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Chodník do Starého Bohumína večer svítí

Jedním z úkolů je přestupko-
vá činnost. V loňském roce řeši-
la městská policie 2 977 pře-
stupků, z toho 1747 blokově za
celkovou částku 343 800 korun.

Na místě strážníci vybrali 228
600 korun. Ostatní pokuty byly
postoupeny na finanční odbor
městského úřadu, který je vy-
máhá po 14 dnech od uložení.

Přestupky majitelů psů byly
blokově řešeny v 87 případech, 
přičemž 18 těchto přestupců by-
lo předáno k řešení přestupkové
komisi. 

Při převozech na protialko-
holní záchytnou stanici v Karvi-
né naši strážníci ve spolupráci 
s Policií ČR prováděli na požá-
dání pouze asistenci.

(Dokončení na str. 5)

Bezpečnost ve městě očima strážníků

Městská policie má jiné kompetence, než Policie České repub-
liky, ale bez vzájemné spolupráce by to nešlo. Kromě činností,
které jsou koordinovány s obvodním oddělením policie, dělají
strážníci svou práci, která je pro občana stejně potřebná, jako
práce policie.

Foto: František KrejzekFoto: Lucie Balcarová

Foto: : František Krejzek

Město loni hospodařilo 
s přebytkem str. 2

V útulku otevřeli »nové
bydlení« pro psy str. 3

Vedoucím sociálního 
odboru se stal muž str. 4

Bohumín je stále 
nejbezpečnější v okrese 

str. 5

Pomozte po dlouhých 
letech najít kamarádku

str. 8

Hrátky s napoleonem pod
hladinou Rudého moře 

str. 10

Bazén letos přivítá 
miliontého návštěvníka

str. 11

Město prodalo
podíl na domě 
s podmínkou 

Zastupitelstvo města
schválilo prodej 8/30
podílu na rohovém do-
mě na Studentské ulici
(dům s prodejnou žele-
zářství). Město zpracu-
je kupní smlouvu, ve
které bude uvedena
podmínka zabraňující
provozování loterijních 
a jiných podobných vý-
herních her v tomto
objektu pod sankční
pokutou 1 milion ko-
run za každé i opakující
se porušení. (red)

DNES SI PŘEČTETE 

Příští OKO 
vyjde 26. února, 

uzávěrka 18.2.

Krátce
Členkou kontrolního

výboru byla 9. února
zvolena na zastupitel-
stvu města Jana Kale-
tová (KDU-ČSL). Do-
plnila uvolněné místo
po Karlu Stoszkovi. (red)

Náhradní komunikace mezi Starým a Novým Bohu-
mínem pro cyklisty a pěší je v provozu již od podzimu. 

Betonové panely doplněné bezpečnostním zábradlím
jsou náhradou za přerušenou ulici Slezskou v místě stav-
by dálnice D47. Město společně s finančním přispěním
provádějící firmy tento chodník z bezpečnostních důvodů
osvětlilo. Světla rozmístěna na deseti stožárech jsou do-
plněna dvěma halogenovými reflektory. Polovina elektro-
zařízení je napájená ze Starého, druhá polovina z Nového
Bohumína. Osvětlení chodníku stálo 136 tisíc korun.

Stejné opatření je vybudováno na přeložce ulice Šuny-
chelské, kde je osvětlení komunikace umístěno na šesti
stožárech. Tato část úpravy si vyžádala náklady ve výši
148 tisíc korun.

»Nejpozději do konce června dojde v úseku přeložky Šuny-
chelské ulice opět ke změně. Nově bude vedena tentokrát vpravo
od původní komunikace a levá strana se uvolní pro pokračování
výstavby dálnice a přivaděče,« informoval Pavel Klimovič,
vedoucí odboru životního prostředí a služeb. (red)
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300 000 VÝDAJE MĚSTA V ROCE 2008 (v tis. Kč)

Město
využilo

schváleného úvěru na staveb-
ní úpravy panelových domů
na Jateční ulici, ale náklady
byly nižší o 1,1 milionu korun,
v konečném důsledku to zna-
mená, že se sníží i zadluženost
města.

Příjmy města vytvořené 
v daném roce dosáhly 644,3
milionu korun, tj. 102,4 %.
Nejvyšší plnění máme u daňo-
vých příjmů, kde je nárůst 
o 7 %. Příjmy z výtěžnosti daní
zaznamenaly nejvyšší nárůst 
u daní od právnických osob 
a u daně z přidané hodnoty.
Podstatné snížení jsme zazna-
menali u daní od fyzických 
osob.

Výdaje byly čerpány na 
92 %. Investice se podílely na

celkových výdajích 21 %, tj.
134 miliony korun. Mezi obje-
mově největší akce patří do-

stavba domu na náměstí ve
Starém Bohumíně, regenerace
okolí bývalého hotelového do-

mu a stavební úpravy v nemoc-
nici. Další investice do bytové-
ho fondu činily přes 36 milionů
korun a opravy v rámci bytové-
ho fondu, včetně nebytových
prostor, 50 milionů korun.

Níže uvedený graf ukazuje,
na jaký účel byly vynaloženy
výdaje města v roce 2008.

Jana MASNÁ, 
vedoucí finančního odboru

Hospodaření roku 2008 lze hodnotit kladně a to hned ze třech hledisek.
Jednak jsme nemuseli použít doplňkové zdroje, tzn. přebytky minulých let
na financování výdajů v objemu 50 milionů korun. A navíc jsme si 
v daném roce vytvořili další nové volné zdroje v objemu 23,2 milionu 
korun. To znamená, že na účtech města zůstalo přes 73 milionů korun,
o které je možno posílit rozpočet roku 2009. 

pozvánka

Město loni hospodařilo s přebytkem

Svatby se zúčastnilo i mnoho
zvědavců, protože kaplička ne-
byla dlouhá léta využívána ani 

k obřadům, ani ke mši. Pudlov-
ští obnovili její funkci již loni,
když se zde konala mše u příle-

žitosti oslav tří výročí této
městské části. Z iniciativy ko-
mise pro městskou část Pudlov
a několika pudlovských obča-
nů bylo dohodnuto s otcem
Kalikstem a otcem Maxmiliá-
nem ze starobohumínské far-
nosti, že po dobu chladného
počasí budou sloužit nedělní
mše v této kapli každou první
neděli v měsíci. Za příznivého
a teplého počasí každých čtr-
náct dnů. 

Pudlovští už na Štědrý den
přišli na půlnoční mši (konala
se ve 22 hodin) a hned první
neděli v lednu a únoru zaplnili
kostelní lavice. »Řeholní sestra
Ludmila ze Starého Bohumína se
stará o elektrické varhany, které
vždy znovu přiveze. Zejména star-
ší občané Pudlova si pochvalují,
že je nemusí nikdo vozit autem do
vzdálenějšího kostela ve Vrbici,«
sdělila předsedkyně komise
pro městskou část Pudlov 
Marie Kozlová. (frk) 

Po letech se do kaple vrátil život
V kapli Svatého Izidora v Pudlově uzavřeli manželství 

Krzysztof Kolber z Českého Těšína a Renáta Szotkowská 
z Bohumína. Obřad byl výjimečný místem, kde se konal. 

Foto: Marek Spáčil (foto z videa)

Program knihovny
o jarních prázdninách

Děti z Bohumína a z okolí
mohou prožít jarní prázdni-
ny v knihovně. Dětské oddě-
lení bude mimořádně otevře-
no v týdnu od pondělí 23. do
pátku 27. února vždy dopo-
ledne od 9 do 12 hodin.

V pondělí 23. února si mo-
hou děti vyzkoušet »Skvělé
nápady z bužírek« v podobě
nejrůznějších přívěsků, zvířá-
tek či ozdob. Na úterý je při-
praveno »Povídání o pohád-
kách Josefa Lady«, kterými dět-
ské návštěvníky provede ko-
cour Mikeš. Ve středu 25. ú-
nora si na své přijdou malí vý-
tvarníci - budou kreslit čtyři
roční období. Na čtvrtek jsou
připraveny nejrůznější hry -
pexeso, kuželky... Čtvrteční
program má název »Hrajeme
turnaje«, páteční »Vyrábíme
pexeso s pohádkovými posta-
vičkami«. (kab)
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U právního odboru měst-
ského úřadu bylo podáno zá-
roveň 22 ústních stížností. 
Z toho 19 stížností bylo vyřeše-
no domluvou mezi stěžovateli
a oznámenými a 3 stížnosti 
byly řešeny v přestupkovém 
řízení. 

Nejčastěji se stížnosti týkaly
rušení nočního klidu v bytech,
zejména rušení hlasitou repro-
dukovanou hudbou, hádkami,
štěkáním psů, dále pak vyhro-
žováním fyzickým násilím,

slovním napa-
dáním a jinými
schválnostmi
mezi sousedy.

Oproti předchozím letům
jsme zaznamenali nárůst pí-
semných stížností, které vyři-
zoval odbor dopravy (13 %).
Stalo se tak v souvislosti s vý-
stavbou dálnice D47, stavby
47092 Bohumín - státní hra-
nice České republiky a Polska.

Občané si stěžovali přede-
vším na nadměrné znečiš�ová-

ní komunikací, hluk, otřesy
půdy a poškození rodinných
domů. Tyto stížnosti byly po-
stoupeny Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, který je investo-

rem stavby.
Z celkového

počtu podání 
v roce 2008 jsme evidovali ta-
ké 4 anonymní stížnosti. Jeli-
kož obsahovaly konkrétní 
a věcné informace, byly řešeny
příslušnými odbory městského
úřadu. Také na tyto stížnosti
jsme odpověděli, a to zveřej-
něním informací na vývěsní
tabuli konkrétního domu 
a prostřednictvím městských
novin OKO. 

Petice byly projednávány 
v radě města, která schvalova-
la způsob jejich vyřízení. 

Dagmar PROCHÁZKOVÁ,
interní auditorka
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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
jsou na www.mesto-bohumin,
sekce radnice – licitace bytů.
Město nabízí k licitaci tyto
byty:

I Byt na ulici Nerudově
567, 1+2, číslo bytu 2, kate-

gorie II., 2. nadzemní podlaží.

Celková plocha 59,70 m2, pro

výpočet nájemného 57,85 m2.

Prohlídka bytu 12.2. od 10 do

10.30 hodin. Licitace se koná

16.2. v 16 hodin.

I Byt na ulici Bezručově
1145, 1+3, číslo bytu 43,

kategorie I., 9. nadzemní pod-

laží. Celková plocha 70,52 m2,

pro výpočet nájemného 67,90

m2. Prohlídka bytu 19.2. od 10

do 10.30 hodin. Licitace se ko-

ná 23.2. v 16 hodin.

Bližší informace získáte na

majetkovém odboru, číslo te-

lefonu 596 092 199.

(vach)

Licitace
městských
bytů

Vyřizování stížností a petic v roce 2008

Někteří psi v útulku už dostali teplé boudy.
Foto: František Krejzek

V roce 2008 byl oproti předchozím letům zaznamenán ná-
růst počtu přijatých písemných stížností městským úřadem.
Celkem bylo evidováno 53 podání, z toho 49 stížností a 4 petice.
Nejvíce stížností řešil odbor majetkový (26 %) a právní (25 %).

paragrafy

Ilustrační foto: zdroj internet

Útulek pro psy v Šunychlu má »nové byty«
pro zvířata, která zde našla dočasný domov.
Bohumínská firma zatím vyrobila a dodala
pět menších a pět velkých zateplených bud,
ve kterých mohou psi přečkat v pohodě i vět-
ší mrazy.

Ještě letos se radnice chystá nechat vyrobit
zbývajících dvanáct psích příbytků.

»Bouda má dvě části, předsíňku a zateplenou ›lož-
nici‹, která je obalena izolačním polystyrénem a za-
bezpečena překližkou proti prokousání. Pes ležící 
v ›ložnici‹ ji svým tělesným teplem vyhřeje a izolace
zabrání úniku tepla. Zatím mají ve svých kotcích tyto
zateplené boudy ti nejmenší psi, kteří nejhůře snášejí
mrazy a chlad. Během letošního roku chceme získat
finanční prostředky z rozpočtu města na zbývající
vybavení kotců,« řekla Eva Liszoková z odboru ži-
votního prostředí a služeb. Na pozemku stojí 22
kotců a všechny jsou obsazené. (frk)

Psi mají v útulku »nové bydlení«

1. - 10. července: Soukromá

mateřská škola na ulici Továr-

ní, Záblatí, Mateřská škola na

ulici Na Pískách, Záblatí

13. - 24. července: Mateřská

škola na ulici Čáslavské

27. července - 7. srpna: FIT

školka

10. - 21. srpna: Mateřská

školka Rafinérský lesík

17. - 31. srpna: Mateřská
škola Starý Bohumín, Soukro-
má mateřská školka Bambino,
Záblatí.

Budovy Mateřské školy na
Nerudově ulici, Soukromá
mateřská školka Skřečoň 
a Mateřská školka na Smeta-
nově ulici budou v létě uzavře-
ny kvůli rozsáhlým stavebním
pracím. Vzhledem k tomu žá-

dáme rodiče, aby zvážili nut-
nost umístění dětí v době
hlavních prázdnin. 

Upozornění: Umístění dětí
do mateřských škol si zajiš�ují
rodiče sami, a to nejpozději do
30. dubna. Telefonní kontakty
jednotlivých mateřských škol
naleznete na www.mubo.cz.
Přednost samozřejmě budou mít
děti zaměstnaných maminek.

Pavla SKOKANOVÁ,
vedoucí odboru školství, 

kultury a sportu

Prázdninový provoz mateřských škol
Rodiče, plánujete letní dovolenou? Pak vás jistě zajímá in-

formace o prázdninovém provozu našich mateřských škol.
Budou otevřeny v těchto termínech: 



pořádku, legislativa se rychle mění, navíc
někteří zaměstnanci si zvyšují svou kvali-
fikaci studiem na vysokých školách, což
vůbec není jednoduché. V současné době
jsme se stávajícím počtem zaměstnanců
schopni kvalitně zvládat své povinnosti.
Uvidíme, jak se bude vyvíjet nezaměstna-
nost ve městě, případné výrazné navýšení
počtu klientů by se však projevilo nejdříve
na podzim.

Hodně se hovoří o vyplácení dávek formou
poukázek na potraviny. Jaké jsou zkušenosti 
v Bohumíně?

Po letech práce ve funkci vedoucí sociálního odboru ode-
šla na zasloužený odpočinek jeho dnes již bývalá vedoucí
Marcela Gabryšová. Vedení radnice vybralo v konkurzu 
novou tvář, která bude muset zvládnout stále rostoucí poža-
davky na výkon státní správy v této oblasti. Představujeme
vám nového vedoucího sociálního odboru městského úřa-
du Daniela Ucháče. 
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Vedoucím sociálního odboru se stal muž

představujeme

Mladý muž, otec tří dcer, který ještě
před konkurzem váhal, zda se zúčastnit. 
V problematice dlouho pracoval, v po-
sledních letech vedl kolektiv hmotné nou-
ze a celý loňský rok zastupoval vedoucí
odboru, která byla dlouhodobě nepřítom-
ná. Nakonec, zeptáme se Daniela Ucháče
přímo k věci:

Slyšel jsem, že jste zvažoval, zda se vůbec 
zúčastníte výběrového řízení na funkci 
vedoucího sociálního odboru. Proč a co 
nakonec zvítězilo pro kladné rozhodnutí?

Máte pravdu, trochu jsem zvažoval, zda
se do výběrového řízení přihlásit. Hlav-
ním důvodem byla obava, zda budu vše
časově zvládat. Mám rodinu, kterou ne-
chci zanedbávat, a přece jen post vedoucí-
ho je časově náročnější. Nakonec rozhod-
la podpora manželky, bez ní bych do toho
nešel. Cítil jsem podporu také ze strany
pracovního týmu. I to bylo důležité při
rozhodování.

Jaký je váš osobní názor na sociální politiku
státu?

Sociální politika státu je velice široký
pojem. Pokud bych se zaměřil pouze na
dávky, které vyplácí sociální odbor, pak ví-
tám například novelu zákona o pomoci 
v hmotné nouzi, nebo� dochází k dalšímu
zpřísnění podmínek jejich vyplácení. Je
stále dost lidí, kteří stávající systém dokáží
poměrně lehce zneužívat. 

Další dávka - příspěvek na péči - se ne-
vrací v takovém rozsahu zpět do sociál-
ních služeb, jak se původně předpokláda-
lo, snad pomůže chystaná novela zákona 
o sociálních službách.

Určité nedostatky vidím ve financování
sociálních služeb. Nemyslím, že je v po-
řádku, když se subjekty, poskytující sociál-
ní služby, každý rok obávají toho, jakou
dotaci ze státního rozpočtu obdrží. Na le-
tošní rok byla některým subjektům přidě-
lena dotace i o 60 procent nižší, než tomu
bylo loni při stejných nákladech.

Stát pověřuje městské úřady dalšími a dalšími
povinnostmi. Dá se to vše stíhat v přiměřené
kvalitě?

Nároky na zaměstnance jsou opravdu
vysoké, stresové situace jsou na denním

V odůvodněných případech skutečně
používáme formu poukázek na potraviny
namísto výplaty hotovosti. U některých
klientů vyplácíme poukázky v týdenním
intervalu, aby jednorázově neutratili ce-
lou částku určenou na měsíc.

Jakou částku naše radnice ročně vyplatí 
občanům města na dávkách hmotné nouze?

Za uplynulý rok činily dávky v hmotné
nouzi asi sedmnáct milionů korun. Výdaje
na další dávky, včetně příspěvku na péči,
činily dalších 65,5 milionu korun.

Změny v sociální oblasti jsou na denním
pořádku. Jaké překvapení mohou letos 
očekávat občané, kteří jsou závislí 
na sociálních dávkách? 

»Vítám zpřísnění podmínek pro vyplácení dávek,« říká Daniel Ucháč

Velká změna se týká dávek pomoci hmot-
né nouze, respektive příspěvku na živobytí.
Novela zjednodušeně říká, že pokud osoba
pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 ka-
lendářních měsíců a nepobírá podporu 
v nezaměstnanosti nebo podporu při 
rekvalifikaci, nemá příjem z výdělečné čin-
nosti a nevykonává dobrovolnickou službu
nebo veřejnou službu v rozsahu alespoň 20
hodin v kalendářním měsíci, klesne částka
živobytí této osoby na existenční mini-
mum. Toto ustanovení se nebude týkat 
určitého okruhu lidí, jako jsou nezaopatře-
né děti, osoby starší 65 let a další.

Novela, ve které se hovoří o veřejné službě, 
už platí od nového roku. Zájemci o ni již mohou
pracovat. Teprve od od července však bude
moci být uplatněno snížení dávky. Jak to bude
fungovat, pokud této novely radnice využije? 

Pokud občan, který je déle než půl roku
v naší evidenci, odpracuje nejpozději 
v červenci minimálně dvacet hodin měsíč-
ně ve prospěch svého okolí, příspěvek na
živobytí mu v tomto měsíci zůstane na
stejné výši. Bude-li ochoten pracovat tři-
cet hodin měsíčně, zvýší se mu dávka 
v tomto měsíci asi o 500 korun. Odmítne-
li práci, dávka klesne v tomto měsíci na
2020 korun. Každý měsíc se posuzuje sa-
mostatně. Naše město již léta podporuje
veřejně prospěšné práce. Institut veřejné
služby by mohl být další možností, jak ob-
novit u člověka pracovní návyky. 

Vznikly by tím městu nějaké další náklady?
Ano, náklady na ochranné pracovní

prostředky, uzavření pojistné smlouvy
kryjící odpovědnost za škodu na majetku
nebo na zdraví. V působnosti městského
úřadu by bylo rovněž udělování závazných
pokynů při výkonu veřejné služby a zabez-
pečení její kontroly.

Připravil František KREJZEK

Domov Jistoty je sociálním zařízením poskytujícím služby osobám se sníženou soběstačností, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Foto: František Krejzek
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■ Ve Skřečoni kontrolovala
hlídka podezřelé, kteří 26. ledna
v restauraci nabízeli k prodeji
doutníky. Policie ČR, jíž byl pří-
pad postoupen, prokázala, že
doutníky pocházejí z jiné vykra-
dené skřečoňské restaurace .

■ Rychlým zákrokem hlídky
bylo v noci 1. února zabráněno
vykradení vozidla v Rychval-
du. Na místě zajistili strážníci
trojici podezřelých. Jednomu 
z nich pak Policie ČR sdělila ob-
vinění z trestného činu. (kav)

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

Maják městské
policie

Bohumín je stále nejbezpečnější v okrese

bi lance

Bezpečnost ve městě očima strážníků
(Dokončení ze str. 1)
Od letošního roku je podle

novely zákona o městské poli-
cii oprávněna a povinna zajiš-
�ovat převozy opilců na proti-
alkoholní záchytnou stanici
městská policie. V loňském
roce u této činnosti pouze asis-
tovala policii republikové a v 18
případech o umístění na »zá-
chytku« rozhodla sama. 

Při páchání trestné činnosti,
pokusech o trestnou činnost 
a při závažnějších majetko-
vých přestupcích celkem v 83
případech zadržela městská
policie 152 podezřelých pacha-
telů.

Vloni došlo k 11 narušením
objektů hlídaných pultem
centralizované ochrany. Ve
čtyřech případech zadrželi
strážníci 4 podezřelé pachate-

le, včetně zcizeného zboží. Ve
třech případech narušitelé 
utekli před příjezdem hlídky,
aniž by cokoli odcizili a ve čty-
řech případech stačili pachate-
lé odcizit část zboží. Tyto po-
slední případy se udály ve
vzdálenějších objektech v sou-
sedním Rychvaldu. 

Zajímavý je počet odchyce-
ných psů, kteří byli umístěni
do útulku, a několik psů, kteří
byli předáni svým majitelům.
Bylo jich dohromady 70.

Další činností městské poli-
cie je doručování obsílek, kte-
ré si majitelé nevyzvedli, pro-
věření totožnosti osob, které
žádají hasiče o násilné otevře-
ní svých uzamčených a za-
bouchnutých dveří bytů. Stráž-
níci zjiš�ují také nedostatky 
v oblasti životního prostředí,
odhalují původce černých
skládek a další.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

Komisař Richard Berný, vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR informoval 2. února na zasedání rady města 
o bezpečnostní situaci v Bohumíně. Foto: František Krejzek

Zástupce Obvodního od-
dělení Policie ČR je mini-
málně jedenkrát ročně zván
na zasedání rady města, aby
informoval o bezpečnostní
situaci v Bohumíně. Z pre-
zentace komisaře Richarda
Berného, kterou přednesl 
2. února na minulém jedná-
ní rady, vyjímáme několik
zajímavých údajů: 

Obvodní oddělení Police
České republiky Bohumín šet-
řilo v loňském roce 934 trest-
ných činů, tedy o 23 skutků ví-
ce, než v roce 2007. Bylo ob-
jasněno 388 trestných činů,
což představuje úspěšnost 41
procent. Poměr této úspěšnos-
ti je vyšší o 4,25 procenta
oproti objasněnosti na celém
území Karvinska, ve srovnání
s městy Orlová či Havířov do-
konce o 10 procent.

Pozitivní vývoj byl zazname-
nán u násilných trestných či-
nů, u kterých došlo k poklesu
o 24 procent na 69 skutků, 
z nichž tři čtvrtiny se podařilo
objasnit. Naopak, negativním
vývojem prochází majetková
trestná činnost. Krádeže vlou-
páním vzrostly o 33 procent
na 212 skutků a prosté krádeže
(bez překonání překážky) o 28
procent na 313 skutků. 

Obvodní oddělení Policie
ČR Bohumín má 10 nových
policistů. Tato generační ob-

měna personálního stavu zna-
mená zvýšené úsilí v individu-
álním přístupu vedení při pře-
nosu potřebných znalostí, ná-
vyků i získávání zkušeností
»nováčků«. 

Obvodní oddělení Bohumín
neplní jen úkoly spojené 
s objasňováním trestné čin-
nosti. Pracovní tým vloni vyří-
dil 2 679 dožádání, prošetřil 
1 484 přestupků, prověřil 40
případů podezření na domácí
násilí. Čtyři násilníci byli 
v rámci správního řízení vyká-
záni z obydlí sdíleného s obětí.
Bylo zatčeno 25 osob, 63 zadr-
ženo, 107 předvedeno a 66 za-
jištěno. Do protialkoholní zá-

chytné stanice jsme dopravili
47 podnapilých. Vypátráno
bylo 211 hledaných osob. V blo-
kovém řízení jsme řešili 645
přestupků. 

Podařilo se prohloubit spo-
lupráci se školami i klubem se-
niorů, byly uspořádány vzdě-
lávací akce typu Ajaxův zápis-
ník, Dopravní výchova pro
čtvrté ročníky základních škol,
akce Bezpečná voda a další díl-
čí projekty preventivního cha-
rakteru.

Oddělení Bohumín se dlou-
hodobě ve vysoké míře věnuje
problematice dopravy. Dochá-
zí k postupnému úbytku pří-
padů řízení vozidel pod vlivem

alkoholu, či bez řidičských 
oprávnění. Podle statistiky do-
konce i k poklesu dopravní ne-
hodovosti. Podařilo se s no-
vým vedením Dopravního in-
spektorátu Karviná dojednat
dohled nad dopravní situací
ve městě ve vyšší míře a s po-
třebnou pravidelností (včetně
měření rychlosti, vážení kami-
onů apod.).

Bezpečnostní situaci na úze-
mí města lze hodnotit jako sta-
bilní. Rád bych vyzvedl spolu-
práci s městskou policií, je na
vynikající úrovni. Dobrá je 
i spolupráce s radnicí.

Richard BERNÝ,
vedoucí OO PČR Bohumín
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novinky

Visalaje, album bohumínské kapely Grog, rok 2008. Foto: Jan Valuštík

Za měsíc leden bylo na na-
šem odboru do tohoto fondu
vybráno celkem 58 tisíc korun.
Z této částky byly pouze dvě 
v hodnotě 5 tisíc korun a zby-
tek jsou třítisícové sazby. 

V této souvislosti vyvstala 
u mnohých vlastníků motoro-
vých vozidel otázka, jak zjis-
tím, kolik zaplatím za již kou-

pené vozidlo či
budoucí koupi
vozidla. Většinou jsme schopni
našim občanům pomoci a mez-
ní hodnoty emisí EURO sdělit
na základě zápisu emisní nor-
my dle EHK/EHS v technic-
kém průkaze vozidla. Pokud
tento údaj schází (což je u drti-
vé většiny porevolučních do-

vozových vozidel), je nutno 
v první řadě ke zjištění plnění
či neplnění mezních hodnot 
emisí EURO kontaktovat vý-
robce vozidla, nebo akreditova-

ného zástupce
pro ČR. Třetí
možností je vy-

užít služeb společnosti Dekra
Automobil, a. s., jako pověře-
né zkušebny, v součinnosti se
Stanicí technické kontroly, kde
jste provedli evidenční pro-
hlídku před registrací vozidla.

Na závěr si tedy ještě připo-
meňme výše poplatků: 

Ekologické poplatky za přeregistraci vozu 
Již měsíc platí motoristé do státního fondu životního pro-

středí poplatky za přeregistraci svého motorového vozidla.
Tyto poplatky se týkají pouze vozidel kategorií M1 a N1, což
jsou osobní a nákladní vozidla do hmotnosti 3500 kg. Netýkají
se tedy motocyklů, přívěsů a nákladních vozidel nad 3500 kg.

● neplní žádné EURO
= 10 tisíc korun

● Plní EURO 1 = 5 tisíc korun

● Plní EURO 2 = 3 tisíce 
korun

● Plní EURO 3 = bez 
poplatku

A tento poplatek platí
POUZE první přeregistrující
po 1. lednu 2009. Další kupu-
jící již platí pouze standardní
registrační poplatek 800 ko-
run, který se platí vždy.

Pavel VAVREČKA, 
vedoucí odboru dopravy

doprava

Bohumínská rocková kapela Grog po
devíti letech vydává nové album pojme-
nované Visalaje. Obsahuje jedenáct
premiérových songů, které připravilo,
nahrálo a nazpívalo trio Dalibor »Pan-
ther« Halamíček, Roman »Malvin« Hor-
níček a Martin Sitek. 

Album nabízí tvrdý rock stejně jako po-
malejší skladby a romantickou rockovou
baladu. Prolínají se v nich životní zkuše-
nosti i téma lásky, žen a vztahů. »Každá
skladba má svůj příběh a je v ní kousek každé-
ho z nás. Jinak by to ani nešlo,« říká kytarista
Martin Sitek. »Snažili jsme se vydolovat ze
sebe na Visalaje maximum a věřím, že se nám
to podařilo. Je to čtvrté autorské album Gro-
gu. Je opět o kousek dál, zejména po zvukové
stránce, než předešlá CD,« dodává Martin
Sitek. 

Deset českých skladeb pro album na-
psali a otextovali Martin Sitek a Roman
Horníček. Nezaměnitelnou podobu vtiskl
písničkám svým hlasem zpěvák Dalibor
Halamíček. 

Malé ochutnávky z chystaného alba
mohli fanoušci Grogu slyšet už v minulos-
ti na některém z koncertů Grogu. Jako ce-
lek se ale nové skladby představují v pre-
miéře. »Samozřejmě budeme rádi, když se
naše songy objeví na rádiových vlnách. Udě-
láme pro to maximum a věříme, že nám hu-
dební dramaturgové budou nakloněni. Rádi
bychom natočili i videoklip k některé z písni-
ček. Uvidíme, jak to dopadne,« podotkl zpě-
vák kapely Dalibor Halamíček. Veškeré
informace o dění v kapele, včetně hudeb-
ních ukázek z nového alba, posluchači 
najdou na www.grog.cz.

Kapela, která koncertuje nejen v Bohu-
míně, natáčela písničky pro nové album
Visalaje od května 2006 do října 2008.

Grog tvoří aktuálně tři členové, albu proto
pomohla na svět řada přátel a kamarádů
bohumínské kapely. Speciálním hostem
Visalají je Andonis Civopulos, mimo jiné
bývalý kytarista kapely Věry Špinarové,
který dnes působí v kapelách Legendy se
vrací a Toto revival. Hudebně i zpěvem
přispěli také hudebníci Jan Valuštík s Li-
borem Sitkem a zpěvačky Veronika Piper-
ková s Veronikou Horníčkovou. »Všichni si
od nás zaslouží velké poděkování,« shodují se
jednohlasně členové Grogu. 

Grog je podepsán pod čtveřicí autor-
ských alb - »Vlezte mi na záda« (1997),
»Maso z telat« (1999, natáčeno v Českém

rozhlasu Ostrava), »Roky jdou »(2004,
výběrové album k 10. výročí založení kape-
ly) a »Visalaje« (2008, natáčeno ve studiu 
U Valdy). Kapela se hudebně i textařsky
podepsala také pod maxisingl bývalé zpě-
vačky Grogu Lucie Roubíčkové »Nezvěst-
ná« (2001). Vloni Grog vydal jako ochut-
návku před Visalajemi singl »Ego« se sklad-
bami Ego a Znamení váhy, které poslucha-
či najdou i na samotném CD Visalaje. 

CD Visalaje jsou v prodeji v Bohumíně
v prodejně L.A.M. (budova kina), v Zá-
blatí v restauraci Sokolovna, v infocentru
v budově radnice, v Rock Paradise (ná-
městí Republiky, Ostrava 1) a v Orlové-
Lutyni v prodejně Relax - hudební nástro-
je (ulice Zelená 1181). (balu, luk)

Čtvrté cédéčko kapely Grog: Visalaje



Začala jsem
tančit ve třech
letech v mateřské školce. 
A pak jsem začala v pěti letech
chodit do tanečního souboru
Akcent v Ostravě-Hrabůvce.
Zpočátku mě to nebavilo, ne-
chtělo se mi na tréninky a ani
jsem nechtěla soutěžit, proto-
že jsem byla stydlivá. Ale pak
jsem v osmi letech postoupila
z Baby klubu do skupiny K1,
kde tančí děti od 8 do 11 let,
které nesoutěží. A já jsem se
rozhodla, že zkusím soutěžit
aspoň v Akcent cupu. To je
naše klubová soutěž. A skon-
čila jsem hned napoprvé třetí.
Díky tomu jsem se dostala do
výběrového dětského klubu,
který soutěží, a začala jsem 
i častěji trénovat. Normálně
máme s formací tréninky čtyři-

krát týdně, ale
před soutěže-

mi tančíme i o víkendech 
a místo jarních prázdnin má-
me soustředění. Navíc od za-
čátku letošního školního roku
mívám tréninky i se sólem 
a duem.

Proč dojíždíš tančit do sousedního
města, když v Bohumíně máme
hned dva taneční soubory?

Protože jsem se do městské
části Vrbice přestěhovala tepr-
ve před třemi lety z Ostravy,
kde jsem chodila do školy 
a kde jsem také od pěti let tan-
čila v Akcentu. Nechtěla jsem
se ani stěhovat, byla jsem z to-
ho smutná, ale mamka se strej-
dou mi slíbili, že školu ani ka-
marády měnit nemusím a tím
pádem můžu dál chodit i do
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Lucie je v deseti mistryní světa v tanci

rozhovor

Narodila se 11. července
1998 v Ostravě, kde žila do
svých sedmi let. Na podzim
2005 se přestěhovala s rodi-
nou do domečku ve Vrbici.
Ze školy nosí zatím hlavně
jedničky, a to i přesto, že
hodně času tráví dojížděním
a na trénincích. Desetiletá
Lucka Hatlapatková je mist-
ryní republiky, Evropy a svě-
ta v taneční formaci.

Lucko, bydlíš v Bohumíně, 
ale téměř nikdo tě tady nezná,
dokonce i kamarády máš 
v Ostravě. Můžeš se představit?

Je mi deset let. Chodím do
školy v Ostravě-Hrabové. Baví
mě matematika a geometrie 
a taky tanec. Každé ráno mě 
a mého bráchu vozí mamka
nebo strejda do školy a večer
pro mě jezdí po tréninku. Po
škole jdu k ostravské babičce,
kde si udělám úkoly a naučím
se a pak jdu na trénink. Domů
přijíždím každý den kolem
osmnácté hodiny a ve čtvrtek
až po dvacáté hodině, protože
máme gymnastiku. Doma na
mě čeká ještě roční sestra Ba-
runka, se kterou si ráda hraji,
ale moc času na ni nemám.
Vlastně celkově nemám moc
času, ani na své kamarády, ale
i tak jich mám dost. Ráda čtu,
hraji stolní hry, plavu, jezdím
na kole, kolečkových bruslích
a lyžuji.

Tvůj celý den se tedy odehrává 
v Ostravě a do Vrbice se přijedeš
jenom vyhajat. No dobrá, ale
řekni mi něco o tvé zálibě v tanci!

Akcentu. Tam jsem si zvykla
na kamarády, trenérky a na
prostředí. No prostě na vše.
Ale ve Vrbici jsem si už taky
zvykla a jsem ráda, že tu bydlí-
me. 

Na soutěžích ses setkala 
s tanečníky bohumínského 
souboru, jsou stejně dobří
jako ty a ostatní v Akcentu?

To nevím, to by asi věděla
trenérka nebo někdo z taneční
poroty. Ale líbí se mi jak tančí.
Naposledy to byla třeba jejich
formace »Piano«. Vídám je
skoro na všech soutěžích, na
které jezdím, hlavně v katego-
rii show, a jsou opravdu dobří.
Tančí ale i jiné taneční styly
než my a v těch taky často vy-
hrávají. 

Líbí se ti tanec natolik, že bys ho
chtěla dělat jako svou profesi?

Určitě ano. Tanec je moc
krásný sport. Ale nevím, jestli
jsem tak dobrá, aby se mi to
povedlo. Ale líbilo by se mi to.

Jakých úspěchů jsi v poslední 
době dosáhla?

S formací Karlík a továrna
na čokoládu (show dance)
jsme získali mistrovské tituly
Moravy, České republiky, Ev-
ropy a světa. S formací Pom-
pedo (disco dance) jsme získa-
li tituly mistra Moravy a vice
mistra České republiky, Evropy
a světa. A nedávno se nám 
s kamarádkou podařilo vybojo-
vat 13. místo na mistrovství
České republiky v duu, které
jsem tančila letos první sezónu.

Připravil František KREJZEK

Lucka se svou sestrou Bárou na mistrovství světa v Riese. 
Foto: Lenka Hatlapatková

Základní škola a Mateřská
škola na třídě Dr. E. Beneše 
pořádá 1. Mezinárodní žá-
kovskou konferenci v oboru
environmentálního vzdělá-
vání, výchovy a osvěty na té-
ma »chovatelství«. 

Konference proběhne 17. ú-
nora v prostorách Občanské-
ho sdružení Maryška od 14 ho-
din. Záštitu nad akcí převzal
městský úřad.

Konference se zúčastní kro-
mě žáků domácí školy také je-
jich přátelé z polského Zabeł-
kowa. 

Předmětem
1. žákovské me-
zinárodní konference bude
představení oblíbeného zvířát-
ka, systematické zařazení do
tříd, čeledí apod. Přednášející
popíše původní životní pro-
středí konkrétního zvířete, je-
ho přirozenou potravu. Dopl-

Mezinárodní žákovská konference na téma chovatelství
ní základní údaje o vlastním
zvířátku a své zkušenosti s cho-
vem. Uvede také doporučení

ostatních cho-
vatelů. Před-
náška bude

doplněna obrázky, grafy a fo-
tografiemi.

Každou prezentaci si žáci
připraví na CD a před fórem
ostatních spolužáků a učitelů
budou účastníci svůj pří-
spěvek komentovat. (red)

aktuálně

Ilustrační foto web města.



setkala, aby-
chom společ-
ně vzpomně-
ly na roky
prožité za
války, po
válce atd.
Pátrala jsem
doma ve sta-
rých albech
a podařilo se
mi najít tří-
du, kam Hilda chodila s mým
bratrem. A navíc ještě fotku, kde
je Hilda za družičku, s věnová-
ním z 31. října 1953 a s textem
NEZAPOMEŇ! Hilda. Kdyby
jen věděla, jak na ni neustálé
myslím.

Herta HLÁVKOVÁ,
rozená Peterová
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píšete nám

víte ,  že

Byli jsme v Austrálii
Patříte mezi ty lidi, kteří

rádi poznávají nejen naši, ale
i cizí země? Chtěli byste se
podívat do vzdálených kra-
jů, ale z nejrůznějších důvo-
dů si to nemůžete dovolit?
Bohumínským seniorům se
to podařilo. Alespoň částeč-
ně a alespoň na chvíli.

V útulném a příjemném
prostředí Salónu Maryška se
21. ledna sešlo asi třicet senio-
rů. Na hodinu se přenesli 
k protinožcům. 

Dana Reliová zde velmi pou-
tavě vyprávěla o svém pobytu
v Austrálii. Zajímavé zážitky
měla doplněné spoustou úžas-
ných fotografií, které promíta-
la na filmové plátno. Díky to-
mu jsme si mohli alespoň na
chvíli představit, jak letíme 25
hodin do tohoto vzdáleného
světadílu. Jak se procházíme
čistou krajinou, úžasnými par-
ky, vidíme zajímavou faunu 
i flóru. Pozorujeme medvídky
koala, či spoustu nejrůznějších
druhů klokanů. Odpočíváme 
v nádherných botanických 
zahradách, či se koupeme 
v jižním oceánu. Alespoň na
chvíli! Pak jsme se opět vrátili
domů, do reality. 

Pokud někdy příště bude
mít Dana Reliová, nebo někdo
jiný, čas a chu� se o své zážitky
s námi podělit, určitě zase při-
jdeme. Rádi si něco zajímavé-
ho poslechneme a pokocháme
se pohledem na fascinující fo-
tografie, diapozitivy či filmy.

V nejbližší době mohou se-
nioři navštívit:

- klubovnu - pondělí až čtvr-
tek od 14.30 do 16.30 hodin

- Kassi bar 3. března od
14.30 hodin

- kino K3 11. března v 9 ho-
din film Mamma Mia.

Hana PRÁGLOVÁ

...naše městská policie vyu-
žívá od roku 1997 státních do-
tací na projekty Prevence kri-
minality? Město financovalo
55 projektů celkovou částkou
16,8 milionu korun, z toho ze
státní podpory získalo téměř 
8 milionů korun. (red)

»Pomozte po dlouhých letech
najít kamarádku« Hledá se Hilda, rozená 

Seltenreichová, ročník 1936 

Na fotografii z roku 1947 je Hilda Seltenreichová označena kroužkem. Leoš Peter stojí v horní řadě, první zprava.

Poznámka redakce:
V roce 2005 jsme zveřejnili podobnou prosbu a díky dobrým 

a všímavým lidem se podařilo zprostředkovat po šedesáti letech
setkání uprchlého vězně z transportu z Osvětimi a dcery jeho za-
chránkyně z Bohumína. Zavzpomínejte, zeptejte se rodičů, praro-
dičů. Prohlédněte si fotografie, jestli vám nepřipomenou vaše
školní léta. Hilda Seltenreichová už v Bohumíně nebydlí, asi se
provdala a jmenuje se jinak, ale možná společně najdeme stopu,
která nás k ní dovede. Pište na adresu Herta Hlávková, H. Kvapi-
lové 13, Opava, nebo volejte tel. 604 333 380, nebo mailujte na
hertahlavkova@seznam.cz.

František KREJZEK

V té době jsem měla kamarád-
ky, jednu však nejmilejší - Hildu
Seltenreichovou, narozenou v ro-
ce 1936. Ještě do roku 1953 jez-
dila k nám na prázdniny do No-
vého Dvora. Odloučily jsme se
asi tím, že jsme začaly každá svůj
nový život (v dospělosti), měly
jsme starosti samy se sebou a ne-
bylo to vždy lehké. Hilda bydlela
v Bohumíně také na Bezručově
ulici, v jednopatrovém domě, se
svou maminkou, která se jmeno-
vala Lindnerová, a s bratrem 
Ottou. Vzpomínám si ještě na
některá jména spolužáků Hildy -
Adam Volný, Helmut Doležal,
Eva Kubečková, Slanina a učite-
lé na fotografii Kaštovský (vlevo -
nejsem si tím jménem jistá), Ne-
čas, možná že křestním jménem
Milan, a mezi nimi jeho pozdější
manželka. Ostatní jména se mi
vytratila z paměti. 

Na svou kamarádku jsem však
nezapomněla. Podnikla jsem

spoustu pátracích akcí na matrice
městského úřadu v Bohumíně, 
abych postupně zjistila alespoň
její jméno po provdání. Taky jsem
korespondovala s »Poštou pro 
Tebe« televize ČT1, jenže bych
nechtěla tuto akci postoupit před
kamerami! 

Neustálé přemýšlím, co dál.
Hrozně bych se ráda s Hildou

Narodila jsem se v roce 1938 v Novém Bohumíně. Mojí rodiče
se jmenovali Ludmila a Leonhard Peter. Mám bratra Leonharda.
Do roku 1948 jsme bydleli v Bohumíně na Bezručově ulici 532.
Tatínek zemřel v roce 1944. Odstěhovali jsme se v roce 1948 do
Nového Dvora u Opavy, kde maminka měla příbuzné, kteří jí na-
bídli pomoc. Tři roky jsem chodila do bohumínské obecné školy na
Bezručově ulici.

dopisy Hilda Seltenreichová
jako družička 
v roce 1953.
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»Hodina dějepisu« v Maryšce

Narozeninový dort pejska 
a kočičky, ale také jejich sou-
těže, jako lovení rybek, sklá-
dání puzzle a řešení háda-
nek, nabízí interaktivní vý-
stava O pejskovi a kočičce ve
foyer kina K3 Bohumín. 

Dětem bude přístupná v so-
botu 14. a v neděli 15. února
od 9 do 18 hodin. Čeká na ně
také hra na bubínek či tahací
harmoniku anebo dětská klou-
začka. Výstava je určena pro
předškoláky a děti nižšího
stupně základních škol. Každý
z návštěvníků dostane svůj ka-
talog, se kterým si plní úkoly 
a dostává do něj za jejich spl-
nění razítka. (kab)

Děti si mohou hrát s Čapkovým pejskem a kočičkou

Foto: Karel Balcar

GENERACE
Jan Fišer

Mám starého dědečka
a malého bratříčka.
Dědečka má každý rád,
a bratříčka nastokrát.

Dědeček je marnivý
a bratříček zlobivý,
a když dědeček křičí,
tak bratříček brečí.

Děda se pak vzteká
tak bratříček plaká,
děda ho pak uklidňuje 
bratříček ho pusinkuje.

Oba dva se mají rádi
to jsou ale kamarádi,
pak přinesli krabice
a je velká legrace.

Pohádat se nemohli
bo by byly jekoty, 
aspoň že jsou kamarádi
a mají se zase rádi.

První ročník celorepubliko-
vé literární soutěže byl vyhlá-
šen redakcí časopisu Třetí věk
za spoluúčasti Nadace Naše
dítě s tematickým podtitulem
»Poznej stáří«. Hlavní myšlen-
kou celé soutěže byl vztah ju-
niorů a seniorů, jejich rozdíl-
nost i podobnost. Soutěž byla
rozdělena do šesti kategorií,

na poezii a prózu a podle věku
účastníků. Výsledky soutěže
byly vyhlášeny 6. prosince
2008 v Betlémské kapli v Pra-
ze. Jan Fišer si porotu získal
svou básní Generace o rado-
stech i strastech stárnutí. Sou-
těžil v kategorii poezie - junio-
ři do 12 let. Stal se tak dalším 
z mnoha úspěšných žáků naší
základní školy, kterým se po-
dařilo uspět v literárních sou-
těžích po celé České republice.

Eliška KLEINOVÁ,
třídní učitelka

Celostátní literární soutěž »Mezi námi generacemi« už zná
své vítěze. Hodnotným úspěchem je umístění Jana Fišera, žá-
ka šesté třídy Základní školy a Mateřské školy Bohumín na
třídě Dr. E. Beneše. Jan se umístil z 392 soutěžících na velice
pěkném 3. místě.

Jan Fišer třetí v celostátní soutěži
Česká daňová správa upo-

zorňuje všechny daňové po-
platníky, kteří mají povin-
nost podat daňové přiznání
k dani z příjmů za rok 2008,
že termín pro jeho podání je
do 31. března.

Také letos
Česká daňová
správa nabízí možnost elektro-
nického podání daňového při-
znání, které šetří čas jinak
strávený na poště nebo na po-
datelně finančního úřadu. Jen
v loňském roce tuto službu vy-
užilo o 52 000 poplatníků ví-
ce, než tomu bylo v roce 2007. 

Stejně jako v minulém roce
budou pracovníci České daňo-
vé správy vyjíždět do vybra-
ných obcí a usnadní tak podání

daňových přiznání i mimo po-
datelny finančních úřadů. Da-
ňovým poplatníkům, kteří se
rozhodnou podat daňové při-
znání v listinné podobě na fi-
nančním úřadě, nabídneme
rozšířené úřední hodiny. Bližší

informace o na-
bízených služ-
bách budeme

zveřejňovat v průběhu měsíce
února a března na interneto-
vých stránkách České daňové
správy (www.cds.mfcr.cz). 

Tiskopisy Přehledů o příj-
mech a výdajích pro OSSZ,
VZP a RBP za rok 2008 pro
OSVČ jsou k dispozici na po-
datelně finančního úřadu.

Václav POLOK, 
Finanční úřad Bohumín

Nezapomeňte podat daňové přiznání

aktuálně

Propásli jste ve škole někte-
ré z historických témat? Ane-
bo si je chcete připomenout?
Pak jsou hodiny dějepisu urče-
ny právě vám. První část je
připravena v pátek 20. února
od 18 hodin. Vstupné 50 ko-
run. Nevšední »hodiny děje-
pisu« budou v Salónu Maryš-
ka probíhat vždy každý třetí
pátek v měsíci. 

Dějepisný cyklus si klade za
cíl nejen oživit dosavadní zna-
losti posluchačů, ale zároveň
přidat mnohé navíc. »Rád bych
večery vedl v duchu hesla Jana
Amose Komenského ›škola hrou‹.
Kdo už na některé z mých dřívěj-
ších besed byl, ví, že to myslím
vážně. Už te	 můžu slíbit, že ne-
bude probíhat žádné zkoušení,«
vzkázal Teister, profesí učitel,

který pochází z Bohumína 

a nyní působí ve Velkých Losi-

nách. 

První série Hodin dějepisu

bude věnována pravěku. Jed-

notlivé části, připravené pro

první pololetí letošního roku,

nesou podtituly Archaické ob-

dobí, Pravdivost mýtických

představ, Člověk, podmaňující

si Zemi a Mezi dvěma řekami.

Poslední, červnová část má být

pro posluchače překvapením. 

Lukáš KANIA

Občanské sdružení Maryška společně s historikem Janem
Teistrem přichází s nevšedním projektem. V únoru odstartu-
je v Salónu Maryška cyklus pojmenovaný Hodina dějepisu. 

Naši žáci v »Bludišti«
nezabloudili

Žáci 9. ročníku Základní
školy na ulici Čs. armády se
21. ledna účastnili televizní
soutěže pro školy Bludiště,
kde porazili dva své soupeře.
Prvenství škole zajistili Danie-
la Jeníčková, Tereza Pavlů,
Dalibor Puk a Lukáš Halaj.
Třetí, závěrečné kolo, se bude
natáčet 23. února. Na to, jak si
naše čtveřice vedla v prvním
kole, se můžete podívat 13. břez-
na v 16.30 hodin na ČT1. (gie)

krátce
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Hrátky s napoleonem pod hladinou
Rudého moře

V říjnu loňského roku se Marek Spáčil ze studia TV Marko
zúčastnil 4. potápěčské expedice do Rudého moře. Bylo s ním
i několik dalších členů bohumínského potápěčského klubu
Nauti, který je otevřen všem zájemcům o tento adrenalinový
sport. Dlouholetý kolega ze zpravodajské branže připravuje
pro vysílání asi desetiminutový sestřih těch nejzajímavějších 
záběrů a pro Oko odpověděl na zvídavé otázky k expedici ještě
před odvysíláním tohoto pořadu.

Jak dlouho už se noříš s kamerou
do vodních hlubin?

Potápím se od roku 2000,
kdy jsem navázal na zkušenosti,
které mi před lety předal táta.
V Bohumíně jsme s kamarády
o rok později založili potápěč-
ský klub Nauti. Kameru sebou
pod vodu beru už několik let,
náš první rozhovor o potápění,
pokud si dobře pamatuji, se 
uskutečnil v roce 2005.

Jaký je rozdíl mezi potápěním
u nás a v moři?

U nás jsou studené vody, mu-
síš mít proto suchý neoprén 
a speciální vybavení, aby ti ne-
zamrzla dýchací automatika. 
Zvláš�, když se potápíme i v zi-
mě. Tady nejraději jezdíme do
starého zatopeného lomu ve
Svobodných Heřmanicích. Dí-
ky tomu, že jde o břidlicový
lom, je tady křiš�álově čistá 
voda s hloubkou až 37 metrů.

Co tam objevujete, když už se 
potápíte po x-té na stejném místě?

Nejezdíme tam něco hledat,
ale pro ten báječný pocit být
pod vodou a užívat si pohybu
v prostoru. Potápěli jsme se i pod
ledem, viditelnost je pak skoro
jako v moři, deset i více metrů. 

Kam nejraději jezdíš za potápěním
do zahraničí?

Dnes už je cenově přístupný
Egypt a Rudé moře. Život pod
hladinou je tam opravdu nád-

herný. Díky průměrné celoroční
teplotě vody kolem 23 stupňů
Celsia se zde vyskytuje široká
škála živočišných i rostlinných
druhů, jako nikde na světě. Je
sice pravda, že tam můžeš nara-
zit i na žraloky, ale když víš, jak
se chovat, není to tak nebez-
pečné.

Kde ses potápěl naposledy?
Loni na podzim to bylo u sou-

ostroví Brother Islands v Ru-
dém moři - asi 80 kilometrů od
egyptského pobřeží. Jde o ost-
rovy sopečného původu, jejichž
stěny padají do obrovských
hloubek. Najdeš tam vraky lodí,
které narazily za nepříznivého
počasí na útes a ztroskotaly.
Nezřídka se tam objevují velké
ryby - manty, napoleoni i spous-
ta druhů žraloků. Některé ryby
a zejména žraloci jsou nebojác-
ní. Mnohdy připlují až k tobě 
a pokoušejí se o kontakt. Jen
tak mohou zjistit, zda-li bys jim
stál za nějaké to kousnutíčko.
Opravdu je třeba mít se neustá-
le na pozoru, aby nedošlo k ně-
jakému útoku.

Co na tom pobytu bylo 
nejzajímavější?

Bydleli jsme celou dobu na
lodi, asi jeden den cesty od po-
břeží. Potápěli jsme se přímo 
u ostrovů nebo vyplouvali na
moře. Platí tam přísné podmín-
ky, za kterých se můžeš potápět.
Pod hladinu nesmíš vzít žádnou

zbraň - harpunu, kterou bys 
mohl usmrtit nějakého živoči-
cha, nebo nůž. Potápět se můžeš
jen bez rukavic, aby ses zbytečně
nedotýkal předmětů a korálů
pod vodou. Příroda je tam pro
všechny a měla by tak zůstat bez
zásahů člověka napořád.

Má další otázka je asi zbytečná -
co sis z Rudého moře dovezl?

Nádherné zážitky, záběry 
a fotografie. Po zpracování bu-
deme na T.I.K.u vysílat pořad 
z této expedice. Pokud jsi mys-
lel nějaké úlovky zpod hladiny,
je to tam opravdu přísně střeže-
né. Kdyby ti tvůj průvodce něco
našel, stejně to hodí zpátky do
vody a ještě bys měl nepříjem-
nosti. Jsou tam taková pravidla
a kdo chce něco vidět, musí je
dodržovat.

Každý má svého průvodce?
Je to zejména kvůli bezpeč-

nosti. V těch místech jsou nej-
různější mořské proudy, které
pro neznalého potápěče zna-
menají velké nebezpečí. Pod
vodou je průvodce stále s tebou
a jistí tvůj klidný ponor. Při 
natáčení, více něž kdy jindy,
potřebuješ svého par�áka. Stalo
se mi nesčetněkrát, že mě zau-

jal nějaký objekt a s hledáčkem 
u oka jsem po chvíli ztratil ori-
entaci. Dělat »badyho« kame-
ramanovi je těžká řehole, tím
bych chtěl poděkovat Mirkovi 
a Jirkovi za trpělivost. 

Co velké ryby? Nejde z nich strach?
Největší mazlíci byli napoleo-

ni. Asi metr velká ryba s obrov-
skou hlavu a tlamou jako vrata.
Když se na tebe dívá, není ti
moc do zpěvu. Ale dají se krmit,
nechají se hladit, musíš však dá-
vat pozor, aby do tebe ryba příliš
silně nevrazila. Když se jí chceš
zbavit, uděláš trochu rychlejší
pohyb rukou nebo do ryby tro-
chu dloubneš a je hned pryč.

Máš z pobytu nějaký silný zážitek?
Faraona - střevní problém,

ale přečkal jsem to. Ale jinak se
tam můžeš lehce dostat do pro-
blémů pod vodou, třeba když ti
vypoví službu technika. Může
se například zaseknout ventil
nafukovací vesty a pak se vše-
chen vzduch vypustí ven, olově-
né závaží u pasu tě může stáh-
nout dolů. Stěny tam padají tak
příkře dolů, že můžeš klesat ne-
kontrolovatelně do velkých
hloubek. Následně může nastat
dusíkový šok nebo kyslíková
narkóza a dále raději nepomýš-
let. Člověk může rychle zpani-
kařit a udělat nějakou nepřed-
vídatelnou hloupost. Naštěstí
se nic takového nestalo.

Kam vyrazíte na další expedici?
Hezké je to okolo Korsiky, kde

je pod vodou mnohou ztrosko-
taných lodí, nebo v Karibiku, kde
je zase nádherná flora a fauna. 

František KREJZEKNádherně barevný život pod hladinou. Foto: Nauti, Marek Spáčil
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Venkovní bazén je
přístupný po celou

zimu? Je o koupání v mrazu skutečně zájem?
Venkovní bazén se těší velké oblibě. Pro-

vedli jsme zakrytování průplavu z vnitřního
do venkovního bazénu, aby se zabránilo zby-
tečnému úniku tepla. Také zatahovací kryt
bazénu je v zimě z téhož důvodu stále použí-
ván. Je-li venkovní teplota do mínus šesti
stupňů, otevíráme ho na dvě hodiny dopoled-
ne, od 6 do 8 hodin, a pak odpoledne. Dnes je
okolo nuly, plavcům je evidentně příjemně.

V prvním roce otevření jste zaznamenali 160
tisíc návštěvníků, jak je to se zájmem dneska?

V loňském roce prošel turnikety bazénu
rekordní počet více než 226 tisíc návštěvníků.
Bazén oslavil čtvrté výročí provozu a letos
na podzim budeme očekávat miliontého
návštěvníka. Aquacentrum je po celou do-
bu svého provozu ziskovým střediskem.

Co návštěvníci nejvíce oceňují?
Propojení bazénu a sauny a možnost využi-

tí venkovního koupání po celý rok. Koupí-li
si klient pobyt v sauně, má automaticky po-
byt v bazénu zdarma. Zájem je i o plaveckou
školu. Nabízíme plavání škol také zájemcům
ze vzdálenějších míst, z Hlučína, Rychvaldu,
Darkoviček, Ludgeřovic. Náš aquabus zajiš-
�uje jejich dopravu na bazén i zpět.

Uvnitř jsem si všiml velkých estetických změn,
které navozují atmosféru ve stylu přímořských
letovisek. Co vše návštěvník uvnitř najde?

Ve vstupu vás asi překvapil vzhled pultu 
s občerstvením. Má stříšku a ze strany bazé-
nu stylovou pergolu z mořské trávy. V po-
schodí stojí dekorační palma, z nosného
sloupu skluzavky jsme udělali kokosový
strom, na další ocelové prvky nechali při-
pevnit umělou zeleň. Postupně přibudou
ještě další prvky. Prostředí bazénu má ná-
vštěvníkům navodit příjemné pocity. To, co
není ihned patrné, ale zpříjemní pobyt v a-
quacentru, jsou i ceny občerstvení, které
jsou v běžných relacích, stejných jako v ob-
chodě. Do technického zařízení, které zkva-
litňuje vodu, jsme vloni investovali půldru-
hého milionu korun.

Také venkovní prostor aquacentra se během
loňského roku začal podstatně měnit. Jak bude
jeho přeměna pokračovat letos?

Areál byl osázen po obvodu mladými
stromy. Již v polovině února začnou práce
na výstavbě koupání po nejmenší děti, kte-
ré bude stát vedle venkovního bazénu. Bu-
dou zde dvě malá brouzdaliště a pergola
chránící před sluníčkem. Už v létě se v něm
děti budou moci koupat. Náklady na vý-
stavbu dosáhnou částky 1,7 milionu korun.
Za hřištěm na beach volejbal bychom chtěli
na podzim začít s budováním minigolfové-
ho hřiště s devíti poli. Bude v netradičním
pojetí, s umělým trávníkem a přírodními
překážkami, nikoliv v betonu. Ve strategic-
kém plánu je ještě v průběhu dalších let 
uvažováno s cvičným odpalištěm a třemi
patovacími greeny a stánkem s občerstve-
ním. Část bychom ale chtěli začít stavět už
letos a postupně rozšiřovat jejich počet.
Travnatá plocha pro slunění bude již letos
přesunuta za volejbalové hřiště.

Stále proklamujete, že jste jedním z mála bazénů
v republice, který na sebe dovede vydělat.
Jak toho docilujete?

Vysokou návštěvností, úspornými opat-
řeními a dobrým marketingem. Velké bo-
humínské firmy Bonatrans, ŽD a AZ Fin
zakoupily pro každého svého zaměstnance
permanentku v hodnotě tisíc korun, jen 
z toho jsme získali dva miliony korun. Vyrá-
bíme si vlastní elektrickou energii (926
MW ročně), díky čemuž ušetříme ročně je-
den milion korun a ještě dostaneme půlmi-
lionovou dotaci z Energetického regulační-

ho úřadu. Vlastní energií pokrýváme spo-
třebu aquacentra a penzionu, odpadním
teplem při výrobě elektrické energie oba ob-
jekty vytápíme a ještě posíláme energii na
chlazení zimního stadionu. Za loňský rok
bazén vydělal jeden a půl milionu korun.
Některá zařízení Bosporu ovšem město do-
tuje. Například zimní stadion třemi miliony
nebo Hobby park jedním milionem. 

Bospor zastřešuje ještě další aktivity - Penzion
ve věži, zimní stadion, Hobby park. 
Co chystáte tam?

Zimní stadion potřebuje rolbovnu. V příš-
tím roce uvažujeme o její výstavbě. Bude
současně místem pro přivedení primární
větve zásobování teplem z Dětmarovic. Již
konce roku 2010 chceme odtud zásobovat
přístavbu a strojovnu zimního stadionu 
a správní budovu. Kluziště zvýšilo svou ná-
vštěvnost díky diskotékám až na 300 sou-
časně bruslících lidí.

Máte nové nápady pro využití stadionu v zimní
i letní sezóně?

Připravili jsme nabídku permanentek ne-
jen pro bruslení, ale také pro letní sezónu,
kdy na ploše stadionu je možno hrát bad-
minton, tenis, nohejbal, florbal nebo ping
pong. Ke zkvalitnění služeb došlo i výmě-
nou obsluhy restaurace.

Když si zadáte vyhledat vlakový spoj 
do Bohumína, je tam nabídka bohumínského
Penzionu ve věži. To se povedlo!

Ubytovací zařízení je stále populárnější.
Jeho využití je již osmdesáti procentní. 
V loňském roce se zvedla jeho obložnost
o osm set míst proti roku 2007. Hosté mají
k dispozici na pokoji 16 televizních kanálů,
bezdrátové připojení k internetu, na infor-
mačním centru v recepci počítač, po celou
dobu pobytu koupání zdarma a vynikající
služby, včetně restauračních.

František KREJZEK 

Těsně nad hladinou se bílá pára mísí s příjemnou hudbou.
Skupinka mužů, po bradu ponořená v teplé vodě, vesele disku-
tuje. Na venkovní bazén se pomalu snášejí studené vločky sně-
hu. Stojíme nedaleko s Janem Rozsypalem, ředitelem společ-
nosti Bospor, a pozorujeme čtyři hlavy, které se občas ponoří
do ohřívané vody průplavového bazénu aquacentra.

Bazén letos přivítá miliontého návštěvníka
»Prostředí bazénu má návštěvníkům navodit příjemné pocity,« říká Jan Rozsypal

Z nosného sloupu skluzavky se stal kokosový
strom, všude je plno zeleně. Foto: Jiří Spáčil

Venkovní bazén se těší velké oblibě.
Foto: www.mesto-bohumin.cz
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Slíďák břehový žije na písčitých a štěrko-
vých březích neregulovaných řek; někdy 
osídluje i okraje pískoven. Tento mohutný
pavouk je důležitým bioindikátorem zacho-
valosti přírodního stavu vodních toků. 
V České republice se vyskytuje jen na něko-
lika lokalitách - v Bohumíně osídlil přírod-
ní památku Hraniční meandry Odry. 

Slí	áci břehoví žijí ve dvou rozdílných gene-
racích. V době páření jarní generace je pod-
zimní ještě nedospělá a naopak jarní generace
vyhyne před tím, než podzimní dosáhne po-
hlavní dospělosti. Od května do počátku srpna
nalézáme především samice, které mají na sno-
vacích bradavkách zavěšený bílý kulovitý ko-
kon, jež obsahuje 60-80 vajíček. V té době se
zdržují v norkách vystlaných uvnitř pavučinou. 

Slí	áci patří ke skupině pavouků, kteří ne-
tkají sítě. Potravu získávají číháním v ústích
svých norek nebo během potulek na nápla-
vech a tvoří ji hmyz, především střevlíkovití
brouci, ale troufnou si třeba i na včelu. Zazna-
menal jsem i ulovení stonožky a dva případy
kanibalismu. Na podzim se slí	áci břehoví stě-
hují dál od vody, na místa lépe chráněná proti
zaplavení, kde si na písčitých nebo štěrkových

plochách bez vegetace hloubí nory pro přezi-
mování.

Celkové zbarvení pavouků je proměnlivé od
pískově žluté po šedou, díky čemuž jsou pro
většinu lidí nepostřehnutelní. Z popisu způso-
bu jejich života vyplývá, že pro jejich rozmno-
žování a přezimování jsou nezbytné nezarostlé
náplavy. Zbytečné procházení turistů a rybářů
po písčinách ničí jejich norky, a tím likviduje
jejich populaci. Ochrana slí	áků břehových
tedy spočívá také v ohleduplnosti návštěvníků
neregulovaných úseků řek. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Slí�ák břehový (Arctosa cinerea)
Příroda kolem nás  -  pavouci  Bohumína (37)

Začíná škola bruslení pro děti krátce

Na zimní stadion 
s permanentkou

Bospor, spol. s r. o. - zimní
stadion nabízí k prodeji per-
manentky s kreditem 500 ko-
run za cenu 450 korun. Per-
manentka platí pro veškeré
využití na zimním stadionu.
Pro zimní i letní sporty. Více
na www.bospor.info. (bos)

Bohumínská tenisová
liga se blíží

Přestože Bohumínská te-
nisová liga začne až v květnu,
zájemci se mohou hlásit už
nyní. Městská soutěž pro ne-
registrované hráče letos
vstupuje do svého třinácté-
ho ročníku, podruhé bude
probíhat na kurtech Střední
školy Bohumín na ulici Re-
voluční (u areálu Na Faji).

»Do ligy se mohou přihlásit
družstva s minimálně šesti hráči.
Počet přihlášených týmů není 
omezený, na základě přihlášek na
míru upravíme herní systém. Při-
hlášky však musí kapitáni jednot-
livých družstev podat do 31. břez-
na,« informoval Svatoslav Bo-
gumski. Dodal, že kapitáni
mohou svá družstva do soutěže
zaregistrovat také na telefonu
608 884 891. Hracími dny bu-
dou pondělí, úterý a čtvrtek.

Vloni se do Bohumínské 
tenisové ligy zapojilo téměř
padesát hráčů. Vítězem se sta-
lo družstvo Dakolu. Druhé
místo obsadil tým pojmenova-
ný Tágo a třetí příčku družstvo
s názvem Město. 

Lukáš KANIA

Zimní stadion Bohumín pořádá školu brus-
lení pro chlapce a dívky předškolního i škol-
ního věku, kteří mají zájem naučit se bruslit
pod vedením kvalifikovaných instruktorů.

Termín: březen a říjen 2009, vždy v pondělí 
a středu od 14.45 - 15.45 hodin, uzávěrka přihlá-
šek do 20. února, případně do 25. září. Kurz má
8 lekcí po jedné hodině, kurzovné je 400 korun.
Celou částku je nutné uhradit v hotovosti na
pokladně zimního stadionu ihned po přihlášení.
Přihlášky přijímáme osobně na pokladně. Upo-
zorňujeme, že kurz se bude konat pouze při 60
zaplacených účastnících. V případě nenaplnění
kurzu se kurzovné vrací zpět. 

Děti musí mít vlastní brusle, ochrannou přil-
bu (i cyklistickou) a rukavice.

Hana LUKÁŠOVÁIlustrační foto www.mesto-bohumin.cz

Máte možnost začít s fotbalem
Tělovýchovná jednota Viktorie Bohumín, oddíl kopané nabízí

zájemcům narozeným v roce 1996 a později možnost hrát fotbal.
Kdo má zájem, může přijít do tělocvičny oddílu ve Starém Bohu-
míně každé pondělí a čtvrtek, kdy probíhají tréninky. Mezi 16 a 18
hodinou zde naleznete otevřené dveře. Tělocvična je v sokolovně
Viktorie Bohumín. Vezměte si s sebou sportovní oblečení a obuv
pro sálové sporty a také ostatní kamarády.

TJ Viktorie Bohumín

Pravidelné bruslení
veřejnosti
Sobota, neděle 14 -15.50 hodin
Diskotéka na ledě v sobotu od
17.45 do 19.15 hodin.

Od pondělí 23. do pátku 27.
února bude zimní stadion o-
tevřen pro bruslení veřejnosti
od 12.30 do 14 hodin. (bos)

Běh do schodů 
Penzionu ve věži

Bospor Bohumín, a. s. a Gym-
názium F. Živného připravují
na pondělí 2. března 4. ročník
Běhu do schodů. Od 11 hodin
bude ve vestibulu plaveckého
bazénu probíhat prezence, ve
12 hodin vyběhnou první běžci
do 187 schodů. Běží se ve čty-
řech věkových kategoriích
Veškeré informace k běhu zís-
káte na čísle 603 922 943 ne-
bo palka.k@gym-bohumin.cz.

(red)
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pozvánka

Autor nejprve vyjádřil závist,
že ČSSD vyhrála krajské volby
díky slibu zrušit poplatky, po-
sléze vyjádřil obavy, že ČSSD
hledá výmluvy, jak slib nespl-
nit. Poté nám vytknul, že jsme
dosud nenavrhli zrušení po-
platků v bohumínské nemocni-
ci a hned si sám odpověděl, že
by to asi stálo peníze. Dodal, že
stejné peníze to bude stát i kraje,
přestože jim předtím vytknul, že
sliby zrušit poplatky neplní.
Posléze napsal, že v naší ne-
mocnici jsme díky vybraným
poplatkům mohli navýšit mzdy
sester, ale v závěru píše, že tyto
mzdy jsou ve srovnání s fakult-
ní nemocnicí nižší. A také se
podivil, že máme akciovou spo-
lečnost, když jsme bojovali pro-
ti privatizaci krajských nemoc-
nic. Tolik shrnuto.

Tak popořadě: ČSSD skuteč-
ně vyhrála krajské volby. Slíbila
rušení poplatků. Dosáhla již

V minulém čísle Oka jsme si mohli přečíst článek předsedy
bohumínské ODS Davida Maryšky. Pokusím se shrnout, oč 
v něm autorovi šlo, aby bylo na co navázat. Alespoň tak, jak
jsem to pochopil, což nebylo jednoduché.

Ještě jednou o poplatcích ve zdravotnictví

částečného úspěchu na cent-
rální úrovni, dokonce prosadi-
la jejich úplné zrušení v posla-
necké sněmovně, ale většina
ODS v Senátu ještě potřebuje
prohrát další volby, než pochopí.
Zatím ustoupi-
la jen u dětí.
Ale my bude-
me dále usilovat také o osvobo-
zení od poplatků minimálně 
u seniorů a v lékárnách. Tak si
to pamatujme, další volby jsou
již v červnu.

ČSSD v krajích většinu po-
platků ruší. By� z tohoto způso-
bu osobně radost nemám a ne-
mají ji ani kolegové v krajích.
Vzniká totiž chaos. A to je sa-
mozřejmě také důvod, proč o tom
nikdy neuvažovala naše nemoc-
nice. Ani jsme to v komunál-
ních volbách neslibovali. Po-
platky totiž v té době neexisto-
valy a ODS je zavedla, přestože
ve svém volebním programu 

o nich neměla ani zmínku. Da-
vidu Maryškovi ovšem nic ne-
brání prominutí navrhnout, 
obávám se však, že ani tím vol-
by v Bohumíně nevyhraje. 

Poplatky je třeba omezit zá-
konem. Je proto jen škoda, že
se ministr zdravotnictví Tomáš
Julínek hned od začátku ani
nesnažil hledat rozumný kom-
promis a regulačními poplatky

zatížil i novo-
rozence a jejich
čerstvé ma-

minky. Co tím chtěl regulovat?
K platům sester v naší ne-

mocnici - ano jsou nižší než ve
fakultní nemocnici, což asi ne-
ní žádné velké překvapení.
Přesto zastupitelstvo pro rok
2009 do svého rozpočtu vyčle-
nilo 5ti milionový příspěvek pro
naši nemocnici právě na posíle-
ní platů středního zdravotnic-
kého personálu. Zaslouží si to. 

A nakonec vysvětlení rozdílu
pojmů »akciová společnost«
a »privatizace«. Právníkovi Da-
vidu Maryškovi je to jistě zná-
mo a jen v článku žertoval, že
tomu nerozumí. Město změni-

lo formu nemocnice na akcio-
vou společnost a neprivatizo-
valo ji, má sto procent akcií. 
A snaží se nemocnici podporo-
vat. I když ji zástupci ODS na
okrese chtěli kdysi zrušit! By�
jde o nemocnici malou, nepat-
řící do základní sítě nemocnic,
čím déle ji udržíme, tím lépe
pro občany Bohumína. 

Ale kraje, vedené v minulos-
ti hejtmany z ODS, založily ak-
ciové společnosti z velkých 
okresních nemocnic, které ma-
jí zaručovat základní dostup-
nost zdravotní péče. A v někte-
rých krajích je už stihly bez 
ohledu na zájmy pacientů pro-
najmout nebo dokonce prodat
(takže vlastně nemají dnes ani
kde rušit poplatky). To je pri-
vatizace! 

A ještě jednou zdůrazňuji:
nemáme nic proti soukromé-
mu zdravotnictví, ale mělo by
být doplňkem sítě. Stát musí
zaručit dostupnost péče pro
každého, bez ohledu na jeho
sociální poměry. To bez svých
nemocnic nezajistí.

Petr VÍCHA, MO ČSSD

pol i t ika

Závod Viadrus dosáhl loni nejlepších vý-
sledků ve své historii. Na tržby, jež činily 1,673
miliardy korun a meziročně se zvedly o 98 mi-
lionů korun (6,2 procenta), má vliv zejména
rostoucí zájem o kotle na pevná paliva díky
stoupajícím cenám ostatních topných médií.

Významnou roli hraje i kvalita, provozní spo-
lehlivost - životnost výrobků a rostoucí prefe-
rence značky Viadrus v Evropě. Firma v lednu
na veletrhu Infotherma 2009 v Ostravě vyhrála
návštěvnickou anketu o nejzajímavější expozici
z hlediska technických novinek.

Loni dosáhl Viadrus rekordních výsledků 
v tržbách a výrobě svého hlavního produktu -

kotlů na pevná paliva, se kterými je se zhruba
34procentním podílem lídrem na českém trhu.
V minulém roce závod prodal rekordních 81
500 kotlů na pevná paliva, což je téměř o 10 pro-
cent více, než v roce 2007. Prodej radiátorů ve
srovnání s rokem 2007 zůstal vloni téměř na
stejné úrovni - 227 milionů korun.

V současné době Viadrus exportuje své vý-
robky do 41 zemí světa. Export loni dosáhl 1,21
miliardy korun, což je meziroční zvýšení o 101
milionů korun. »Klíčem k úspěchu je navyšování
objemu prodeje na stávajících exportních trzích 
a rozšiřování exportních teritorií i mimo území Evro-
py,« říká ředitel závodu Roman Boczek. (žel)

Viadrus loni zvýšil tržby o šest procent
Na plese bude tepat
rytmus rock´n´rollu

Rock´n´rollový ples bude 
v pátek 20. února poprvé ta-
ké v Bohumíně. Do města se
sjedou špičky evropského for-
mátu, návštěvníci se budou
bavit v dobovém oblečení, při
úžasné hudbě. Postará se o ni
vyhlášený Rock´n´roll band
Marcela Woodmana.

Vystoupí také formace Elvis
Presley Revival Band, jíž vévo-
dí Vlá	a Lichnovský, druhý nej-
lepší imitátor Elvise na konti-
nentu. Chybět nebude ani před-
tančení, retro diskotéka či tom-
bola. Ples se uskuteční v pátek
20. února v Domě služeb ŽDB
od 19 hodin. Pořádá jej K3 Bo-
humín ve spolupráci se společ-
ností Bochemie. Jednotné vstup-
né je 220 korun a vstupenky je
možné koupit v předprodeji 
v kině a knihovně K3 Bohu-
mín, v inforcentru městského
úřadu a v Jeskyňce. (kab)

Klub bude působit v Salónu
Maryška na náměstí T. G. Ma-
saryka. Chce mladým lidem
poskytnout prostor k seberea-
lizaci. Budou se tu scházet na-
příklad nad vlastní autorskou

tvorbou, při poetických veče-
rech je čeká setkání se známý-
mi osobnostmi profesionální
recitace, mohou besedovat
nad filmy a dokumenty, podni-
kat výpravy do historie, stejně

jako si užívat hudebních veče-
rů. Projekt počítá i s cestopis-
nými přednáškami, dramatic-
kými večery nebo s okénkem
vědy a techniky či tvůrčími díl-
nami. Jeho součástí je i klub
malířů, který odstartuje v ne-
děli 22. února ve 14 hodin. Na
jednotlivých akcích budou ale
vítáni také dospělí. (luk)

V Maryšce začíná Klub u létající ryby 
Mládeži v Bohumíně se otevírá Klub u létající ryby. Nový

projekt společně uvádějí do života občanské sdružení Maryš-
ka a bohumínský Dům dětí a mládeže. 



Sněmovna na jedné straně
ponechala daň z příjmů obyva-
tel na úrovni 15 procent, ale
snížila odvody na sociálním
pojištění o 1,5 procenta. Schvá-
lení novely se pozitivně pro-
mítne v platech všech obyva-

tel, protože odvedou méně pe-
něz na sociální pojištění. To
bude ve svém důsledku zna-
menat reálnou úsporu pro
všechny příjmové skupiny (viz
tabulka). Nenaplní se tak slova
kritiků, že si v příštím roce po-

horší především nízko a střed-
ně příjmové skupiny.

Vzpomínáte si, jak ČSSD
hlasitě kritizovala snižování
sazeb daní prosazované ODS
tvrzením, že nižší sazba daně
bude znamenat nižší příjmy do
státního rozpočtu, rozpočtu
krajů a obcí a že to zvýhodňuje
bohaté? Podívejme se do roz-
počtu města Bohumína - oproti
roku 2007 jsme obdrželi o 17,6

milionu korun více a oproti
rozpočtu 2008 je přeplnění 
o 13,8 milionu korun. Dočká-
me se od vedení a »expertů«
ČSSD omluvy, že jejich pro-
gnózy a závěry jsou zcela mimo
skutečnost? ODS tak plní je-
den z bodů svého programu,
kterým je snižování daňové zá-
těže obyvatel. 

David MARYŠKA, 
předseda MS ODS Bohumín
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Začnu u slibů z Palasových bill-
boardů jako jsou boj proti škol-
nému, zvýšení rodičovských pří-
davků a návratu dětských pří-
davků. Když jsem se na posled-
ním zastupitelstvu kraje pana
Palase zeptal, kde jsou na pro-
gramu zastupitelstva materiály,
kterými ČSSD bude plnit uvede-
né předvolební sliby, tak mi pan
Palas odpověděl, že je tam nena-
jdu, protože on nic takového v na-
šem kraji nesliboval. Přiznám se,
že mě jeho odpově	 nepřekvapi-
la. Už dlouho si myslím, že osoby
na plakátech ČSSD v krajské vo-
lební kampani byly jen najmutí
herci, kteří ani nevěděli, co pod
jejich obličeje Lidový dům napí-
še. Jako politik tedy panu Palaso-
vi jeho herecké billboardové 
angažmá nevyčítám. O mě ale
nejde, zpozornět by měli voliči
ČSSD. Ne každý slib se slibuje
proto, aby se splnil…

Pokud se rušení tzv. regulač-
ních poplatků ve zdravotnictví
týče, musím konstatovat, že 

ČSSD zvítězila v loňských krajských volbách slibem zrušení
poplatků ve zdravotnictví, bojem proti školnému, zvýšením
rodičovského příspěvku a slibem návratu dětských přídavků.
Tolik billboardová hesla, např. s tváří dnešního hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje Jaroslava Palase. A jaká je realita?

Vláda ČR vedená ODS prosadila zákon
snižující od 1.1. 2009 daně všem občanům

v naplňování tohoto slibu je
ČSSD bezzásadově zásadová.
Poprvé v novodobé historii Čes-
ké republiky se některá politic-
ká strana rozhodla programově
nedodržovat zákony našeho stá-
tu. Je pravda,
že armáda kraj-
ských úřední-
ků, která se po volbách dostala
do područí socialistů, vymyslela
jakousi měkkou verzi nedodržo-
vání zákona o regulačních po-
platcích, a to jeho obcházení.
Nicméně my, kteří máme práv-
ní vzdělání a nestali se z nás za
léta praxe právní oportunisté 
a pokrytci, víme, že obcházení
zákona je pouze jednou z podob
jeho nedodržování. A to dokon-
ce takovou, která může, ve spo-
jení se správou cizího majetku
(a nic jiného členství v radě kra-
je není), vést až k naplnění skut-
kové podstaty trestného činu. 

Dosti teorie. Nyní trochu so-
cialistické praxe. Senát odmítl
zrušení poplatků ve zdravot-

nictví schválené Poslaneckou
sněmovnou a přijal úpravu zá-
kona, která vychází vstříc nevý-
dělečně činným spoluobčanům
(děti do 18-ti let) a zrušil pro ně
30 korunový poplatek u lékaře
a zároveň pro ně (stejně jako
pro důchodce) snížil ochranný
limit na 2500 Kč. A reakce
ČSSD, konkrétně pana Paroub-
ka? Je to špatný kompromis,
protože nepřináší nic nebo má-

lo důchodcům,
kteří jsou dle
Paroubka eko-

nomickou krizí nejohroženější
sociální skupinou. Lepší ukázku
populismu a nekompetence šéf
ČSSD ani nabídnout nemohl.
Nemám nic proti sociální 
ochraně důchodců, právě nao-
pak. Ale nemyslím si, že zrovna
důchodci jsou krizí nejohrože-
nější sociální skupinou. Dokon-
ce si myslím, že opak je prav-
dou. Krize povede k poklesu in-
flace a možná až k deflaci. Tedy
k poklesu cen většiny zboží na
trhu. Vláda uvažuje o snížení
DPH, jako o jednom z nástrojů
boje s krizí. Prosadí-li toto sní-
žení, potom opět dojde k pokle-
su cen, zejména potravin, které
tvoří podstatnou položku v roz-

počtu důchodců. A to vše za si-
tuace státem garantovaného
každoměsíčního příjmu pro dů-
chodce (důchodu). Kdyby Pa-
roubek a jeho přátelé ve straně
nevsázeli pouze na populistické
blábolení za každou cenu, po-
tom by museli říci, že nikoliv
důchodci, ale zaměstnanci bez
praxe a zaměstnanci v předdů-
chodovém věku jsou krizí nejví-
ce ohroženou skupinou. Tito
naši spoluobčané si zaslouží
největší pozornost politiků a ze-
jména na ně by měla být zamě-
řena protikrizová opatření v da-
ňové a sociální oblasti. Tady ale
socialistům evidentně došla in-
vence. Proto se rozhodli z ne-
jméně ohrožené sociální skupi-
ny (důchodců) vyrobit tu nej-
ohroženější. A až důchodci po-
znají, že se nemají o nic hůře
než před krizí, což socialisty kro-
mě několika bezduchých frází
nebude stát nic, přijdou ČSSD
poděkovat k volebním urnám.
Trik s rušením třicetikoruno-
vých poplatků socialistům vy-
šel. Vyjde jim i trik s důchodci?

Pavel DROBIL, 
krajský zastupitel (ODS)

pol i t ika

ÚSPORA NA DANÍCH podle schváleného zákona oproti současnému stavu

10000 15000 20000 25000 30000 40000 50000 75000 100000 150000

Zaměstnanec bez dětí -150 -225 -300 -375 -450 -600 -750 -1125 -1293,6 -1293,6

domácnost 1 dítě -150 -225 -300 -375 -450 -600 -750 -1125 -1293,6 -1293,6

domácnost 2 děti -150 -225 -300 -375 -450 -600 -750 -1125 -1293,6 -1293,6

Snížení daní je důležitý impulz, poskytující občanům úlevu,
která se projeví ve zvýšení čistých příjmů v době, kdy nás začí-
nají ohrožovat důsledky světové finanční krize měnící se
v krizi ekonomickou. 
Pl
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Socialistické sliby-chyby a trik s důchodci
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Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

�
7. února 

vzpomeneme 

1. smutné výročí, kdy

nás navždy opustila

paní Jiřina PLAČKOVÁ. 

S láskou vzpomínají 

manžel Ervín, 

dcera Pavla a vnučky Petra a Martina.

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

nikdy nezapomene.

�
22. února 

by se dožil 70 let 

pan František KOUDELKA. 

Zároveň jsme si 4. října 2008 připomněli

7. výročí jeho úmrtí. 

Za celou rodinu vzpomíná 

manželka Mária.

Kdo v srdci žije, 
neumírá

11. února 

jsme vzpomněli 

2. smutné výročí úmrtí 

pana Dalibora
GEISLERA 

a zároveň jsme si 4. prosince 

minulého roku připomněli 

jeho nedožité 45. narozeniny. 

Stále vzpomínají maminka s manželem,

dcera Kateřina a sestra Radka s rodinou.

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

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

22. února vzpomeneme

1. smutné výročí úmrtí

pana Ing. Josefa
ŽÁČKA. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka

Olga, dcera Karla s manželem, syn Jiří,

vnoučata Michal s manželkou, 

Hanka a Jiří, pravnouček Tomášek.

Kdo v srdci žije, 
neumírá.

�
16. února 

by se dožil 100 let 

pan Emil ULMAN
z Vrbice. 

V listopadu minulého roku uplynulo 

15 let od jeho úmrtí. 

S láskou vzpomínají synové a dcery 

s rodinami.

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

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

17. února vzpomeneme

1. smutné výročí úmrtí

našeho drahého 

a milovaného druha,

bratra, švagra, tatínka,

dědečka a strýce 

pana Vladimíra SOLČANIHO
ze Záblatí. 

S láskou a úctou vzpomíná 

a nikdy nezapomene družka Ludmila.

Odešel náhle, bez slůvka
rozloučení. Tak náhle, 
že je to těžko k uvěření.

Děkujeme přátelům 

a známým 

za projevenou 

soustrast a účast na

posledním rozloučení 

s panem Josefem OTAVOU, 
který zemřel ve věku 81 let 

23. ledna 2009. 

Jménem pozůstalých manželka 

a dcera Marcela s rodinou.

Odcházím navždy, přátelé milí, 
ruky stisk už vám nemohu dát. 
Srdce mi dotlouklo, odešly síly, 

loučím se se všemi, kdo měl mě rád.

�
Děkuji rodině, přátelům, známým, 

členům mysliveckého sdružení a svazu

postižených civilizačními chorobami,

kombatantům, hudbě

Českých drah a souse-

dům za projevenou

upřímnou soustrast 

a za účast a květinové

dary při posledním

rozloučení s mým

manželem 

panem Ervínem
KUCHARCZYKEM. 

Zároveň děkuji za důstojnou přípravu

smutečního obřadu paní Ivetě Balarinové,

knězi římskokatolické farnosti 

Jacku Domanskému a lékařům 

a zdravotnímu perzonálu v nemocnici 

v Bohumíně za péči, kterou mu věnovali

při pobytu v nemocnici.

Manželka Olga.

Vzpomínky - úmrtí
Děkuji pohřební službě 

paní Ivety Balarinové 

a jejím zaměstnancům 

za zajištění důstojného 

pohřbu, panu Pavlu 

Kochovi za krásný proslov a souboru ČD

pod vedením pana Ladislava Drahozala

za hudební doprovod při posledním 

rozloučení s mou babičkou 

paní Boženou
SUCHÁNKOVOU, 
která zemřela 16. ledna. 

Děkuje vnuk Jiří Suchánek.

Krásné životní

jubileum 80 let 

oslaví 17. února 

paní Brigita
BAKOVSKÁ. 

�
Mnoho dalších š�astných let ve zdraví,

spokojenosti a v životní pohodě 

ze srdce přeje manžel 

s celou rodinou.

Blahopřání - jubilea
13. února oslaví 

jubileum, své krásné

90. narozeniny 

pan Josef
KOCUR.

�
Do dalších let ze srdce přeje 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

dcera Alena, vnuci Rudolf a Rostislav 

a vnučky Lucie a Terezka.
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TTAAll−−ČČll
specifický druh 

relaxačního cvičení

NOVÝ NÁBOR -
březen, RC Slůně,

každou středu 
v 18 hodin

tel.: 608 974 180

Od 1.3.2009
REFLEXNÍ TERAPIE

masáž bodů na chodidlech - 
stimuluje orgány ke správné

funkci, uvolnění páteře,
odblokování krční páteře

ELEKTRO AKUPUNKTURA
uvolnění bolesti bez jehel

BIOPTRONOVÁ LAMPA
účinná pomoc při kožních 

potížích, popáleninách, jizvách
mírní bolesti šíje a páteře

regenerační účinky

Komenského 554, Bohumín
KONTAKT: Lenka Vrožynová, 
mobil 732 825 598, e-mail:

vrozynova@seznam.cz

Informace o cenách 
a podmínkách inzerce 
získáte v redakci OKA 
na tel.: 596 092 282.

Přeplněné čekárny praktických lékařů,
zvýšená absence žáků ve školách, ve sdělova-
cích prostředcích nás varují před šířící se
chřipkou... Za letošní chřipkovou epidemii je
odpovědný virus A (H3N2). Je daleko agre-
sivnější než virus, který zde byl v minulých le-
tech. Hygienici vydali doporučení omezit ná-
vštěvy v nemocnicích. My vám nabízíme rady
lékařů bohumínské nemocnice.

Chřipka je nakažlivé virové onemocnění, kte-
ré postihuje převážně dýchací cesty (kašel, rý-
ma) a má výrazné celkové příznaky (horečka,
bolesti svalů, kloubů, hlavy). Vyskytuje se často
v epidemiích, kdy bývají chřipkou postiženy tisí-
ce lidí. Typicky česky znějící slovo »chřipka« má
pravděpodobně svůj původ ve staročeském slo-
vě »chřípěti«, které označovalo
chraptění nebo sípání. Ve větši-
ně evropských jazyků je chřipka
označována jako »influenza«. Název vychází 
z latinského označení »influere« - vtékat, vlévat
se. Souvislost mezi chřipkou a »tečením« lze vy-
ložit jako metaforu - »rozlévající se« epidemii.

Zdrojem nákazy je člověk infikovaný viry
chřipky. Ty se šíří z člověka na člověka tzv. ka-
pénkami. K tvorbě a uvolňování kapének do-
chází při kašlání, kýchání, ale i při běžném mlu-
vení. Kapénky se společně s okolním vzduchem
dostávají při vdechu do dýchacích cest dalších
lidí. K obvyklým způsobům přenosu virů patří
například i používání společných předmětů.

Chřipka má krátkou inkubační dobu (18 až 24
hodin), začíná často náhle vysokou horečkou
(38 až 40 °C). Vzestup teploty obvykle provází
zimnice a třesavka. Přidávají se bolesti hlavy.
Časté jsou bolesti kloubů a svalů. To vše je spo-
jeno s výraznou únavou. Dalším možným pří-
znakem je nevolnost, někdy zvracení, průjem
nebo zácpa či nechutenství. 

Během dalších dnů nastupují příznaky z po-
stižení dýchacích cest - rýma, bolest a pálení 
v hrdle, suchý dráždivý kašel, který se postupem
času zvlhčuje a mění v produktivní hlenovitý
kašel. 

Teploty, únava, bolest hlavy a svalů obvykle
vymizí během tří nebo čtyř dnů. Rýma a kašel
pak trvají zhruba týden až deset dnů. 

Základem léčení je klid v posteli. Na nočním
stolku by vám kromě teploměru neměl chybět
horký čaj s citronem. K potlačení jednotlivých
příznaků chřipky pomohou léky snižující teplo-
tu a tlumící bolesti - antipyretika a analgetika.
Vhodné jsou rovněž kapky či spreje uvolňující
ucpaný nos a léky tlumící suchý dráždivý kašel,
nebo léky podporující odkašlávání, je-li kašel
vlhký a pokud odkašláváte. Všechny tyto léky

jsou volně prodejné v lékárně
bez receptu. Léčbu je vhodné
doplnit dostatečným přísunem

vitamínů. Konzumujte hodně ovoce - vhodné
jsou zejména citrusy. Dbejte na správný pitný
režim. 

Chřipka je virové onemocnění, proto od léka-
ře nečekejte žádná antibiotika. Ta účinkují vý-
hradně a jen proti bakteriím. Nemají žádný vliv
na virus chřipky ani na jakýkoli jiný. 

Stoprocentně účinný recept není. Existují
však možnosti, jak riziko chřipky snížit, nebo 
alespoň zmírnit její průběh. V době zvýšeného
»řádění« chřipky se vyhněte pobytu ve společ-
nosti většího množství lidí. Častěji větrejte
místnosti. Zvyšte příjem vitaminů a tekutin. Zní
vám tyto rady jako tolik oblíbené poučky vaší
matky nebo paní učitelky? Chybí už jen »teple
se oblékej« a »vezmi si čepici«. Proč ale hledat
složitá řešení tam, kde stačí následovat jedno-
duché a osvědčené rady? 

Jana TOMÁNKOVÁ, Petr KLUS, 
lékaři interního oddělení BMN, a. s.

lékař  radí

Za chřipku letos odpovídá virus A
Šárka Ressová, * 1975, 
Bohumín

Emanuel Student, * 1924, 
Bohumín-Záblatí

Alois Parwa, * 1945, 
Bohumín

Karel Hoza, * 1945, Bohumín

Josef Otava, * 1928, 
Bohumín-Vrbice

Květoslava Kakalová, * 1926,
Bohumín

Karel Kolton, * 1937, 
Bohumín

Ervín Plaček, * 1926, 
Bohumín

Jiřina Manderlová, * 1933,
Bohumín

Josef Krišica, * 1938, 
Bohumín (lys)

Poslední 
rozloučení

INZERCE

krátce

Babi, dědo, pojďte 
se mnou do Bobeše

Centrum mladé rodiny Bo-
beše zve v rámci grantu z na-
dace VIA PaG pro mateřská
centra na akci »Prima babi,
prima děda, prima rodina«,
kterou pořádáme  v sobotu 14.
února od 15 hodin. Součástí
programu bude soutěž O nej-
lepší domácí moučník naší ba-
bičky. Všichni, kdo jej done-
sou (i s receptem!), dostanou
malou odměnu. Nejlepší mouč-
ník získá dárek. Babičky a dě-
dové mají vstup zdarma. Další
informace získáte na e-mailu,
herna@bobescentrum.cz, na

www.bobescentrum.cz a tel.
604 388 853

Petra KALICHOVÁ

Přijďte si s dětmi 
zaběsnit!

Soukromá mateřská škola
na ulici Tovární zve všechny
děti, rodiče a příznivce dobré
zábavy na tradiční maškarní
běsnění, které se koná ve stře-
du, 25. února v 15 hodin v Kul-
turním domě ŽDB Group. 
V programu vystoupí taneční
soubor Radost, v průběhu bu-
dou pořádány soutěže, zajištěn
je prodej balonků, cukrové va-
ty a občerstvení. Programem
bude provázet Míša Růžičko-
vá, známá z televizního vysílá-
ní ostravského pořadu pro dě-

ti. Vstupné pro dospělou oso-
bu je 70 korun, děti zdarma.

Eva ŠULOVÁ, ředitelka školy

Beatles otevře seriál
hudebních besed

Hudební beseda o fenomé-
nu doby, o skupině Beatles, je
pilotním projektem knihovny
K3 Bohumín, která má připra-
veny další hudební besedy růz-
ných žánrů a skupin. V nově
zrekonstruované přednáškové
místnosti zazní ukázky písní
Beatles přes nový 3D zvukový
systém, návštěvníci uvidí i fot-
ky a uslyší povídání o skupině,
která svou tvorbou ovlivnila
nejednu generaci. Beseda se
uskuteční ve čtvrtek 26. února
od 17 hodin v knihovně ve
Vrchlického ulici. (kab)
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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.

● Provádíme zednické prá-
ce, obklady, dlažby, omítky,
sádrokartony. ✆ 731 491 292,
775 762 204.

● Vyměním st. byt 1+1, ul.
Studentská za st. byt ve starší
zástavbě 1+2 nebo 1+3, 
✆ 604 107 708.

● 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.

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

● Pronajmu garáž u Party-
zána, ✆ 603 777 543.

● Pronajmu byt 2+1, Čá-
slavská 972, kauce nutná, 
✆ 602 552 494.

● Prodám dr. byt 1+1,
50 m2, nízký nájem, cihlová
zástavba, zvýšené přízemí,
plast. okna, prostorný. Cena
589 000 Kč, ✆ 603 366 056.

● Prodám garáž ve Skřečoni
v řad. zástavbě, ✆ 608 955 004.

● Nabízíme úklid bytů
a kanceláří, ✆ 732 825 598.

inzerce ● Pronajmu 1+0 v Boh.,
✆ 736 228 883.

● Prodám dr. 1+0 s lodžií 
v centru Boh., event. vymě-
ním za větší, dohoda doplatek,
zatepleno, plast. okno, nájem
1 500 Kč, ✆ 736 228 883.

● Potřebujete pomoc s pro-
dejem své nemovitosti nebo
hledáte dobře finančně ohod-
nocenou práci nebo brigádu?
Reality Prima v sídle BM ser-
visu vám poradí zdarma, 
✆ 737 929 089.

● Hledám studenta nebo
studentku na doučování dětí
4. a 7. třídy o sobotách. 
✆ 731 954 148.

● Sháním pronájem bytu
v Boh. pro 1 osobu, zaplatím
nájem na půl roku dopředu,
seriózně, ✆ 777 979 158.

● Opravy pánských i dám-
ských oděvů v malém mm. ši-
tí, ✆ 728 597 581.

● Prodám vilu 2x 4+1 v Bo-
humíně za parkem. Garáž, za-
hrada 1 000 m2, podsklepená,
sedlová střecha. Vhodná i pro
komerční využití. Nejsem 
RK a prosím RK nevolat! 
✆ 603 192 008 (po 16. hod.).

PRODLUŽOVÁNÍ 
A ZAHUŠŤOVÁNÍ VLASŮ
metodou MICRO RINGS, keratin,

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

v Bohumíně-Skřečoni.

Studio STYL
na Kostelní ulici 

v Bohumíně

hledá pedikérku.
Info: ✆ 776 344 801
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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

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 .

PRODEJ OKEN ŠULEK
PRODEJNA PLASTOVÝCH OKEN, DVEŘÍ A DOPLŇKŮ

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

➤ PVC profil tř. A, plná výztuha,
vyměnitelné těsnění, 

➤ zaměření a nabídka ZDARMA,

➤ možné SLEVY.

Tel./fax: 596 035 055, mob.: 731 889 916, 
608 749 431, e-mail vladimirsulek@seznam.cz
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KAM V BOHUMÍNĚ?
■ 21. - 22.2. v 19 hodin NEBEZPEČNÝ CÍL. Akční,
thriller USA, přístupný od 12 let, 70 Kč.

■ 22.2. v 10 hodin SOBÍK NIKO. Animovaný, 
dobrodružný, rodinný film Finsko, Dánsko,
Německo, Irsko, české znění, 65 Kč.

■ 26. 2. v 19 hodin VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL č. 1:
EPILOG. Navazuje na film Veřejný nepřítel č. 1, 70 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ 14.2. S MARYŠKOU ZA TUTANCHAMONEM.
Zájezd na výstavu do Brna, odjezd 7.30 hodin 
z náměstí T. G. Masaryka. Zájemci se mohou hlá-
sit e-mailem na adresu tania1966@seznam.cz,
☎ 605 964 152 (Táňa Kaizarová).

■ 16. a 23.2. od 17 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH.
Vhodné i pro seniory a méně pohyblivé cvičence.

■ 17.2. od 14 hodin ŽÁKOVSKÁ KONFERENCE
NA TÉMA CHOVATELSTVÍ. Základní a mateřská
škola na třídě Dr. E. Beneše pořádá 1. mezinárodní
žákovskou konferenci v oboru enviromentálního
vzdělávání a výchovy. 

■ 20.2. od 18 hodin HODINA DĚJEPISU. Akce
Klubu u létající ryby. Nový cyklus přednášek his-
torika Jana F. Teistera, 50 Kč.

■ 22.2. od 14 do 18 hodin KRESBA A MALBA.
Akce Klubu u létající ryby. Kreslíme a malujeme 
s bohumínským malířem Jiřím Gregerem. Můžete
si zde rozšířit své znalosti a dovednosti v kresbě,
ale i v jiných malířských technikách. Cena jedné
tříhodinové lekce včetně pomůcek a potřeb 150 Kč
pro mládež od 13 do 18 let, 250 Kč pro dospělé. 

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.

■ 14.2. v 15 hodin PRIMA BABI, PRIMA DĚDA,
PRIMA RODINA. S programem a dárečky pro ce-
lou rodinu, centrum Bobeš.

■ 18.2. v 10 hodin PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ. Poradenství je
zdarma, téma otázek dle vašeho problému, cent-
rum Bobeš.

■ 18.2. v 10 hodin TAI-CHI. Ukázková hodina cvi-
čení Tai-chi, vstup zdarma! RC Slůně.

■ 18.2. v 15.30 hodin UZLÍK. Určeno rodičům dětí
se zdravotním problémem, centrum Bobeš.

■ 19.2. v 10 hodin DOPOLEDNE PRO KRÁSU ve
Slůněti. Kosmetika, RC Slůně.

■ 23.2. v 10 hodin FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ. Be-
seda, RC Slůně.

K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 14. a 15.2. od 9 do 18 hodin S PEJSKEM A KO-
ČIČKOU DO KINA. Interaktivní výstava ve foyer
kina určená pro předškoláky a žáky nižšího stupně
školy, 25 Kč.

■ 18.2. - 31.3. D47. Fotografie zachycující promě-
ny dálnice D47 očima fotografa Petra Piechowicze.
Vernisáž 18.2. v 15 hodin ve foyeru kina K3.

■ 20.2. v 19 hodin ROCK’N’ROLLOVÝ PLES. Dům
služeb ŽDB Group, 220 Kč. Rock’n’roll band Marce-
la Woodmana či Elvis Presley revival band. Na pro-
gramu dobové předtančení i retro diskotéka. V ce-
ně vstupenky je slosovatelný kupón do tomboly.

■ 27.2. v 19 hodin IRSKÁ TANEČNÍ SHOW -
CELTIC ENERGY. Velkolepá taneční show sloven-
ského souboru Merlin, předprodej vstupenek - 
kino, knihovna, 290 Kč v předprodeji, 330 Kč 
v den konání na místě.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ do 28.2. LETNÍ PROVENCE. Výstava fotografií
Evy Víchové. Zveme vás za krásami a historický-
mi památkami této zajímavé části Francie. 
Malá galerie.

■ 19.2. v 15 hodin JEDE VLÁČEK KOLEJÁČEK,
veze spoustu pohádek. Čítárnička pro nejmenší.
Říkánky a pohádky nejen o mašinkách.

■ 26.2. v 17 hodin LEGENDA JMÉNEM BEAT-
LES. Ukázka z písní Beatles přes nový 3D zvukový
systém, první z hudebních besed, 20 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN 

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

■ 14. - 15.2. v 19 hodin SNĚŽENKY A MACHŘI
PO 25 LETECH. Česká komedie, přístupný, 78 Kč.
V rámci sobotního valentýnského promítání budou
vstupenky slosovány a jeden š�astný výherce obdrží
poukaz na Valentýnskou večeři pro dva v hodnotě
700 Kč. Poukaz věnuje Taverna Elpida bratří Vasiliu.

■ 15.2. v 10 hodin O MYŠÍCH VE STANIOLU.
Pásmo pohádek Cvrček a housličky. Růžová Bar-
borka. O hrnci, který rád vařil rajskou omáčku. Do-
brodružství námořníka Sindibáda. O myších ve
staniolu. Strašidlo z vesmíru. Česko, 45 Kč.

■ 16.2. v 19 hodin DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY. Fil-
mový klub. Fantasy Francie, Polsko, Norsko, 45 Kč.

■ 19. - 20.2. v 19 hodin VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL č. 1.
Akční, krimi, thriller Itálie, Kanada, Francie, pří-
stupný od 12 let, 70 Kč.

■ 23.2. v 10.30 hodin PUTOVÁNÍ ZA POHÁD-
KOU. RC Slůně.

■ 25.2. v 9 hodin ZNÁTE KOSMETIKU PRO MI-
MINKA A DĚTI BÜBCHEN? Možnost vyzkoušet
vzorky a nechat si poradit od odborníka, centrum
Bobeš.

■ 26.2. v 10 hodin VESELÉ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU.
RC Slůně.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 15.2. od 15 do 17 hodin DÍVKA ROKU 2009.
Základní kolo postupové soutěže.

■ 18.2. od 9 do 11 hodin MĚSTSKÉ KOLO V RE-
CITACI. Sál Domu dětí a mládeže, � Lýdie Bal-
cárková.

■ 21. - 28.2. JARNÍ DĚTSKÝ TÁBOR. Týdenní
pobyt pro děti od 7 do 15 let, turistická základna 
v Návsí u Jablunkova, 1 600 Kč, � Lýdie Balcár-
ková, Hana Tašková.

■ 23. - 27.2. od 9 do 16 hodin PŘÍMĚSTSKÝ
JARNÍ TÁBOR. Pro děti od 7 do 15 let, hry v tě-
locvičně, společenské hry, hry na PC, bowling ne-
bo návštěva aquacentra, 600 Kč (v ceně je 5x 
oběd v Restauraci Rio club), � Ondřej Veselý,
Vladimír Vyrobik.

OSTATNÍ KULTURA

■ 17. a 24.2. od 14 do 15 hodin KLUB PRIMA
HODINKA. Klubovna na faře, modrá budova na
Masarykově ulici.

■ 13.2. od 19 hodin REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA BOHUMÍNA. Ples v duchu pátku 13.,
Dům služeb ŽDB Group, 350 Kč.

■ 20 až 22.2. VÍKENDOVKA - SRUB V PÍSKU.
Pobytový zájezd, odjezd v 16.30 hodin, příjezd 
v 17 hodin, pořádá Fara dokořán.

■ 25.2. od 16.30 do 18 hodin EXIT KLUB. Klubov-
na na faře.

SPORT

■ 15.2. a 22.2. od 16 do 17 hodin AEROBIC.
Přij	te si s námi zacvičit. Cvičíme každou neděli,
sál sokolovny v Záblatí, � Pavla Skokanová, 
☎ 731 130 665. 

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
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Poezie plná lásky
Bohumínská básnířka Dagmar Čížová

vydala už čtvrtou sbírku veršů nazvanou
Motýlí křídla. Představila ji při literárním
večeru v Salónu Maryška (30. ledna). Sto-
stránková publikace nabízí zejména mi-
lostnou poezii. »Láska na Zemi přišla, aby
zde zůstala, aby každé lidské srdce, jako matka
dítě, náručí svou objala«. Takto začíná bá-
seň s názvem Láska přišla, kterou čtenáři
najdou na prvních stránkách sbírky. »Lás-
ka má ale řadu podob a v básničkách, které
jsem vybrala pro Motýlí křídla, je to znát. Do
veršů jsem se snažila vepsat chvíle krásné i ty,
které sice až tak příjemné nejsou, ale patří k ži-
votu,« řekla při slavnostním křtu básnířka.
Autorka sbírku částečně financovala ze
svých zdrojů. Finanční podporu jí poskyt-
lo také město Bohumín, které na vydání
sbírky přispělo částkou 7,5 tisíce korun.

Text a foto: Lukáš KANIA

La�ka na sto šedesáti pěti centimetrech
Městské kolo ve skoku vysokém tradičně hostí škola na ulici Čs. armády. Začínali tady

například atleti Petr Dorociak nebo Ladislav Svoboda, kteří později dosáhli na medaile 
v celostátních soutěžích. Přebor, jehož vítězové postupují do okresního kola, pořádá kaž-
doročně spolu s hostitelskou školou Dům dětí a mládeže Bohumín. Skáče se v kategoriích
mladších a starších žáků a žákyň. Ze čtyřiceti účastníků, kteří se přišli 5. února pokusit
vyskočit do dalšího postupového kola, se to podařilo vítězům kategorií Kateřině Perutkové
(mladší žákyně, 140 cm), Barboře Dobrovolné (starší žákyně, 140 cm), Martinu Perutkovi
(mladší žák, 140 cm) a Michalu Stuchlému (starší žák, 165 cm). Dobrým výkonem bylo
také 160 cm Mario Kroščena v kategorii starších žáků. (frk)

Děti milují ve škole legraci
I z vážného předávání vysvědčení se dá udělat legrace. Důkazem jsou děti i učitelé ze

Základní školy na ulici Čs. armády, kteří si den pololetního vysvědčení zpestřili bačkoro-
vou soutěží. Při rozdávání pololetních známek tak byla k vidění různorodá barevná pře-
hlídka veselých i bláznivých papučí. Od ručně vyrobených až po kupované. Zaujaly papuče
z pet-lahví a z krabicových kartonů či ploutve, ozdobené podle fantazie jejich nositele.
»Takové recesní akce nepořádáme poprvé. Už jsme zažili Den netradičních účesů, Den barev či
Valentýnskou poštu. Přestože je vysvědčení vážná věc, je výsledkem soustavné přípravy dětí, chtěli
jsme jeho předávání odlehčit a zpříjemnit,« uvedla ředitelka školy Jiřina Fismolová. (balu)

1) Vítěz kategorie mladších žáků Martin Perutka. 2) Jakub Holek skočil v kategroii mladších žáků výšku 135 cm. 3)Na stupních vítězů v kategorii
mladších žákyň jsou (zleva): Nikola Somičová (2.), Kateřina Perutková (1.) a Michaela Turčáková (3.). Foto: František Krejzek
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