti dále
rozvíjet. 

Přihlásit se do kurzů je mož-
né do 5. února. Počet účastní-
ků je omezen. Další informace
na www.bobescentrum.cz ne-
bo tel. 604 388 853. 

Petra KALICHOVÁ

»Řekni mi to ručkama« aneb 
Znaková řeč pro slyšící děti

Možná byste byli překvapeni, kdybyste věděli, kolik myšle-
nek by vám chtělo vaše dítko během dne sdělit. Rozumový vý-
voj v batolecím věku předbíhá schopnost dítěte myšlenky
zformulovat do srozumitelných slov. Je z toho zklamané jak
dítě, tak často i rodič, který se snaží identifikovat jestli »ba« je
chleba, babička nebo třeba úplně jiné slovo. 

Komise pro výchovu a vzdě-
lávání opět přichází s anke-
tou o nejoblíbenější učitele
našeho města.

Přihláška do ankety by měla
obsahovat vaše jméno, příjme-
ní, věk, adresu a případně te-
lefon, dále jméno a příjmení
kandidáta na nejoblíbenějšího
učitele z řad současných či bý-
valých kantorů bohumínských
základní škol, školu, na které
působí či působil, a zdůvodně-
ní návrhu (stručná charakte-
ristika nebo příhoda s ním
prožitá). Přihlášky zasílejte pí-
semně na adresu MěÚ Bohu-

mín, odbor školství, kultury 
a sportu, Masarykova 158, ne-
bo také e-mailem na adresu:
skokanova.pavla@mubo.cz.

Přihlášky, které zašlete nej-
později do 20. února, komise
vyhodnotí a odmění autory
nejvtipnějších návrhů. Nejpo-
pulárnější kantoři pak budou
vyhlášeni a oceněni na tradič-
ní akci ke Dni učitelů »Bohu-
mínský Amos 2009«, která
proběhne v kinosále K3 Bohu-
mín.

Další informace získáte na
telefonním čísle 731 130 665,
Pavla Skokanová.

(skok)

Vzpomínáte rádi
na školu a své učitele?
Anketa o nejoblíbenější učitele našeho města
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poděkování

V loňském roce Bohumín zvolil Dívkou 
roku 2008 velmi úspěšnou Hanku Dendiso-
vou. Ta pak z oblastního kola postoupila do
celostátního kola Dívky roku 2008, kde se 
umístila na šestém místě. Ale v této celore-
publikové soutěži pro dívky ve věku 13 až 15
let rozhodně měla na některou z vicemiss ne-
bo i na korunku miss. Připravuje se další roč-
ník, proto jsme se Hany Dendisové zeptali na
její zážitky z průběhu všech kol, která absol-
vovala.

Jaké vzpomínky v tobě vyvolává loňský ročník 
Dívky roku 2008?

Nejvíce zážitků mám z celostátního kola v Jičí-
ně, kde pro nás byl připraven velice pestrý a za-
jímavý program. Prohlédly jsme si Prachovské
skály, navštívily bazén, jezdily na kolech ve fit-
centru. V den soutěže byli přítomni známí herci
a zpěváci, přehlídku moderoval Jiří Mádl.

Dostala jsi nějaké nabídky po skončení posledního
kola, třeba na modeling nebo fotografování?

Před několika dny mi
volali z agentury, která po-
řádá celostátní kola, jestli
bych se zúčastnila mode-
lingu. Fotografie z něj by měly být použity pro ka-
lendář, jehož výnos půjde na charitu. Termín ale
koliduje s koncertem tanečního souboru Ra-
dost, ve kterém tancuji, a ten je pro mne důleži-
tější. Modeling bych si jako povolání nevybrala,
snad jen jako koníček nebo zábavu. Pro mě je
prvořadé  studium na gymnáziu v Bohumíně,
kam se chci přihlásit, a později možná vysoká
škola v Ostravě. 

Jaké osobní výhody ti účast v soutěži přinesla?
Pozvedlo mi to mé sebevědomí, o mnoho líp,

než před tím, mi jde komunikace. 

Na co bys dávala největší váhu, kdybys dostala 
šanci být v porotě?
Mou disciplínou je aerobik, takže bych sázela
na kulturu pohybu, ale také na krásu.

Jak na tvůj titul miss reagovali kluci?
Trošičku se projevil větší zájem u kluků, mož-

ná mám te� větší výběr.

Jak se s tvojí účastí v Dívce roku 2008 poprali rodiče?

Ta�ka byl nejdříve proti,
ale v závěrečném kole už
byl z toho na měkko a ří-

kal, abych se znovu přihlásila a tentokrát to vy-
hrála. Já ještě počkám, je mi teprve patnáct, 
a pak bych se chtěla přihlásit do Miss Reneta.
Tam jsou děvčata od šestnácti let.

A do Miss České republiky nebo do České miss
tě to neláká?

Na to jsem ještě moc mladá, možná jednou, 
uvidím. 

Co bys doporučila po svých zkušenostech v dalších
kolech organizátorce bohumínské Dívky roku 2009?

Není co měnit, Hanka Tašková byla úžasná,
říkaly jsme jí náhradní maminko. Připravovala
nás v choreografii, pohybovce, aerobiku, zkou-
šely jsme s ní i rozhovory. Je dobrá!

Co doporučuješ letošním adeptkám 
Dívky roku 2009?

Aby si to děvčata užila, a� se zbytečně nener-
vují, protože o nic nejde. A aby holky zůstaly
nohama na zemi a byly samy sebou!

František KREJZEK

»Možná se přihlásím na Miss Reneta«,

představujeme

Hanka sází na kulturu pohybu - tancuje v souboru
Radost a její disciplínou je aerobik. Foto: archiv 

říká sympatická Hanka Dendisová, bohumínská Dívka roku 2008 

Vyhlašovatelem soutěže pro dívky ve věku 13 až 15 let je občan-
ské sdružení Dívka-Jičín pod záštitou Ministerstva školství ČR,
ve spolupráci s domy dětí a mládeže v ČR. (www.divkaroku.cz).
Letos se do soutěže zapojilo 24 domů dětí a mládeže, postupových
oblastních kol je celkem 6 a finále bude v Jičíně 20. června. 

Dům dětí a mládeže Bohumín pořádá základní kolo soutěže 
v neděli 15. února v 15 hodin ve svém sále. Hlavní zásadou a cílem
soutěže je výchovné působení na dívky, usměrňování jejich zájmů

a pomoc při hledání místa ve společnosti. »Předpokládám účast 10 až
12 soutěžících v základním kole. Počet se jistě bude měnit, znám to 
z vlastní zkušenosti. Loňská vítězka našeho základního kola soutěže
Dívka roku 2008 Hanka Dendisová, žákyně Masarykovy základní ško-
ly, postoupila do oblastního kola v Karviné a z něj i do finále v Jičíně, kde
bylo celkem 12 dívek z celé naší republiky,« řekla Hana Tašková, kte-
rá tuto soutěž ve městě připravuje již řadu let. V průběhu ledna
probíhaly zkoušky aerobiku a módní choreografie. (frk)

Připravuje se Dívka roku 2009, už 20. ročník populární soutěže 

Bohumínští 
podnikatelé sponzorují
diagnostický ústav

Diagnostický ústav pro
mládež a středisko výchovné
péče Ostrava-Kunčičky po-
skytuje celodenní péči dě-
tem a mládeži se specifický-
mi výchovnými potřebami.
Cílem všech pedagogických
pracovníků je poskytnout 
a zajistit co nejpestřejší vý-
chovnou, kulturní i sportov-
ní činnost. 

Před pár lety jsme začali po-
řádat velký vánoční turnaj,
který se již stává každoroční
tradicí. Je to doba, kdy také my
s našimi dětmi bilancujeme 
uplynulý rok, hodnotíme naše
úspěchy i neúspěchy. Snažíme
se poučit z vlastních chyb a ta-
ké se snažíme zapomenout na
to, co se nám nepovedlo. Oce-
nění a sláva nepatří jen vítě-
zům, ale také všem, kteří svou
štědrostí umožňují realizovat
tuto novodobou tradici. Naše
díky patří hlavně bohumín-
ským firmám Iveta s vedoucím
Jindřichem Klodou, Tabák 
s vedoucím Evangelos Chris-
tu, Viktor s vedoucí Vítězsla-
vem a Pavlou Kucharčíkovími,
Tropic s vedoucí Monikou Ti-
chou, Thermitron s vedoucím
Oldřichem Klímou.

Jsme vděčni všem, kteří nás
podporují a umožňují tak
chlapcům realizovat jejich sny
a přání. Za tuto výraznou po-
moc při péči a výchově mláde-
že se specifickými potřebami
co nejsrdečněji děkujeme. 

Jana ODROBIŇÁKOVÁ,
Diagnostický ústav pro mládež 

a středisko výchovné péče 
Ostrava-Kunčičky
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V létě bude výlet po hrázi vyčištěného rybníka chladivou procházkou. Foto: Lukáš Kania

Až do jara budou v Záblatském rybníku bagry

píšete námRok 2008 byl pro mladé hasiče úspěš-
ným. Zúčastnili se více než 16 pohárových
soutěží mladých hasičů v okrese Karviná,
letního tábora a řady sportovních akcí 
a exkurzí. Je třeba zdůraznit, že mladí ha-
siči dosahují ve sboru nejvyšších aktivit.
Také mezinárodní spolupráce s polskými
hasiči se již pátým rokem rozvíjí úspěšně,
zejména při výměně zkušeností na úseku
preventivně výchovné činnosti. Velkým
přínosem pro členy výjezdové jednotky
byla účast dvou členů na dlouhodobém
kurzu první pomocí a čtyř členů na kurzu
»Povodně a mimořádné události«, kde
členové jednotky získali odbornost vodní-

ho záchranáře se znalostmi lezecké čin-
nosti v této oblasti. Oba dlouhodobé kur-
zy byly hrazeny z evropského sociálního
fondu EU. 

Členové sboru se v loňském roce zapoji-
li do výuky žáků na základních školách 
v programu preventivně výchovné činnos-
ti koordinovaném odborem prevence 
Hasičského záchranného sboru kraje. 

Členové kopytovského sboru se mimo
soutěží v požárním útoku zúčastnili i spor-
tovních akcí. Mezi nejúspěšnější patřilo

prvenství na soutěži v triatlonu v kategorii
hasičských družstev a druhé místo v sálo-
vé kopané mezi SDH v okrese Karviná.

Na výroční schůzi byli oceněni mladí
hasiči za vzornou reprezentaci a členové
SDH za dlouholetou činnost. 

V letošním roce čeká sbor mimo základ-
ních úkolů na úseku represe a prevence
také spousta práce, nebo� SDH slaví 85 let
od založení hasičského sboru v Kopytově.

SDH Kopytov děkuje za finanční pod-
poru městu Bohumín a firmám, které na-
še mladé hasiče podporují a bez nichž by
se aktivity SDH nerozvíjely: Luto Gas,
Transeurope, paní Karkošková - Rybenka
na Kostelní ulici, restaurace Zlatý Jelen,
pojiš�ovna Kooperativa a Kovo Vesuv.          

František MLYNKEC

Kopytovští hasiči hodnotili svou činnost 
Výroční valná hromada kopytovských hasičů, která se uskutečnila 17. ledna, hod-

notila činnost sboru za uplynulé období. Jejími hosty byly delegace z družební
Ochotnicze straże pożarne z Gorzyc a Sboru dobrovolných hasičů Dětmarovice.

Zatímco na jiných rybní-
cích se v těchto dnech právě
bruslí, Záblatský rybník je
bez vody a na několik měsíců
jej ovládne těžká technika.
Začalo jeho odbahňování,
které potrvá až do května 
a vyžádá si 36 milionů korun.
Část nákladů na jeho vyčiště-
ní však pokryje 23 miliono-
vá státní dotace z fondu na
podporu obnovy, odbahně-
ní a rekonstrukce rybníků. 

»Záblatský rybník jsme koupili
v roce 2006 od Pozemkového
fondu. Část nákladů na vyčištění
hradíme z vlastních zdrojů a část
z dotace ministerstva zeměděl-
ství. Příprava na jeho vyčištění
nám trvala několik let. Rybník je
totiž významným krajinným prv-
kem a nachází se v chráněné pta-
čí oblasti. Před odbahněním jsme
museli doložit mnoho posudků 
a provést sběr chráněných živoči-
chů. Vyčištěním projde přes 60
procent jeho plochy. Zbytek zů-
stane na základě požadavků eko-
logů zachován pro vzácnou fau-
nu a floru,« uvedl vlastník ryb-
níku Hynek Sochor z Rybář-
ství Rychvald s tím, že ryby se
do něj vrátí ještě letos.

Vloni na podzim došlo ke
zpevnění hráze a vystokovalo
se dno nádrže. V současné
chvíli čistí desítka bagrů od
nánosů bahna dno 30ti hekta-

rového rybníka a prohloubí jej
tak o téměř půl metru. »Revi-
talizace je velmi nákladná. V ryb-
níce bylo zapotřebí vybudovat 
cestu, abychom mohli začít s od-
těžováním sedimentů. Než dojde 
k napuštění vody, budeme muset
odstranit z jeho dna 140 tisíc ku-
bíků vytěženého sedimentu. Před-
pokládáme, že zeminu odveze asi
20 tisíc nákladních aut. Vytěžený
materiál uložíme na naše pozem-
ky a na jaře budeme velmi kvalit-
ní zeminu nabízet zájemcům,«
upřesnil Hynek Sochor. Záro-
veň dodal, že trasu pro odvoz
sedimentu zvolili rybáři tak, aby
byly dopravní komplikace a stíž-
nosti občanů co nejmenší. Od-
voz zeminy bude probíhat smě-
rem na Rychvald a Bohumín
nakonec zcela mine.

Úpravy, které se v rybníce
momentálně provádějí, budou
mít dopad také na protipovod-
ňovou ochranu Bohumína.
Nové napuštění Záblatského
rybníka plánuje Rybářství Ry-
chvald letos v květnu. »Důvo-
dů pro revitalizaci rybníka jsme
měli hned několik. Odbahněním
dojde ke zvýšení jeho retenční
schopnosti a k opravě bezpeč-
nostních přelivů, což zlepší hyd-
rologické poměry a odtokovou 
situaci v Bohumíně, a zvýší se tak
bezpečnost v době povodní. Díky
jeho vyčištění zajistíme také sto-
procentní kvalitu ryb a zlepšíme
podmínky pro jejich chov, což nám
pomůže i v jejich celkové produk-
ci,« dodal Hynek Sochor.

První ryby by v Záblatském
rybníce měly plavat už letos na

podzim. Prim bude hrát kapr
pro násady, tedy ryby staré je-
den a dva roky. Vedle kapra se
v něm objeví také násady dra-
vé ryby, jako například štika,
candát nebo sumec. Celkem
by mělo v Záblatském rybníku
najít místo až 500 metráků
ryb. Rybník bude sloužit pro
takzvané zakomorování ryb. 

»Každá činnost vyžaduje své 
a také rybářství s sebou nese čas od
času toto odbahnění. Má spoustu
pozitiv pro krajinu, floru a faunu
i rybník samotný. Negativní jev,
zvýšení četnosti nákladní dopra-
vy v průběhu akce, je třeba pře-
konat. A nakonec ještě zůstane
použitelná zemina,« řekl k revi-
talizaci Záblatského rybníka
starosta města Petr Vícha.

Lucie BALCAROVÁ
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Ohlédnutí za událostmi loňského roku

Druhá polovina roku začí-
ná vždy dobou dovolených 
a prázdnin a člověk by řekl, že
ve městě »chcípl pes«. Jak uvi-
díme, vloni nejen že nepošel,
ale naopak byl velmi čilý.

ČERVENEC
* Svou »parádní« sezónu si

naplno užívali atleti Atletické-
ho klubu Bohumín, kteří se de-
rou na stupně vítězů celorepub-
likových soutěží i na meziná-
rodních utkáních. Mezi bodují-
cími je Martin Perutka, Lukáš
Halaj, Michal Stuchlík a další. 

* Kostel Panny Marie Sedmi-
bolestné ve Skřečoni byl zařa-
zen mezi kulturní památky.
Jeho vysvěcení je datováno 
4. listopadu 1924. Kostel je stá-
le využíván k bohoslužbám.
Město společně s farností uva-
žují o jeho nasvětlení. 

* Dobrovolní hasiči oslavili
na přelomu června a července
115. výročí založení hasičského
sboru v Záblatí. Součástí oslav
byly také soutěže, ukázka tech-
niky a výstava historických do-
kumentů.

* Nemocnice se pustila do
rekonstrukce interního odděle-
ní. Součástí je i vybudování
dalšího osobního výtahu. Ge-
nerální opravu chystají ukončit
do dvou měsíců, nový výtah
předají stavaři v říjnu. 

* Děti prožívaly prázdniny 
v příměstském táboře, šedesát-
ka trávila volno v rekreačním
středisku Domu dětí a mládeže
Bohumín v Návsí.

* Speleologická výprava bo-
humínských jeskyňářů odjela
objevovat další neprobádané
podzemní prostory na krymský
Čatyr Dag. Jejich práce na 
Ukrajině trvá již třicet let.

SRPEN
* Pět měsíců před koncem

roku rada města schválila plán
oprav bytového fondu na rok
2009. Město se chystá opravit
na čtyřicet bytových domů.

* Drobná stavba před budo-
vou radnice, meteorologický
sloupek z dvacátých let minulé-
ho století, se stal po rekon-
strukci dalším zdobným prv-
kem náměstí.

* Jedením z významných 
okamžiků Vrbických občanů
byl 12. srpnový den, kdy přes
tuto městskou část přestaly jez-
dit nákladní auta. Po dlouhých
jednáních se na začátku obce
objevila zákazová značka pro
automobily nad 12 tun.

* Létokruhy společně s akcí
Rozmarné léto oživily opět Sta-
rý Bohumín nevšední podíva-
nou. Přímo na náměstí Svobo-
dy vyrostlo »koupaliště«, které

mělo připomenout 35 let od 
ukončení jeho provozu. Ná-
vštěvníci přišli v plavkách, kou-
pacích pláštích či úborech, všu-
de bylo plno vody a veselí.

* Na ulici 1. máje ve Skřečoni
nechalo město nainstalovat prv-
ní světelný přechod pro chodce.
Je před základní školou a zabez-
pečí bezproblémové přecházení
dětí do školy i na cestě domů.

ZÁŘÍ
* Tomuto období dominova-

ly přípravy a samotná oslava tří
výročí Pudlova. První zmínky 
o osadě před 580 lety, 106. vý-
ročí kapličky sv. Izidora - rolní-
ka a nadcházející 80. výročí za-
ložení školy. Úspěšné a všemi
obdivované oslavy připravila
základní škola společně s komi-
sí pro městskou část. 

* Také knihovna slavila půl-
kulaté 85. narozeniny. Celý tý-
den probíhaly různé narozeni-
nové akce, které organizovala
agentura K3.

* Základní škola na Bezručo-
vě ulici slavila sto let svého vzni-
ku. Oslavy probíhaly několik
dnů a zúčastnili se jich pamětní-
ci, zaměstnanci i současní žáci.

* První »kolečko« mobilního
sběrného dvoru putovalo po
městských částech. Stanoviště
velkokapacitních kontejnerů
byla zrušena.

Starobohumínští se schází na náměstí Svobody několikrát do roka, aby si
připomněli svou historii. Foto: Martina Steinová

Tři nejúspěšnější atleti sezóny 2008 s trenérem Hasníkem.
Foto: František Krejzek

Kostel Panny Marie Sedmibolestné ve Skřečoni je od poloviny
roku 2008 kulturní památkou. Foto: František Krejzek

Rekonstrukce interního oddělen
Již v říjnu byly práce hotovy.

aneb V BOHUMÍNĚ BYLO DRUHÉ POLOLETÍ DOST RUŠNÉ
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* Na věž kostela Narození
Panny Marie ve Starém Bohu-
míně byl vytažen třetí nový
zvon, na který se ve sbírce složi-
li Starobohumínští.

* Týden sociálních služeb
nabídl možnosti všem věkovým
skupinám.

ŘÍJEN
* Prezident Klaus se mihl na-

ším městem, když na železniční
stanici přestupoval z auta do
vlaku a cestoval dále do Varša-
vy na setkání s polským prezi-
dentem.

* Taneční soubor Radost za-
znamenal historicky nejlepší
výsledky. Tanečníci na Mistrov-

ství Evropy show dance získali
dvojnásobný titul mistra v sólo-
vých disciplínách. O dva měsí-
ce později fantastický úspěch
zopakovali i ve Světovém pohá-
ru v jazz dance a na Mistrovství
světa v show dance. Mistrem
světa v sólovém tanci se stal bo-
humínský Marco Běhal.

* V říjnových volbách do
krajských zastupitelstev a do
Senátu zvítězila ČSSD. Naše
místostarostka Věra Palková se
poté stala náměstkyní hejtma-
na Moravskoslezského kraje. 

* Do svého finále se blíží pří-
prava projektové dokumentace
na rekonstrukci Národního do-
mu ve Starém Bohumíně. 

LISTOPAD
* Proběhly poslední přípravy

před realizací nového systému
dodávek tepla do města. Roz-
vody centrálního zásobování se
začnou budovat v roce 2009 
a první teplo do domácností by
mělo dorazit v topné sezoně
2010/2011.

* Fotbalový klub Viktorie
Bohumín oslavil 60. výročí své-
ho založení. Na vzpomínkovou
slavnost přišel také jeho bývalý
člen a reprezentační brankář
Pavel Srníček.

* Všech dvanáct stromů na
náměstí T. G. Masaryka bylo
vyměněno, když ty původní na-
padl vzácný škůdce krasec lipo-
vý. 

* Ve Starém Bohumíně zmi-
zela další stará budova. Objekt
za domem s pečovatelskou služ-
bou byl staticky narušen.

* Vedení města se opět pusti-
lo do boje s hazardem, když mi-
nisterstvo financí povolilo bez
vědomí radnice 87 videotermi-
nálů na území města.

* V průběhu výstavby nové-
ho nákupního centra v areálu
bývalé Benziny byla zrekon-
struována křižovatka na ulici 
9. května.

* Více než tisíc lidí navštívilo
vánoční trhy, které i přes nepří-
zeň počasí měly obrovskou ná-
vštěvnost. 

PROSINEC
* Bezdomovci dostali před-

vánoční dárek, místo k přespá-
ní, denní místnost k hygieně 
a očistě. Vzhledem k tuhým
mrazům, které postihly celou

Tři výročí spojená do jedné oslavy si připomněli Pudlovští - otevření školy,
první zmínku o Pudlovu a založení kaple sv. Izidora. Foto: Petr Zemánek

Vánoční trhy se těšily velkému zájmu
návštěvníků. Foto: Karel Balcar

ní nemocnice trvala dva měsíce.
Foto: Lucie Balcarová

Místostarostka Věra Palková na ustavujícím zasedání zastupitelů
Moravskoslezského kraje. Foto: František Krejzek

Poškozené stromy na náměstí T. G. Masaryka byly nahra-
zeny novými. Foto: František Krejzek

Evropu, je možné hovořit o zá-
chraně jejich životů.

* Od 14. prosince vyjíždí 
z Bohumín dva spoje Pendolina
a dva spoje mohou cestující ta-
ké využít při cestě z Prahy až do
našeho města. 

* Před Slunečnicí byl dokon-
čen esteticky vydařený prostor
se 130 parkovacími místy, v je-
hož středu je vodotrysk a zeleň. 

* Nezaměstnanost v Bohu-
míně klesla pod hranici 8 pro-
cent. Máme nejnižší nezaměst-
nanost v karvinském okrese.

* Na ulici Petra Cingra se do-
končoval po mnoha letech prv-
ní nový družstevní bytový dům.
Díky chystané přestavbě dal-
ších bytových objektů bude to-
to místo opět dobrou adresou.

* Konec roku se nesl ve zna-
mení koncertní smrště. Lidé si
mohli v předvánočním shonu
chvíli odpočinout a zaposlou-
chat se do melodií podle svého
vkusu.

* Náměstí T. G. Masaryka se
stalo opět po roce místem, kde
se na Štědrý večer sešly stovky
lidí na vánočním koncertu.

Připravil František KREJZEK
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Pelikán bílý hnízdí v jihovýchodní Evro-
pě, největší hnízdní kolonie jsou v deltě Du-
naje. Popisovat podrobně pelikána není tře-
ba. Je to mohutný pták velikosti labutě s ši-
rokými křídly, jejichž rozpětí dosahuje až
240 cm. Dospělí jedinci jsou bílí, ale za letu
mají černé špičky křídel a vespod černý lem
křídel. Velmi nápadný je obrovský zobák se
žlutým roztažitelným kožovitým vakem.

Pelikáni hnízdí v rozlehlých bažinách či na
mělkých teplých jezerech; v Evropě jejich po-
pulace čítá zhruba 3 000 párů. V květnu kla-
dou 2 až 3, často i 4 vejce na hnízdo ze starého
rákosu. Rodiče krmí svá mlá�ata napolo strá-
venými rybami z vaku pod zobákem. Ta, když
odrostou, vytahují si z vaku potravu sama. 
Tito vynikající letci létají lovit potravu až 50,
dokonce i 100 km od hnízdní kolonie. 

Pelikáni se dorozumívají syčivými a chroch-
tavými zvuky. Obvykle loví ve společenství,
kdy řetěz lovců zahání ryby na mělčinu, kde se
jich zmocňují. Na zimu táhnou zčásti přes
Egypt až do tropické Afriky, zčásti do Asie. 

V období po vyhnízdění zalétávají pelikáni
daleko mimo hnízdiště do většiny evropských
států. Od roku 1896 bylo u nás ornitology evi-
dováno 18 návštěv pelikánů. Do Slezska se 

zatoulal pelikán prokazatelně jen třikrát, a to 
v letech 1967, 1979 a 1987. Jeho potulky dale-
ko od hnízdiště budí všude zaslouženou pozor-
nost. Trasa letošního jedince byla doložena
snímky na mnoha místech. Nejdřív byl zasti-
žen v říjnu ve Spytkowicích na horním Povislí
a pak v listopadu v Karviné, Bohumíně, Ostra-
vě a Bartošovicích v CHKO Poodří. Posléze
byl vyfotografován polskými ornitology na vy-
puštěném rybníku v mokřadu Wielikąt jihový-
chodně od Raciborza.

Jiří ŠUHAJ 

Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus)
Příroda kolem nás  -  ptáci  Bohumína (36)

Dospělý pelikán je bílý, ale za letu má černé špičky
křídel a vespod černý lem křídel. Foto: Jan Mayer

Je Silvestrovský běh jen zábavou?
Šachisté bojují 
o každý bod

Šesté kolo krajské šachové
soutěže bylo pro bohumín-
ské hráče šachu velmi důleži-
tým. Každým odehraným zá-
pasem se buď přibližuje ne-
bo vzdaluje riziko jejich se-
stupu do okresního šachové-
ho přeboru.

»Tentokrát jsme se bohužel 
sestupu přiblížili. Jsme na jede-
náctém místě ve dvanáctičlenné
průběžné tabulce,« konstatoval
hráč Viktorie Radim Polák,
když starobohumínští podlehli
v šestém kole A družstvu sou-
sedního Baníku Rychvald po-
měrem 3,5 k 4,5 bodu. 

Pět domácích hráčů remizo-
valo a dva prohráli. Uhrát 
vítězství se podařilo pouze sta-
rostovi města Petru Víchovi,
který za družstvo nastoupil té-
měř po dvacetileté přestávce.
»Jsem rád, že jsem si po tolika le-
tech opět vyzkoušel napětí při 
opravdovém zápase, kdy člověk
navíc nehraje jen za sebe, ale má
spoluodpovědnost i za výsledek
celého družstva. Cítil jsem, že
moje hra nebyla ideální, ale na-
konec jsem měl i trochu sportov-
ního štěstí,« řekl Petr Vícha. 

Lukáš KANIA

Sednu-li si k mariáši, vez-
mu-li do ruky golfovou hůl ne-
bo tenisovou raketu, vyběhnu-
li na trávník s mičudou nebo
hodlám absolvovat jakýkoliv
závod, pak je pro mne hra ne-
bo sportovní výkon tou nejdů-
ležitější věcí na světě. Vše o-
statní je po tu dobu mimo. 
A to proto, že když dělám to,
co nemusím, pak to musím dě-
lat s daleko větším nasazením,
než kdybych to musel. Jinak to
nemá cenu a jdu raději od to-
ho. Po závodě neznám jiný po-
cit než ten, že kdyby šlo o život,
nemohl bych být ani o vteřinu
rychlejší. Jistě, uvolnění a zá-
bava je na místě, ale až po na-
brání dechu za cílovou čárou.

Pozoruhodné je, jak se zkra-
cuje věk nejmladších »závod-
níků«. Z jakého důvodu jsou
nic nechápající nemluvňata 
a batolata vláčena v podvečer-

ním mrazivém parku je věcí
názoru. Bude-li tento trend
pokračovat, vbrzku bude třeba
rodička žádat o předčasné pro-
puštění z porodnice, nebo� její
dvoudenní syn chce startovat
na Silvestrovském běhu s reál-

nou vyhlídkou získání ceny
pro nejmladšího účastníka.

Silvestrovský běh ve ztem-
nělém parku, kde trasu vyzna-
čují hořící svíčky, má své kouz-
lo umocněné závěrečným 
efektním ohňostrojem, ale bo-
juje se jako v každém jiném zá-
vodě. Jen mě nebaví stále pro-
hrávat s těmi lepšími. Přál
bych si, aby na startu byla
spousta veteránů, kteří nemu-
sí být tak rychlí, přesněji - mo-
hou být ještě pomalejší než já.

Prý je Silvestrovský běh jen zábavou a legrací! S takovým
názorem nemohu souhlasit.

názor

Uznání a poděkování patří
Zdeňku Veselému, kterého by
každý pochopil, kdyby na ve-
řejnou činnost rezignoval. Dí-
ky jeho organizačnímu talentu
a letitým zkušenostem vypadá
zvládnutí takové akce za po-
moci řady spolupracovníků 
jako snadná a bezproblémová
záležitost. Leč zdání klame a je
dobře, že akce řízené Zdeňkem
Veselým tak klapou.

My, občané Bohumína a při-
lehlých integrovaných obcí,
máme nezasloužené štěstí, že
naším starostou je mimořádně
inteligentní a až neskutečně
výkonný a schopný člověk,
sám znamenitý plavec, cyklis-
ta, běžec a od září konečně též
triatlonista, který má bezespo-
ru značnou zásluhu na tom, že
se v Bohumíně tak daří spor-
tu, a že se tu dá vydržet, a to
nejen den před Silvestrem 
v bohumínském parku.

Miloslav ŠUSTER, Záblatí

Bohumínské 
hrabátko v mariáši

14. února proběhne VII.
ročník turnaje v mariáši Bo-
humínské hrabátko. Usku-
teční se v restauraci Kužel-
na. Startovné je 200 korun.

Přihlášky se podávají v den
konání do 8.30 hodin. Můžete
se přihlásit také e-mailem na
adrese radim.bloksa@elvac.eu
či telefonicky na číslo 602 337
370. Maximální počet startují-
cích hráčů je 81. V případě
»naplnění kapacity« mají před-
nost předem přihlášení hráči.

Prezentace hráčů proběhne
od 8.45 do 9.15 hodin. Po roz-
losování se uskuteční tři sou-
těžní kola. Po obědové pře-
stávce se bude soutěžně hrát
ještě ve dvou kolech. Finálové
kolo bude odehráno od 15.30
do 16.30 hodin. Pro minimál-
ně prvních dvacet hráčů jsou
připraveny ceny. (blok)

krátce
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Stovky historických domů
si zachovalo na své fasádě
domovní znamení, podle
kterých se také těmto do-
mům říkalo - U Zelené žáby,
U Modré štiky, U Tří pštro-
sů. Znamení bylo buď reliéf-
ní, nebo to byla jen malba,
ale také vývěsní štít.

Majetkový odbor městského
úřadu požádal občanské sdru-
žení Přátel bohumínské histo-
rie o návrh domovního zna-
mení na nový obytný dům ve
Starém Bohumíně. Měl by to
být historicky hodnověrný mo-
tiv. V dochovaných zázna-
mech starobohumínští žádnou
výjimečnost některého z domů
v místě novostavby, která by

stála za pojmenování, nenašli.
Inspirovali se však několika
objevenými pozdně renezanč-
ními kachlemi z kachlových
kamen, které byly nalezeny 
v místě stavby při archeologic-
kém průzkumu v roce 2007. 

A návrh je nabíledni - ně-
který z motivů, zřejmě se jed-
ná o vyobrazení majitele do-
mu, který zde stával, nechat
vytesat do kamene a tento
znak umístit na čelní fasádu
domu.

S podobným návrhem, který
se bude realizovat ještě letos,
počítá radnice na fasádě byto-
vého domu Slunečnice. Zda
půjde o malbu nebo reliéf, je
zatím zahaleno mlčením.

(frk)

Vrátíme se opět k domovním znamením?

Ozdobné kachle z období Třicetileté války by mohly posloužit jako 
předloha pro vytvoření domovního znamení. Foto: Jan F. Teister

Škola dosáhla na peníze EU
(Dokončení ze str. 1)
Kromě nich přicházejí do 

prvních tříd děti ze znevýhod-
něného sociokulturního prostře-
dí, mnohdy se zhoršenou adap-
tabilitou. Jednotlivými čin-
nostmi v projektu chceme
zmapovat celkovou vyzrálost
předškolních dětí. Prvním ú-
kolem je speciálně pedagogic-
ká diagnostika, která nám od-
halí možnou příčinu oslabené
funkce nebo naopak ukáže žá-
ka nadaného. Ta se stane vý-
chodiskem pro vytvoření indi-
viduálních vzdělávacích plánů,
podle kterých bude učitel v 1.
ročníku s žákem pracovat. Pro
naše budoucí prvňáčky bude 
v rámci další činnosti uskuteč-
něn přípravný kurz ve zcela
nové multimediální učebně.
Novinkou bude dvoudenní vý-
jezd rodičů s dětmi do krásné-

ho prostředí Beskyd. Děti tak
navážou nová přátelství, zažijí
spoustu legrace a dobrodruž-
ství při hrách v přírodě, rodi-
čům budou poskytnuty cenné
rady k nástupu školní docház-
ky jejich dítěte. Tato aktivita je
rovněž financována Evrop-
skou unií a Evropským sociál-
ním fondem.

Od září 2009 vznikne na na-
ší škole poradenské pracoviš-
tě, jehož úkolem bude zajiš�o-
vání odborné pomoci nejen
žákům se speciálními vzdělá-
vacími potřebami a jejich rodi-
čům, ale i pedagogům školy.

Projekt je rovněž zaměřen
na podporu vzdělávání peda-
gogických pracovníků. Zájem-
cům z řad pedagogů základní,
ale i mateřské školy bude 
nabídnut seminář na téma
»Interaktivní výuka«.

Výše uvedenými činnostmi
chceme eliminovat možné do-
pady negativních vlivů na
školní výkony, rozvíjet oslabe-
né funkce jednotlivce-žáka ne-
bo dále rozvíjet, prohlubovat 
a zdokonalovat schopnosti žá-
ka nadaného. 

To vše za přispění Evropské
unie, Evropského sociálního
fondu, ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, Ope-
račního programu Moravskos-
lezského kraje, vedení školy,
ale i města Bohumína.

Nespokojujeme se s málem,
chceme stále víc, pro žáky a je-
jich rodiče, pro školu a peda-
gogy. Právě proto připravuje-
me na naší Sluníčkové škole
další projekty.

Dagmar ŠOSTOKOVÁ,
ředitelka

Nápad zaznamenat školáky v okamžiku,
kdy se učili metody ručního upravování 
a zdobení textilu, vznikl v rámci projektu
Malé granty. Autorkami myšlenky jsou
Kateřina Kočí, Tereza Obalová a Barbora
Sobotková. 

Soubor fotografií o rozměrech 40 krát
60 centimetrů měl svou premiéru v pro-
storách Vysoké školy báňské v Ostravě,
te� jej uvidí návštěvníci Salónu Maryška.
Výstavu Batika v rámech Maryška hostí
do 26. února. Fotografie jsou k vidění

vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin 

a v době konání ostatních kulturních akcí. 

Kateřina Kočí je studentkou Střední 

umělecké školy v Ostravě, kde studuje 

3. ročník oboru užitá fotografie. Tereza

Obalová a Barbora Sobotková rovněž stu-

dují na Střední umělecké škole v Ostravě,

druhým rokem se tady věnují průmyslové-

mu designu. Lukáš KANIA

Lednový Salón Maryška s výstavou Batika v rámech
Sérii výstav připravovaných v Salónu Maryška pro rok 2009 otevřou snímky, kte-

ré zachycují šikovnost dětí ze Základní školy ve Skřečoni. Vernisáž výstavy fotografií
s názvem Batika v rámech proběhla v Salónu v pondělí 26. ledna od 17.30 hodin. 

krátce

Tým komunitního
plánování odměněn

Rada schválila symbolický
finanční dar členům pracov-
ních skupin Komunitního plá-
nování sociálních služeb měs-
ta Bohumína za jejich aktivní
činnost v roce 2008, včetně
přípravy Dne sociálních slu-
žeb a s tím souvisejících čin-
ností (mapa sociálních služeb,
dokumentární film). (red)

Děti podpořily 
Salome a psí útulek

Žáci Masarykovy základní
školy a Mateřské školy na ulici
Seifertově děkují všem, kteří si
na Vánočním jarmarku zakou-
pili výrobek zhotovený žáky
naší školy a podpořili tak myš-
lenku celé akce: Pomoci Dět-
skému stacionáři Salome a psí-
mu útulku v Šunychlu. Bylo
vybráno 11 688 korun. (šos)
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Chtěla bych se s ostatními
lidmi podělit o svou zkuše-
nost s návštěvou útulku 
v Šunychlu. Přišli jsme kon-
cem roku o naši 14letou fen-
ku. Bylo nám doma smutno
a ta psí duše nám chyběla.
Přemluvila jsem muže, aby-
chom se šli podívat do útul-
ku, jen podívat. 

Při představě těch smut-
ných, opuštěných duší jsem si
poplakala už před návštěvou.
Pejsků, kteří v útulku čekají na
své budoucí pány, je tady hod-
ně. Vybere si každý, malí, vel-
cí, hlídači i společníci, obraná-
ři a hlavně bytosti, které člově-
ka milují nade vše a chtějí 
s ním být a být potřební. Hlav-
ně dávat lásku a trochu jí 
dostat zpátky.

V útulku mají jen jednoho
prozatímního pána, který mu-
sí mít srdce pro všechny. A má
je skutečně rád, to je poznat.
Práci pana Grabowského ob-
divuji, je to určitě zlatý člověk.
Přesto pejskům nemůže dát to,
co potřebují. V rámci svých mož-
ností je nakrmí, pohladí, jed-
nou denně poskytne krátký kon-
takt s člověkem, lidské slovo.
Jednou za několik dní se ně-

kteří na chvíli
dostanou z kle-
ce ven. A zbytek dne jsou tam
psi sami a zase čekají v klecích,
jestli se někdo pro ně najde.

Vybrali jsme si malou, čilou,
už dospělou fenku, kterou ně-
kdo k útulku přivázal těhot-
nou. Pobyla si tam asi půl roku
a důvěru k lidem si uchovala.
Rita, jak se náš nový kamarád

jmenuje, nám
dělá radost, je

moc milá a skutečně vděčná za
každou chvilku s námi.

Někteří pejsci ale v útulku
strávili už několik let a přitom
potřebují tak málo. Jsou otuži-
lí, zvyklí být venku, a to i te�, 
v mrazech. Potřebují trochu
jídla, vodu a člověka se srdcem
plným lásky. 

Pokud máte pro něj doma
místo, třeba u domku kousek
výběhu, prázdnou boudu, moc
se přimlouvám, zajděte si do
útulku pro tu vaši psí duši,
která tam na vás čeká. Uvidí-
te, že vás bude hřát dobrý sku-
tek a získáte kamaráda na
spoustu let, vděčného a věrné-
ho. Jako třeba německého 
ovčáka, který pláče jako malé
dítě, když odcházíte s jiným
pejskem. V té chvíli víte, že on 
opravdu vždycky doufá, že si
pro něj konečně někdo přišel. 

Taky děkuji paní veterinářce
Šárce Přibylové, která se o ty-
hle pejsky stará. A že má srdce
a má je ráda, neváhala na
Štědrý den koupit všem buřta
a osobně je jet všechny podě-
lit. Snaží se o to, aby se městu
podařilo zlepšit psí podmínky
v útulku, aby se i těmhle ka-
marádům lépe žilo. Kotce jsou
již staré a zvláště te�, v zimě,
jsou podmínky těžké.

Přeji všem pejskům z útulku
nového hodného pána. Nám
lidem báječné věrné a vděčné
společníky a všem otevřená
srdce vzájemně si pomáhající.

Text a foto: 
Jana van COPPENOLLE, 

Šunychl

Opuštěná fenka Rita dostala nové pány

píšete nám

Nejrůznější akce k oslavám
100. výročí gymnázia v Orlové
jsou přichystány na téměř celý
rok 2009. Zváni jsou absol-
venti školy i široká veřejnost. 

Uživatelé internetu najdou
vše podstatné na webu školy
www.gym-orlova.cz, kde v levé
části obrazovky najdou speci-
ální rubriku nazvanou »100.
výročí školy«. Tam také zájem-
ci z řad absolventů najdou do-
tazník, kde se mimo jiné mo-
hou vyjádřit, zda se chtějí sami
zapojit do organizace oslav.

»Absolventy i širokou veřejnost
zveme například na slavnostní
ples, který se koná 14. února.

Měsíc nato, 28. března, se v Do-
mě kultury města Orlové koná
koncert pěveckých sborů. Pro-
běhnou i sportovní akce,« nastí-
nil ředitel Gymnázia a střední
odborné školy Orlová Pavel
Kubínek. 

Hlavním dnem oslav bude
sobota 26. září 2009. Škola
bude otevřena široké veřej-
nosti. V její budově najdou
návštěvníci speciálně vytvoře-
né kavárničky pro příjemná
setkání, vše bude doprovázet 
i kulturní program. V Domě
kultury města Orlové proběh-
nou toho dne dvě školní aka-
demie. (red)

Gymnázium Orlová 
letos slaví 100 let trvání 

Vzhledem k tomu, že mnoho občanů našeho města absol-
vovalo studia na orlovském gymnáziu, zveřejňujeme pozván-
ku a informace k oslavám jeho stoletého výročí.

Nenastoupili výkon trestu
Na hledané osoby, které mají bydliště v Bohumíně, vydal 

Okresní soud v Karviné příkaz k dodání do výkonu trestu. Jejich
pobyt však není znám. 

Stanislav HLÁVKA, ročník 1975, zdánlivé stáří 35-40 let, tma-
vě hnědé vlasy, štíhlá postava, výška 180 cm. Marián KRÁSNÝ,
ročník 1963, zdánlivé stáří 45-50 let, střední postavy, výška 180
cm, světlé vlasy. 

Informace o hledaných osobách přijme kterákoliv policejní slu-
žebna nebo bezplatná telefonní linka 158. Police ČR

»Podobný tábor je už tradiční
nabídkou našich aktivit pro ško-
láky. Letošní pobyt v Beskydech
proběhne ve dnech 21. až 28. ú-
nora. Sice to vypadá, že času pro
podání přihlášky je ještě hodně,
ale zdání klame. V zimním obdo-
bí je kapacita naší základny ome-
zenější. Případní zájemci by proto

s přihlášením neměli otálet,«
informovala Lýdie Balcárková,
vedoucí oddělení estetiky a spo-
lečenských věd. Přihlášky a dal-
ší potřebné formuláře si zá-
jemci mohou vyzvednout na
sekretariátu domu dětí a mlá-
deže. Cena poukazu je 1 600
korun. (luk)

Přihlaste dítě na jarní tábor
Netradiční pojetí bude mít dětský tábor, který bohumínský

dům dětí a mládeže pravidelně pořádá v období jarních
prázdnin. Osmidenní pobyt na základně v Jablunkově-Návsí
se ponese v duchu vzpomínky na Vánoce.



Tři pohledy: shora, z budoucnosti 
a z dobré adresy
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A najednou - světe div se,
jsme se dozvěděli, že to není
tak jednoduché, že existují le-
gislativní problémy, že to ne-
půjde zrušit najednou, pro
všechny atd.  Zkrátka - před
volbami lze slibovat i nesplni-
telné, hlavně a� mě to vynese 
k moci a sbohem - další volby
jsou za dlouhé čtyři roky.

Když v krajských volbách
ČSSD tak vehementně bojo-
vala za zrušení poplatků ve
všech krajských nemocnicích,
ambulancích a lékárnách, proč
stejnou ČSSD ve vedení bo-
humínské radnice ani na oka-
mžik nenapadlo zrušit či nevy-

Není to tak dávno, co náš starosta a senátor za ČSSD Petr
Vícha burcoval na stránkách Oka za zrušení »asociálních«
poplatků ve zdravotnictví. A protože neznám nikoho, kdo 
by rád platil za něco, co jiní slibují zrušit, tak se ČSSD díky po-
dobným předvolebním heslům dostala do vedení všech kraj-
ských zastupitelstev.

SLIBY KONTRA SKUTKY ČSSD 
aneb Někdy se poplatky hodí, jindy ne?

bírat poplatky v naší městské
nemocnici a jejich ambulan-
cích? Proč starosta, žádný 
ze tří místosta-
rostů, dalších
radních či čle-
nů zastupitelstva nenavrhl,
aby se v městské nemocnici či
jejich ambulancích poplatky
nevybíraly či dotovaly z měst-
ského rozpočtu? No, proč -
protože by to přece stálo pení-
ze z městského rozpočtu, kte-
rých je vždy málo, a muselo by
se škrtat v jiných plánovaných
výdajích! Ale do krajského
rozpočtu či státního rozpočtu
přispívají svými daněmi a po-

platky stejní daňoví poplatníci
- my všichni, takže pořád to
jsou naše peníze, které nám
stát vzal a poslal je na účty
města či kraje, do jejich rozpoč-
tů!        

Bohumínská nemocnice dí-
ky těmto »asociálním« poplat-
kům vybrala několik miliónů
korun, díky kterým mohla roz-

dat odměny 
a zvýšit mzdy,
aby zejména

zdravotní sestry neutekly do
okolních nemocnic - to se po-
platky hodily, že?

A co privatizace nemocnic?
Pohlaváři ČSSD se mohli 
utlouci do prsou, že oni nepři-
pustí jakoukoliv privatizaci
nemocnic či jejich transforma-
ci do akciových společností,
což by prý závažně porušilo
dostupnost zdravotní péče a o-
hrozilo pacienty. 

A bohumínská realita?
Místní nemocnice byla pře-
transformována na akciovou
společnost již v roce 2004, te-
dy na onu právní formu tak
proklínanou ČSSD. Jak to, že
Paroubek, Rath, Dryml a spol.
nepřijeli do Bohumína protes-
tovat? Platy zdravotníků v ne-
mocnici se tak přestaly řídit
celostátními tabulkami pro
rozpočtové a příspěvkové or-
ganizace a zaměstnanci dostali
k podpisu nízké smluvní platy,
bez práva na jejich automatic-
ké zvyšování. Výsledek se do-
stavil - průměrný plat zdravot-
ní sestry ve Fakultní nemocni-
ci v Ostravě je asi o 4 tisíce
vyšší, než v bohumínské ne-
mocnici. Když ono se tak krás-
ně slibuje…    

David MARYŠKA, 
předseda MS ODS Bohumín

pol i t ika

Stál jsem nahoře, zhlubo-
ka oddychoval a pozoroval
okolí. Zimní příroda a stro-
my bez větví umožňovaly do-
brý přehled. Ale stejně je to
tady v létě, když je vše skryto
v moři zeleně, mnohem hez-
čí, říkal jsem si. 

V dálce jsem v parku jen tu-
šil opravenou ptačí voliéru,
zakrývaly ji budovy na teniso-
vých kurtech. Na těch se te� 
v zimě zastavil život, ale v bu-
doucnu zde možná nafukovací
hala umožní hrát i v tomto ob-
dobí. To fotbalisté mohou tré-
novat i v zimě, ale dnes tady
nejsou. Vyhřívaného druhého
hřiště se přece jen asi hned tak
nedočkají, ale zatravnit by se
mohlo. Zvláště, když mezi
hřišti vyroste nová tribuna. Ta
bude sloužit divákům. Už ne-

budou muset při dešti domů.
V budově bude i sociální zaří-
zení a bufet. Jen aby hráči od-
váděli dobré výkony, na které
by se diváci mohli těšit! Právě
pro fotbalisty, ale nejenom pro
ně, již vyrostla
před třemi lety
přístavba ša-
ten.

A kdo ještě pamatuje dobu,
kdy zimní stadion ani neměl
střechu? Přesto to není tak
dávno, poprvé jsme bruslili
bez větru, sněhu či deště nebo
sluníčka a tajícího ledu v roce
2000! Od té doby můžeme vy-
užívat halu i v létě. 

Za zimním stadionem je vi-
dět opravený amfiteátr letního
kina a četné prvky Hobby par-
ku pro děti. Zvířátka na malo-
vaném domačku rozeznat na
dálku nelze. Stejně je dobře, že

takovou dobu odolala spreje-
rům. Zavřu oči a představím si
také nové dopravní křiště, kte-
ré zde vyroste v roce 2010 
a blízké opravené pódium. Co
nového budeme vymýšlet pak?

Pohlédnu
pro změnu ví-
ce doleva. Po

bývalém zarostlém sokolském
hřišti není ani památky. Vidím
aquacentrum, plavce pozoruji
z té výšky vevnitř a také ve
venkovním bazénu. Ten se po-
vedl. V ochlazovně sauny ni-
koho nevidím, přece jen je asi
příliš zima. 

Kde asi letos vyroste ono
nové venkovní brouzdaliště?
Nevybavuji si už, jak to vypa-
dalo na projektu. Ale co, do
léta uvidíme. Nechme se pře-
kvapit. V létě zde budou hrát
návštěvníci i volejbal a brzy ta-

ké minigolf. Více se sem toho
nevejde, silniční přivaděč pře-
ce jen uřízne kousek pozemku.
Ale protihlukové bariéry na-
štěstí pomohou zachovat tuto
krásnou klidovou zónu.

Vycházím ven z rozhledny.
Proskleným schodištěm pozo-
ruji Rio bar, auty zaplněné
parkoviště a říkám si, jak asi
doplní tento areál nová víceú-
čelová hala. Naše město si ji
zaslouží, snad uspějeme v zís-
kání dotací. 

Ale konec snění, ještě si
dvakrát tréninkově vyběhnu
schody a pak si dám zaslouže-
né pivo nahoře v restauraci.
Kdo by to byl před lety řekl, že
to tady může být tak pěkné? 
V tom škaredém a zaprášeném
Bohumíně.

Petr VÍCHA, 
MO ČSSD Bohumín

pol i t ika

Část první: SHORA
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Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

24. ledna by se dožil

80 let náš milovaný

manžel, otec, tchán,

dědeček, švagr a strýc

pan Jindřich LINDENTHAL. 

Zároveň 6. července vzpomeneme 

3. smutné výročí, kdy nás navždy opustil.

S láskou a úctou vzpomínají manželka,

dcera s rodinou a ostatní příbuzní.

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

nikdy nezapomene.

�
6. února by se dožil 

75 let 

pan Josef CHLAPEK.
29. dubna vzpomeneme 

2. smutné výročí jeho úmrtí. 

S láskou a úctou vzpomíná syn Josef 
s manželkou, vnučka Michaela 

a sestry s rodinami.

Jak krásné by bylo Ti,
Ros�o, přát, 

jak těžké je u Tvého 
hrobu stát a vzpomínat.

�
2. února by se dožil 

55 let 

pan Rostislav PŘÍLUČÍK
z Bohumína. 

S láskou a úctou vzpomíná 

Anna Suchánková s rodinou.

Čas plyne, 
ale vzpomínka 
v srdci zůstává. 

�
20. ledna

jsme vzpomněli první

smutné výroční úmrtí 

pana Jaromíra KALIŠE. 

S úctou vzpomínají zaměstnanci a klienti

Denního stacionáře »Domovinka«. 

Vzpomínky - úmrtí
Kdo Tě znal,

ten si vzpomene, kdo Tě 
miloval, nikdy nezapomene.

9. ledna zemřela 
po dlouhé nemoci 

ve věku 70 let moje
manželka a naše 

maminka, babička 
a švagrová 

paní Jarmila DIKOVÁ. 
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou 
vzpomínku. Manžel, syn Vladimír 

s manželkou Karin, dcera Jarmila, vnuk
Míša a vnučky Pé�a, Nikolka a Martina.

Irena Brodňanová, * 1937, Starý
Bohumín
David Plaček, * 1971, Bohumín
Antonín Krůček, * 1922, Bohumín-
Šunychl
Bedřiška Bazgierová, * 1940, Bohumín-
Skřečoň
Kristina Mraczná, * 1925, Bohumín
Jarmila Diková, * 1938, Bohumín
Vladislav Ogrocki, * 1947, Bohumín-
Skřečoň
Ervín Kucharczyk, * 1924, Bohumín
Bořivoj Břuska, * 1926, Bohumín (lys)

Poslední rozloučení

24. ledna oslavili
60 let společného

života

manželé 
František 
a Anna

DROBKOVI. 
K jejich diamantové svatbě 

všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody
a elánu do dalších let přejí 

dcera Jarka a Alena s rodinami, 
vnuci Kamil, Petr a Hanka s rodinami, 

pravnuci Jakub, Jonáš a Honzík.

Blahopřání - jubilea
26. ledna oslavil

krásné 

70. narozeniny 

náš milovaný tatínek,

druh, dědeček

pan Rudolf
DRÁBEK. 

Do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí

a pohody syn Martin se Zuzkou, 

Zdeněk a dcery Michaela, 

Lucie s Ladislavem a vnoučata 

a družka Na�a.

31. ledna oslaví zlatou svatbu - 50 let

cesty společným životem - naši rodiče

manželé Gizela a Alois
BUKOVSKÝ.
Vše nejlepší přeje 

dcera Alena s rodinou 

a syn Petr s rodinou.

�
Padesát let již trvá váš společný let, 

z mladíka kmet a z mladice jakbysmet.
Ač váš život nebyl jen samý med, 

nikdo nehádal by vám to te�.

31. ledna oslaví 

50 let 

paní Irena
USZKOVÁ. 
A� růže na cestu 

sypou se Ti, a� každé
přání splní se Ti, 

a� oči Tvé štěstím září,
a� kvete úsměv na Tvé tváři.

�
To vše a ještě mnohem víc Ti přejí 

manžel Zdeněk, syn Petr s rodinou, 

dcera Lucie s rodinou.

Noví občánci
Do pamětní knihy města Bohumína

byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

Alexandr Apostolov ● Michaela Donovalo-

vá ● Laura Gáborová ● Vojtěch Hejňák

● Lukáš Hojdysz ● Richard Konrád ● Alena

Kubejková ● Vít Lenort ● Natálie Liš�áko-

vá ● David Malota ● Natálie Viktorie Mir-

gová ● David Moric ● Šimon Pacher ●

František Pawlus ● Jan Peluňka ● Pavel

Miroslav Špryňar ● Viktor Tóth ● Šimon

Vavříček. (faj)
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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

● Nabídka půjčky bez po-
platků předem. Půjčíme 10 000
Kč, vrátíte 11 628 Kč, půjčíme
20 000 Kč, vrátíte 23 256 Kč,
30 000 Kč - 34 884 Kč, 50 000
Kč - 58 140 Kč. Pokud máte
zájem, volejte 774 828 496.

● Koupím jakýkoliv byt,
rod. dům v Boh. a okolí, pla-
tím hotově, pouze od majitele!
✆ 777 299 698.

● Koupím staré hodiny
a vzduchovku, ✆604 107 708.

● Zednické, obkladačské 
a dokončovací práce, ✆ 605
010 645.

● Půjčka bez poplatků do
250 000 Kč. Půjčíte 10 000
Kč, 60 000 Kč, 100 000 Kč -
vrátíte 11 628 Kč, 69 768 Kč,
116 280 Kč. Volejte 774 828
496.

● Prodám stavební poze-
mek, ul. Koperníkova, IS na
hranici pozemku, cena doho-

dou. Rychlé jednání - sleva, ✆
773 676 786.

● Prodám byt 3+1, ul. To-
vární, Bohumín. ✆ 596 035
329, 604 591 134.

● Pokládka plovoucích
podlah, PVC, koberců, úpravy
podkladů, nivelace, renovace
podlah. Více na www.dvfloor.cz
nebo na ✆ 604 265 861.

● Prodám družst. byt 3+1,
Nerudova ul., 3. patro, cena
730 000 Kč. ✆ 732 915 394,
RK nevolat!

● Pronajmu garsoniéru 
poblíž Billy, ✆ 775 314 402.

● Pronajmu byt 3+1 na ul.
Mírové, ✆ 775 314 402.

● Prodám družstevní byt
3+1, ul. Mírová, možnost okam-
žitého převodu do osobního
vlastnictví, ✆ 775 314 402.

● Hledám práci skladníka,
popř. obdobné zaměstnání, 
✆ 732 798 456.

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

TTAAll−−ČČll
specifický druh 

relaxačního cvičení

NOVÝ NÁBOR -
březen, RC Slůně,

každou středu 
v 18 hodin

tel.: 608 974 180

● Pronajmu 0+1, dlouh., 
✆ 736 228 883.

● Prodám dr. byt o vel. 1+1
a 0+1, oba v centru Boh., za-
tepleno, lodžie, nízká zástav-
ba, event. vyměním za větší,
dohoda, doplatek možný, ne-
jsem realitka. ✆ 736 228 883.

● Prodám dr. byt, nadstan-
dardní kuch. linka, koupelna
po rekonstrukci, plovoucí
podlahy, vestavěné skříně,
plastová okna, balkon, nízká
zástavba, ✆ 737 524 783.

● Prodám rodinný dům
v Bohumíně za parkem, atrak-
tivní lokalita, 3+1, dvojgaráž,
rekreační zahrada, celk. re-
konstrukce, ✆ 603 533 263.

● Prodám byt 2+1, nízká
zástavba, po rekonstrukci, 
✆ 602 575 716.

● Pronajmu dr. byt 2+1,
nízká zástavba, 4. p., možno 
i část. zař. Volný od 3/2009, 
✆ 731 882 672.

PRODLUŽOVÁNÍ 
A ZAHUŠŤOVÁNÍ VLASŮ
metodou MICRO RINGS, keratin,

japonské řetězení.
Info na ✆ 776 200 831
nebo v kadeřnickém studiu 

v Bohumíně-Skřečoni.

Nově od r. 2009
PŮJČKA 

BEZ POPLATKŮ.
Předběžné schválení 

po telefonu do 15 minut,
rychle a diskrétně. 

Vole j te  na te l .  č .
733 599 480,  
733 284 477.

Nákladní vozy pro vý-
znamné evropské železnice
opatří svým dvojkolím nej-
větší evropský výrobce želez-
ničních kol a dvojkolí Bona-
trans Group a. s. Přibližně
10 tisíc dvojkolí v hodnotě
stovek milionů korun dodá
bohumínský výrobce sloven-
ské společnosti Tatravagón-
ka Poprad. Dodávky budou
zahájeny v lednu a potrvají
po celý rok 2009. 

Vozový park rakouských 
a německých drah či význam-
ných leasingových společností
rozšíří nové nákladní vozy,
které vzejdou z dílny sloven-
ské Tatravagónky Poprad. Pro
bohumínského výrobce jde 
o klíčový kontrakt v segmentu,
ve kterém dosahuje 50% tržní-
ho podílu v Evropě. 

Jak říká obchodní ředitel
společnosti Bonatrans Group
a.s. Jakub Weimann, význam
zakázky roste s ohledem na
současnou ekonomickou krizi:
»Železnice není segment, který by
probíhající krize postihla podobně
jako třeba automobilový průmysl.
Určité snižování objemu želez-
niční dopravy ale dopadá zejmé-
na na její nákladní část.«

Zakázka v objemu stovek
milionů korun se pyšní i tech-
nickou zajímavostí, na kterou
poukazuje Jakub Weimann:
»Většina dvojkolí, která dodáme
slovenským kolegům, patří do ro-
diny tzv. optimalizovaných dvoj-
kolí Bonatrans Group, která vy-
hovují nejnovějším evropským
normám pro výrobu dvojkolí.«

Pavel SOBOL

Bonatrans Group získal klíčový kontrakt 

Nové možnosti využití areálu aquacentra
Společnost Bospor, spol. s r. o. připravuje pro letošní rok investice do rozšíření využití areálu

aquacentra. Na volné ploše by mělo vyrůst brouzdaliště, minigolf a přístupové chodníky. V letoš-
ním roce by Bospor měl hospodařit s vyrovnaným rozpočtem přes 27 milionů korun. (red)
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MĚŘENÍ OSTEOPORÓZY ULTRAZVUKEM, 
PREVENCE ZLOMENIN

v prostorách neurologické ambulance Bohumín za 150 Kč
(Studentská 641 − naproti kina)

Objednávky na ✆ 596 013 544

ŽDB GROUP, a.s.

Začátkem školního roku 2008/2009 nastoupilo téměř 30 učňů do nového 
učebního oboru Hutník, který se vyučuje na Střední škole Bohumín, p. o. 
a je finančně podporován společností ŽDB GROUP. Absolventi tohoto tříle-
tého učebního oboru budou uplatnitelní na těchto pracovních pozicích:
hutník-ocelář, valcíř kovů, tažec drátů, lanař.

Co v rámci tohoto oboru nabízíme navíc?
1. příspěvek na učebnice a školní pomůcky pro každého žáka na začátku školního

roku ve výši 500,- Kč, 
2. příspěvek na dopravu žáků ze vzdálených lokalit (Karviná, Ostrava, Frýdek-Místek,

Havířov) ve výši 30 %, 
3. v rámci odborné placené praxe možnost výdělku v rozsahu 1000,- Kč až 2000,- Kč

za měsíc,
4. náborový příspěvek pro rodiče ve výši 1000,- Kč při nástupu žáka do 1. ročníku,
5. náborový příspěvek pro absolventa oboru Hutník při nástupu do naší společnosti

5000,- Kč (s podmínkou setrvání v pracovním poměru po dobu min. 2 let).
Zároveň všem absolventům tohoto učebního oboru garantujeme bezprostředně po

ukončení studia přijetí do pracovního poměru v naší společnosti na pracovní pozici
odpovídající získané profesi. 

V případě Vašeho zájmu či v případě jakýchkoliv otázek neváhejte kontaktovat Střed-
ní školu Bohumín nebo přímo odbor Personální záležitosti společnosti ŽDB GROUP.
Pro zájemce zorganizujeme exkurze na jednotlivé provozy.

Tel.: 59 608 2079, mobil: 604 228 331, e-mail: personal@zdb.cz

www.zdb.cz

ŽDB GROUP, a.s.

ABvet veterinární klinikaABvet
veterinární klinika

POHOTOVOST ✆ 604 957 560www.abvet.cz

Bohumín, Nerudova 1040 ✆ 596 012 146

ABvet veterinární klinika pořádá AKCI V MĚSÍCI
ÚNORU − SENIOR CARE (Péče o seniory)

za speciální cenu 590,− Kč (běžná cena 1190,− Kč).
Cena zahrnuje vyšetření krve (vyšetření ledvin, jater, cholesterolu, 
cukru), moči, EKG, sonografické vyšetření močopohlavního aparátu 

a kontrolu mléčné žlázy u fen.

Srdečně vás zveme do nově otevřené 
PEDIKÚRY, MANIKÚRY 
A NEHTOVÉ MODELÁŽE

Nyní pedikúra 180 Kč, gelové nehty od 450 Kč, 
doplnění od 250 Kč, P-Shine, depilace a jiné.

Tel.: 776 001 535 Bohumín-Skřečoň, 1. máje 117
(vpravo pod skřečoňským mostem ve směru na Lutyň)

I n f o r m a c e  o  p o d m í n k á c h  a  c e n á c h  i n z e r c e  
z í ská te  v  redakc i  OKA na  t e l . : 5 9 6  0 9 2  2 8 2 .



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ,  SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ  VE MĚSTĚ od 29.  ledna do 12.  února 

KAM V BOHUMÍNĚ?

■ 5. - 6.2. v 19 hodin VY NÁM TAKY, ŠÉFE! 
Česká komedie, přístupný, 65 Kč.

■ 7. - 8.2. v 19 hodin HLÍDAČ č. 47. Český film,
přístupný od 15 let, 78 Kč.   

■ 8.2. v 10 hodin MADAGASKAR 2: ÚTĚK DO
AFRIKY. Animovaný film USA, české znění, pro
děti, 65 Kč.

■ 11.2. v 9 hodin BATHORY. Historický film 
v koprodukci Slovensko, Česko, Ma�arsko, Velká
Británie, filmový klub pro seniory, 50 Kč.                    

■ 12. - 13.2. v 19 hodin ČESKÁ RAPublika. Čes-
ký film, přístupný od 15 let, 70 Kč.

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

■ 29.1. v 15 hodin SETKÁNÍ RODIN S ADOPTIV-
NÍMI DĚTMI. Tentokrát i s účastí psychologa,
centrum Bobeš.

■ 2.2. od 14 do 15 hodin OTISKY NOŽIČEK NEBO
RUČIČEK DO HLÍNY. Pouze na telefonickou ob-
jednávku! RC Slůně.

■ 5.2. v 10 hodin SE SLŮNĚTEM V KNIHOVNĚ.
Pravidelné setkání Čtenářského klubu dětí a rodi-
čů s knihami, knihovna K3, oddělení pro děti.

■ 7.2. v 10 hodin KURZ MANIPULACE S MIMIN-
KY. Pouze na telefonickou objednávku, RC Slůně.

■ 9.2. v 10 hodin POVÍDÁNÍ O PARTNERSKÝCH
VZTAZÍCH s psycholožkou z předmanželské po-
radny. Akce v rámci Národního týdne manželství.

■ 12.2. od 8.30 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ. RC Slůně

K3 BOHUMÍN 

Studentská 781,
www.k3bohumin.cz, k3@k3bohumin.cz, 

telefon: 596 012 124

■ do 31.1. Výstava EVROPSKÉ KULTURNÍ 
PAMÁTKY CHRÁNĚNÉ UNESCO. Fotografie
Pavla Palonciho, foyer kina K3 Bohumín.
■ 7. - 8.2. od 9 do 18 hodin S PEJSKEM 
A KOČIČKOU DO KINA. Interaktivní výstava.
Hrát si s pejskem a kočičkou, ale i s dalšími obráz-
ky Josef Čapka, plnit různé úkoly a hrát si se sklá-
dačkami mohou děti na interaktivní výstavě 
v kině. Výstava je určena pro předškoláky a žáky
nižšího stupně školy. Všichni dostanou katalog,
do kterého si mohou dávat razítka. Vstupné 25 Kč. 
Kino K3 - foyer.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 29.1. od 17 do 20 hodin STRAŠIDELNÉ ČTENÍ
PO SETMĚNÍ. Společné čtení ze strašidelných
knih pro čtenáře od 8 do 12 let. Možná přijde 
i Drákula s Bílou paní.
■ do 30.1. CHYTRÉ HLAVIČKY, ŠIKOVNÉ RU-
ČIČKY. Výstava prací a kvízů malých i velkých 
návštěvníků dětského oddělení, které vznikly na
akcích pořádaných knihovnou K3 Bohumín v prů-
běhu roku 2008. Malá galerie knihovny K3 Bohu-
mín - 1. patro.
■ 2. - 28.2. LETNÍ PROVENCE. Výstava fotografií
Evy Víchové. Zveme vás za krásami a historický-
mi památkami této zajímavé části Francie. 
Malá galerie.
■ 10.2. v 17 hodin POHLED DO HLUBIN VESMÍ-
RU aneb ČERNÉ DÍRY A SUPERNOVY. Superno-
vy, černé díry, bílí trpaslíci a další zajímavosti
skryté v hlubinách vesmíru budou tématem 
besedy s astrofyzičkou Kristinou Zlámalovou, 
studovna.
■ 12.2. v 15 hodin VALENTÝNSKÉ DÁRKY A DÁ-
REČKY. Výtvarná dílnička na výrobu valentýn-
ských přání, spolu se soutěží o nejhezčí valentýn-
ku, oddělení pro děti.

KINO K3 BOHUMÍN 

■ 29. - 30.1. v 19 hodin LABYRINT LŽÍ. Film USA,
přístupný od 12 let, 65 Kč.

■ 1.2. v 10 hodin ČTYŘLÍSTEK. České filmy pro
děti - Krtek a raketa, Cvrček a pavouk, O pardálu,
který voněl, Poš�ácká pohádka, Čtyřlístek - Pes na
stopě, Dorotka a hvězda, 45 Kč.

■ 1.2. v 19 hodin PŘÍBĚH. Český film přístupný
od 12 let, 78 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ 30.1. v 18 hodin KŘEST NOVÉ BÁSNICKÉ
SBÍRKY. Bohumínská básnířka Dagmar Čížová
vydává novou sbírku veršů »Motýlí křídla«, salón
Maryška.

SPORT

■ 14. 2. od 8.45 hodin BOHUMÍNSKÉ HRABÁT-
KO, VII. ročník turnaje v mariáši, restaurace Ku-
želna. Startovné 200 korun. Přihlášky v den koná-
ní do 8.30 hodin, e-mailem na adrese radim.bloksa
@elvac.eu, telefonicky na číslo 602 337 370. 

■ 30.1. od 11 do 12.30 hodin MIMOŘÁDNÉ
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI. V předposlední ledno-
vý den si můžete přijít na bohumínský zimní stadi-
on zabruslit, pořádá Bospor. 

■ 5.2. ve 13.30 hodin MĚSTSKÉ KOLO VE SKO-
KU VYSOKÉM. Pro mladší (6. až 7. třída) a starší
(8. až 9. třída) žáky a žákyně. Počet žáků za školu 
a kategorii: 3, vítězové postupují do okresního 
kola. Prezentace v 13.15 hodin. Tělocvična zá-
kladní školy na ulici Čs. armády.

PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA 

pondělí až čtvrtek:
kondiční plavání 6 až 8 hodin
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin 
pátek:
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin
sobota a neděle:
plavání pro veřejnost 8 až 21 hodin

P r o g r a m y  t a k é  n a  w w w. m e s t o - b o h u m i n . c z  n e b o  w w w. k 3 b o h u m i n . c z

Na parketu Domu služeb ŽDB Group se pondělí co pondělí schází padesátka převážně 
mladých tanečních párů. Velké finále je naplánováno na konec března, kdy proběhne takzvaná
»šluskolona«. Text a foto: Lukáš Kania
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Fitškolka opět na lyžích
Jako každý rok, i letos se děti z Fitškolky těšily na zimní

školu v přírodě na Horní Bečvě v Beskydech. Zájem rodi-
čů a hlavně dětí byl tak velký, že předčil kapacitu volných
míst rekreačního zařízení, ale nakonec se na všechny do-
stalo. Hory na nás čekaly s vydatnou sněhovou nadílkou,
takže o zábavu a sportovní aktivity nebyla nouze. Děti si
osvojily základy chůze a běhu na běžkách, zkoušely zvládat
základní pohybové dovednosti na sněhu, učily se rozlišo-
vat stopy lesních zvířátek. Po návratu domů některé děti
prohlásily, že sáňkování na kopci je pro mimina, a že ony
už budou jezdit jen na lyžích. Tak doufejme, že to těm
malým Bauerům a Neumannovým nějaký čas vydrží!

Text a foto: Eliška DENDISOVÁ

Horká čokoláda a led
Děti z mateřské školy Nerudova 1040

navštěvují pravidelně každý pátek zimní
stadión, na kterém si s radostí zabruslí
společně s ostatními kamarády z jiných
mateřských škol. Děti si osvojují základy
bruslení a jistotu pohybu na ledě. Během
bruslení ochotný tatínek Miroslav Gurka
kupuje dětem občerstvení z automatu -
horkou čokoládu, na které si všichni rádi
pochutnají. M.URBANČÍKOVÁ 

Policie radí městským úředníkům
O falzifikátech nejrůznějších dokladů, bezpečnostních znacích, rozpoznání falešných

bankovek i nových opatřeních a přístrojích k rozpoznání padělků a falz školili 20. ledna
zástupci Policie České republiky, Inspektorátu cizinecké policie Ostrava se sídlem ve Sta-
rém Bohumíně, zaměstnance bohumínského úřadu. Úředníci z agend občanských průka-
zů, pasů, řidičských oprávnění, matrikářky i pracovníci živnostenského odboru získali
nejnovější poznatky o ochraně dokladů, bankovek a úředních listin. Policie České repub-
liky zaznamenala v poslední době zvýšený výskyt falzifikátů českých dokladů, ale i řidič-
ských průkazů Evropské unie. Ke zvýšení pravděpodobnosti jejich odhalení by mohli 
napomoci proškolení zaměstnanci městských úřadů. Text a foto: František KREJZEK

Foto: Jarmila Zikmundová

Pracovní týmy řeší problémy města
Na radnici je ustaveno několik pracovních týmů složených ze zástupců odborů 

a vedení města, které napomáhají řešení konkrétních úkolů. Program pracovního týmu
rozvoje města se 20. ledna zabýval mimo
jiné požadavkem TJ Sokol na stavbu teni-
sové nafukovací haly, využitím pódia pro
plánovanou stavbu dopravního hřiště 
v parku Petra Bezruče, dalšími požadavky
na změnu územního plánu, rozpracovaný-
mi územními studiemi na zástavbu rodin-
ných a bytových domů na ulici Petra Cingra
a v Nové Vsi, projektem regenerace sídliště
Nerudova, stanovením priorit budování
okružních křižovatek na území města 
a projektem modernizace školních dvorů 
u Masarykovy školy a ve Skřečoni. (red) Foto: František Krejzek


