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Hilda a Herta se našly po 56 letech
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byty ve Starém
Bohumíně

Zájemci o bydlení 
v krásném prostředí Sta-
rého Bohumína si mo-
hou 11. března ve dvou
termínech prohlédnout
nové byty, které vznikly
v polyfunkčním domě
na náměstí Svobody. Od
1. března radnice bude
přijímat žádosti o pro-
nájem třinácti zcela no-
vých bytů. Nalistujte si
stranu 6, kde najdete
podrobnosti. (red)

DNES SI PŘEČTETE 

Příští OKO vyjde 
12. března, 

uzávěrka 4.3.

V minulém čísle jsme otiskli prosbu Herty
Hlávkové z Opavy, která žádala o pomoc při
hledání své kamarádky z dětství Hildy 
Seltenreichové. 

Jako školačky obě chodily do bohumínské
školy na Bezručově ulici. Neviděly se dlouhá
léta a stopa končila v roce 1953 posledním vzá-
jemným setkáním.

Hodným lidem, kteří reagovali na prosbu 
v Oku a pomohli k setkání dvou kamarádek po
56 letech, patří poděkování Herty Hlávkové,
Hildy Kuchejdové, za svobodna Seltenreicho-
vé. Obě dámy si 18. února daly dostaveníčko 
v redakci a vyjádřily svůj dík také městským 
novinám.

(Dokončení na str. 8)
Herta (vpravo), která po 56 letech našla svou dětskou 
kamarádku Hildu, v redakci Oka. Foto: František Krejzek

Účastnice soutěže Dívka roku 2009 s vítěznými třemi děvčaty v popředí. Zleva první vicemiss Markéta Laryšová,
Dívka roku 2009 Veronika Wybraniecová, druhá vicemiss Linda Maňáková. Foto: František Krejzek

První vicemiss se stala Mar-
kéta Laryšova (13 let), student-
ka 8. třídy Masarykovy základní
školy a druhou vicemiss Linda
Maňáková (14 let) z 9. třídy

stejné školy jako nová Dívka ro-
ku. Všechny tři jmenované dív-
ky postupují do oblastního kola,
které se uskuteční v dubnu 
v Orlové.

Ve 20. ročníku se 15. února
zúčastnilo této soutěže devět
přihlášených dívek ve věku od
třinácti do patnácti let. Soutěž,
která probíhala v tanečním sále
Domu dětí a mládeže, měla
spád a také svá překvapení.

(Dokončení na str. 10 - 11)

Dívkou roku 2009 v Bohumíně se stala Veronika Wybraniecová
(14 let), studentka 9. třídy Základní školy na třídě Dr. E. Beneše.

Krátce
Investice ve Starém

Bohumíně dosáhly v loň-
ském roce částky přesa-
hující 44 milionů ko-
run. Z toho téměř dva-
cet milionů investovalo
město do nemocnice.

(red)
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Začíná investice za půl miliardy korun

Okružní křižovatka ve Skřečoni 
Odbor dopravy městského úřadu již delší dobu jedná se 

Správou silnic Moravskoslezského kraje a Ředitelstvím silnic
a dálnic Ostrava o možnosti vybudovat na frekventované 
křižovatce na vjezdu do Skřečoně směrem od Karviné impro-
vizovaný kruhový objezd. Přestože se nejedná o komunikaci
ve vlastnictví města, pro bezpečnost řidičů i pěších je rozhod-
nuto investovat asi milion korun z městské pokladny do 
výstavby okružní křižovatky.

Navrhovaná úprava by mo-
hla výrazně pomoci bezpeč-
nosti i plynulosti v dopravě. 

Před výstavbou nového
skřečoňského mostu a dálnič-
ního přivaděče město proved-
lo některá opatření, která do-
pravu značně usnadní. U kraj-
ského úřadu, vlastníka komu-

nikace, prosadilo opravu 
Opletalovy ulici za téměř 
6 milionů korun, po níž pove-
de objízdná trasa pro kamiony. 

»Návrh řešení křižovatky ve
Skřečoni spočívá ve změně do-
pravního uspořádání a vedení do-

pravy tak, že by se měla vyřešit
všechna nebezpečná místa a ná-
sledné kolizní situace. Mělo by
dojít ke zklidnění dopravy a prů-
jezd křižovatkou by měl být bez-
pečnější a jasnější. Díky velkému
prostoru křižovatky bychom její
střed chtěli upravit plastovými ci-
ty bloky tak, aby vznikla okružní
křižovatka. Také před samotnou
křižovatkou by dopravu usměr-
ňovaly city bloky a vodorovné do-
pravní značení. Celá úprava je
založena pouze na změně do-
pravního značení a umístění do-
pravních zařízení do prostoru kři-

žovatky. Úprava bude pouze
dočasná a to do chvíle, než se
provedou stavební úpravy sa-
motné křižovatky,« řekl Petr
Sobek z odboru dopravy
bohumínské radnice.

Lucie BALCAROVÁ

směr Karviná

sm
ěr N

ová Ves

sm
ěr Záblatí

Levnější teplo do našich bytů přinese
nový horkovod, jehož výstavba se
rozběhla v těchto dnech. Investice ve
výši 500 milionů korun vybuduje hor-
kovodní vedení z Dětmarovické elekt-
rárny. Cena tepla po dokončení cent-
rálního zásobování teplem by měla
klesnout o 20 procent. Zkušební topná
sezona začne v letech 2010 - 2011.

Náklady na stavbu, které financují ČEZ,
zahrnují tři etapy, a to úpravu v samotné
elektrárně, výstavbu přivaděče z Dětma-
rovic do Bohumína a vybudování hlavní-
ho horkovodního okruhu ve městě. Jeho
uložení je zvoleno tak, aby v případě poru-
chy na jedné větvi mohlo být teplo dodá-
váno z větve sousední. Na půdorysu má
tvar osmičky. V dalších dvou etapách pro-

vede investor v příštím roce napojení na
domovní kotelny a bude dobudována jižní
větev směrem k Záblatí.

Po již dokončeném vyvlastnění a výku-
pech pozemků se nyní rozbíhají práce na
kácení stromů, které stojí v cestě hlavní
stavbě. Projektantům trvalo rok, než našli
optimální trasu, která bude mít minimální
dopad na zeleň. Odbor životního prostře-
dí a služeb na této podmínce trval.

»Nechceme, abychom měli najednou rozko-
pané celé město. Při výstavbě horkovodu proto
bude investor městu platit za zábor pozemků,
abychom minimalizovali dobu, kdy bude měs-
to kvůli horkovodu rozkopané. Také jsme se
snažili o to, abychom zkoordinovali případnou
kolizi městských investic s trasou centrálního

zásobování teplem. Potrubí pro horkovod je
připraveno například u Slunečnice, kde jej po-
ložili ještě před budováním nového povrchu
komunikace,« řekl místostarosta Bohumí-
na Josef Plášil.

Horkovodem bude teplo dovedeno
z Dětmarovické elektrárny do předávacích
stanic a odtud pak teplovodem distribuo-
váno do jednotlivých domů. Investor se
zavázal zajistit dodávky tepla do Bohumí-
na nejméně na dobu 20 let. Jedná rovněž 
s dalšími subjekty, které by se mohly k od-
běru tepla připojit. Také další dodavatelé
tepla, kteří ve městě vytápějí byty, o mož-
nostech spolupráce s Dětmarovickou
elektrárnou uvažují či jednají. 

František KREJZEK

Nový horkovod přinese levnější teplo do našich bytů

krátce

Bohumín již má plán
investic na rok 2010

Město už má plán investic
na rok 2010, zatím počítá, že
proinvestuje částku 136 milio-
nů korun. V roce 2010 plánuje
město například rekonstrukci
Národního domu, další histo-
rické budovy čp. 45 na náměs-
tí Svobody ve Starém Bohumí-
ně, výstavbu dopravního hřiš-
tě a městské tržnice. Počítá se 
i s pokračováním modernizací
školních dvorů, výstavbou cyk-
lostezky z centra města do 
Šunychlu a tribuny pro fotba-
lové diváky u zimního stadionu,
budováním kanalizace i s další
regenerací panelových sídliš�.

(balu)

Mobilní dvůr vyjíždí
Počínaje 5. březnem začíná

provoz mobilního sběrného
dvoru na stanovišti ve Starém
Bohumíně. Po dobu 14 dnů
bude na každém z devíti stano-
viš� denně otevřen od 10 do 17
hodin, o sobotách přijímá tří-
děný odpad od 8.30 do 14 ho-
din. Ve Starém Bohumíně bu-
de do 17. března a pak se pře-
sune na Ostravskou ulici do
Pudlova, nedaleko od sídla
Štěrkoven. Rozpis jednotli-
vých stanoviš� i termínů na-
jdete v ekologickém kalendáři
města. (plu)

příjezd 
od centra
města
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Likvidace starých objektů města

I Byt na ulici Husově 786,
1+2, číslo bytu 5, kategorie

II., 2. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 53,40 m2, pro vý-
počet nájemného 50,90 m2.
Prohlídka bytu 3.3. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
9.3. v 16 hodin.

I Byt na ulici Okružní
1087, 0+2, číslo bytu 117,

kategorie I., 5. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 53,53
m2, pro výpočet nájemného
49,99 m2. Prohlídka bytu 5.3.
od 8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 9.3. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Okružní
1087, 0+2, číslo bytu 60,

kategorie I., 3. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 53,53
m2, pro výpočet nájemného
49,99 m2. Prohlídka bytu 5.3.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 9.3. v 16.30 hodin.

I Byt na třídě Dr. E. Beneše
1065, 1+2, číslo bytu 5, ka-

tegorie I., 2. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 50,54 m2,
pro výpočet nájemného 48,96
m2. Prohlídka bytu 3.3. od
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 9.3. v 16.45 hodin.

I Byt na třídě Dr. E. Beneše
1071, 0+1, číslo bytu 18, ka-

tegorie I., 4. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 30,92 m2,

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří 230 
nebo 243. Vyvolávací cena je 31 korun za metr čtvereční. 
Podrobné informace naleznete na www.mesto-bohumin, sek-
ce radnice – licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravují se březnové licitace městských bytů 
pro výpočet nájemného 28,69
m2. Prohlídka bytu 10.3. od 
8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 11.3. v 16 hodin.

I Byt na ulici Jateční 177,
1+2, číslo bytu 6, kategorie

I., 3. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 52,47 m2, pro výpo-
čet nájemného 52,47 m2. Pro-
hlídka bytu 10.3. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
11.3. v 16.15 hodin.

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

II., 1. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 55,78 m2, pro vý-
počet nájemného 49,78 m2.
Prohlídka bytu 10.3. od 11 do
11.30 hodin. Licitace se koná
11.3. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Studentské
815, 1+2, číslo bytu 1, kate-

gorie II., 1. nadzemní podlaží.

Celková plocha 84,15 m2, pro
výpočet nájemného 79,65 m2.
Prohlídka bytu 12.3. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
16.3. v 16 hodin.

I Byt na ulici Bezručově
1145, 1+3, číslo bytu 45,

kategorie I., 10. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 70,52
m2, pro výpočet nájemného
67,90 m2. Prohlídka bytu 12.3.
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 16.3. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Drátovenské
198, 1+1, číslo bytu 11, ka-

tegorie I., 2. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 40,80 m2,
pro výpočet nájemného 40,80
m2. Prohlídka bytu 12.3. od
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 16.3. v 16.30 hodin. 

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

Staré zemědělské stavení, které v době,
kdy na náměstí ve Starém Bohumíně stá-
val zámeček, sloužilo jako hospodářská
budova a posléze jako skladovací prostory,
bylo v listopadu loňského roku zdemolo-
váno (viz foto č. 1). Technický stav objektu
byl havarijní, staticky narušen a náklady
na rekonstrukci neodpovídaly eventuální-
mu přínosu. Náklady na jeho snesení čini-

ly necelých 200 tisíc korun. Na jaře dojde
ještě k terénním úpravám, které plochu
po bývalém hospodářském stavení zcela
zakryjí.

Další objekt v centru Nového Bohumí-
na byl demolován již v létě 2008 (viz foto 
č. 2). Nízká stavba ve vnitrobloku mezi tří-
dou Dr. E. Beneše a náměstím T. G. Masa-
ryka v minulosti sloužila jako kůlna pro o-

byvatele nárožního domu (s prodejnou že-
lezářství), kteří si zde skladovali topivo,
později jako úschovna kol. Stavba byla tech-
nicky nevyhovující. Demolice stála měst-
skou pokladnu necelých 209 tisíc korun.

»Demolicí jsme ve dvoře rozšířili prostor, za-
tím pro parkování občanů, kteří zde bydlí,«
řekl k problému Stanislav Svrčina z majet-
kového odboru městského úřadu. Další
postup závisí na osudu proluky, kterou
město v současnosti nabízí k zástavbě by-
tovým domem.

František KREJZEK

V minulém roce z povrchu země zmizely dva objekty města, které do značné míry
buď nedělaly svému okolí mnoho užitku, nebo byly díky technickému stavu k de-
molici předurčeny.

Za náměstím ve Starém Bohumíně bylo zbouráno staré zemědělské stavení (1). Zmizela také polorozpadlá kůlna ve vnitrobloku v centru města (2).



městnaností souvisí pokles našeho podílu
na dani z příjmu fyzických osob, zaměst-
nanců. Celkový dopad může činit i desítky
milionů korun. A pochopitelně nám mo-
hou vzrůst také pohledávky, třeba z ná-
jemného. Se zhoršenou sociální situací
rostou naopak náklady v sociální oblasti,

Světová hospodářská krize přinutila vlády většiny států při-

jmout opatření, která mají pomoci zmenšit její dopad na obyva-

telstvo a ekonomiku. Také města a obce sestavují své rozpočty,

které mohou být krizí zasaženy. Proto se ptám starosty Petra 

Víchy, jaká opatření přijalo nebo přijme vedení našeho města. 
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Ohrozí světová krize hospodaření města?

aktuáln í  téma

Za uplynulý měsíc stoupla nezaměstnanost 
ve městě z 8,7 na 10,1 procent. Kde je hlavní
zdroj narůstajícího počtu občanů bez práce?

Skutečně po celoročním poklesu, kdy
jsme se dostali již pod 8 % a byl spíše pro-
blém pro zaměstnavatele nalézt zaměst-
nance, došlo v prosinci, a pak jako každo-
ročně v lednu, k nárůstu, který byl tento-
krát mnohem větší. Podle informací z úřa-
du práce sice nemají hlášeno větší pro-
pouštění, ale všechno nasvědčuje tomu,
že krize bude mnohem hlubší. A pochopi-
telně, v těžkých dobách se naše výhoda, že
tady máme mnoho velkých zaměstnavate-
lů, mění v nevýhodu. Při větším propadu
odbytu a propouštění je u nás pak větší 
a rychlejší nárůst počtu lidí bez práce.

Může se hospodářská krize projevit na plnění
rozpočtu města nebo na jeho změnách?

Projeví se s jistotou! Část našich příjmů
tvoří daňové výnosy. Poklesne zejména
DPH, a to okamžitě, protože klesá objem
výroby. V prosinci v rámci České republi-
ky až o 30 %! Poklesne také výnos daně 
z příjmu právnických osob, to očekávám
pak spíše v příštím roce. A s vyšší neza-

roste kriminalita. Těžké to budou mít ob-
čanská sdružení, poklesne sponzorství…
zkrátka vše souvisí se vším. Ale město má
finanční rezervy, v letošním rozpočtu jsme
již s poklesem příjmů z daní počítali. A o-
mezili jsme provozní výdaje. Zkrátka bu-
deme se muset uskromnit, ale přežijeme. 

Jakou roli by mohla hrát města a obce při 
přidělování státních subvencích na podporu 
ekonomiky?

Jsem skeptický k těmto možnostem. Při
výpadku zakázek v soukromém sektoru
znamenají státní a obecní zakázky jistě ur-
čitou jistotu, ale nelze je dramaticky navy-
šovat, protože i my i stát budeme mít také
výpadky příjmů. A zadlužovat město by-

»Část příjmů města tvoří daňové výnosy - a ty klesnou,« říká starosta Petr Vícha

chom nechtěli. Na celostátní úrovni se
momentálně vedou spory o to, jaká pod-
půrná opatření dělat, ale to pouze zmírní
dopady. Zkrátka jsme žili nad možnosti 
a bude chvilku hůř. Bude to mít třeba na-
opak pozitivní dopad do životního pro-
středí, bude méně prašnosti a exhalací.

Má radnice připraven krizový plán pro případ
dalšího propadu výroby, zvyšování nezaměst-
nanosti a snižování koupěschopnosti obyvatel? 

My zkrátka budeme dál pracovat jak
nejlépe umíme, ale je nutné, aby v těchto
dobách i občané pochopili, že třeba neo-
pravíme tolik cest a chodníků, nevymění-
me tolik oken v domech, a protože mo-
mentálně sněží, chtěl bych říct, že neod-
klidíme sníh tak rychle. Ale zimní údržbu
zatím neomezujeme. 

Nemohl by stát dočasně odkupovat výrobu
»na sklad« a po pominutí krize výrobky prodat?
Za socializmu to fungovalo desítky let.

Možná právě proto nefungoval socializ-
mus jako celek. A kdo by určil, kterou vý-
robu odkoupit a kde ji skladovat? A za co
by ji stát kupoval? A jak by ji potom pro-
dával? Vždy� na to obce nemají ani živno-
stenské oprávnění… Tudy cesta nevede.
Zkrátka se lidstvo jako celek trochu u-
skrovní. Nevrátíme se zpátky na stromy,
ale zjistíme, že nepotřebujeme spoustu
stále nových věcí k tomu, abychom spoko-
jeně žili.

Připravil František KREJZEK

Pracovník Muzea Těšínska při diskuzi se studenty gymnázia.

Letos začala spolupráce gymnázia
s renomovanou institucí Muzeum
Těšínska.

Muzeum nabídlo cyklus přednášek,
besed a dalších forem spolupráce v ob-
lasti přírodovědné, historické, umělec-
ké historie a etnologie. Na začátku ú-
nora proběhly první dvě akce na téma
»Lesní zvěř v zimním období« Jiřího
Kristiana a »Staletí kolem nás« Jiřiny
Pavlíkové. Obě setkání fundovaných
odborníků, která byla zaměřena v prvé
řadě na okolí Karviné, Českého Těšína
i Bohumína, se setkala s velkým zá-
jmem studentů. Hodiny biologie a dě-
jepisu tak získaly další rozměr a stu-
denti gymnázia nové a zajímavé infor-
mace o místech, kde žijí. Další setkání
žáků a specialistů na současný i minulý
život našeho regionu budou probíhat
celé druhé pololetí školního roku.

Text a foto: Tomáš HUDEC

Gymnázium a muzeum zahájily spolupráci krátce

Knihovna uvádí 
první hudební besedu

Legenda jménem Beatles.
Tak se jmenuje první ze série
hudebních besed. Uskuteční
se dnes, 26. února od 17 hodin
v přednáškové místnosti kni-
hovny K3 Bohumín. Jsou při-
praveny ukázky z písní a poví-
dání o skupině Beatles. (kab)

V lednu více než 1500
lidí bez práce

Nezaměstnanost v Bohumí-
ně k 31. lednu 2009 stoupla na
10,12 %. Je to výrazný nárůst 
v porovnání s prosincem 2008,
kdy bylo bez práce 1 385 lidí,
zatímco koncem ledna jejich
počet stoupl už na 1 571. (red)
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draží ČD. Hlídka na místě zjis-
tila, že problémy zde dělá muž
z Prahy, který je celostátně
hledaný. V Bohumíně mu
štěstí nevykvetlo, byl předve-
den na Policii ČR.

■ Při vyhledávání kradených
vozidel jsou strážníci v tomto
období velice úspěšní. 8. úno-
ra nalezli na ulici Revoluční
kradeného Opla Kadeta, další
noc na parkovišti na ulici To-
vární vozidla Peugeot 605 
a Fiat Uno.

■ V Rychvaldu podezřelý muž
dírou v oplocení vynesl 12. úno-
ra ze sběrny surovin větší množ-
ství kovového materiálu. Díky
oznámení hlídka muže zajistila
a případ postoupila policii. 

■ Při kontrole chatek na Po-
žární ulici zjistili strážníci pod-
le stop ve sněhu u jedné chat-
ky násilně otevřenou hospo-
dářskou budovu a u další chat-
ky rozbité okno. Pachatele
vloupání hlídka zadržela pří-
mo v chatce. Jednalo se o stej-
ného muže jako u sběrny.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

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

Maják městské policie
■ Díky oznámení strážníka

mimo službu zadržela hlídka 2.
února u násilně otevřeného
vozidla Š Favorit hledaného
muže.

■ Na ulici J. Palacha zadrželi
strážníci 4. února dalšího hle-
daného muže, který se krátce
předtím dopustil loupežného
přepadení.

■ Po půlnoci 7. února zadr-
žela hlídka pachatele krádeže
ve venkovním skladu super-
marketu Billa. Strážníci zadr-
želi také podezřelého spolupa-
chatele, který čekal na kompli-
ce ve vozidle poblíž skladu.

■ Téhož dne dopoledne, dí-
ky opětovnému oznámení
strážníka mimo službu, měst-
ská policie zadržela ve vozidle
na Šunychelské ulici opilou 
osádku, včetně opilého řidiče.
Hlídka zjistila, že toto vozidlo
tito kumpáni chvíli předtím 
v Bohumíně odcizili.

■ Večer byly na služebnu
městské policie oznámeny pro-
blémy s cizím mužem v míst-
nosti pro bezdomovce na ná-

Pozemky pro výstavbu v centru města 

Město Bohumín zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění záměr prodeje pozemků pro výstavbu polyfunkčních domů.

1) Pozemek na třídě Dr. E.
Beneše, parcelní číslo 452/3,
o výměře 1 266 m2 určený
pro výstavbu polyfunkčního
domu. Minimální vyvolávací
cena pro licitační řízení činí 
2 680 tisíc korun. 

2) Pozemek v centru měs-
ta na Kostelní ulici, parcelní
číslo 393/27 o výměře 1 147
m2, určený pro výstavbu poly-
funkčního domu. Minimální
vyvolávací cena pro licitační
řízení činí 2 050 tisíc korun. 

Podmínky prodeje pozemků
budou upřesněny při osobním
jednání. Licitační řízení bude
vyhlášeno v první polovině le-
tošního roku.

Prodej se řídí zásadami měs-
ta zveřejněnými na stránkách

www.mesto-bohumin.cz. Kon-

takt: Město Bohumín, Měst-

ský úřad Bohumín, majetkový

odbor, č. dv. 101, budova B, te-

lefonní číslo: 596 092 228, e-

mail: holeszova.jana@mubo.cz.

Text a foto: 
Jana HOLESZOVÁ, 

majetkový odbor

1) 2) 

Licitace nebytových prostor
I Pronájem nebytového pro-

storu na ulici Bezručově
24, Záblatí. Prostor v objektu
pošty v Záblatí, I. nadzemní
podlaží, celková rozloha 47,70
m2. Cenová zóna D - 240
Kč/m2/rok. Licitace se koná
2.3. ve 14 hodin. Licitační jis-
tina je 2 862 koruny.

I Pronájem nebytového pro-
storu na ulici Čs. armády

228, Bohumín. Prostor res-
taurace »Pivní bar«, I. nad-
zemní podlaží, celková rozloha
124,42 m2. Cenová zóna A - 
1 200 Kč/m2/rok. Licitace se
koná 2.3. ve 14.30 hodin. Lici-
tační jistina je 37 326 korun.

I Pronájem nebytového pro-
storu na ulici Čs. armády

1072, Bohumín. Prodejna
potravin, I. nadzemní podlaží,
ve věžovém domě, celková

rozloha 30,04 m2. Cenová zó-
na A - 1 200 Kč/m2/rok. Licita-
ce se koná 2.3. v 15.30 hodin.
Licitační jistina je 9 012 korun.

I Pronájem nebytového pro-
storu na ulici Jateční,

1153, Bohumín. Prodejna
potravin, I. nadzemní podlaží,
ve věžovém domě, celková
rozloha 25,00 m2. Cenová zó-
na B - 720 Kč/m2/rok. Licitace
se koná 2.3. v 15 hodin. Lici-
tační jistina je 4 500 korun.

Všechny licitace se konají ve
vedlejší budově radnice č. p.
225, č. dveří B208. Vyvolávací
cena je pouze čisté nájemné bez
služeb. Licitace se mohou zú-
častnit zájemci, kteří předem u-
hradí licitační jistinu na účet č.
1721640379/0800, VS 101, o  čemž
předloží před zahájením licitač-
ního řízení doklad. (sob)

Dům služeb čeká rekonstrukce
Modernizace se už letos v červnu dočká Dům služeb na náměstí

Budoucnosti. Náklady na rekonstrukci jsou asi 11 milionů korun.
Objekt čeká výměna oken i skleněných tabulí, zateplení střechy 
i fasády. V přízemí dojde ke změnám dispozic. V zadní části vznik-
nou nové nebytové prostory se samostatnými vchody, které 
nabídne město podnikatelům k licitaci. Bude také opraveno scho-
diště. Stavební práce by měly skončit ještě letos v říjnu. (balu)



6 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  4  /  2 0 0 9

Městský úřad Bohumín
bude od 1. března opět přijí-
mat žádosti o byty pro příj-
mově vymezené osoby, ten-
tokrát ve Starém Bohumíně
na ulici Slezské č. 22.

V domě je 13 zcela nových
bytů o velikostech 0+1, 1+1,
0+2, 1+2 (z toho 2 bezbarié-
rové). Prohlídky bytů se budou
konat 11. března od 9 do 10 ho-
din a od 15 do 16 hodin. K pro-
hlídce bude připraven jeden
byt o velikosti 1+2 a druhý
bezbariérový o velikosti 0+2).

Žádosti si od 1. března mů-
žete vyzvednou ve vedlejší bu-
dově MěÚ na majetkovém od-
boru, č. dveří 207 u Lenky Vach-
tarčíkové, která vám také podá
bližší informace. 

Podmínkami pro přijetí žá-
dostí jsou trvalý pobyt v Bohu-
míně posledních pět let nebo
minimálně jeden rok zaměst-
nání na území města, zájemce
musí žít ve společné domác-

nosti s minimálně jedním dítě-
tem předškolního či mladšího
školního věku. Další podmínky
najdete na internetových strán-
kách www.mesto-bohumin.cz
v sekci radnice/zásady nebo na
majetkovém odboru na nástěn-

ce, před kanceláří č. 207. Ná-
jemní smlouva může být uzavře-
na se samostatně žijící osobou,
která prokáže, že její průměr-
ný měsíční čistý příjem za po-
sledních 12 měsíců nepřesáhl
0,8 násobek průměrné měsíční

Nové byty ve Starém Bohumíně čekají nájemníky
mzdy zveřejněné Českým sta-
tistickým úřadem (17 355 ko-
run). Smlouvu je možno uza-
vřít rovněž s osobou s více čle-
ny v domácnosti, která proká-
že, že průměrný měsíční příjem
domácnosti za posledních 12
měsíců nepřesáhl 1,5 násobek
průměrné měsíční mzdy zveřej-
něné Českým statistickým úřa-
dem (32 541 korun).

Nájemní smlouvy budou
sjednávány s uchazeči na zá-
kladě licitačního řízení s vyvo-
lávací cenou 31 korun/m2 a ma-
ximální cenou 77 korun/m2.
Vítězem se stává uchazeč s nej-
vyšší nabídkou. Nabídka, která
překročí maximální cenu se bu-
de posuzovat jako 77 korun/m2.
Licitačního řízení se budou moci
zúčastnit pouze ti zájemci, kteří
si podali žádost. Jednou z důle-
žitých podmínek sjednání ná-
jemní smlouvy bude výpis 
z rejstříku trestů bez záznamu.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ

Zájemce nesmí být dlužníkem vůči městu
Bohumín, a to nepřetržitě nejméně po 
dobu šesti měsíců předcházejících datu
podání žádosti o přednostní přidělení 
bytu. Nesmí pobírat dávky sociální péče 
v hmotné nouzi (netýká se občanů, kteří
pobírají dávky sociální péče pro zdravotně
postižené občany, na kompenzační po-
můcky a podobně a dávky státní sociální
podpory z kontaktního místa úřadu práce),
a to nepřetržitě nejméně po dobu šesti
měsíců předcházejících datu podání žá-
dosti o přednostní přidělení bytu. Totéž
platí pro společně posuzované osoby pro
dávky hmotné nouze. Výjimkou jsou spo-
lečně posuzované osoby, které mají vlastní
příjem po dobu minimálně jednoho roku
před podáním žádosti (důchod, zaměstnání).

Avšak platí, že do tohoto příjmu se nepo-
čítá peněžitá pomoc v mateřství či rodičov-
ský příspěvek, ani příjem z veřejně prospěš-
ných prací. Zájemce o přidělení bytu nesmí
pobírat peněžitou pomoc v mateřství či ro-
dičovský příspěvek jako jediný zdroj příjmu
s výjimkou těch, kteří před tím, než začali
tyto dávky pobírat, pracovali nebo byli
OSVČ platícími si sociální pojištění.

Další podmínkou je, že zájemcům nebyl
jako nájemcům vypovězen nájem bytu na

základě důvodů uvedených v § 711 s výjim-
kou písm. e) zákona č. 40/1964 Sb. Ob-
čanského zákoníku ve znění pozdějších
předpisů, nebo soudem přivoleno k výpově-
di z nájmu bytu na základě důvodů uvede-
ných v § 711 b, c, výše uvedeného zákona.

Žádost o přednostní přidělení bytu ne-
mohou podat ani občané, kteří jako ná-

jemci bez souhlasu města podnajímali byt,
nebo v něm neoprávněně bydleli.

Před podepsáním smlouvy bude zájem-
ce povinen pronajímateli předložit výpis 
z rejstříku trestů. 

Tento byt se nachází na třídě Dr. E. Be-
neše 109, 4. nadzemní patro. Velikost bytu
je 3 + 1 o celkové ploše 134 m2. Velikost
jednotlivých místností: kuchyně + obýva-
cí pokoj 41,8 m2, chodba 8,5 m2, pokoj
22,2 m2, ložnice 20,9 m2, hala 25,1 m2,
koupelna 14,2 m2 a WC 1,3 m2. 

Jedná se o byt standardní (bude vyba-
ven WC a koupelnou, vytápění bude mít
etážové plynové). 

Účelem stavebních úprav je zprovozně-
ní bytu na základě již zpracované projek-

Máte zájem o přednostní přidělení bytu?
Město Bohumín nabízí možnost přednostního přidělení bytu, jehož úpravy bu-

dou provedeny na náklady zájemce. K přidělení bytu se může přihlásit každý, kdo
splňuje následující kritéria:

tové dokumentace (PD lze i změnit, pří-
padně dopracovat) a zajištění stavebního
povolení k provedení stavebních prací za
účelem zprovoznění bytu.

Jedná se zejména o následující činnosti:
stavební úpravy, zřízení sociálního zázemí
bytu, montáž ústředního vytápění, mon-
táž elektroinstalace, úprava vodoinstala-
ce, kanalizace, montáž plynoinstalace 
a montáž zařizovacích předmětů a vybave-
ní bytu.

V žádosti s nabídkou musí být uvedeno
jméno zájemce o přednostní přidělení by-
tu, jeho současné trvalé bydliště, kontakt,
závazný termín (v měsících) - doba trvání
stavby do kolaudace.

Návrh výše nájmu (v Kč/m2), jaký bude
ochoten platit městu za užívání bytu po
stavebních úpravách a kolaudaci stavby,
mohou zájemci odevzdat na městském ú-
řadu, majetkový odbor, a to do 15. dubna
2009 do 13 hodin. Po tomto termínu bu-
dou nabídky vyhodnoceny a výsledek vý-
běru po rozhodnutí rady města oznámen
všem přihlášeným uchazečům. 

Zájemci o přednostní přidělení bytu
mohou kontaktovat Stanislava Svrčinu 
z majetkového odboru, telefonní číslo 
596 092 259, který jim podá podrobnější
informace a případně s nimi dohodne ter-
mín prohlídky nabízeného prostoru.

Stanislav SVRČINA, majetkový odbor

nové bydlení

V současnosti se zatepluje obvodové zdivo domu. Foto: Lucie Balcarová
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pozvánka

Slunečnici obklopí lesopark plný zábavy

Tanečníci souborů Radost a Impuls zvou
všechny své fanoušky, přátele a milovníky
tance na svůj zbrusu nový v pořadí již 27. ta-
neční koncert.

Soubory Radost a Impuls mají za sebou první
polovinu taneční sezóny školního roku 2008/09,
kterou vyplnily velké mezinárodní soutěže. Me-
zi svými cestami za šampionáty do Ma�arska,
Německa a Polska tanečníci stihli ještě vyjet na
třídenní odborné soustředění do Trojanovic,
kde vznikaly nové choreografie. Leden a únor
byl ve znamení perných tréninků, šití kostýmů 
a výroby rekvizit.

Diváci se mohou těšit na zbrusu nové choreo-
grafie, ve kterých se představí všichni, od těch
nejmenších dětí z Baby baletu, až po dospělé ta-
nečníky skupiny Impuls. Program moderují 
Terezka Kiková a Josef Vraštil. V předsálí bude
k zhlédnutí výstava fotografií Renáty Marcolové
pod názvem »Radost a Impuls v tréninku«. Vý-
stavu budou komorně doprovázet tanečníci Ra-
dosti a Impulsu hrou na hudební nástroje.

Koncerty nesou název »Ten umí to a ten zas
tohle« a konají se v sobotu 14. března v 17 hodin
a v neděli 15.3. v 15 hodin a 18 hodin v sále 
kina K3 Bohumín.

Cena vstupného je 100 korun, předprodej
vstupenek začíná 9. března v prostorách cestov-
ní a reklamní agentury FAINE, v budově Elektro
Dendis (naproti ZŠ Benešovy).

Lenka KRČOVÁ

Radost a Impuls zvou na koncert

Foto: archiv tanečního souboru

Podobné prvky pro dětská hřiště nám dodá firma, která bude provádět úpravy v Rafinerském lesíku. Foto: repro

Odhadované náklady jsou
přes 17 milionů korun. Na
proměnu lesíka však městu 
finančně přispějí hned dvě 
bohumínské společnosti -
ŽDB Group, a. s., a Bonatrans
Group, a. s., a to celkem dva-
nácti miliony korun.

Z Rafinérského lesíku vznik-
ne po jeho regeneraci leso-
park. Vyrostou v něm dvě dět-
ská hřiště, jedno pro menší dě-
ti a druhé pro větší děti. V je-
jich blízkosti bude odpočívad-
lo s pítkem. Další dvě pítka
budou také u obou dětských

hřiš�. Pro děti přibude v lesíku
mnoho zajímavých atrakcí, ja-
ko třeba devítimetrová dřevěná
vyhlídková věž nebo visutý
most a místa pro lezení. Nebu-
dou však chybět ani běžecké
trasy s místy pro cvičení, cyk-
lotrasa a promenádní pěšinky 
a loučky. Pejskaři se mohou tě-
šit na oplocený volný výběh
pro své čtyřnohé kamarády.

Lucie BALCAROVÁ

Rafinérský lesík o rozloze přes 5 hektarů letos projde kom-
plexní regenerací. Obnova právě začala a skončí příští rok 
v květnu. 

Bílé divadlo z Ostravy
přiveze do Bohumína
nahé herce

Herci na pódiu bohumín-
ského kina tak, jak je Pán Bůh
stvořil. Takové je vystoupení
Bílého divadla z Ostravy a je-
jich hry »Ty, který lyžuješ«, se
kterou objeli doslova celý svět. 

Nazí herci na jevištní scéně
o hře hlásají: »Má-li být lyžová-
ní návratem do stavu přirozenosti
či nevinnosti, je třeba se při něm
oprostit od všech kulturních pře-
vleků...«

Hra má také své poslání,
hlubší myšlenku. Jen nevido-
mý lyžař uvidí, co je všem 
ostatním lyžujícím skryto a za-
chrání tak lidský život. 

Nekonvenční hru mohou
návštěvníci K3 Bohumín
zhlédnout v sobotu 28. února
v 19 hodin. Doporučená pří-
stupnost je od 18 let. (kab)
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krátce

Rok 2008 znamenal první
ucelený rok aktivit městské
příspěvkové organizace K3
Bohumín. Vznikla 1. červen-
ce 2007 spojením organizací
K.A.R. - Kulturní agentura
radost Bohumín a Městské
knihovny Bohumín. 

K3 Bohumín provozuje ki-
no, letní kino, knihovnu a její
tři pobočky ve Starém Bohu-
míně, ve Skřečoni a v Záblatí. 

V uplynulém roce využilo
služby »kátrojky« 131 474 lidí.
V průběhu roku tak každý ob-
čan města navštívil kino, kni-
hovnu či využil jinak služeb
organizace v průměru 5,6 krát. 

Trojlístek (K3, kino, kni-
hovna) připravil pro veřejnost
352 akcí a 233 akcí pro mateř-
ské, základní i střední školy 
a gymnázium. Obyvatelé Bohu-
mína měli možnost vloni na-
vštívit 60 vlastních kulturních
akcí produkovaných K3 Bohu-
mín, 254 promítání a 38 akcí 
v knihovně, nejčastěji besed.

K3 Bohumín se podařilo 
v uplynulém roce nakoupit
knihy, časopisy a CD za celých
863 tisíce korun. Do knihovny
přibylo 4 802 nových svazků.

Nárůst financí na nákupy knih
a časopisů se podařilo získat
díky úspoře při personálních
změnách v knihovně, které
nastaly v době spojení KAR 
a městské knihovny.

V současnosti má knihovna
ve svém fondu 63 745 knih 
a ostatních dokumentů, k dis-

pozici bylo během roku 110 
exemplářů různých novin a ča-
sopisů.

Informace o kulturním dění
v trojlístku přináší stránky
www.k3bohumin.cz. Jejich ná-
vštěvnost ke konci roku 2008
dosáhla 56 753 návštěv. Sou-
částí jsou nejen informace 

o dění v knihovně, pozvánky
na kulturní akce a do kina
(včetně ukázek z filmů), ale také
galerie uskutečněných progra-
mů či kompletní servis všech
akcí v Bohumíně a okolí v rám-
ci sekce KAM v Bohumíně. 

Karel BALCAR, 
ředitel K3 Bohumín

»Kátrojka« vloni pobavila každý den 360 lidí

Součástí kulturní agentury K3 je i amatérské divadélko Boban. Foto: Karel Balcar

Hilda a Herta se našly po 56 letech
(Dokončení ze str. 1)
A jak to všechno proběhlo?

Paní Hertě se ozvali čtyři čte-
náři, kteří hledanou osobu
znali, a snažili se nasměrovat
další pátrání po Hildě. Nako-
nec pomohlo telefonní číslo na
jejího bratra Ottu, který žije 
v Bohumíně. Výzvu četl a po-
dle slov paní Hildy se pokou-
šel kontaktovat redakci, ale
měl smůlu, v redakci právě ni-
kdo nebyl. Otta poslal výstři-

žek z našich novin do Karviné
své sestře Hildě. Její dávná ka-
marádka Herta jí pak jen tele-
fonátem potvrdila, že již o ní ví.

Těsně před příchodem do
redakce se po letech potkaly
na nádraží v rodném Bohumí-
ně a zamířily rovnou do redak-
ce. Jejich další společná cesta
pak vedla do Karviné.

»Sedneme si někam, kde nás ni-
kdo nebude rušit, kde budeme jen
my dvě, a budeme si vyprávět 

V současné době slouží jako průkazy živno-
stenského oprávnění výpisy z živnostenského
rejstříku, které nahradily živnostenské listy 
a koncesní listiny. Výhodou těchto výpisů je, že
podnikatelé prokazují svá oprávnění k podnika-
telské činnosti v několika oborech pouze jedi-
ným dokladem. Podnikatelům, kterým vzniklo
živnostenské oprávnění před 1.7.2008, zůstává

jejich původní oprávnění nadále v platnosti.
Právo provozovat živnost prokazují tito podni-
katelé dosavadními živnostenskými listy a kon-
cesními listinami až do doby vydání prvního vý-
pisu z živnostenského rejstříku. Výpis bude pod-
nikateli vydán živnostenským úřadem na žádost
podnikatele nebo na základě oznámení změny. 

Eva GIECKOVÁ, vedoucí živnostenského odboru

Průkazem podnikatele je výpis z rejstříku

o svých životech a vzpomínat na
uplynulá léta. Do Bohumína při-
jedeme společně znovu až bude
teplo a projdeme si celé město, kte-
ré se změnilo k nepoznání,« řekla
Herta Hlávková a Hilda Ku-
chejdová s úsměvem přikývla.

Vám všem, kteří se zaslouži-
li o další setkání po letech (mi-
nule jsem vzpomněl na Jakoba
Silbersteina a Janu Sudovou)
děkujeme. 

František KREJZEK

Projektový den na
Gymnáziu Bohumín

Požáry, povodně, havárie, to
jsou slova, která skloňují sdělo-
vací prostředky dnes a denně.
Studenti gymnázia se 6. února
seznamovali s tím, jak takovým
situacím čelit. Šestihodinový
projektový den byl plný filmo-
vých projekcí i praktických in-
formací, které formou předná-
šek i diskuzí předávali učitelé
školy. Věříme, že naši žáci jsou
dobře připraveni na zvládnutí
bezpečnostních problémů, s ni-
miž se mohou setkat. (toh)

Hledá se správce 
Tělovýchovná jednota

Sokol Rychvald, tenisový
oddíl, hledá správce teni-
sových kurtů. Bližší infor-
mace na telefonním čísle
602 674 785. (red)
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Dálnice ve fotografii
Výstavu fotografií Petra

Piechowicze otevřela 18. ú-
nora vernisáž ve foyeru kina
K3. Velkoformátové fotogra-
fie zachycují výstavbu dálni-
ce D47 a její proměnu v čase.

Při vernisáži odpovídal au-
tor fotografií na řadu otázek
přítomných. Výstava potrvá
do 31. března a je přístupná 
v pondělí až pátek od 7 do 14
hodin, ve čtvrtek, pátek, sobo-
tu a neděli od 18.15 do 19.15
hodin a v neděli od 9.15 do
10.15 hodin. (red) Foto: František Krejzek

pozvánka

Bonatrans Group prožil úspěšný rok 
Výborných výsledků dosáhla v roce 2008

společnost Bonatrans Group, a. s. Největší
evropský výrobce železničních kol a dvojkolí
loni utržil 5,7 miliardy korun, což je o 23,5 %
více než v roce 2007. 

Do více než 70 zemí světa po-
slala bohumínská společnost
přibližně 260 tisíc výrobků. V loňském roce 
firma zaměstnávala 1 147 zaměstnanců, čímž se
řadí mezi největší zaměstnavatele v Moravsko-
slezském kraji. 

»Dá se říci, že plán byl splněn či překročen ve
všech bodech. Firma naplnila strategii, kterou je ori-
entace na složitější výrobky s vyšší přidanou hodno-

tou. Rok 2008 byl také ve znamení růstu cen vstu-
pů,« řekl finanční ředitel Bonatrans Group, 
a. s., Václav Papřok.

K vyššímu objemu tržeb pomohlo rozšíření
pracovního týmu. Průměrný stav zaměstnanců

narostl ve srovnání let 2008 
a 2007 o 12,5 %. Produktivita
práce představuje excelentních

5 milionů korun na jednoho zaměstnance. Na
plán roku 2009 se firma dívá střízlivě. »Celosvě-
tová krize se dotýká všech. Nelze předpokládat, že se
výborné výsledky roku podaří zopakovat. Nicméně si
myslím, že rok 2009 nebude špatný, jen nebude tak
dobrý, jako rok 2008,« dodal Václav Papřok. 

Pavel SOBOL

podnikání

A právě jeden z těchto po-
sudků leží nyní na radnici a je
do 13. března veřejnosti pří-
stupný. Každý, kdo do něj
chce nahlédnout, může na zá-
kladě takto získaných infor-
mací podat k tomuto posudku
své vlastní vyjádření.

Předmětem dnešního po-
sudku je investiční záměr mo-
dernizace stávající technologie
v jedné z výrobních hal v areá-
lu ŽDB Group. Dvě stávající
linky chce firma nahradit no-
vými, modernějšími, z menší-
mi dopady na životní prostře-
dí. Velmi rámcový popis vlast-
ní realizace praví, že stávající

patentomosazovací linky, pra-
cující na principu izotermické-
ho kalení drátu v olověné lázni
a pomosazování na bázi elekt-
rochemického pokovení v kya-
nidovém roztoku, budou na-
hrazeny jednou novou linkou,
která provádí patentování do
fluidního lože se současným
termodifúzním vyloučením 
iontů zinku a mědi na povrchu
drátu. Kapacita linky se touto
modernizací téměř zdvojnáso-
bí, ze současných 9,1 tisíc tun
na 16 tisíc tun ročně.

Veřejnost se může k posud-
ku, který vydalo ministerstvo
životního prostředí, seznámit
na odboru životního prostředí
a služeb, kancelář 213 (212,
215) nebo na internetové ad-
rese www.cenia.cz/eia, pod kó-
dem záměru OV9090. (red)

ekologie

Vyjádřete se k nové patentomosazovací lince
Posudek na dokumentaci vlivů na životní prostředí je věc,

která podléhá připomínkování veřejnosti. Každý větší inves-
tiční záměr některé z firem ve městě je doprovázen žádostí
o posudek, který vypracovává odborná nezávislá firma. 

Emisní stropy
zdrojům prachu

Okamžitě poté, co novela
zákona o ochraně ovzduší
nabyla účinnosti, zahájil
krajský úřad Moravskoslez-
ského kraje řízení, které sta-
noví emisní stropy nejvý-
znamnějším zdrojům prachu
(tuhé látky).

Krajský úřad zahájil 10. úno-
ra správní řízení s hutními
společnostmi Arcelor Mittal
Ostrava, a. s., a Třinecké žele-
zárny, a. s., ve věci stanovení
emisního stropu pro zdroje
znečiš�ování ovzduší, produ-
kující více jak 30 tun prachu
(tuhých látek) za rok. Jedná se
o 29 zdrojů znečiš�ování ovzdu-
ší, které se nacházejí v hutních
provozech. Tyto zdroje musí
dle novely zákona o ochraně
ovzduší snížit emise prachu
minimálně o 30 % do 9 let.

Krajský úřad naplnil dikci
novely zákona o ochraně o-
vzduší a již te� bilancuje jaký
dopad bude mít. »V současné
době krajský úřad reguluje stano-
venými emisními stropy v integro-
vaných povoleních více než dvoj-
násobek zdrojů, než je stanoveno
novelou zákona o ochraně ovzdu-
ší. Zpřísněním požadujeme, aby
bylo realizováno v kratším časo-
vém období, a to do zhruba 3 let,
což bylo projednáváno mnohem
dříve před účinností novely« sdě-
lil první náměstek hejtmana
kraje pan Miroslav Novák.

Dagmar PACUTOVÁ

Ilustrační foto archiv OKA

Pozor na falešnou
kontrolu

Došlo k odcizení průka-
zu zaměstnance města zně-
jícího na jméno Marcela
Mitková. Průkaz opravňu-
je držitele k provádění
kontrol v bytech. Pacha-
tel, který průkaz odcizil, 
se může pokusit průkaz
zneužít například ve snaze
vstoupit do bytu za úče-
lem krádeže. Pokud osobu
neznáte z dřívějška, v žád-
ném případě ji nepouštěj-
te dovnitř. Každé vaše 
podezření hlaste městské
policii na telefoní číslo 156.

(red)
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Bohumínská Dívka roku 2009 
(Dokončení ze str. 1)
Několik děvčat ve volné dis-

ciplíně dalo před tancem před-
nost hudebnímu nástroji  nebo
boxu. Bohumín je znám tím, že
většina dívek tančí v některém
z tanečních souborů Radost ne-
bo Kates. Proto hra na housle,
didgeridoo (čti didžeridů) nebo
klarinet byly příjemným zpest-
řením. Neobvyklé bylo také za-
pojení tatínků do vlastní soutě-

že. Dva otcové ve volné discip-
líně doprovázeli své dcery na
hudební nástroj. V porotě letos
zasedli tři muži a dvě ženy, je-
jím předsedou byl tradičně
Zdeněk Veselý. Ten také vyhla-
šoval výsledky a předával šerpu
a korunku nové Dívce roku
2009 Veronice Wybraniecové.
Všechny tři vítězky dostaly dár-
ky sponzorů, bez pozornostíne-
odešla ani zbývající děvčata.

»Být v porotě obdobných soutě-
ží je náročná záležitost. Sál je plný
kamarádů a rodinných příslušníků
soutěžících a pro ně je ›ta jejich‹
tou, která je nejlepší a měla by zví-
tězit. Letošní soutěž byla značně
vyrovnaná, děvčata se překonáva-
la a publikum bylo korektní, přá-
telské a povzbuzovalo všechny sou-
těžící. Zvláštností byla volná dis-
ciplína, v níž se nejen tančilo a zpí-
valo, ale i boxovalo, a tři dívky
pěkně hrály na hudební nástroje.
Na vítězce se téměř jednoznačně
shodli všichni porotci. Ocenění však
patří všem devíti dívkám za odvahu
překonat trému, nebát se vystoupit
před ostatními a dokázat si, že jsem
zvítězila sama nad sebou,« řekl při
vyhlašování výsledků předseda
poroty Zdeněk Veselý.

»Děkuji všem mladým soutěží-
cím slečnám, všechny získaly dob-
rou zkušenost. Všimla jsem si ka-
marádské soudržnosti mezi dívka-
mi, když se jejich ruce před vyhlá-
šením výsledků poprvé před zraky
všech přítomných spojily v řetěz.
Ale život je krásný a snad se i tyto
dívky se naučí proplouvat každo-

denními životními povinnostmi 
a radostmi,« komentovala sou-
těž i závěrečné oceňování orga-
nizátorka soutěže Hana Taško-
vá. 

Ředitelka Domu dětí a mlá-
deže spolu s organizátorkou
soutěže Dívka roku 2009 vyjád-
řily na závěr poděkování všem,
kteří se na uspořádání podíleli:
»Za oceněné dívky a taky za dům
dětí a mládeže děkujeme sponzo-
rům BSK Metal, Elektro Palka,
Bospor, Elektro Dendis, Restaurace
Maják - Roman Kwaśný, Koberce
Trend - Ondřej Maslonka, Náby-
tek Domov - manželé Zelkovi, textil
Iveta - Jindřich Kloda, Miss Cosme-
tic, květinářství - Jana Zvonařová,
společnost Oriflame - Jana Van
Coppenolle a město Bohumín.« 

V sále se tlačilo na židlích ví-
ce než sedmdesát diváků, kteří
všech devět soutěžících nadše-
ně podporovali. Možná by moh-
li organizátoři uvažovat o umís-
tění příštího ročníku soutěže
do většího sálu, například do
kina K3 nebo koncertního sálu
Základní umělecké školy. Ně-

Š�astná dvojice je z Rychvaldu, ale pro
rozhovor jsem si odskočil z redakce přes ná-
městí do agentury K3, kde Radana pracuje.
Má první slova byla samozřejmě gratulace.
Otázky pak už samy padaly a Radana je ne-
stačila zodpovídat.

Jaká byla vaše první reakce po vyhlášení 
výsledků?

Když začali pořadatelé vyhlašovat pořadí
od třetího místa, byly to úplně jiné dvojice,
než jsem předpokládala. Missis Čechy se
vůbec neumístila na předních místech.
Když vyhlásili naše jména, byla jsem hod-
ně, hodně nadšená. Daniel mi pak řekl, že
se mu chtělo zakřičet z plných plic huráááá-
áá. Měl tak krásný pocit.

Začněme od začátku, jak a kde probíhala 
příprava a vlastní soutěž?

Finále probíhalo v chomutovském diva-
dle, kde se odehrávaly všechny zkoušky a�
už kamerové, zvukové nebo choreografie.
Zúčastnilo se ho deset dvojic. Maminky za-
čínaly ráno v šest a končily večer, děti měly

Maminkou roku se stala Radana
Aerobic ve strhujícím rytmu zvládla zejména děvčata z tanečních souborů.

Zaměstnankyně bohumínské agentury K3 Radana Vozňáková se svým synem Dani-
elem získala titul Missis 2009 v celostátním finále soutěže, která volí nejsympatičtější
dvojici maminka a syn nebo maminka a dcera. 

převlekem byl kouzelnický kostým a krátká
hra na flétnu. Tuto disciplínu jsem mohla
pouze sledovat, předváděly ji děti zcela sa-
mostatně. Danielovi se všechno náramně
povedlo, celou dobu se hezky usmíval a své
vystoupení si užíval. Ve volné disciplíně
jsme měli s Danielem připraveno minutové
kouzlení ve vystoupení Kalupinka a klaun.
Se synem jsme se připravovali velmi pocti-
vě, říkali jsme si, když jsme se už dostali až
do finále, neponecháme nic náhodě.

Kdo vám připravoval kostýmy?
Něco jsme koupili, nebo si nechali ušít,

ale většina kostýmů je z naší domácí dílny.

Jaké bylo ocenění pro vítěze soutěže?
Já jsem dostala šperky - zlatý prstýnek od

hejtmana kraje Jaroslava Palase, zlatý náhr-
delník od ředitele odboru komunikace Se-
veročeských dolů Rudolfa Kozáka, luxusní
náramkové hodiny od generálního ředitele
společnosti Stavební řemesla Antonína Zema-
na. Daniel měl radost z obrovských i malých
plyšáků, protože plyšové hračky má moc rád. 

Vy jste nedostala korunku?
Samozřejmě ano, mám ji natrvalo doma 

a její kopie se vydražila okamžitě při soutěži
za 51 tisíc. Celkem bylo ze soutěže předáno

svůj vlastní dozor a na zkoušku je přivedli
až v devět hodin. Po celou dobu, od úterý až
do sobotního finále byl s námi moderátor
pořadu Martin Dejdar, režisér, pracovníci
pořadatelské agentury, celý štáb lidí z tele-
vize, všichni byli velice příjemní a milí. Pří-
prava v divadle byla sice náročná, ale máme
hezké zážitky a zkušenosti. 

To znamená, že se finále vysílalo v televizi?
Ne sice v přímém přenosu, ale ze zázna-

mu v neděli odpoledne.

Přijel vás někdo do Chomutova podpořit?
Dvacet nadšenců z rodiny a přátel přijelo

za námi do Chomutova a vytvářeli kulisu,
za kterou jim moc děkuji.

Která disciplína byla, podle vás, rozhodující pro
vaše hodnocení?

Ze tří disciplín to byla modní přehlídka 
a volná disciplína. V první syn předváděl
zcela sám tři kostýmy a měl co dělat, aby se
stačil za tu krátkou dobu převléknout. Nej-
prve ukázal školní módu, následoval
kostým sportovní - fotbalisty, a posledním
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Morčák velký (Mergus merganser)
Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (38)

Morčák velký je o poznání větší než kachna
divoká. Samec je ve svatebním šatu bílý s čer-
ným hřbetem a hlavou; ta má navíc tmavoze-
lený lesk. Za letu se zdá být bílý a velmi dlou-
hý. Kačer v prostém šatu a samice mají červe-
nohnědou hlavu, ostře odlišnou od šedobílé-
ho opeření těla. Obě pohlaví mají tenký 
červený zobák se silně zahnutou špičkou.

Kačeři morčáků tokají od února a kachny již
od března prohlížejí dutiny stromů poblíž vod,
kde nejraději hnízdí. Hnízdo bývá umístěno ob-
čas až 1 kilometr od vody. Vajec mají průměrně
devět, ale jedna samice může vysedět až 16 
vajec. Někdy jedna samice vodí najednou mladé
ze dvou snůšek. V roce 2002 jsem na Odře po-
zoroval samici vodící nejméně 21 mlá�at.

Kachňata se objevují obvykle od počátku
května. Ihned po vyklubání dovedou pomocí
svých zobáčků, drápků a pahýlků křídel šplhat 
i několik metrů. Ze stromů seskočí i z velké výš-
ky bez úhony, ale některé matky je snáší dolů
vzduchem na zádech. 

Morčák velký dokáže plavat i v silném prou-
du. Loví rybky dlouhé asi jako prst, na jaře i žá-
by. Na mělčině chytá rybky tak, že je tlučením

Samice morčáka s mládětem. Foto: Jakub Stančo

a Vozňáková se synem Danielem

Missis 2009 Radanu Vozňákovou se synem Danielem korunovali Rudolf Kozák, ředitel odboru 
komunikace Severočeských dolů, a.s., (vlevo) a Antonín Zeman, generální ředitel společnosti 
Stavební řemesla - ZEMAN, s. r. o. Foto: agenturní

Ve volné disciplíně letos diváci viděli
také hru na didgeridoo, hudební
nástroj vydlabaný z větve stromu. 

pro účely dětských domovů, katolické cha-
rity a nemocnic 231 tisíc korun.

Pro Rychvald i pro Bohumín je to velká událost,
protože Miss ani Missis odtud ještě nevzešla.
Naposledy si pamatuji na Šárku Sikorovou,
která se v roce 1999 stala Nejsympatičtější dívkou
a 1. vicemiss v soutěži Miss České republiky.

Jsem patriotkou Bohumína i Rychvaldu.
V Bohumíně jsem se narodila a nějaký čas
zde s rodiči bydlela.

Jak toho vítězství využijete?
Spolu s Danielem jsme byli dětskými do-

movy požádáni, abychom je navštívili, pře-
devším dětské domovy v Ostravě a okolí.
Rádi přání splníme a předvedeme navíc ně-
jaká kouzelnická vystoupení. Nakoupíme
také sladkosti a snad uděláme alespoň ně-
komu radost. Je to milá povinnost, kterou
co nejdříve naplníme. Ale život jde dál, bu-
du se dále starat o dítě, vařit, uklízet.

Vyplývá z vašeho vítězství také nějaká další 
příležitost?

Daniel dostal nabídku na natočení tele-
vizní reklamy, ještě není nic dohodnuto,
producenti se ozvou. Pokud to nebude pro
něho příliš zatěžující, přijmeme nabídku.

František KREJZEK

křídel zažene do malé zátoky a vyloví je zobá-
kem, opatřeným zoubky.

Morčák velký patří k chráněným druhům.
Donedávna v Česku pouze přezimoval, ale počí-
naje rokem 2000 vznikla nová hnízdní populace
na dolních tocích Odry a Olzy. V PP Hraniční
meandry Odry vyhnízdí každoročně několik pá-
rů. Na úseku mezi dálničními mosty ve Vrbici 
a Starém Bohumíně morčáci velmi rádi osídlují
budky, které jim tu na stromy vyvěšuje »tým«
Jaroslava Kubenky z Ostravy-Antošovic. Jejich
stavy ohrožují při hnízdění kuny. Samostatnou
kapitolou jsou neukáznění myslivci.

Jiří ŠUHAJ

kteří návštěvníci si neměli kam
sednout a vstupy do sálu byly
obležené stojícími diváky. Dobře
organizovaná a hojně navště-
vovaná akce, kterou již několik
let Dívka roku je, by si zaslouži-
la větší prostor. 

Text a foto: František KREJZEK
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pozvánky

Na zimní stadion 
s permanentkou

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

Běh do schodů Penzionu ve věži
Bospor Bohumín, a. s., a Gymnázium Františka Živného při-

pravují na pondělí 2. března už 4. ročník Běhu do schodů. Od
11 hodin bude ve vestibulu plaveckého bazénu probíhat pre-
zence, ve 12 hodin vyběhnou první běžci do 187 schodů. Běží
se ve čtyřech věkových kategoriích. Veškeré informace k běhu
získáte na čísle 603 922 943 nebo palka.k@gym-bohumin.cz.

(red)

Halová atletická sezóna se blíží ke konci

Nejdříve se v Olomouci 
a v Bratislavě uskutečnilo
mistrovství Moravy a Slezska.
V něm nejlépe obstáli v kate-
gorii dorostu Lukáš Halaj - 1.
místo v běhu na 800 m časem
2:01,02 min a 2. místo v běhu
na 400 m časem 53,83 s. Mi-
chal Stuchlík obsadil 2. místo
v sedmiboji ziskem 3912 bodů
a ve stejné disciplíně Ondřej
Kratochvíl 4. místo. Michal
Perutka v běhu na 1500 m ča-
sem 4:41,95 min. doběhl na 
5. místě.

V kategorii žactva Martin
Perutka získal 2. místo v běhu

na 300 m časem 41,83 s a 2.
místo v běhu na 800 m časem
2:14,69 min. 

Následně se v Praze konalo
mistrovství ČR dorostu. Také
zde jsme díky dobrým výko-
nům získali nejen medaile, ale
i řadu dalších slušných umís-
tění. Lukáš Halaj získal stříbr-
nou medaili za 2. místo v běhu
na 800 m kvalitním časem
1:58,83 min., Ondřej Chylek
si došel pro bronzovou medaili
v chůzi na 5 000 m časem
29:13,43 min. Michal Stuchlík
skončil na 4. místě (mezi spe-
cialisty) ve skoku o tyči výbor-

ným osobním rekordem 405
cm a na 6. místě v sedmiboji
ziskem 4081 bodů a Ondřej
Kratochvíl byl v sedmiboji na
12. místě. Oba sedmibojaři
překonali své osobní rekordy.
K zakončení halové sezóny
ještě chybí mistrovství ČR žac-
tva, které se uskuteční od 28.
února do 1. března v Praze. Na
něm bude startovat Martin
Perutka. 

A ještě malý dodatek. V měst-
ském kole ve skoku vysokém
(viz článek v OKU v minulém
čísle) zvítězili ve všech čtyřech
kategoriích žákyň i žáků členo-
vé našeho atletického klubu.

Zdeněk VESELÝ, předseda
Atletického klubu Bohumín

Dosavadní průběh sezóny je pro atlety Atletického klubu
Bohumín úspěšný. 

Bobeš hostil v rámci mul-
tikulturního projektu »Slova
nejsou důležitá 2« během
svého organizovaného pla-
vání rodičů s dětmi také ro-
diny cizinců s dětmi a rodiče
z partnerských center Sluníč-
ko Karviná a Chaloupka Os-
trava. Všichni dospělí i děti si
tak mohli nejen užívat vod-
ních radovánek v našem bá-
ječném aquacentru, ale také
si vyměnit rodičovské zkuše-
nosti a nápady.

Hosté ocenili, jaké krásné
zázemí ke sportovním aktivi-
tám s nejmenšími mají rodiče,
kteří na plavání s Bobešem do-
cházejí pravidelně. Pokud má-
te ve svém okolí cizince, infor-
mujte je prosím o tomto probí-
hajícím projektu. Více infor-
mací na www.bobescentrum.cz.
Projekt je podpořen grantem 
z Islandu, Lichtenštejnska 

Mezinárodní povídání při šplouchání

a Norska v rámci Finančního
mechanismu EHP a Norského
finančního mechanismu pro-
střednictvím Nadace rozvoje
občanské společnosti.

Tímto bychom chtěli podě-
kovat kolektivu aquacentra za

vstřícný přístup během našich
organizačně náročných akti-
vit, a to nejen v průběhu toho-
to mezinárodního setkání. 

Za rodiče a děti 
Petra KALICHOVÁ, 

CMR Bobeš

Volejbalový maratón
Oddíl odbíjené TJ Sokol Bo-

humín zve všechny na volejba-
lový maratón v tělocvičně Do-
mu dětí a mládeže Bohumín.
Hrát se bude po celou noc 
z 6. na 7. března, od 18 do 15
hodin. Přihlásit se můžete do
4. března e-mailem na adresu
michal.cieslar@seznam.cz ne-
bo přímo na místě maratónu 
v den konání. Startovné je 50
korun za osobu a platí se až při
příchodu na sportoviště.

(red)

Děkujeme sponzorům
hasičského plesu

První ples Sboru dobrovol-
ných hasičů Kopytov uspořá-
daný  po několika desítkách let
se mimořádně vydařil. Plesu
se 31. ledna zúčastnili i hosté 
z družebních sborů SDH Dět-
marovice a OSP Gorzyce (z Pol-
ska). Celá akce proběhla v přá-
telském a domácím prostředí
sálu PZKO Bohumín. 

Poděkování patří sponzo-
rům Elišce Václavíkové, Pavle
Skokanové, Margaretě Ta-
vandzi-Doležalové, Elektro
Palka, městu Bohumín, Koo-
perativě, Bochemii, občanské-
mu sdružení Bart, firmám Gi-
gatech, Thermitron, Rybenka,
potravinám Hamkrám, Gast-
rocentru pana Mikesze, Elekt-
ru Gavroň, Dárečkovu, žele-
zářství pana Bukovického,
SDH Dětmarovice, Domovu
důchodců Petřvald a PZKO
Bohumín. (mlyn)

Chvilková slabost 
s Maciuchovou 
a Brzobohatým  

Hana Maciuchová a Rado-
slav Brzobohatý se představí 
v kinosále K3 Bohumín s ang-
lickou hrou ze současnosti
Donalda Churchilla nazvanou
Chvilková slabost ve středu 11.
března od 19 hodin. Děj hry
slibuje napětí i humorné situ-
ace. Rozvedení manželé se set-
kávají na letním sídle, aby si
rozdělili společný majetek. On
čeká dítě s o čtyřicet let mladší
ženou, ona má před sňatkem 
s úspěšným obchodníkem. Vše
ale dopadne jinak, vzniká ne-
spočet komických situací. (kab)
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Bývalý hotel Scholz je v dobrých rukou

Tato příprava není samoú-
čelná, majitel chce uvést ob-
jekt do původního stavu. Zchát-
ralá budova však pohltí mno-
ho času, sil a financí. Hlavním
nepřítelem je vlhkost. Moder-
ní stavební technologie i sa-
nační metody, o kterých Noga
hovoří, jsou však podle něj zá-
rukou dobrých výsledků. O dal-
ších osudech domu číslo 150 ve
Starém Bohumíně vypráví sám
majitel Marek Noga.

Informace o historii tohoto do-
mu jsem hledal spolu s Janem Teis-
trem. Například na katastrálním
úřadě jsou dochovány nejstarší
zápisy do katastru z roku 1886 
a evidují hotel Scholz manželů
Scholzových. Ještě před nimi však
vlastnil budovu Karel Halenta.
Na mapě z roku 1830 byl tento
objekt již zakreslen. Z roku 1893
pochází druhá část domu, která
je o něco vyšší.

Než Marek Noga začal s re-
konstrukcí, nechal provést dů-
kladnou revizi statiky, zjistil
původ zvlhlého zdiva v prvním
patře a stanovil postup pří-
pravných prací. Teprve pak

mohl zadat projekt obnovy
historické budovy. 

Na fasádě ze dvora rostly stro-
my, byly tam zborcené střechy pří-
stavků a zatékalo dovnitř, bylo
nutné zařídit staveniště, oklepat
všechny omítky. Nejdůležitější
práce začaly v prvním patře. Po
odstranění podlah jsem vespod ob-
jevil směsici hlíny, štěrku, škváry 
a nejrůznějších stavebních odpad-
ků, které zde desítky let nasávaly
vlhkost a zpětně ji předávaly obvo-
dovému zdivu. Za minulý rok bylo
odsud odvezeno 244 tun suti.

Marek Noga nemluví o ni-
čem jiném, než o tom, jakým
způsobem je
připraven sa-
novat popras-
kané klenby, vyměnit části
vnitřního zdiva zeslabené ne-
citlivým uložením elektroin-
stalace, vodoinstalace, topení
a dalšími devastujícími zásahy
v období socializmu. Pak na
chvíli zapomíná na truchlivou
minulost domu a vede mě 
k velké zajímavosti, kterou v do-
mě objevil. Jedná se o topeniš-
tě velkého krbu, který pro

panstvo vytápělo hlavní sál.
Do krbu se přikládalo z chod-
bičky, která byla z opačné stra-
ny místnosti. Topeniště je pro-
stor asi tři metry dlouhý a me-
tr osmdesát vysoký, obezděný
tak, aby teplo na užitkové stra-
ně sálalo do pokoje a špína 

a nepořádek ko-
lem topení byl
hostům skryt.

Tento systém vytápění zacho-
vám a restauruji nejen jako histo-
rický detail, ale bude fungovat
stejně, jako před mnoha lety. Ale
kromě interiérových záležitostí
mě trápí vyřešení problémů na-
příklad ochrany fasády a zdiva
před odstřikující vodou a nečisto-
tami z komunikace, rozdílnost ú-
rovně terénu příjezdové silnice 
a vjezdu do dvora. Úroveň původ-
ní komunikace byla o jeden metr
níž, než je dnes. Nádherné klenby,
jsou vesměs popraskané, musím je
zpevnit, nejprve chemií, pak zavě-
šením na kari sítě a nakonec klíno-
váním. Chci na všech stropech za-
chovat strukturu cihlového zdiva.

Ve vnitřních i obvodových
zdech jsou patrny všechny ne-
citlivé zásahy do stavby. Ně-
které části zdiva jsou již tak zvět-
ralé a zničené, že majitel musí
postupně cihlu po cihle odstra-
nit, dozdít vybranou část a stej-
ně pokračovat po celé délce stě-
ny. Jinak by zde mohlo dojít ke
zborcení klenutého stropu.

Naštěstí mám v rodině zázemí
stavební firmy, která sanaci po-

stupně provádí. V létě se pustíme
do snesení střechy a krovu, který se
musí celý obnovit. Zachovalé trá-
my a prvky se stopami původních
tesařských značek použiji v interié-
rech jako dekorace. V podkroví
vznikne jeden velký byt, pod ním
kancelářské prostory pro rodinnou
firmu. V přízemí projekt počítá se
třemi nebytovými prostorami. Dva
budou ve starší části budovy a je-
den větší v té mladší části.

Starobohumínští, podle slov
Marka Nogy, ho chodí po-
vzbuzovat v jeho práci, jsou
nadšeni jeho záměrem ucho-
vat budově historický vzhled. 

Kdykoliv se tady zdržuji déle
než hodinu, vždy sem zavítá ně-
kdo ze Starobohumínských, vy-
právějí mi o historii hotelu
Scholz, vzpomínají na to, když
tady byla restaurace, hotel, klu-
bovny, velký sál a další proměny
v čase. Prosím všechny pamětní-
ky, kteří by mi mohli o tomto do-
mu cokoliv nového sdělit, nebo
mají někde původní části interié-
ru, které by později mohly sloužit
jako výzdoba domu, aby se na mě
obrátili, budu jim nesmírně vdě-
čen. Každá drobnost bude pro
mne zajímavá. Je nádherné dát
znovu do původního stavu dům,
který znalo mnoho lidí a vzpomí-
nají na něj. Těší mě to a chtěl
bych všem přátelům ze Starého
Bohumín poděkovat za morální
podporu a občasnou sousedskou
výpomoc.

František KREJZEK

»Je nádherné dát znovu do původního stavu dům, který znalo mnoho lidí a vzpomínají na něj«, říká Marek Noga

Objekt, kterému se říká Myslivna tvoří dvě stavby, starší je ta nižší, 
vyšší je mladší snad o šedesát let. Foto: František Krejzek

Marek Noga ukazuje, do jaké výše nad klenbou stropu byl zásyp.

V roce 2007 město po opakovaném licitačním řízení proda-
lo objekt na Slezské ulici ve Starém Bohumíně. Místní znají
tento dům pod původním názvem hotel Scholz, později jako
restauraci Myslivna. Vloni zmizela z fasády omítka a cihlové
zdivo zatím svítí červeně do ulice. Schůzka s Markem Nogou,
majitelem bývalého hotelu, který stojí v památkové zóně, byla
více než informativní. Mladého muže rekonstrukce objektu
doslova pohltila. Nechal si vyhledat dobová fakta historikem
Janem Teistrem, pídí se po starých fotografiích, sbírá původ-
ní interiérové vybavení hotelu...

oko chvál í



14 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  4  /  2 0 0 9

Ples městského 
úřadu se moc líbil

Jako vydařený hodno-
tili návštěvníci reprezen-
tačního plesu městského
úřadu jeho program a prů-
běh. Vyprodaný sál kul-
turního domu ŽDB naa-
ranžovala a program při-
pravila agentura K3. Aby
se náklady alespoň tro-
chu vrátily, výzdoba po-
sloužila i plesu Bonatrans,
a. s., který proběhl na stej-
ném místě o týden poz-
ději. »Pro zajímavost, na
dekorace bylo použito 3 ki-
lometry látek, 92 reflekto-
rů,« sdělil ředitel agentu-
ry K3 Karel Balcar. (frk)Foto: Jiří Rozsypal

Uplynulý rok v bohumínské nemocnici

Nutno zmínit a poděkovat všem hlav-
ním partnerům za korektní a vstřícný po-
stoj k naší nemocnici, především našemu
majiteli a provozovateli, tedy městu Bo-
humín a dalším sponzorům v čele s ŽDB
Group, a. s., Bonatrans Group, a. s., Stel-
mar, s. r. o., Vanesta reklama, s. r. o., Beka-
ert, s. r. o. Bez podpory všech těchto sku-
pin bychom nemohli naplňovat naše hlav-
ní poslání, kterým je »dobro pacienta«.

Na počátku roku 2008 proběhla rekon-
strukce jednotky intenzivní péče (JIP) in-
terního oddělení. Hlavním cílem bylo od-
loučení JIP od rušného oddělení a vytvo-
ření zcela samostatné jednotky, poskytují-
cí maximální komfort klientům a zdravot-
nickému personálu (viz foto). Prostory stá-

vající JIP jsou větší, s dostatkem denního
světla, klidu, samostatnou kuchyňkou 
a sociálním zařízením. 

V letních měsících proběhla v nemocni-
ci rozsáhlá rekonstrukce a modernizace
dvou lůžkových stanic interního oddělení.
Hlavním smyslem byla především změna
dispozičního řešení, snížení počtu lůžek
na jednotlivých pokojích. Nyní na odděle-
ních, která jsou barevně odlišena, jsou
jednolůžkové, dvoulůžkové a maximálně
třílůžkové pokoje s vlastním sociálním za-
řízením. Součástí těchto stavebních úprav
v pavilonu B bylo i vybudování nového
výtahu, který nemocnici napomáhá ke
snadnější a rychlejší přepravě pacientů. 
V současné době naše interna patří mezi

ta oddělení, která poskytují pacientům 
i zdravotnickému personálu maximální
komfort, moderní zázemí, a která odpoví-
dají současným požadavkům na poskyto-
vání zdravotní péče. 

Ve druhé polovině roku na Středisku
zdravotnických služeb (poliklinika, ulice
Čáslavská) zahájila svůj provoz nová všeo-
becná interní ambulance BMN, a. s., po-
skytující klientům standardní služby. Po
měsících jejího fungování lze konstatovat,
že ordinace je pro nemocnici velkým pří-
nosem. Denně zde procházejí pacienti, je-
jichž zdravotní stav řeší vedoucí lékař Ja-
romír Mikula. 

Na 80 hostů z Bohumína, Orlové, Kar-
viné, Ostravy, Hlučína a okolí se sešlo 8.
října 2008 na Zámku Petrovice u Karviné,
kde se uskutečnil další ročník Odborného
lékařského semináře BMN, a. s., tento-
krát na téma »Zobrazovací metody v kar-
diologii«. Součástí programu semináře by-
ly vědecké přednášky specialistů z kardio-
centra Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec.
Prezentace byly na vysoké odborné úrov-
ni, doplněné vlastními poznatky a zkuše-
nostmi lékařů získanými během jejich
dlouholeté praxe. Seminář byl posluchači
i přednášejícími velmi kladně ohodnocen. 

Rok 2009 by pro nemocnici, z hlediska
investičních akcí, měl být opět produktivní.
Je naplánováno několik stavebních úprav,
finanční prostředky budou investovány ne-
jen do nemovitého, ale i do movitého ma-
jetku (zdravotnická přístrojová technika,
dovybavení pacientských pokojů) a rovněž
do mezd zdravotnického personálu. Samo-
statná realizace těchto plánů je závislá na
finančních možnostech organizace, na vy-
rovnaném hospodaření a na spolupráci 
s majitelem - městem Bohumínem.

Dagmar GATTNAROVÁ

Uplynulý rok byl z hlediska modernizace a rekonstrukce pro Bo-
humínskou městskou nemocnici, a.s., rokem úspěšným. Podařilo se
uskutečnit mnoho naplánovaných stavebních úprav, zakoupit nové
zdravotnické přístroje, doplnit technické vybavení a tím neustále
zvyšovat efektivitu, úroveň poskytované léčebné a ošetřovatelské péče.

Poděkovaní 
zdravotníkům

Na gynekologickém oddělení bohumín-
ské nemocnice jsem 29. ledna podstoupila
menší zákrok. Setkala jsem se zde s velice
milým přijetím. Po celou dobu mého krát-
kého pobytu se všichni chovali ochotně 
a vstřícně a nikdy neopomněli přidat
ÚSMĚV. Sestřičky i ošetřovatelky se velice
citlivě chovaly k pacientkám i po větších
zákrocích. Je vidět, že personál gynekolo-
gického oddělení je na vysoké úrovni, jak
profesionální, tak také lidské. Základní
hodnotu nemocnice - dobro pacienta - tak
realizují v každodenní praxi. Chtěla bych
jim ještě jednou poděkovat za péči, které
se mi dostalo, a popřát všem hodně zdraví
a pohody. Zdeňka J., Ostrava

Foto: Mirka Hrbáčová
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No ano. Už tehdy tu byl do-
mov důchodců, v protějším ro-
hu ulička vedoucí ke kostelu.
Na most vedla přímá cesta,
kterou pak zrušili před 20 lety
kvůli kamionům…

Ta cesta tady opět je. Opět
můžeme jet přímo do Polska 
a také sousedé z Chalupek 
k nám. Kamiony jezdí po no-
vém mostě kousek odtud a pak
po nové dálnici.

Ale podél této uličky stávaly
kdysi malé staré domy. Te� ta-
dy stojí tři nové budovy s desít-
kami nových bytů.

Vytahuji kufr z auta a jdu se
ubytovat. Nový hotel? Ale ne,
již v předminulém století tady
býval hostinec. Když jsem byl
malý, říkali mu »Pod zeleným«.
Chodil jsem sem do tanečních.
To až po revoluci postupně
zchátral. Soukromí vlastníci 
z něj udělali vietnamskou trž-

nici. Ještě že jej město koupilo 
a opravilo. Je tu nyní moderní
hotel, restaurace a kavárna, ale
také muzeum 
a fitcentrum.
A dají se tu
půjčit kajaky, na kterých lze
plout po meandrech Odry. 
A taky kola, abyste se mohli
projet cyklostezkou podél me-
andrů a novou lávkou přes Olši
v Kopytově zajet až do Polska.

Posadím se v příjemné ka-
várně a objednám si čaj. Zálib-
ně si prohlížím vybavení a in-
teriér. Mají zde i noviny a časo-
pisy. Nejen nové, ale také ně-
kolik archivních ročníků bohu-
mínských městských novin Oko.
Listuji jimi. Ročník 2009. A vi-
da, píše se tady právě o Starém
Bohumíně. Popíjím čaj a čtu: 

»Dlouhodobě se snažíme, aby se
město rozvíjelo rovnoměrně. Aby
byli spokojeni všichni občané, 

v centru i městských částech. Aby
se jim zkrátka v Bohumíně dobře
žilo. Není to jednoduché. Někde
město vlastní spoustu budov, pro-
stranství, pozemků, a proto zde do
svého majetku investuje více. Něk-
teré stavby jsou sice umístěny 
v městských částech, ale slouží všem
občanům. Je proto jasné, že na
skládku v Záblatí ukládáme odpa-

dy všichni, na
čistírnu odpad-
ních vod v Šuny-

chlu jsou sváděny odpadní vody za
všech částí, by� naopak samotný
Šunychl ještě odkanalizovám není.
Také do nemocnice si jdeme lehnout,
a� jsme odkudkoliv. Starobohumí-
ňák tady výhodu a přednost nemá.
I kino či bazén máme jen jeden. 

Každý rok sledujeme výdaje na
jednotlivé městské části a snažíme
se být spravedliví. 

Jen ve Starém Bohumíně nebyli
nikdy spokojeni. Trauma z chyb-
ného rozhodnutí tamních radních
před více než 160 lety, kdy odmítli
nádraží a město se pak rozvíjelo
jinde, se stále projevuje. Ale mož-
ná, že oprávněně, a Starý Bohu-
mín si pozornost zasloužil. Už jen
proto, aby nebyl jen »Starým«. Je

zde již zmíněná nemocnice, něko-
lik domů s pečovatelskou službou,
Domov Jistoty. 

Jak bude tato městská část vy-
padat za několik let? Ještě letos bude
náměstí opět napojeno na starý most,
vrátí se přímé spojení s Polskem.

V novém domě bude 13 nových
bytů. Rodiny s dětmi z těchto bytů
zajistí obsazení opravené školy 
a školky. Ale v dalších letech bu-
dou následovat další dva domy, o-
prava Národního domu, náměstí...

Je krásný večer, jdu se projít
po náměstí. Nová kamenná dlaž-
ba, to muselo stát peněz. No jo,
památkáři, ti si toho navymýš-
lejí. Procházím kolem krásně o-
praveného domu č.p. 45. Kdysi
patřil neznámým vlastníkům 
a rovněž chátral. Město jej
koupilo stejně jako Národní
dům a opravilo. Pokouším si
vzpomenout, ve kterém roce to
bylo. 2008, nebo 2009? Už ne-
vím. Zato povodeň si pamatuji
naprosto přesně, ta byla roku
1997. Přesně deset let poté do-
stali hasiči nové auto. Všechno
je tu nějaké nové. Ještě že ná-
zev zůstal: Starý Bohumín. 

Petr VÍCHA, MO ČSSD

pol i t ika

Vidíte řešení v tom, aby se 
rozšiřoval okruh zdravotnických
zařízení, kde se k takovému 
kroku přistoupí? 

Správným řešením současné
situace, která řadě občanů při-
padá spíše jako zmatek, je
podle mého názoru úplně zru-
šit zdravotnické poplatky. Ta-
kové rozhodnutí skutečně Pos-
lanecká sněmovna v prosinci
přijala. Zrušení navrhli po-
slanci KSČM. Senát ovšem
přispěchal s drobnými změna-
mi původního zákona a pravici
se podařilo díky přeběhlíkům 
z ČSSD prosadit tuto verzi. To
považuji za neš�astné. Proto
komunistický poslanecký klub

okamžitě podal nový návrh na
zrušení všech
poplatků. Mé-
dia k mému
překvapení o této iniciativě
mlčí a sledují pouze aktivity
ČSSD, kterou pokládám za
zodpovědnou za zavedení a u-
držování poplatků. 

Ovšem ve sdělovacích 
prostředcích se naopak objevily
názory některých politiků ČSSD,
že přijetí senátní novely způsobili
poslanci KSČM tím, že tzv. 
vypárovali nemocného poslance
KDU-ČSL Kvapila. 

Slušně řečeno, někteří po-
slanci ČSSD si při takových
výrocích neviděli do úst. K při-

jetí návrhu vráceného Sená-
tem je zapotřebí nadpoloviční
většiny přítomných poslanců.
V tu chvíli tzv. kvórum činilo
99 hlasů ze 196 přítomných.
Kdyby přibyl jeden tzv. vypá-
rovaný hlas, bylo by kvórum
ze 197 přítomných zase 99 hla-
sů. A přesně tento počet měla

vládní koalice
k dispozici se
dvěma hlasy

bývalých poslanců ČSSD Mel-
čáka a Wolfa. Přeběhlíci ostat-
ně rozhodli nejen o důvěře
současné vládě na počátku ro-
ku 2007, ale také o zavedení
poplatků v tzv. Topolánkově
balíčku o rok později. 

Vláda ovšem tvrdí, že úplné 
zrušení regulačních poplatků by
ohrozilo zdravotnictví jako celek. 

To je vskutku podivné tvrze-
ní. Základem zdravotnického
systému u nás je přece všeo-
becné zdravotní pojištění. Ob-
čan ho zaplatí zdravotní pojiš-

Poplatky ve zdravotnictví očima Milady Halíkové
�ovně. Ta platí poskytovateli
zdravotní péče. A najednou
do tohoto Ústavou předepsa-
ného systému vstupuje zcela
nelogicky znovu občan, který
platí přímo poskytovateli. Mí-
stopředseda Poslanecké sně-
movny Vojtěch Filip (KSČM)
vedl skupinu 43 poslanců, kte-
ří mimo jiné právě to napadli
u Ústavního soudu. 

Chci zdůraznit, že všichni
(za některé skupiny pojištěnců
to dělá stát) platíme zdravotní
pojištění. Je cynické strašit ty,
kteří ho desítky let poctivě
hradili, že pokud nyní těžce o-
nemocní, tak bez poplatků ne-
budou prostředky na jejich
moderní léčbu. Chci připome-
nout, že poplatky nedostávají
pojiš�ovny na další úhradu pé-
če, ale zůstávají poskytovate-
lům péče. 

Za rozhovor poděkoval 
Jiří STRNAD, 

předseda MěV KSČM

pol i t ika

V minulém čísle časopisu OKO proběhla polemika mezi
představiteli ODS a ČSSD o tom, že vedení města nenavrhlo
platit poplatky za pacienty v Bohumínské městské nemocnici
obdobně, jak to probíhá v krajských zdravotnických zaříze-
ních. Položil jsem v této souvislosti několik otázek Miladě Ha-
líkové, poslankyni Parlamentu ČR za KSČM.

Vystupuji z auta. Nepoznávám to tady. Narodil jsem se sice
v Karviné, protože porodnice v Bohumíně byla před půl sto-
letím zavřená, ale tady jsem strávil dětství. Tady jsem dědečka
a babičku doprovázel do kostela. Kousek odtud, blízko Odry,
bylo staré koupaliště. A každý rok jsem se těšil na proslulou
pouť. Jsem na stejném náměstí, kde se tehdy tato pouť konala? 

TŘI POHLEDY Část druhá: Z BUDOUCNOSTI
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Vzpomínky - úmrtí Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo Tě měl rád, 

nezapomene.

26. února vzpomínáme

6. smutné výročí 

úmrtí naší milované

maminky 

paní Jaroslavy MICHLOVÉ 

a zároveň si 1. března připomeneme 

její nedožité 81. narozeniny. 

Synové Jaroslav a Květoslav s rodinou 

a kamarádky Alena a Trudka.

Nejdražší pro nás na světě 
byla naše maminka, 

te	 však nám na ni zbyla 
jen bolestná vzpomínka. 

Jen kytičku květů na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

�
9. března 

vzpomínáme 

nedožité 100. 

narozeniny 

naší drahé 

maminky, 

babičky 

a prababičky

paní Anny BOLKOVÉ

z Bohumína. 

�
S láskou vzpomínají

a nikdy nezapomenou 

dcera Josefa s manželem, 

dcera Veronika s manželem, 

vnučka Lenka s manželem 

a vnuk Kamil.

Láska, 
ta smrti nezná.

�
Před pěti lety, 

29. února 2004, 

zemřel 

pan Vladislav SROKOSZ. 

Děkujeme všem za vzpomínku. 

Za rodinu syn Roman.

Kdo žije v srdcích těch,
které miloval a opustil, 

ten nikdy neodešel.

1. března 

vzpomeneme 5. výročí

od úmrtí 

pana Františka
DENDISE. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku

děkují manželka Justina, dcery a synové 

s rodinami a bratr s rodinou.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

�
22. února 

jsme vzpomněli 

10. smutné výročí 

úmrtí

paní Boženy BARABÁŠOVÉ. 

Stále vzpomínají dcera Eva s manželem,

vnuci Tomáš a Vítek.

Ruku Ti už nepodáme, 
abychom Ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

�
23. února 

by se dožil 70 let 

pan Alois VRONKA.

S úctou a láskou stále vzpomíná 

manželka a celá rodina. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Kdo je milován, 
není zapomenut.

�
7. března uplyne 

20 let od úmrtí 

pana Emila RAKUSE
z Pudlova. 

S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka Gerda,

syn Emil a dcera Sylvie s rodinou.

Měl jsem vás rád, 
chtělo se mi žít, 
přišla nemoc zlá 
a já musel odejít. 

7. března uplyne 13 let

plných smutku, 

kdy nás opustil náš

milý syn a manžel 

pan Petr HÄRING
ze Skřečoně, bytem v Rychvaldu. 

S láskou vzpomíná maminka

a manželka.

Kytičku na hrob 
Ti můžeme dát, 
svíčku zapálit 
a vzpomínat. 

27. února by se dožil

100 let náš milovaný

tatínek, tchán, 

dědeček a pradědeček

pan Leonard SZPILEWSKI
a zároveň 9. dubna vzpomeneme 

35. smutné výročí jeho úmrtí. 

S láskou a úctou stále vzpomínají 

dcery s rodinami.

11. února zemřel 

ve věku nedožitých 

84 let 

pan Jaromír
BUREŠ.

�
Děkujeme všem, kteří se s ním 15. února 

přišli rozloučit do obřadní síně ve Starém

Bohumíně. Za zarmoucenou rodinu 

dcera Tamara, ze� Otto a vnučka Barbara.

Vydal se na cestu, 
kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek 
nám nechal dokořán. 

�
21. února 

jsme vzpomněli 

3. smutné výročí úmrtí

pana Jiřího HECZKA. 

S láskou vzpomíná manželka 

a děti s rodinami.
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Příjem inzerce do OKA
č. 5, které vychází 

12. března, končí 4.3. 

Čas plyne, vzpomínka zůstává.

�
11. března vzpomeneme 

5. výročí úmrtí 

paní Boženy MACUROVÉ

�
a zároveň jsme 21. února vzpomněli 

nedožité 88. narozeniny 

pana Alfréda MACURY
ze Záblatí. 

Stále s láskou vzpomínají 

synové Miroslav a Mieczysław s rodinami,

vnoučata a pravnoučata Katka, Julinka,

Marek a Kubík.

Vzpomínky - úmrtí

Blahopřání - jubilea
25. února oslaví 

náš tatínek, dědeček 

a pradědeček

pan Jan
REPECKÝ

kulaté 80. narozeniny.

Hodně zdraví, pohody a elánu do dalších

let přejí ze srdce dcery Helena s rodinou,

Jiřina s rodinou 

a syn Ivan s přítelkyní Věrou.

Krásné životní 

jubileum 80 let 

oslaví 8. března 

naše milá 

paní Blaženka

KLICHOVÁ. 

�
Do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví,

štěstí a rodinné pohody přeje 

přítel Bohumil s celou rodinou.

Dneska je Tvůj velký den,
mnoho let se dožij jen. 
Radost ze života měj, 

když je nejhůř, tak se směj.
V řadě gratulantů 

přijmi naše přáníčko. 
Lásku, štěstí, spokojenost,
hlavně pevné zdravíčko.

9. března oslaví 

75. narozeniny 

paní Hilda PETREKOVÁ 
ze Starého Bohumína. 

Vše nejlepší do dalších let 

přeje celá rodina.

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

Studio STYL
na Kostelní ulici 

v Bohumíně

hledá pedikérku.
Info: ✆ 776 344 801

Informace o cenách 
a podmínkách inzerce 
získáte v redakci OKA, 

✆ 596 092 282.

INZERCE

Lekce malování v Maryšce
Rádi kreslíte, malujete? Připravujete se na talentové zkouš-

ky? V Salónu Maryška - v Klubu u létající ryby na náměstí 
T. G. Masaryka je pro vás připraven kurz kresby a malby.
Probíhá každou neděli odpoledne od 14 do 17 hodin.

Lekce vedou malíř Jiří Greger a Petra Dvořáčková, peda-
gožka z Lidové konzervatoře v Ostravě. Cena za jednu lekci
pro mládež od 14 do 18 let je 150 korun (zlevněná 120 korun -
při úhradě 4 lekcí dopředu). Dospělí zaplatí základní cenu
250 korun, zlevněnou 200 korun. V ceně jsou všechny po-
můcky i malířské potřeby. Podle zájmu mohou být uskutečně-
ny i víkendové plenéry či společná výstava.

Počet zájemců je kvůli prostorovým podmínkám omezen,
proto neváhejte a ozvěte se, máte-li zájem. Přihlásit se je
možné v Salónu Maryška, vždy v úterý a čtvrtek od 15 do 18
hodin, nebo na maryskabohumin@seznam.cz. (smig)

Žadatele o pomoc v pří-
padech, kdy bezprostřední
nebezpečí nehrozí, hasiči
odkazují na firmy, které
takové práce nabízejí. Je-
jich seznam je k dispozici
na www.hzsmsk.cz.

Lukáš KANIA

majetku pádem sněhové-
ho převisu či rampouchů.
»Takových případů jsme za
tři dny museli v Bohumíně
řešit zhruba deset,« řekl
nám 18. února velitel bo-
humínských hasičů Pře-
mysl Švajda. 

Vydatná sněhová na-
dílka s sebou přináší také
komplikace, upozorňují
hasiči. Sněžení a mrazy
mohou mít za následek
vytvoření sněhových pře-
visů a rampouchů, které
mohou ohrozit například
chodce na chodníku.

»Je potřeba zdůraznit, že
pravidelné shazování sněho-
vých převisů a rampouchů ze
střech je povinností jednotli-
vých majitelů domů a objek-
tů, a� už jsou v majetku či
správě obce, kraje, státu, ne-
bo v soukromých rukách,«
upozornil mluvčí morav-
skoslezských hasičů Petr
Kůdela. 

Profesionální hasiči vy-
jíždějí k zásahům na stře-
chách pouze v případě,
kdy hrozí bezprostřední
zranění chodců a zničení

Tvoří se převisy a rampouchy

Foto: František Krejzek
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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

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  ✆ 5 9 6  0 9 2  2 8 2 .

TTAAll−−ČČll
specifický druh 

relaxačního cvičení

NOVÝ NÁBOR -
březen, RC Slůně,

každou středu 
v 18 hodin

tel.: 608 974 180

● 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.

● Vyměním st. byt 1+1, ul.
Studentská za st. byt ve starší

zástavbě 1+2 nebo 1+3, 
✆ 604 107 708.

● 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.

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

● Prodám stav. pozemek
581 m2 ve Skřečoni, částeč. o-
plocený. možné připoj. vody,
plynu, el., příjezd po zpev. ko-
munikaci. ✆ 605 812 773.

● Prodám dr. byt 2,5+1,
nízká zástavba, vedle ZŠ ČSA,

inzerce byt i dům po celkové rekon-

strukci, nutno vidět. Foto na

www.psimicek.webzdrama.cz.

cena 950 000, ✆ 603 974 763.

● Prodám dr. byty 1+1 
a 0+1 s lodžií v centru Boh.,

zatepleno, u obou možná vý-

měna za větší, dohoda, dopla-

tek možný, ✆ 736 228 883.

● Prodám rodinný dům
4+1 v Bohumíně-Skřečoni, 

✆ 604 127 791.

● Prodám nový fasádní po-
lystyrén, tl. 8 cm, množství

150 m2, uložen v Bohumíně,

cena 79 Kč/m2, ✆596 012 510,
608 777 825.

● Prodám družst. byt v Bo-

humíně, vel. 3+1, 3. patro,

plastová okna, lodžie, cena

700 000 Kč, ✆ 603 933 878,
RK nevolat.

● Prodám větší rodinný
dům v Bohumíně-Záblatí. 

Realitka NE! ✆ 739 456 723.

má kancelář na nám. T. G. Masaryka (kavárna)
PROVOZNÍ DOBA:
po 8 - 12 hod. 13 - 16.30 hod.
út 8 - 12 hod. 13 - 16.30 hod.
st 8 - 12 hod. 13 - 16.30 hod.
čt 8 - 12 hod. 13 - 16.30 hod.
pá 8 - 12 hod. 13 - 15 hod.

Jednatelství 
České pojišťovny
Bohumín

✆ 725 739 495

Soukromá půjčka či úvěr
- vyplácíme do 3 dnů!
Potřebujete si půjčit opravdu rychle? Hrozí vám exekuce?
Nebo máte více půjček, které potřebujete sjednotit do jedné?
Jsme tady pro vás MY, volejte 739 428 152. Jsme přímý
poskytovatel a půjčujeme finance proti zástavě nemo-
vitosti. VYPLÁCÍME DO 3 DNŮ! 

Žádné poplatky předem, máme výhodné podmínky,
nenahlížíme vůbec do registrů, půjčujeme vám i bez příjmu.
Pokud máte na své nemovitosti zástavu či snad exekuci - 
nevadí. Vše vám velmi rychle vyplatíme a zachráníme 
nemovitost! POMÁHÁME LIDEM VE FINANČNÍ TÍSNI -
POMŮŽEME I VÁM!

Tel.: 739 428 152

RYCHLÁ PŮJČKA
nově otevřená kancelář 

Orlová-Lutyně, autobusové 
stanoviště

Půjčujeme od 10 000 do 
100 000 bez nahlížení do registru.
Důchodci, ženy na m. d. Vyřeší-

me vaši nepříjemnou situaci.
Možnost 12 - 48 měsíčních
splátek, jakékoliv poplatky

odmítáme! 
Volejte 604 587 354.



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ,  SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 26 února do 12.  března

KAM V BOHUMÍNĚ?
■ 8.3. v 10 hodin KDOPAK BY SE VLKA BÁL.
Český film pro děti.
■ 11.3. v 9 hodin MAMMA MIA! Velká Británie,
USA, filmový klub pro seniory.
■ 12.3. v 19 hodin PO PŘEČTENÍ SPALTE. USA,
přístupný od 15 let.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ 2.3. v 18 hodin VERNISÁŽ VÝSTAVY HARAKI-
RI. Kontroverzní umělec a pedagog Jiří Surůvka
vystavuje v Bohumíně obrazy společně se svou a-
sistentkou Denisou Fialovou. Téma: performance
a music. Výstava potrvá do 26. března, vždy v ú-
terý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin a v době koná-
ní ostatních kulturních akcí. 
■ 3.3. od 14 do 16 hodin Klub - BUBNOVÁNÍ.
Klub u létající ryby, nevšední výuka pro děti a mlá-
dež. 
■ 6.3. v 19 hodin. Hudba - NA VLNÁCH DIDGERI-
DOO. Hudebník Kuba zahraje na nástroj austral-
ských domorodců. 
■ 8.3. od 14 do 17 hodin Klub - KRESBY A MAL-
BY S JIRKOU GREGEREM. Klub u létající ryby.
■ 9.3. od 17 hodin Pohyb - JÓGA NA ŽIDLÍCH.
Vhodné i pro  seniory a méně pohyblivé cvičence. 

OSTATNÍ KULTURA

■ 27.2. od 16 do 18 hodin ČAJKA. Od 18 hodin
pak čajová beseda na téma »Proč tzv. všemohou-
cí Bůh nechává lidi trpět...?« - host MUDr. D. 
Polednik, modrá budova na Masarykově ulici, klu-
bovna.
■ 28.2. od 16 do 18 hodin ČAJKA. Modrá budova
na Masarykově ulici, klubovna.
■ 7.3. v 19 hodin ŠIBŘINKY. Letošní téma je 
»Ve víru tance«, hraje hudební skupina Alset, 
sál sokolovna v Záblatí, � Blanka Freitagová, 
☎ 721 218 307.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 2.3. od 18 do 20 hodin ZÁKLADY MS EXCEL.
Zahájení kurzu, který bude mít 5 dvouhodinových
lekcí, cena 500 Kč. Učebna PC, � Vladimír Vyro-
bik, ☎ 605 149 346.
■ 4. - 5.3. v 8.30 hodin MĚSTSKÉ KOLO VE 
VYBÍJENÉ. Tělocvična DDM, � Ondřej Veselý,
☎ 603 448 235.
■ 5.3. od 18 do 20 hodin ZÁKLADY NA PC. Zahá-
jení kurzu, který bude mít 5 dvouhodinových lekcí,
cena 500 Kč. Učebna PC, � Vladimír Vyrobik.

K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ do 31.3. PROMĚNY DÁLNICE D47. Výstava
fotografií Petra Piechowicze. Foyer kina K3.
■ 28.2. v 19 hodin TY, KTERÝ LYŽUJEŠ. Vystoupí
Bílé divadlo  z Ostravy. Nazí herci na jevištní scé-
ně, kino K3 Bohumín, doporučená přístupnost od
18 let, 70 Kč.
■ 11.3. v 19 hodin CHVILKOVÁ SLABOST. Hana
Maciuchová a Radoslav Brzobohatý v anglické
hře ze současnosti. Vstupné v předprodeji 180,
220, 250 Kč, v den konání o 10 Kč dražší.

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, chodba v 1. patře.
■ 26.2. v 17 hodin LEGENDA JMÉNEM BEAT-
LES. Knihovna zahajuje první z hudebních besed.
Ukázky z písní Beatles přes nový 3D zvukový
systém v knihovně a povídání o skupině, studovna.
■ 2.3. - 31.3. VANDRY S BAJKEM. Výstava foto-
grafií cestovatele a cyklotrempa Jana Vlasáka 
z jeho cyklistických putování napříč Evropou 
a Asií, knihovna K3 Bohumín - chodba v 1. patře.
■ 5.3. v 10 hodin SE SLŮNĚTEM DO KNIHOVNY.
Setkání Čtenářského klubu dětí a rodičů s knihami
a literaturou. Ve spolupráci s rodinným centrem
Slůně, oddělení pro děti, � Jana Giecková,
☎ 596 013 027.
■ 6.3. v 10 hodin KYTIČKA PRO MAMINKU. Vý-
tvarná dílnička na výrobu malovaných kytiček,
nejen pro maminky k Mezinárodnímu dni žen. 
� Jana Giecková.

KINO K3 BOHUMÍN 

■ 26.2. v 19 hodin VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1:
EPILOG. Francie, Itálie, Kanada, přístupný od 12
let.
■ 28.2. v 15 hodin, 1.3. v 10 hodin CESTA NA
MĚSÍC 3D. Napínavé, komediální i dojemné ves-
mírné dobrodružství pro všechny generace nabízí
díky 3D technologii jedinečný trojrozměrný záži-
tek. Belgie, české znění.
■ 1.3. v 19 hodin DOKAŽ TO! Film USA, přístup-
ný.
■ 5. - 6.3. v 19 hodin DENÍK NYMFOMANKY.
Španělsko, přístupný od 18 let.
■ 7. - 8.3. v 19 hodin PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
BENJAMINA BUTTONA. Film USA, přístupný
od 12 let.

■ 6.3. od 18 do 20 hodin ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ
GRAFIKY. Zahájení kurzu, který bude mít 5 dvou-
hodinových lekcí, cena 500 Kč. Učebna PC. 
� Vladimír Vyrobik.
■ 7.3. od 10 do 12 hodin KERAMICKÁ DÍLNA.
Kapacita účastníků je omezena, cena 50 Kč dítě,
100 Kč dospělý. Učebna keramiky, � Lýdie 
Balcárková, ☎ 606 347 153.
■ 7.3. v 15 hodin MAŠKARNÍ REJ S POHÁD-
KOU. Ve spolupráci s rodinným centrem Slůně,
sál DDM, � Hana Tašková, Vilma Valentová, 
☎ 596 013 131, 604 999 147.

ZIMNÍ STADION

Janáčkova 1218,
☎ 596 016 530, 777 707 781, 777 707 782,

zimni-stadion@bospor.info,
www. bospor.info

Bruslení pro veřejnost O JARNÍCH 
PRÁZDNINÁCH: 
pátek 27. února od 12.30 do 14 hodin 

Běžná provozní doba:
Sobota a neděle od 14 do 15.50 hodin
Diskotéka na ledě:
Sobota od 17.45 do 19.15 hodin

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216,
☎ 596 092 300, 777 707 786,
aquacentrum@bospor.info, 

www. bospor.info

Provozní doba O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH:
čtvrtek 26. února od 6 do 21 hodin
pátek 27. února od 10 do 21 hodin

Běžná provozní doba:
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

Ilustrační foto z výstavy fotografií v Salónu
Maryška. Foto: František Krejzek
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Netradiční hodiny tělesné výchovy
Příval sněhové nadílky využili tělocvikáři Gymnázia Františka Živného k netradičnímu

pojetí hodin tělesné výchovy, a tak jsme mohli minulý týden potkat v parku Petra Bezru-
če menší či větší skupinky lyžařů. Někteří studenti dorazili s vlastní běžeckou výbavou, 
ostatním jsme zapůjčili školní běžky, hůlky i obuv. Studentům se běhání na lyžích po parku
velmi líbilo, neodradily je ani občasné pády a zvýšená fyzická námaha. Dívkám dokonce
nevadily ani občas rozteklé řasenky či make up. Nudou studenti v našich hodinách tělo-
cviku netrpí - využíváme i takové cvičební pomůcky, jako over bally (malé míče o průmě-
ru 26 cm), velké gymnastické míče, navštěvujeme zimní stadion, aquacentrum, sport-
centrum či hernu stolního tenisu. Doufáme, že moderní formy výuky nalákají naše stu-
denty k provozování sportu i v jejich volném čase. Text a foto: Jana NOVÁKOVÁ 

Plesová sezóna i v mateřinkách
V mateřské škole na Nerudově ulici proběhl 6. února maškarní

ples, který byl spojený s divadélkem »Šamšula«. Děti si od rána
hrály a tancovaly v maskách. Společně se Šamšulou a Bambulou
hrály závodivé a společenské hry a na závěr dostaly sladkou od-
měnu. Dětem i učitelkám se ples moc líbil a zase se společně těší
na další akce. M. URBANČÍKOVÁ 

Krmení lesní zvěře v Kopytově
Myslivci z Mysliveckého sdružení Bohumín, úsek Kopytov, 

a mladí hasiči z Kopytova se zúčastnili krmení lesní zvěře. Mladí
hasiči roznášeli kukuřici, seno, pšenici, oves a žaludy (které na
podzim nasbírali) do krmelců pro srnčí a zaječí zvěř a do zásypu
pro zvěř pernatou - bažanty. Pak jsme se všichni sešli při teplém
čaji v hasičské zbrojnici. Děti si povídaly s myslivci o tom, jaká
zvěř užitková a škodná se v této častí honitby vyskytuje. Byl to
velmi zdařilý den, i pěkné zimní počasí nám přálo. Těšíme se na
další setkání a spolupráci s mladými hasiči. Evžen KLOSKO

Mezinárodní 
konference žáků

Sedmnáct žáků ze Základní školy na tří-
dě Dr. E. Beneše a ze školy v polském Za-
bełkowě se zúčastnilo 1. mezinárodní kon-
ference, kterou uspořádala bohumínská
škola v prostorách Salónu Maryška. Při
vystoupeních se objevila v rukou předná-
šejících malá zvířátka (králík, morče) ale 
i větší pes. Tématem bylo totiž chovatel-
ství. Text a foto: František KREJZEK

Foto: J. Zikmundová

Foto: archiv SDH Kopytov


