
Silvestrovský běh s rekordní účastí 127 běžců

Čeká nás těžký rok, ale společně jej přežijeme,
Vážení občané,
opět je před námi nový rok -

rok 2010. Dovolte mi, abych
se ještě krátce vrátil k roku 
uplynulému. Také město Bo-
humín postihla hospodářská
krize. Nezaměstnanost se zvý-
šila až na třináct procent a ne-
mohlo na tom nic změnit ani
100 veřejně prospěšných pra-
covníků, které zaměstnáváme.

V loňském roce a také v ro-
ce 2010 očekáváme výpadky 
v příjmech města, ročně až 30
milionů korun. Nemohli jsme
se tedy pustit do větších inves-
tičních akcí, jako je rekon-
strukce Národního domu, ne-
bo výstavba víceúčelové haly.

Pevně věřím, že na běžném
chodu města krize nezanecha-
la žádné stopy. Staráme se 
o kulturu, sport, veřejnou ze-
leň, veřejné osvětlení. Máme
velmi dobré školství, udržuje-
me chodníky a cesty. 

Z velkých investičních akcí
jsme opravili Dům služeb na
náměstí Budoucnosti, máme
krásné školní dvory na Základ-
ní škole v ulici Čs. armády 

a v Pudlově a zpustlý Rafinér-
ský lesík za finančního přispě-
ní ŽDB a Bonatransu přeměňu-
jeme na sportovně-rekreační
areál. Propojili jsme náměstí
Svobody ve Starém Bohumíně
se starým hraničním mostem,
pokračovala modernizace a za-
teplení budovy interny v naší

Nejmladšímu běžci 11. ročníku Silvestrovského
běhu byly necelé dva roky, nejstaršímu 73 let. Po
léta, kdy se sportovní akce v předvečer Silvestra
pořádá, si běh parkem nachází stále větší oblibu.
V některých ročnících jsme běželi v závějích, jin-
dy na zmrzlém terénu, tentokrát na mokré trávě.
Atmosféra je vždycky slavnostní i veselá, událost
končí ohňostrojem, který předznamenává, že
příští den je Silvestr.

Na organizaci 11. ročníku Silvestrovského běhu
se podílel Atletický klub Bohumín, Fotbalový
klub Bohumín, Sokol Skřečoň, Sportovní klub
Šafrata a Dům dětí a mládeže Fontána. Běh se ko-
nal pod záštitou rady města Bohumína (frk)
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»Mluvící sirény« budou
varovat slovně str. 4

Malý, ale užitečný stroj
pro zimní údržbu 

str. 6
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Do našeho zdraví 
město investuje desítky
milionů str. 7

Připomínáme si výročí
města v roce 2010 str. 8

Rozvoj Bohumína vloni
krize neovlivnila 

str. 10 - 11 

Za úspěch v soutěži
cesta do Belgie str. 14

nemocnici. Pro seniory jsme
opravili budovu v Okružní ulici.

Nezapomínáme ani na měst-
ské části. Pošta v Pudlově do-
stala novou fasádu a ve Starém
Bohumíně vznikl na náměstí
nový obytný dům. Ve Vrbici
jsme opravili palírnu a budovu
hasičské zbrojnice. Nová Ves se

dočkala nového dětského kout-
ku za finančního přispění stav-
bařů dálnice. V Záblatí je cent-
rem dění opravená sokolovna,
v Kopytově jsme začali opravo-
vat kapli a ve Skřečoni vznikl
nový kruhový objezd pro větší
bezpečnost. 

(Dokončení na str. 5)

říká ve svém novoročním přání starosta Petr Vícha 
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Foto: František Krejzek
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Komunitní plánování 
pomáhá mnoha lidem

k r á t c e

Jakou nabídku poskytuje pečovatelská služba 
a kdo ji může využívat?

Pečovatelská služba je poskytována na území
města občanům důchodového věku a zdravotně
postiženým, kteří jsou příjemci starobního nebo
invalidního důchodu a mají uzavřenou smlouvu
s Centrem sociálních služeb Bohumín. 

Občanům, kteří jsou ze zdravotních důvodů
omezeni v pohybu, nabízíme podporu při zvlá-
dání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Je to
pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání, při
úkonech osobní hygieny jako je koupání, mytí
vlasů. Tyto služby jsou poskytovány denně od
6,30 do 19 hodin včetně sobot, nedělí a svátků.
Nejčastěji využívanou službou je dovoz obědů, 
a to po celý týden včetně víkendových dnů 
a svátků. 

Co připravujete ve službách osobní asistence?
Tato služba se na rozdíl od pečovatelské služ-

by poskytuje ve stejném rozsahu, ale bez časové-
ho omezení, tedy dvacet čtyři hodin denně v do-
mácím prostředí. Spočívá v pomoci osobám se
sníženou soběstačností podle individuálních
potřeb a přání při činnostech, které nejsou
schopny zvládat vlastními silami. Zatím je po-
skytována v rámci pečovatelské služby.

Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 
poskytuje odlehčovací služby. Co se pod tím 
názvem skrývá?

Pro tuto specifickou službu mají v charitním
domě vyčleněno celoročně jedno lůžko. Je před-
nostně určena občanům Bohumína. V případě

volné kapacity je dostupná rovněž seniorům 
z Rychvaldu, Dolní Lutyně, Dětmarovic a poslé-
ze dalších obcí v rámci Moravskoslezského kra-
je. Pobytové místo je určeno osobám starším 65
let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku a nepříznivého zdravotního stavu a o které
je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Poskytovaná služba nabízí rodinám
zajištění potřebné péče o jejich blízkého po do-
bu nutnou k načerpání dalších sil k péči o senio-
ra. Zdravotní stav uživatele však nesmí vyžado-
vat denní návštěvu lékaře a lékařský dohled.
Délka pobytu je limitována třemi měsíci. Uživa-
tel může mít zhoršenou pohyblivost nebo být 
ležící. 

Zaslechl jsem něco o »lavičkostezkách«. Co to je 
a jaké jsou plány s tímto nápadem? Kdy a kde by se
mohly objevit?

Tento nový nápad bychom chtěli společně 
s pracovní skupinou pro zdravotně postižené
»nastartovat« v průběhu letošního roku. Jak se
nám tato práce bude dařit a v jakém časovém
horizontu celý nápad zrealizujeme, to ještě dnes
nejsme schopni říci. Jsme na úplném začátku té-
to práce. Chceme vytypovat nejvíce využívané
trasy našimi občany, například za službami, na
úřady, zdravotní středisko a jiné, které těžce
zvládají, a s pomocí laviček, na nichž by si mohli
odpočinout, naplnit cíl jejich cesty. Inspiraci bu-
deme čerpat i z města Krnova, kde již »lavičkos-
tezky« fungují ke spokojenosti občanů.

František KREJZEK

Strážníci našli 
majitele ztraceného
mobilu

Městské policii byl předán
nalezený mobilní telefon. 
Strážníci požádali o spolupráci
při pátrání po majiteli pracov-
níky úseku informačních tech-
nologií na radnici, kteří se
spojili s operátorem nalezené-
ho přístroje. Ten kontaktoval
majitele a oznámil mu, že si
může ztracený telefon vyzved-
nout na městské policii. 

Š�astný majitel mobilního
telefonu byl před časem sám
tím, kdo nalezl a odevzdal mo-
bil. Nyní se situace obrátila 
a naplnilo se přísloví, že s poc-
tivostí nejdál dojdeš.

Zaměstnanci radnice i stráž-
níci vždy rádi pomohou v po-
dobných případech. (red)

Platit za odpad 
můžete i na radnici

Majitelé rodinných domků
budou i v tomto roce platit za
odpad v termínech, na které
byli zvyklí - první splátka do
15. března, druhá do 15. září.
Je možno platit složenkou 
u České pošty nebo bankov-
ním převodem. 

Novou možností je úhrada 
v hotovosti nebo bankovní
kartou v pokladně v hlavní bu-
dově městského úřadu, 1. pat-
ro, č. dveří 221. Provozní ho-
diny pokladny jsou pondělí 
a středa 7.30 - 12 hodin a 13 -
17 hodin, úterý, čtvrtek, pátek
7.30 - 11.30 hodin a 12.30 - 13
hodin. Od letošního roku již
nelze za odpad platit v hoto-
vosti u akciové společnosti
BM servis. (red)

Uplynuly tři roky od rozjezdu systematicky uspořádaných a řízených sociálních
služeb, které zastřešuje v našem městě institut komunitního plánování. Patří
sem centrum denních služeb, domovy a kluby pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením, pečovatelská služba, nízkoprahová a kontaktní
centra, sociální poradenství, denní stacionář, služby rané péče
a další. Dnes hovoříme s Marií Neudertovou, ředitelkou přís-
pěvkové organizace Moravskoslezského kraje Domov  Jistoty,
která je vedoucí pracovní skupiny pro péči o starší občany.

Plynárny nemají o místní část Kopytov zájem

Radnice kvůli vysokým 
nákladům na výstavbu plyno-
vodu a také malému zájmu 
ze strany místních obyvatel
znovu pozastavila projekt při-
pravované plynofikace této
městské části. Výstavba 3,5 
kilometru dlouhých rozvodů

plynu by přišla
město na 6 mi-
lionů korun.
Kopytov tak zůstává poslední
lokalitou v Bohumíně, kde ply-
nofikace ještě neproběhla.

Pro společnost Severomo-
ravská plynárenská, která ve

městě plynovod provozuje, je
však nejen výstavba, ale i sa-
motné provozování 3,5 kilo-

metru dlouhé-
ho plynovodu
pro tak malé

množství odběratelů neefek-
tivní a ztrátové. Proto společ-
nost Severomoravská plyná-
renská, a.s. odmítla veškeré
varianty, které jí město předlo-

žilo. »Mohli bychom plynovod
postavit, ale protože jej plynárny
nechtějí provozovat  a město ne-
má licenci k provozování plynové
sítě, zatím jsme byli nuceni plyno-
fikaci Kopytova odložit. Pokud se
změní podmínky, jak ze strany
plynáren či ze strany místních li-
dí, můžeme o výstavbě plynovodu
začít opět uvažovat,« uvedl sta-
rosta Petr Vícha. (balu)

a k t u á l n ě

Plynofikace bohumínské místní části Kopytov, v níž se na-
chází 32 rodinných domů, které topí pomocí kotlů na tuhá
paliva, se odkládá na neurčito. 
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l i c i t a c e

I Byt na ulici Janáčkově
809, 1+1, číslo bytu 1, kate-

gorie I., v 1. nadzemním podla-
ží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 43,10 m2, celková plocha
45,10 m2. Prohlídka bytu 19.1.
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 20.1. v 16 hodin, číslo
dveří 243.

I Byt na ulici Slezské 12,
1+2, číslo bytu 6, kategorie

II., ve 3. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 71,70 m2, celková plocha
71,70 m2. Prohlídka bytu 21.1.
od 10 do 10.30 hodin. Licitace
se koná 25.1. v 16 hodin, číslo
dveří 230.

I Byt na ulici Čs. armády
689, 1+3, číslo bytu 6, kate-

gorie I., ve 2. nadzemním po-

dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 94,46 m2, celková
plocha 94,46 m2. Prohlídka by-
tu 22.1. od 10 do 10.30 hodin.
Licitace se koná 25.1. v 16.15
hodin, číslo dveří 230.

I Byt na ulici Bezručově
1144, 0+1, číslo bytu 50,

kategorie I., v 9. nadzemním
podlaží. Plocha pro výpočet
nájemného 28,88 m2, celková
plocha 31,20 m2. Prohlídka by-
tu 21.1. od 9 do 9.30 hodin.
Opakovaná licitace se koná
25.1. v 16.30 hodin, číslo dveří
230.

I Byt na ulici Mírové 947,
1+2, číslo bytu 5, kategorie

I., ve 3. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 55,16 m2, celková plocha

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře v zasedací místnosti, číslo dveří 230 nebo 243.
Vyvolávací cena je 38 korun za metr čtvereční. Opakovaných
licitací se mohou zúčastnit občané Evropské unie starší 18-ti
let s trvalým pobytem na celém území ČR. Podrobné infor-
mace naleznete na www.mesto-bohumin, sekce Radnice, ka-
tegorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů 

Umíte bydlet s novými plastovými okny?

56,16 m2. Prohlídka bytu 26.1.
od 10 do 10.30 hodin. Licitace
se koná 27.1. v 16 hodin, číslo
dveří 243.

I Byt na ulici Nádražní 765,
1+1, číslo bytu 3, kategorie

I., v 1. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 45,60 m2, celková plocha
50,10 m2. Prohlídka bytu 26.1.
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 27.1. v 16.15 hodin, číslo
dveří 243.

I Byt na ulici Trnkové 307,
1+1, číslo bytu 5, kategorie

II., ve 2. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 49,78 m2, celková plocha
55,78 m2. Prohlídka bytu 26.1.
od 11 do 11.30 hodin. Licitace
se koná 27.1. v 16.30 hodin,
číslo dveří 243.

Další informace získáte na
telefonním čísle 596 092 199,
nebo e-mail: vachtarcikova.
lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Město provádí ve velké míře výměnu stávajících nevyhovujících oken za 
okna plastová, zasklená izolačním dvojsklem, s mikroventilací. Do roku
2012 se plánují výměny oken v celém bytovém fondu města. Výměna oken
má pro uživatele bytů pozitivní dopady (úspora tepla, snížení hluku z ven-
kovního prostředí, snadné ovládání a údržba). Současně však po ní dochází
k uzavření vnitřního prostředí v bytech a při nesprávném větrání hrozí 
nebezpečí intenzivního rosení oken z vnitřní strany a výskytu plísní. Plísně
výrazně zhoršují kvalitu vnitřního prostředí v bytech. 

Vznik plísní bezprostředně
souvisí se snahou snižovat
spotřebu energie na vytápění,
tj. se snižováním teploty vytá-
pěných místností (uzavíráním
ventilů radiátorů) a zvyšová-
ním vlhkosti vzduchu v bytech
(nedostatečné větrání). 

Je prokázáno, že v bytech
často dochází ke vzniku plísní
vlastním zapříčiněním uživa-
telů, zejména snížením teploty
vzduchu a tím i povrchů stěn 
a stropů, čímž dochází ke srá-
žení vodních par na stěnách 
a stropech. Nepřiměřená vlh-
kost vzduchu může být způso-

bena vařením,
sušením prá-
dla v bytech,
ohřevem vody v otevřených
nádobách na kamnech a spo-
rácích při omezeném větrání.

V zásadách správného uží-
vání bytu by se nemělo zapo-
mínat na větrání i při nepříz-
nivém počasí několikrát den-
ně v krátkém časovém interva-
lu. Byt je zapotřebí řádně vytá-
pět a udržovat relativní vlh-
kost vzduchu pod hodnotu 60
procent. Musí být vytápěny
všechny pokojové místnosti 
v bytech. Otopná tělesa bytu

pro zajištění
řádného vytá-
pění by nemě-

la být zakryta záclonami, kryty
nebo jinými nevhodnými pře-
kážkami. V případě sušení
prádla v koupelnách musí být
prostor koupelny trvale vět-
rán, aby vlhkost mohla unikat
do venkovního prostoru. Při
vaření zajistěte únik par zakry-
tím hrnců a zabezpečte odvod
par otevřením větracího křídla
v okně. Nábytek u obvodo-
vých zdí, které jsou ohroženy
vznikem plísní, by měl být u-
místěn minimálně 10 centi-

metrů od zdi, aby na povrchu
stěny nedocházelo ke srážení
vody z vlhkého vzduchu a aby
byl zajištěn pohyb vzduchu ko-
lem stěny. Nábytek na plných
podnožích je třeba postavit na
rošt, aby vzduch mohl proudit
zespodu nahoru a stěna mohla
dýchat.

Provádějte pravidelné kon-
troly míst, kde již byly plísně
zjištěny, a v případě opětovné-
ho výskytu prove�te ihned je-
jich sanaci (odstranění omytím
desinfekčním prostředkem, se-
škrabáním za mokra, provede-
ní desinfekce a impregnace
desinfekčním nátěrem, prove-
dení malby vápnem).

Pro nájemce bytů je důležité
dodržování těchto zásad, aby
výměna oken v jejich bytě ne-
byla změnou k horšímu, ale
naopak přinesla očekávané
zlepšení komfortu bydlení.    

Jitka PTOŠKOVÁ, 
vedoucí investičního odboru

Bydlení na Okružní
716 ve Slunečnici 

Prohlídka volného bytu ve
Slunečnici, č. 62, velikost
0+2, I. kategorie, v 8. nad-
zemním podlaží se koná
19.1. od 8.30 do 9 hodin. 

Plocha pro výpočet nájem-
ného 52,10 m2, celková plocha
55,63 m2. 

Zájemci o tento byt si mo-
hou vyzvednout přihlášku k li-
citaci na majetkovém odboru
Městského úřadu Bohumín,
Masarykova 225, č. dveří 207.
Vyplněné přihlášky se přijíma-
jí do 29.1. Termín licitace bude
upřesněn pouze pro zájemce,
kteří si podají přihlášku.

Zásady pro sjednávání ná-
jemních smluv ve Slunečnici
najdete na internetových strán-
kách města www.mubo.cz (pod
sekcí radnice/předpisy města/
zásady města). Další informa-
ce získáte na telefonním čísle
596 092 199, nebo e-mail:
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

(vach)

b y d l e n í

Aby výměna oken nebyla změnou k horšímu, ale přinesla zlepšení komfortu bydlení



Více než pět tisíc dolarů (v přepočtu téměř
100 tisíc korun), dalších 15 tisíc korun, letenky 
a americké pasy, občanský průkaz i rodný list ztratili 
koncem minulého roku ve vlaku dva Čechoameričané. 
Neobvyklý nález přinesla do radničních ztrát a nálezů v pátek
18. prosince před polednem poctivá nálezkyně - pracovnice
Českých drah Marcela Závorková. 
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Nálezkyni Marcelu Závorkovou (uprostřed) a maji-
tele ztracených dokladů (vlevo) přijal ve své pracovně

starosta Petr Vícha (vpravo). Foto: Lucie Balcarová

k r á t c e

Nálezkyně přinesla na radnici 5 tisíc dolarů

Nenápadnou příruční čer-
nou tašku s neobvyklým obno-
sem našla zapadlou mezi se-
dadly v jednom z vagónů vlaku
InterCity 149 Jan Perner, je-
hož konečná stanice byla prá-
vě v Bohumíně. 

»Když jsem tašku otevřela 
a zjistila, že je v ní spousta peněz,
odnesla jsem ji za svým vedou-

cím. Zjiš�ovali jsme, jestli ji nikdo
nepostrádá a volali na nalezená
telefonní čísla, ale bez úspěchu.
Nakonec jsem tašku odnesla na
policii, která mě s ní poslala do
ztrát a nálezů na městský úřad.
Ani ve vteřině mě nenapadlo si
tašku nechat. Myslím si, že je ob-
čanskou povinností každého člo-
věka vrátit to, co najde. Nemohla

bych si ji nechat, neměla bych
klidné spaní. Proto jsem š�astná,
že se její majitelé tak rychle na-
šli,«řekla poctivá nálezkyně
Marcela Závorková.

»Podle indicií v nalezených pa-
sech a občance jsme nakonec na-
šli příbuzné majitelů v Hlučíně.
O spolupráci jsme požádali měst-
skou policii z Hlučína a pak už
vše vzalo rychlý spád,« uvedl ve-
doucí organizačního odboru
radnice Lumír Macura.

»Až druhý den ráno jsme zjistili,
že nám chybí taška s doklady i pe-
nězi. Prohledali jsme celý dům,
obtelefonovali letiště, nádraží,
ambasádu. Už jsme ani nedoufa-
li, že by se taška mohla najít. Při-
letěli jsme na svátky za rodinou
jen na 12 dní a celou dobu by-
chom nedělali nic jiného, než jen
vyřizovali nové doklady, abychom
se mohli vrátit do Ameriky,« řekl
majitel nalezených dokladů.

Lucie BALCAROVÁ

Sirény budou ovládány z 5
mobilních telefonů (starosta,
tajemník bezpečnostní rady 
a krizového štábu města, slu-
žebna městské policie, tisková
mluvčí a 1 další člen krizového
štábu - informatik).

Dálkové ovládání bylo hra-
zeno z rozpočtu města nákla-
dem 140 tisíc korun. Přitom
bylo využito daru místní kabe-
lové televize, který byl účelově
vázán na rozvoj informova-
nosti občanů. Kromě předává-
ní varovných informací může

být zařízení využito pro infor-
mování občanů o dlouhodo-
bých výpadcích či haváriích 
v dodávkách vody, elektřiny,
plynu či tepla.

»Mluvící sirény« jsou umís-
těny na budově radnice, na 
ulici Palackého 760 (za Penzi-
onem ve věži a zimním stadió-
nem), na Bezručově ulici 1143
(věžák u ŽDB), ve Skřečoni na
objektu knihovny, ve Starém
Bohumíně na hasičské zbroj-
nici a v areálu Bochemie.

Lumír MACURA

»Mluvící sirény« budou varovat
Do všech šesti elektronických sirén v Bohumíně bylo v pro-

sinci namontováno zařízení, které umožňuje dálkové ovládá-
ní sirén prostřednictvím mobilního telefonu, včetně spuštění
výstražných signálů »všeobecná výstraha«, »požární poplach -
svolání hasičů«, verbální informace »zkouška sirén« a spuštění
přímého hlasového vstupu po dobu 3 minut.

Zastupitelé města
jednali zodpovědně

Často v médiích slýcháme
kritiku účasti poslanců na za-
sedáních Poslanecké sněmov-
ny. Pokud bychom ji srovnali 
s absencí našich zastupitelů
města, museli by se poslanci
stydět do morku kosti. 

Jednou se nemohlo zasedání
zúčastnit devět členů. Pouze
dva zastupitelé měli větší ne-
přítomnost - Svatopluk Ně-
meček dvakrát, Dušan Kroš-
čen ze zdravotních důvodů tři-
krát (oba ČSSD). Zbývajících
dvanáct zastupitelů, tedy větší
polovina, se zúčastnilo všech
šesti jednání zastupitelstva
města. Máme tedy zodpověd-

né a pracovité členy nejvyšší-
ho městského orgánu.

Během loňského roku došlo
v městském zastupitelstvu 
k jedné změně, to když v dub-
nu rezignoval Pavel Drobil 
a nahradila ho Jitka Kociánová
(ODS). (red)

Hotovostní platby
přijímá pokladna

Veškeré platby, které město
přijímá, je možné uskutečnit 
v pokladně radnice. Najdete ji
v prvním patře v hlavní budo-
vě radnice na čísle dveří 221.
Platit lze v hotovosti i pro-
střednictvím bankovní karty.
Přijímají se karty VISA, VISA
Electron,VISA PAY, Master
Card, MasterCard Electronic
a Maestro. (red)
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Čeká nás těžký rok, ale společně jej přežijeme

Město poosmé ocenilo talentované studenty

(Dokončení
ze str. 1)

Prostřed-
n i c t v í m
společnosti
BM servis
rozšiřuje-
me skládku
komunál-

ních odpadů o další, už třetí
etapu, která je nutná pro to, 
abychom měli kde ukládat od-
pad a aby ceny za jeho odvoz
nebyly příliš vysoké.

V Bohumíně proběhla ob-
rovská spousta kulturních 
a sportovních akcí za přispění
kulturní agentury K3 a také
společenských organizací. Všem,
kteří se na tom, že Bohumín
žije, podíleli, patří velké podě-
kování. 

Dovolte mi, abych krátkou
vzpomínku na rok 2009 ukon-
čil jednou příhodou, která se 
v Bohumíně těsně před Váno-
ci stala. Zaměstnankyně Čes-
kých drah Marcela Závorková
našla ve vlaku velkou finanční
částku přesahující sto tisíc ko-
run. Přinesla ji na radnici 
a nám se podařilo najít ty, kte-
ří ji ztratili. Společně jsme jim
zachránili Vánoce. Velmi si ce-

níme jednání zaměstnankyně
Českých drah. Je to krásná u-
kázka toho, že poctivost ještě
nevymřela a že má na světě
naději.

Kdybych měl něčím charak-
terizovat rok 2010, který je
před námi, tak bych řekl, že
bude rozkopáno vše, co jsme
tady za patnáct let vybudovali.

Bude pokračovat stavba dálni-
ce D 47, bude zbořen skřečoň-
ský most a v souvislosti s tím
vzniká nový přivaděč k dálni-
ci. To bude mít dopady na do-
pravu, ale také chodce a cyk-
listy. 

ČEZ bude pokládat potrubí
v souvislosti s centrálním zá-
sobováním teplem v podstatě
v celém Bohumíně. Současně
se do země budou vkládat i op-
tické kabely pro internet a ka-
belovou televizi. 

Město vybuduje první cyk-
lostezku od kruhového objez-
du u Billy po Štefánikově ulici
a Šunychelské až ke stavbě
nadjezdu v Šunychlu. Budeme
regenerovat sídliště na Mírové
ulici a máme v plánu budovat

další dvě školní hřiště, na Ma-
sarykově škole v Seifertově u-
lici a také na základní škole ve
Skřečoni. V parku by mělo
vzniknout nové dětské do-
pravní hřiště. Zboříme také
první zchátralý cihlový dům 
s byty IV. kategorie na ulici
Petra Cingra a demolice dal-
ších v této lokalitě budou ná-

sledovat. Lokalita Petra Cin-
gra bude v budoucnu velmi
dobrou adresou. Čeká nás ta-
ké mnoho oprav obytných do-
mů. 

To vše bude mít velký dopad
na stavební a dopravní ruch ve
městě, na pohodlí cyklistů,
chodců i řidičů. Přežijme to!
Dočkáme se za to snížených
cen za teplo a teplou užitko-
vou vodu, nových povrchů
chodníků a cest. Po dokončení
těchto dopravních staveb se
zvýší bezpečnost dopravy ve
městě. Budeme mít opravené
domy a jejich okolí a pro děti
se rozšíří počet míst, kde si bu-
dou moci v bezpečí hrát. 

Město dokončí přeměnu
Rafinérského lesíka a proběh-

ne také regenerace parku Pet-
ra Bezruče. 

Celkově se v tomto roce
chceme zaměřit na zeleň a na
zvýšení čistoty ve městě. Bu-
deme pochopitelně také mys-
let na městské části, namátkou
zmíním dokončení oprav ha-
sičské zbrojnice a kaple v Ko-
pytově. 

Rok 2010 bude také rokem
příprav na velkou akci, kterou
chceme spustit v roce 2011.
Máme čtyři a půl tisíce bytů.
Na konci roku 2010 ve dvou
tisících z nich nebudou ještě
vyměněna okna. Chceme 
celou tuto akci letos připravit
a v letech 2011 a 2012 všechna
zbylá okna ve všech domech
vyměnit. 

Rád bych vám v souvislosti
se začátkem roku 2010 popřál
hodně zdraví a pohody a také
hodně trpělivosti s naší prací.
Chtěl bych, aby se občanům,
podnikatelům i podnikům ve
městě dařilo. Až přežijeme
tento náročný rok, bude i díky
vám Bohumín městem s vel-
kou budoucností.

Petr VÍCHA, 
starosta Bohumína

n o v o r o č n í p ř á n í

Talentované studenty základních 
a středních škol ocenili 17. prosince zá-
stupci naší radnice. V rámci projektu
Talent roku, který byl vyhlášen už 
osmým rokem, rozdalo město dohro-
mady 62 ocenění.

Za své znalosti a sportovní výkony bylo
odměněno 52 žáků, kteří se v minulém
školním roce probojovali do okresních 
a vyšších kol vědomostních a sportovních
olympiád a soutěží a získali v nich mini-
málně třetí místo. Město ocenilo také 10
učitelů, kteří své svěřence na soutěže či 
olympiády připravovali.» Chceme tak učitele
i studenty motivovat k další práci. Pro naše 
ocenění musejí získat minimálně třetí místo 
v krajském kole olympiády či soutěže,« uvedla
Pavla Skokanová, vedoucí odboru škol-
ství, kultury a sportu.

Všichni dostali od města finanční od-
měnu spolu s plavenkou do aquacentra 
a volným vstupem na filmové představení
v kině K3. Ti, kteří bojovali v soutěžích ja-
ko jednotlivci, obdrželi také novou knihu
Meandry řeky Odry. (balu) Ocenění talentovaným studentům předala místostarostka Věra Palková. Foto: Lucie Balcarová
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Malý, ale užitečný stroj pro zimní údržbu
Pracovníci údržby společ-

nosti BM servis vyjeli v mi-
nulých dnech do ulic s no-
vým zametačem, který firma
zakoupila ve druhé polovině
prosince. Pro zimní údržbu
je malý traktor Titan univer-
zálním strojem. Dovede za-
metat sníh, provádět posyp
solí nebo inertním materiá-
lem či směsí, lze na něj upev-
nit nastavitelnou radlici 
nebo pluh a uvažuje se také 
o letním využitím. 

O další podrobnosti jsem
požádal Pavla Hanáka, vedou-
cího údržby BM servis a. s.

Chtěli jste stroj, který měl 
být univerzálním pro údržbu 
komunikací. Je nový zametač 
tím správným řešením?

Naše prvořadá podmínka
byla, abychom měli stroj, který
se vejde na úzké chodníky,
kam nemůže multikára. Slou-
py veřejného osvětlení zužují
profil průjezdu na mnohých
chodnících, a tak jsme sáhli po
zametači, který projede velmi
úzkým profilem. Myslím, že
jsme vybrali dobře. Díky nové-
mu zametači zvýšíme délku u-
držovaných chodníků, které
jsme dosud nebyli schopni 
ošetřit mechanizací.

Co tedy Titan 32 H dovede?
Malotraktor má šířku sto

pět centimetrů a kloubové spo-

jení, díky kte-
rému se může
otočit téměř
na místě. Má náhon na čtyři
kola, krytou kabinku a mož-
nost nástavby pluhem a sekač-
kou trávy. Zatím využíváme
pouze kartáče, zejména na čiš-
tění nejen úzkých chodníků,
ale také spojovacích krčků od
vchodů domů k hlavnímu
chodníku. Kartáč lze natáčet
do požadovaného úhlu, aby
odhazoval sníh tam, kde je to
potřeba. Provádíme také posyp

i když zásob-
ník má objem
pouze sto dva-

cet litrů. K dispozici je vymě-
nitelný šípový pluh, který je
nastavitelný na radlici při větší
nadílce sněhu. Výhledově
chceme v létě používat malo-
traktor k sečení trávy. 

Kam budete nasazovat nový 
zametač te�, v zimě?

Už jsme si ověřili zametání
sněhu na ulici 1. máje ve Skře-
čoni, v okolí kruhového objez-
du a na novém chodníku v Li-

dické ulici. Uklízíme pěší
chodník na skřečoňském mos-
tě. Také jsme již uklízeli v Zá-
blatí a chodník z Pudlova do
Vrbice. V centru je chodníků 
s úzkým průjezdným profilem
více, například Studentská uli-
ce. Všude tam bude nový za-
metač užitečný.

Věřím, že se nám vložené
investice vrátí ve formě spoko-
jenosti občanů a přispěje ke
zlepšení schůdnosti chodníků.

František KREJZEK

a k t u á l n ě

Po průjezdu zametače zůstává čistá dlažba. Foto: František Krejzek

Můžete si podat ruce s po-
slancem ODS Zdeňkem Pro-
sekem, který v Parlamentu řekl:
»Pravicová rodina odloží drahé
nákupy, žena si najde domácké
zaměstnání, otec přestane platit
dětem kapesné, ale levicová rodi-
na okrade sousedy, okrade vlastní
děti (zvýšení dluhu rozpočtu).«
Ano, pane Maryško, tady je vi-
dět nadutost stranických funk-
cionářů, vy jste si spletl jenom
adresáta. Tvrzení, že něco

projídám, mě uráží. Nezůsta-
nou snad po mé generaci nové
dálnice, čistič-
ky, železniční
koridory, lepší
životní prostředí, nové léky
(rakovina, infarkt atd.)! I v Bo-
humíně bude můj vnuk mít
daleko lepší podmínky k živo-
tu, než mám já. ODS potřebu-
je v duchu hesla »každý sám za
sebe« zlikvidovat sociální stát.
Ti »úspěšní« potřebují ještě

Chápu, oč vám jde. Ale nemáte pravdu, pane Maryško
zprivatizovat to, co zbylo (ne-
mocnice, pojiš�ovny, pošty, čes-
ké dráhy atd.), a pak to klidně
nechají Paroubkovi. My obča-
né, až se jednoho dne probudí-
me, budeme platit za operaci
žlučníku, slepého střeva, za čer-
nou plombu atd. Všechno je,
pane Maryško, o prioritách a vy

to víte. Jde o to,
jestli se udrží
sociální stát 

anebo budeme bojovat každý
sám za sebe jak to chce ODS. Ti
úspěšní se budou mít dobře a ti
neúspěšní (»socky«) jim budou
sloužit a tiše závidět. Děkuji, to
nechci. Na jedné straně máme
šetřit na lidech už te� neboha-
tých, na druhé straně minister-

stvo obrany nakupuje: 107 Pan-
durů za 14,4 miliardy, obrněnce
Iveco za 3,6 miliardy, transport-
ní letadla za 3,5 miliardy. Pane
Maryško, máme na to? Nestálo
by za to nakoupit menší množ-
ství? Bohužel, to je kšeft firem,
které si ho nenechají vzít, a pro-
to ty útoky na ČSSD a Paroub-
ka. Pořídíme si Opencard, tur-
nikety v metru (Praha). Máme
na to? A to jsou ty priority. 

Máte pravdu, pane Maryško.
O těchto tématech mají být vol-
by. Přeji všem slušným a praco-
vitým lidem úspěšný rok 2010.
Bude to rok volební a volič má
právo rozhodnout, jestli máte
pravdu vy nebo já.

Jan GRIM, důchodce

Po několika článcích Davida Maryšky (Oko číslo 22, 23), ji-
nak předsedy MS ODS Bohumín, jsem se rozhodl reagovat.
Pane Maryško, boj o rozpočet byl o tom, kdo zaplatí ekono-
mickou krizi, jestli zaměstnanci, důchodci nebo ti nejbohatší!
Že se ČSSD zastala státních zaměstnanců, nemocných, země-
dělců, ji jedině ctí a žádné Vaše ideologické články to nezmění.

n á z o r
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Decentní šedá barva fasády pavilonu B i zkřížená hornická kladiva nad vchodem připomínají historic-
kou skutečnost, že trakt byl postaven jako hornické zdravotnické zařízení. Foto: František Krejzek

V pavilonu B bylo provedeno zateplení

poloviny fasády, došlo ke generální opravě

balkonů, výstavbě požárního schodiště,

nového evakuačního výtahu a k opravě

schodiště. Přibyl také bezbariérový vstup

v zadní části traktu a oddělené sociální za-

řízení pro pacienty a personál. To vše si

vyžádalo více než 13,2 milionu korun.
Nemocnice nespoléhá pouze na finanč-

ní prostředky města (za pět let 71 milio-
nů). Z prostředků Ministerstva zdravot-
nictví ČR se podařilo během dosavadní
modernizace získat 25,5 milionu korun.
Hovoříme s ředitelem Bohumínské měst-
ské nemocnice Vojtěchem Balcárkem.

Modernizace za 140 milionů korun udělala 
z naší nemocnice jedno z nejmodernějších
zdravotnických zařízení v okrese. Pacientům
můžete nabídnout vysokou úroveň vybavení 
i pohodlí na většině oddělení. Co nejvíce
přispělo k jejich spokojenosti?

Všechny úpravy, které v nemocnici pro-
bíhají, přispívají ve svém konečném dů-
sledku k pohodě při pobytu v naší nemoc-
nici. Pacienti se cítí lépe v příjemném pro-
středí. Také personál je vstřícnější, milejší
a pozitivně naladěn. Naší snahou je udr-
žet zde rodinné prostředí a maximální
soukromí. Před rekonstrukcí jsme měli
většinu pokojů čtyř, pěti či dokonce šesti-
lůžkových a WC bylo společné pro celé od-
dělení na chodbě. V současné době máme
pokoje jedno, dvoj či maximálně trojlůžko-
vé se samostatným sociálním zařízením.
Estetické prostředí působí pozitivně na po-
hodu v nemocnici. Zateplení fasád zvýšilo
tepelný komfort. Orientační systém, infor-
mující o umístění jednotlivých ambulancí,
laboratoří a oddělení, se snažíme vytvořit
co nejsrozumitelnější. Spokojeni jsou zde
nejen pacienti, ale i naši zaměstnanci.

Nemůžeme samozřejmě obsáhnou veš-
keré zdravotnické služby. Spolupracujeme
proto s okolními nemocnicemi. Na prv-
ním místě je to Fakultní nemocnice Ostra-
va, která nám pomáhá s komplikovanými
zákroky, ale i se vzděláváním lékařů a sester.

Pro personál i pacienty jsou stavební úpravy
vždy nepříjemné. Projevilo se to na poskytova-
né péči nebo pohodlí nemocných?

V srpnu začala rekonstrukce pavilonu
B, která byla o mnoho náročnější, než fi-
nančně podobná na interně v roce 2008.
Tentokrát byly ve čtyřech patrech rozko-
pány chodby, sociální zařízení, sprchy, od-
stavený byl výtah, každý den byl vytvořen
speciální program, jak situaci řešit. Mluvil

jsem mnohokrát s pacienty, kteří vnímali,
že je to pro jejich dobro. Nevyskytly se žád-
né stížnosti, personál se snažil i přes potíže
poskytovat maximální péči bez ohledu na
své nepohodlí. Děkuji všem, pacientům 
i personálu, za vstřícnost, trpělivost, ocho-
tu a slušnost, kterou po dobu čtyř měsíců
rekonstrukce obě strany prokazovaly. 

Které služby nemocnice pacienti nejvíce 
vyhledávají? Specializujete se na oblasti, které
jsou výhradní, například v karvinském okrese?

Myslím, že v naší nemocnici jsou paci-
entky spokojeny s gynekologií, která je
velmi vyhledávaná v širokém okolí. Přijíž-
dějí k nám ženy z Karviné, Havířova, Or-
lové, Rožnova, Valašského Meziříčí, Olo-
mouce. Téměř padesát procent kapacity
lůžek nemocnice patří Centru léčby senio-
rů, a� už se jedná o geriatrii nebo ošetřova-
telské oddělení. Také tady je spádová ob-
last obrovská a zahrnuje Rychvald, Karvi-
nou, Orlovou i Ostravu. Naše chirurgie
poskytuje slušnou standardní péči a v Mo-
ravskoslezském kraji je vyhledávaná ze-
jména pro operace štítné žlázy. Zaměřuje
se také na laparoskopickou operativu, kost-
ní operace a traumatologii. Interna má
dobré renomé v oblasti kardiologie a gastro-
enterologie. Svědčí o tom počty výkonů,
zákroků, operací, odběrů, ambulantních
vyšetření i hospitalizací.

Dlouhodobý projekt 
revitalizace nemocnice
má ještě další etapy. 
Čím chcete ještě přispět
ke spokojenosti pacientů?

Ve výhledu dvou až
tří let bude pro pacien-
ty asi nejdůležitější plá-
novaný přesun chirur-
gické ambulance z pavilonu D do přízemí
pavilonu A, včetně vybudování centrální-
ho chirurgického příjmu s návazností na
lůžkovou část a rentgen. Pacient bude mít
všechnu péči chirurgie v jedné budově,
bez nutnosti přecházet. Co se pacientů až
tolik nedotkne, je přesun laboratoří z pří-
zemí do vrchního patra pavilonu B. Jeho
zateplení dokončíme ještě v tomto roce.
Z drobných vylepšení by mohl v tomto ro-
ce být zaveden centrální digitální příjem
televizního signálu s rozvodem do všech
částí nemocnice, aby pacienti mohli sledo-
vat kvalitní televizní signál. A v době no-
tebooků by měl být samozřejmostí také
rozvod spolehlivého internetu. Dnes je ře-
šen pomocí pomalého wifi příjmu. Postup-
ně obměňujeme lůžka za nová, některá již
proleželá. Jako maličkost se může zdát do-
plnění odpadkových košů a umístění no-
vých laviček v parkové části areálu, aby si
pacienti v pěkném počasí mohli posedět
venku. V budoucnu nás čekají také opravy
komunikací uvnitř areálu a dokončení re-
konstrukce balkónů a fasády pavilonu C.
V tomto roce investujeme pět milionů do
zdravotnické a přístrojové techniky. 

František KREJZEK

Téměř 140 milionů korun investovala nemocnice spolu s městem za
posledních pět let do své revitalizace. Rekonstrukcí prošly stravovací
provoz, vrátnice a vstup do areálu nemocnice, dva chirurgické sály,
interní oddělení i léčebna dlouhodobě nemocných. V uplynulých 
čtyřech měsících byl obnoven také pavilon B s internou a geriatrií. 

Do našeho zdraví město investuje miliony



Hrdost na historii svého
města a trocha patriotizmu
by měly být jednou z vlast-
ností každého občana. K to-
mu patří také znalost našich
dějin a koneckonců přehled
o tom, co se bude ve městě
slavit a na co bychom neměli
zapomenout. 

Dvě z letošních výročí jsou
vskutku významná. Před sto
lety byla otevřena základní
škola ve Skřečoni a Kopytov 
oslaví 530 let od svého založení.
Ale ani ostatní kulatá a půlku-
latá výročí neopomíjíme. Jsou
připomenutím výsledků snahy
našich předků zanechat pro
nás i příští generace mnoho 
užitečného a po-
třebného pro oby-
čejný život.
705 let obce Skřečoně 

530 let osady Kopytov 

125 let od postavení rourovny
společnosti Alberta Hahna -
dnes ŽDB 

115 let dokončení III. radnič-
ní budovy čp. 225 

110 let zahájení stavby IV.
radniční budovy čp. 43 - 44
ve Starém Bohumíně

110 let zavedení plynového o-
světlení ve Starém Bohumíně

110 let položení základního
kamene evangelického novo-
bohumínského kostela 

105 let fary římsko-katolické-
ho kostela

105 let zhotovení současného

oltáře pro milostný obraz 
Panny Marie Růžencové-
»Starobohumínské« 

100 let továrny na zpracování
rýže a mlýny - později Balírny,
dnes budova slouží Bochemii 

100 let školy ve Skřečoni

95 let od dostavění farní 
budovy ve Starém Bohumíně,
dnes Dům Pokojného stáří 
sv. Františka z Assisi 

90 let od zřízení české školy 
a školky ve Starém Bohumíně 

85 let pomníku padlým v 1. svě-
tové válce, doplněného o jmé-
na padlých ve 2. světové válce 

75 let pěchotního srubu 
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Výročí města v roce 2010

75 let od jmenová-
ní T. G. Masaryka
čestným občanem

Starého Bohumína 

60 let kaple sv. Jana Nepomuc-
kého v Kopytově 

40 let MŠ na ulici Nerudově 

40 let ZŠ na ulici Čs. armády 

20 let od odhalení busty T. G.
Masaryka na náměstí, dnes 
umístěné ve vstupním prostoru
hlavní budovy radnice

15 let od dokončení renovace
nádražní budovy ČD 

15 let od doby, kdy byl milostný
obraz Panny Marie Růžencové-
»Starobohumínské« zapsán do
seznamu kulturních památek.

Zdeněk VESELÝ, 
Jan F. TEISTER

Budova nádraží, jejíž renovace byla dokončena před 15 lety, je jednou 
z ozdob města. Foto: František Krejzek

Ve druhé polovině roku 2009 se členové občan-
ského sdružení Přátel bohumínské historie přiči-
nili o opravu kaple »Andělů strážných« ve Starém
Bohumíně, která je v majetku města. Na tomto
místě byly v hromadných hrobech pohřbívány 
oběti cholerové (1831 - 1832) a později také tyfové
epidemiologické nákazy (1846 - 1847).

Od roku 1831 bývá každoročně v den památky sv.
mučedníků Fabiána a Šebestiána, ochránců proti na-
kažlivým chorobám (20. ledna), sloužena ve starobo-
humínském farním chrámu prosebná mše svatá o od-
vrácení všeho zlého a o blaho věčné pro ty, kteří na ú-
zemí starobohumínské farnosti zemřeli při nejrůzněj-
ších epidemiích.

Při poslední generální opravě kaple, která proběhla
v roce 2004 zásluhou občanského sdružení Maryška,
došlo také k úpravě celého okolního areálu nevelkého

epidemiologického hřbitova. Poblíž kaple stával do
srpna 1954 dřevěný kříž, na kterém byl vyryt letopo-
čet 1846. Proto zde byl opětovně vztyčen dřevěný
kříž, který zhotovil pražský režisér Miloš Zábranský 
v rámci tzv. »Létokruhů« 2001, a před ním žulová pa-
mětní deska připomínající oběti epidemie cholery
(1831 - 1832). Původně se počítalo s tím, že zde bude
instalován také pomník obětem tyfu (1846 - 1847),
ale jeho realizace byla tehdy, zejména kvůli nedostat-
ku finančních prostředků, odložena. 

Pomník bohumínským občanům nechali na své ná-
klady zhotovit u kameníka Martina Wrožyny z Nové-
ho Bohumína až členové sdružení Přátel bohumínské
historie na sklonku roku 2009. Zároveň byla uskuteč-
něna po několik let oddalovaná výsadba nové lípy,
která zaplní chybějící místo po lípě skácené v aleji,
rozprostírající se kolem celého pietního území.

Text a foto: Jan F. TEISTER

Nový památník obětem epidemie tyfu ve Starém Bohumíně

Památník obětem tyfové
epidemie na epidemio-
logickém hřbitově.

Silvestrovská noc
byla celkem klidná

Silvestr v Bohumíně probě-
hl v poklidu, bez větších zása-
hů. Oslavy konce starého a pří-
chodu nového roku 2010 se o-
bešly bez většího počtu zása-
hů. Hasiči museli 31. prosince
dopoledne vyjíždět do domu
na Čáslavské ulici, kde byli po-
žádáni o otevření bytu. Druhý
zásah absolvovali o půl desáté
večer. Pomáhali řešit následky
dopravní nehody, při které na
Ostravské ulici v Pudlově sjelo
auto mimo vozovku. Nehoda
se obešla bez zranění. »Otřesy
od bouchajících světlic a petard
uváděly v minulých letech do
chodu čidla pultu centralizované
ochrany. Tentokrát jsme ale nic
takového řešit nemuseli. Podle
všeho to vypadá, že oslavy byly
méně bouřlivé než dříve,«uvedl
zástupce ředitele městské poli-
cie Roman Honysz. (luk)

Připravuje se soutěž
Dívka roku 2010

Městské kolo celorepubliko-
vé postupové soutěže Dívka
roku 2010 se bude konat v ne-
děli 31. ledna v 15 hodin v kině
K3 Bohumín. Pořadatelem 
jedenadvacátého ročníku sou-
těže je Dům dětí a mládeže
Fontána spolu s K3 Bohumín.
O postup do okresního kola
budou bojovat dívky ve věku
13 až 15 let. (red)

k r á t c e

h i s t o r i c k ý k a l e n d á ř
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Vánoce pro pejsky z útulku

Děti z Mateřské školy v Záblatí Na Pískách
připravily krásné Vánoce pejskům z útulku 
v Šunychlu. 

Děti s rodiči nakupovali a nosili do školky gra-
nule, konzervy, kostičky, piškoty a různé jiné psí
dobrůtky, které jsme jim 14. prosince do útulku
odvezli. Všichni pejsci i pan správce z útulku by-
li moc vděční za opravdu velkou a bohatou na-

dílku, kterou děti pejskům připravily. Bylo 
toho tolik, že jsme to ani unést nemohli. Všem
dětem a rodičům moc děkujeme, že se do akce
zapojili a ukázali tak, že mají dobrá srdce a rádi
pomáhají zvířátkům. Tradici »Vánoce pro pejs-
ky« určitě zachováme a budeme v ní pokračovat
i v příštích letech, protože opuštěných pejsků 
v útulku, kteří potřebují naši pomoc, je bohužel
stále hodně. Hana DĚRGLOVÁ, učitelka

Dětské dopravní hřiště ano, ale na jiném místě
Výběru možného umístění dětského dopravního hřiště byla vě-

nována velká pozornost. Zvažovalo se umístění u některé ze základ-
ních škol a také v lokalitě Sv. Čecha v blízkosti Rafinerského lesíku.
Proti umístění na sídlišti Sv. Čecha hovořily vysoké náklady na pře-
stavbu zázemí (z bývalého skladu lehkých topných olejů) a riziko, že
hluk z provozu hřiště bude rušit obyvatele přilehlých panelových
domů. U základních škol se nepodařilo nalézt žádnou odpovídající
plochu. Po zvážení všech argumentů byla vybrána lokalita v Hobby

parku před pódiem. Toto prostranství i samotné
pódium již stejně vyžadovalo zásah. Jako zázemí
dopravního hřiště se využijí prostory v »malovaném

domečku«, kde vznikne učebna a kancelář pro dopravní výchovu.
Na sklad materiálu a jízdních kol se zrekonstruuje skladovací pro-
stor na pódiu, který v současnosti není využíván. Součástí akce bude
úprava střešní konstrukce i podlahy a nová elektroinstalace s kapa-
citou pro kulturní vystoupení. Budou zrušeny stávající betonové
plochy a místo nich vybudovány bezbariérové komunikace doprav-
ního hřiště. Dojde ke kácení jednoho stromu před pódiem. Do-
pravní značky budou odnímatelné a jejich patky zapuštěné pod te-
rén, aby byla zachována možnost pořádání kulturních akcí a shro-
maž�ování diváků. Toto řešení bylo projednáváno i s pořadatelem
většiny kulturních akcí - agenturou K3. Výhodou je umístění hřiště
v hlídaném areálu se zázemím i rozšíření možností aktivního tráve-
ní volného času dětí v přírodě. Hřiště je určeno jak k organizované
dopravní výchově, tak i ke spontánnímu využití příchozích rodičů 
s dětmi. Realizace se plánuje od dubna do června letošního roku.

»V jednom z článků Oka č. 23 vyšla informace o výstavbě 
dětského dopravního hřiště. A� je tato investice sebevíc prospěšná
a na správném místě, nemohu jako občan tohoto města souhlasit 
s místem pro jeho realizaci«, píše ve svém dopise Šimon Pohl 
a pokračuje:

»Z velmi malého plánku otištěného v městských novinách lze vyčíst,
že se jedná o areál před pódiem v parku, který byl v minulosti využíván
pro pořádání veřejných událostí nejrůznějších charakterů (multižánrové
festivaly, oslavy dětského dne, koncerty aj.)

Tímto chci poukázat na jedinečnost tohoto místa,
čímž je bezpochyby velkoplošné pódium se zázemím 
a větším prostranstvím okolo. Dle mého názoru by bylo na škodu přijít 
o prostor, který je schopen nabídnout takové možnosti, naopak je lépe ho
v obsahové stránce zachovat.

Počítá ještě vedení našeho města s pořádáním větších akcí kulturního
charakteru, nebo už budeme v Bohumíně venku pouze sportovat?

A pokud jde o dětské dopravní hřiště, což je výborný nápad, proč jej
nerealizovat více v centru města, kde bude blíže těm, o které jde přede-
vším, a vybudovat takové hřiště například v areálu některé základní
školy, odkud by děti nemusely daleko odbíhat za osvojením znalostí z do-
pravní výuky a mohly je převést například v rámci tělesné výchovy i do
praxe? Nehovoří o takovýchto mezipředmětových vztazích také rámco-
vý vzdělávací program?

■ ■ ■ 

O vyjádření jsme požádali Jitku Ptoškovou, vedoucí inves-
tičního odboru městského úřadu:

p t á t e  s e

Zápisy dětí 
do 1. tříd

Pro školní rok 2010/2011
jsou vypsány termíny zápisů
do prvních tříd.

ZŠ a MŠ Bohumín Bezru-
čova 190, 22. ledna od 12 do
17 hodin.

ZŠ Záblatí Bezručova 170,
21. ledna od 13 do 17 hodin.

ZŠ a MŠ Bohumín, tř. Dr.
E. Beneše 456, elokované pra-
coviště na Masarykově ulici, 26.
a 27. ledna od 13 do 17 hodin.

Masarykova ZŠ a MŠ Bo-
humín, Seifertova 601, 20. 
a 21. ledna od 12 do 17 hodin.

ZŠ Starý Bohumín, Soko-
lovská 90, 21. ledna od 12 do
17 hodin.

ZŠ a MŠ Bohumín, Čs. ar-
mády 1026, 2. února od 13 do
17 hodin a 3. února od 8 do 11
hodin.

ZŠ a MŠ Skřečoň, 1.máje
217, 27. ledna od 8 do 17 ho-
din.

ZŠ T. G. Masaryka Pudlov,
Trnková 280, 26. ledna od 12
do 16 hodin. Zápis do příprav-
né třídy 26. ledna od 8 do 12
hodin.

Petra OKENICOVÁ, 
odbor školství , kultury a sportu
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Rozvoj Bohumína vloni krize neovlivnila

LEDEN
* Schválený rozpočet na rok

2009 představoval částku 658
milionů korun. Z této sumy by-
lo na investice určeno 112 mili-
onů korun, dalších 48 milionů
korun v kapitole oprav bytové-
ho fondu. Během roku doznal
městský rozpočet několik změn
a jeho celková částka se nako-
nec posunula na 685,5 milionu
korun.

* Po úspěšném ročním pro-
vozu mobilního sběrného dvo-
ra město přistoupilo ke zrušení
všech stanoviš� velkokapacit-
ních kontejnerů, rozšířilo počet
míst, kam mobilní sběrný dvůr
zajíždí. 

* V Bohumínské městské ne-
mocnici se ve funkcích primářů

objevily dvě nové tváře. Chi-
rurgickému oddělení šéfuje pri-
mář Tomáš Sobalík, Centrum
léčby seniorů řídí primář Vác-
lav Sosna.

* Tříkrálová sbírka vynesla
díky solidaritě Bohumíňáků 113
tisíc korun. Lidé s dobrým srd-
cem přispěli na opravu charit-
ního domu ve Starém Bohumí-
ně a také na provoz denního
centra pro bezdomovce.

ÚNOR
* Podle zprávy Obvodního

oddělení Police ČR patří naše

město stále k nejbezpečnějším 

městům v karvinském okrese.

K poklesu trestné činnosti do-

šlo u násilných trestných činů 

a zvýšila se jejich objasněnost.

* Dívkou roku se v našem
městě stala Veronika Wybranie-
cová. 20. ročníku soutěže se zú-
častnily dívky do 15 let.

* Ve Starém Bohumíně byl
na náměstí Svobody dokončen
polyfunkční dům. Město začalo
přijímat žádosti k obsazení 13
zcela nových bytů. V přízemí
objektu jsou dva prostory pro
podnikání.

* Bohumínská firma Bona-
trans Group, a. s. zvýšila tržby
za uplynulý rok o 23,5 procen-
ta na 5,7 miliard korun. Firma
je jednou z těch, které význam-
nou měrou přispívají k zaměst-
nanosti ve městě.

BŘEZEN
* Od zahájení provozu Penzi-

onu ve věži, kdy byl poprvé od-
startován Běh do schodů, se ta-
to sportovní akce stala každo-
roční příležitostí k prověrce na-
ší zdatnosti. Téměř stovka běž-
ců běžela do schodů i tentokrát.
Nejrychlejším byl Jakub Směch
s časem 40,27 sekundy.

* Prestižní anketa Osobnost
roku 2008 ocenila devět jedno-
tlivců a tři kolektivy. Tituly byly
uděleny v kategoriích sportu,
kulturní a zájmové činnosti.
Rada města ocenila také chi-
rurga Vojtěcha Žocha za dlou-
holetou práci v bohumínské
nemocnici.

* Začaly opravy chodníků 
a komunikací města. Cestáři
během roku opravili 24 úseků
vozovek a 23 chodníků za té-
měř 9 milionů korun.

* Rada města na základě ná-
vrhů veřejnosti ocenila práci
osmi pedagogických pracovní-
ků v anketě Amos 2009, která
měla podtitul Učitelka mého
srdce. Za svůj postoj k dětem 
a učitelskému řemeslu byly oce-
něny Marie Valuštíková, Jiřina
Bittnerová, Alice Bogaczová,
Jitka Kotasová a Milena Zufalá.
Za celoživotní práci ve školství
byl oceněn ředitel Střední školy
Bohumín Tibor Smetana a pe-
dagog gymnázia Kazimír Palka.

Nová Ves je jedním z devíti stanoviš�, kam zajíždí mobilní sběrný dvůr.

Solidarita našim občanům nechybí. Každoročně přispívají do charitativních
sbírek desítkami tisíc korun.

Na náměstí Svobody vyrostl první
z domů, které by měly zaplnit pro-
luku mezi Domovem Jistoty a ulicí
Čs. armády.

Dívkou roku 2009 se stala Veronika
Wybraniecová (uprostřed), vlevo
první vicemiss Markéta Laryšová,
vpravo druhá vicemiss Linda 
Maňáková. 

Titul Osobnost roku 2008 získali 
i tanečníci souboru Radost Marco
Běhal a Lucie Nováková, mistři 
Evropy a bronzoví na mistrovství
světa v duetech.

Loňské události, pokrok v rozvoji města i činnost občanských
sdružení si připomeneme v přehledu za první pololetí roku
2009. Druhá polovina loňského roku nás čeká v příštím čísle.

aneb OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI LOŇSKÉHO ROKU (1)



11K o n t a k t :  o k o @ m u b o . c z ,� 5 9 6  0 9 2  2 8 2 ● a r c h i v  O K A  n a  w w w . m e s t o - b o h u m i n . c z

Kruhový objezd na křižovatce ve Skřečoni přispěl ke zvýšení bezpečnosti
automobilové dopravy i chodců.

Foto na straně 10 a 11 František Krejzek, Lucie Balcarová

Všechny tři zvony pořízené za pe-
níze získané ve veřejné sbírce byly
v dubnu vyzdviženy do věže staro-
bohumínského kostela.

První absolventi Univerzity třetí-
ho věku získali v květnu diplomy.

Od dubna zdobí město vodotrysk
před bytovým domem Slunečnice
na Okružní ulici .

Po slavnostním výkopu teplovodu 
z Dětmarovic se v Bohumíně začaly
pokládat horkovodní rozvody.

V rámci oslav výročí Masarykovy
školy se městem vydal průvod žáků
v kostýmech, kteří zvali veřejnost
na svou slavnostní akademii, plnou
písniček, scének a tanců.

DUBEN
*Poprvé byl spuštěn vodo-

trysk, který nechalo město vy-
budovat v rámci revitalizace
prostoru před Slunečnicí. Čtyři
prameny se padajícími kapkami
zatřpytily 14. dubna. Nedlouho
poté se objevily stížnosti, že si
někteří »milovníci vody« uděla-
li z vodotrysku koupelnu a cho-
dí se sem s ručníkem a mýdlem
umývat. I tak se dá vyjádřit ra-
dost nad novou investicí města. 

* Novým generálním ředite-
lem ŽDB Group, a. s. se stal
Jan Marinov. Vystřídal na tom-
to postu odstupujícího Zdeňka
Juchelku.

* Po třech letech byla ukon-
čena veřejná sbírka na pořízení
nových zvonů pro kostel Naro-
zení Panny Marie ve Starém
Bohumíně. Do celkové částky
ve výši 1,125 milionu korun za
tři zvony přispělo kromě obča-
nů také město a bohumínské
firmy. 

* Městský úřad začal poprvé
vydávat e-pasy s otiskem prstu.

* Na ulici Lounská v Pudlově
byla dokončena rekonstrukce
čtyř městských bytů. Původní
prostory IV. kategorie nechalo
město přestavět na II. kategorii
a nabídlo je v licitaci občanům.

KVĚTEN
* V Kopytově se po letech o-

tevřela veřejnosti opravená ka-
ple sv. Jana Nepomuckého. Na
pouti se zde sešly stovky ná-
vštěvníků. Nákladem 200 tisíc
korun nechalo město opravit
krovy a elektroinstalaci a pro
letošní rok plánuje rekonstruk-
ci za 600 tisíc korun.

* Slavnostním výkopem se
rozběhla stavba horkovodu 
z Elektrárny Dětmarovice, kte-
rý bude zásobovat teplem té-
měř celý Bohumín. Investice za
půl miliardy korun půjde na
vrub Českých energetických zá-
vodů, město nebude stát vý-
stavba ani korunu. Přivedením
tepla do bohumínských bytů 
v roce 2010 se dosáhne pětino-
vé úspory nákladů na vytápění
a teplou vodu.

* Masarykova základní škola
na Seifertově ulici oslavila 85
let od svého otevření. Bohatým
programem, ve kterém nechy-
běl průvod žáků školy městem,
akademie v kině K3, koncert
Pavla Dobeše a prohlídka školy,
byl připomenut rok 1924, kdy
škola přijala své první žáky.

ČERVEN
* Senioři našeho města mají

jedinečnou příležitost studovat
na Univerzitě třetího věku. Po
dvou letech studií bylo slav-
nostně promováno 38 seniorů,
kteří získali diplomy a doklady
o absolvování studia.

* Setkání občanů městských
částí se zástupci radnice přine-
sou vždy konkrétní požadavky
na další rozvoj města. Proběhla
ve Vrbici, Pudlově, Skřečoni,
Záblatí, Starém Bohumíně 
a v Šunychlu. Náměty město
zohledňuje ve své další práci 

a průběžně informuje na našich
stránkách o jejich realizaci.

* Půjčovnu lodí pro vodáky
město otevřelo v období června
i dalších dvou měsíců prázdnin.

* Zajímavé řešení bezpečnos-
ti dopravního provozu bylo u-
vedeno do života ve Skřečoni.
Na křižovatce ulic 1. máje 
a Rychvaldské byla použita pře-
nosná plastová svodidla plněná
solankou, která vytvořila kru-
hový objezd ve tvaru hrušky. 

Vrbičtí oslavili výročí založení své
obce lidovou veselicí.

* Dvě městské části, Vrbice 
a Záblatí, oslavily 780. výročí
svého založení. Vrbičtí slav-
nostním koncertem v kostele
Svaté Kateřiny a lidovou vese-
licí na hřišti. V Záblatí slavili 
v sokolovně výstavou a bese-
dou k výročí a následným tur-
najem v kopané. Obě městské
části se na oslavy připravovaly
již dlouho dopředu.

* Město rozhodlo o finanční
pomoci obcím Novojičínska,
postižených povodněmi. Část-
ka 200 tisíc korun a také pro-
středky, které poskytli občané,
byly předány vybrané obci.

Připravil: František KREJZEK
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Vánoční turnaj na zelených stolech

Další cyklistický klub sbírá ocenění

v ý h e r c i

Oddíl stolního tenisu u-
spořádal 18. prosince Vánoč-
ní turnaj mládeže. Utkali se
v něm hráči ve věku od 8 do
16 let systémem »open«, kdy
hraje každý s každým, bez o-
hledu na věkovou kategorii.
Celkovým vítězem se stal de-
vítiletý Martin Vincek, který
prošel turnajem bez jediné
porážky, na druhém místě se
umístila Lucie Prefetová a na
třetím Marek Nawrocki. 

Vítězové získali poháry 
a pěkné upomínkové předmě-
ty, které udělaly účastníkům
turnaje velkou radost. 

Děkujeme Milanu Leňkovi,
jednateli firmy Renostav, za
sponzorské dary do vánočního
turnaje a rodičům dětí za po-
vzbuzování během turnaje a za
přípravu občerstvení.

Oddíl stolního tenisu má 
v současné době dvě družstva,
která hrají regionální soutěž
mužů a regionální přebor mu-
žů, kde jsou umístěna ve stře-
du tabulky. Práci s mládeží se
věnuje dvakrát týdně Ladislav
Švancara. 

Nejtalentovanějším z žáků
je Martin Vincek, který je na

Účastníci vánočního turnaje mládeže ve stolním tenise. Foto: Gabriela Vincková

celorepublikovém žebříčku ko-
lem 20. místa v kategorii do 10
let. Vzhledem k tomu, že bude
hrát tuto kategorii i tento rok,

je velká šance toto umístění
ještě vylepšit.

Jindřich CARBOL, 
předseda oddílu

Možná jste si všimli, že od
jara do podzimu se pravidel-
ně už druhým rokem scházejí
před prodejnou kol pana Pas-
tuška cyklisté. Jsou to členové
občanského sdružení CK
Hobby, nejmladšího cyklistic-
kého klubu v Bohumíně.

Cyklistický klub se zaměře-
ním na silniční cyklistiku jsme
založili v lednu 2008. V minu-
lém roce jsme se pravidelně zú-
častňovali závodů Okresní po-
hárové soutěže a Slezského po-
háru. Naši cyklisté se rovněž
úspěšně prezentovali na závo-
dech v Čechách a Rakousku.
Celkem jsme absolvovali 44
závodů. Největšími sportovní-
mi úspěchy jsou vítězství a tře-
tí příčka Jiřího Foltyna v celko-
vém hodnocení Okresní pohá-
rové soutěže a v mistrovské ča-
sovce Slezského poháru kate-

gorie elite. Osmnáctiletá Lucie
Břečková vyhrála v kategorii
juniorek v závodě Moravsko-
slezského závodu mládeže Do
vrchu Pousteven. Jan Pastušek
se umístil v kategorii juniorů
na šestém místě v Mistrovství
republiky amatérů jak v časov-
ce, tak v silničním závodě. Ve
Slezském poháru družstev jsme,
po 13. místě (z 41 klubů) v roce
založení, obsadili 7. místo mezi
46 kluby.

V současné době máme 22
členů. Nejstarším je sedmase-
dmdesátiletý Boris Russnak,
spoluzakladatel dnes již neexi-
stujícího oddílu cyklistiky TJ
ŽD Bohumín. 

Děkujeme Městskému úřadu
Bohumín za finanční podporu.
Jako jediná instituce ve městě
se k nám neobrátila zády.

Lubomír VYORAL, 
předseda klubu

Osmnáctiletá naděje Cyklistického
klubu Hobby Lucie Břečková.

Jak dopadla vánoční
soutěž Oka?

V posledním loňském vá-
nočním čísle Oka jsme pro
čtenáře připravili malou sou-
těž. Odpovědi na všechny o-
tázky, s výjimkou té první,
byly jednoznačně správné. 
Správná odpověď na první
otázku zněla 404 bytů - 
v článku doslova stálo: Cel-
kově tedy v roce 2010 vymě-
níme okna ve 404 bytech.

Z odpovědí jsme vylosovali:
Věru Gibiecovou, Jateční

965, 1. cena
Janu Čenkovou, Sv. Čecha

1129, 2. cena
Emanuela Vrožinu, Okruž-

ní 1125, 3. cena
Olgu Dudáškovou, Mírová

1014, 4. cena
Jana Zajáce, Štefánikova

1078, 5. cena.
Výherci si mohou vyzved-

nout výhru v redakci Oka po
předchozí telefonické domlu-
vě na čísle 596 092 282 nebo
731 130 672. Redakce
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Klub branné přípravy Palcát hodnotí

Členy klubu Palcát známe také z oficiálních akcí, kde drží čestnou stráž. Foto: František Krejzek

Klub branné přípravy Pal-
cát při 66. pobočce Svazu dů-
stojníků a praporčíků Armá-
dy ČR Bohumín funguje již
od roku 2004. Naším domov-
ským městem je Bohumín.
Máme zde také naši klubo-
vnu, kde se mladí lidé učí
především teorii. Ta je nepo-
stradatelným základem vý-
cviku každého našeho člena.

Výcvikový rok 2009 je za
námi a my hodnotíme a plánu-
jeme další, lepší příští rok. Stá-
le k nám proudí noví mladí li-
dé, kteří chtějí něco pozitivní-
ho dělat a učit se v rámci své-
ho volného času různým od-
bornostem.

Po ohlédnutí za rokem 2009
nám všem zůstává úsměv na
tvářích. Tisíce zážitků, které si
každý prožil společně s dobrou
partou lidí, na něž se dá spo-
lehnout. Došlo ke změnám ve
vedení klubu, ve fungování 
a organizování akcí pro veřej-
nost či vlastních akcí - cvičení.
Mohli jste se s námi setkat na
pietních aktech, jako s čestnou
stráží u významných dnů v Bo-
humíně i v Orlové. Úspěšně
jsme zvládli několik lekcí pro
základní školy, ve kterých i na-
dále chceme pokračovat. Na
vlastních cvičeních jsme se
zdokonalovali ve zdravovědě,
skrytém pohybu v lese, letním
a zimním přežití v přírodě, to-
pografii, uzlování a v celko-
vém řešení krizových situací.

Koncem června jsme se na se-
verní Moravě aktivně podíleli
na pomoci lidem zasaženým
povodněmi. Celkově jsme za
rok 2009 zvládli více než 50
akcí, což je opravdu veliké čís-
lo. A to náš klub určitě ani
zdaleka není u svého cíle.

Před námi máme nový vý-
cvikový rok 2010. Berme ho
tedy jako velkou výzvu. Spo-
lečně se budeme řídit mottem:
»Levou vpřed, s těmi pravý-
mi«. Určitě se budeme snažit
prohlubovat vztahy s celým in-
tegrovaným záchranným sys-

témem, který je nedílnou sou-
částí řešení krizových situací.
Cílem je navazování těsněj-
ších kontaktů především s bo-
humínskými základními škola-
mi. Chceme jim umožnit spl-
nění akcí - ochrana školáka - 
v rámci branných dnů či před-
nášek o řešení krizových situa-
cí. Pokusíme se také oslovit
další mladé lidi, kteří by mohli
v dohledné době rozšířit naše
řady. Plány jsou obrovské, ale
nejsou nemožné. V zádech
máme velkou podporu veřej-
nosti, města Bohumína, Orlo-

vé, důležitých subjektů či or-
ganizací.

Poděkování patří všem těm,
kteří nám jsou nápomocni.
Těm, kteří pomáhají při sa-
motném fungování klubu a or-
ganizování akcí. Ale velké dí-
ky patří také rodičům, kteří
jsou nakloněni činnostem své-
ho syna, či dcery. Čím více lidí
bude dělat něco dobrého, tím
méně lidí může dělat něco
špatného. 

Veškeré informace najdete
na našem webu www.kbpp.ic.cz.

Petr SUCHÁNEK

Páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
Př í roda ko lem nás  -  brouc i  Bohumína (53)

O páchníkovi s latinským rodovým
názvem Osmoderma (zápach kůže) se
píše, že voní pižmem nebo páchne jako
juchtová kůže. 

Čerstvě vylíhlí brouci vydávají ve sku-
tečnosti aroma jako květy netýkavky žláz-
naté. Tato ovocná vůně je někdy tak in-
tenzivní, že zkušený entomolog nalezne
dutinu s ukrytými páchníky po čichu.

Páchník hnědý je robustní, 24 až 30
mm dlouhý tmavý brouk se slabým kovo-
vým leskem. Imaga se vyskytují od konce
května do léta a jsou aktivní hlavně v no-
ci. Nalézáme je většinou jednotlivě, což

vystihoval jejich dřívější druhový latin-
ský název eremita (poustevník). Jednoho
slunného srpnového dopoledne jsem po-
zoroval nedaleko řeky Olzy několik jedin-
ců, jak postupně vylézali z paty dubového
pahýlu a po dosažení jeho vrcholu se 
s drnčením krovek rozlétávali do okolí.
Nejčastěji jsem ale nalézal jejich larvy.

Druh je vázán na staré duté listnaté
stromy, především duby, lípy a vrby, v je-
jichž trouchu prodělávají tříletý vývoj mo-
hutné, až 60 mm dlouhé bílé larvy. Je to
vzácný druh přírodně zachovalých teplej-
ších oblastí. Často osídluje také dutiny du-

bů starých rybničních hrází, lipové aleje,
hlavaté vrby a neudržované parky. V na-
šem městě se vyskytoval ještě před několi-
ka lety v parku Petra Bezruče a ve starých
vrbách v nivě Odry, novější údaje chybějí.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ
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Za úspěch v soutěži cesta do Belgie

Zástupci bohumínského gymnázia v bruselském 
parlamentu, kde se setkali také s europoslancem 
Evženem Tošenovským. Foto: archiv gymnázia

Když jsme v květnu skončili třetí v soutěži
»Blíže Evropě«, konané na orlovském gymná-
ziu, ani ve snu nás nenapadlo, že půl roku na-
to pojedeme na poznávací cestu do Belgie,
Lucemburska a Francie. To byla totiž hlavní
cena pro vítěze celého klání. Nakonec jsme
byli pozváni i my, členové týmu Gymnázia
Františka Živného, jmenovitě Daniela Brňá-
ková, Jana Hübschmanová, Michael Roj, Be-
áta Slaninová, Kamil Števanka, Tomáš Ull-
mann a naše vyučující Alena Linnertová.

Celá výprava, složená převážně ze studentů
Gymnázia v Orlové a doplněná o úspěšné sou-
těžící z naší školy a karvinské SPŠ, kteří skončili
druzí, vyrazila za sychravého odpoledne v úterý
1. prosince vstříc Belgii. Nejen díky našim
schopným šoférům, ale i přičiněním dobré nála-
dy v autobusu (rádi bychom pozdravili zejména
hochy z karvinské »průmyslovky« spolu s jejich
učitelem), ubíhala cesta velice svižně. I díky to-
mu jsme mohli další den ráno navštívit město
Antverpy, což původně v plánu nebylo.

Tentýž den následovaly kouzelné Bruggy se
svým nezaměnitelným historickým jádrem za-
psaným na seznamu UNESCO a množstvím go-
tických staveb. Další zastávka, Gent, se nesla ze-
jména v duchu prohlídek kostelů a katedrál.
Než jsme se ubytovali v jednom z bruselských
hotelů, zajeli jsme ještě k proslulému Atomiu.
Byla už tma, a protože jeho »koule« mají zabu-
dováno osvětlení, čekal nás jiný zážitek než po-
hled na něj za dne.

Další den (čtvrtek) jsme
začínali prohlídkou histo-
rického centra Bruselu. Tamější gotická radnice
z 15. století, jež stojí na náměstí Grande-Place
(niz. Grote Markt), nás naprosto uchvátila. I to-
to místo je zapsáno na seznamu světového kul-
turního dědictví. Nesměli jsme samozřejmě 
opomenout ani proslulou sochu čurajícího chla-
pečka, která byla zrovna »oblečena« do jednoho
ze svých 700 kostýmů.

Protože soutěž, díky které jsme se na tato mís-
ta dostali, byla tematicky zaměřená na Evrop-
skou unii, nemohli jsme minout nejvýznamnější
instituce, jež v Bruselu sídlí. V budově Evrop-
ského parlamentu jsme se setkali s panem Evže-
nem Tošenovským, bývalým hejtmanem našeho
kraje a současným europoslancem za ČR, který
s námi zajímavě besedoval o svém působení 
v »hlavním městě Evropy«.

Už za tmy jsme dorazili do města Lovaň (niz.
Leuven). Města, jehož samotný název mnohý
Čech možná ani neslyšel, a přitom místního pi-
va už zkonzumoval litry. Piva, jehož název nám
může evokovat ženské jméno… Lovaň ale není
jen o pivu. Je to také významné univerzitní měs-
to, vždy� zde sídlí nejstarší belgická univerzita.
Mladí jsou skutečně vidět na každém kroku 
a není se čemu divit - z 90 tisíc obyvatel tvoří
takřka třetinu studentstvo místní Katolické uni-
verzity. Když k tomu připočteme malebné cent-
rum města spolu s všudypřítomnou pohodovou
atmosférou, určitě mnohé z nás Lovaň zaujala

jako místo, kam bychom se velmi rádi šli vyso-
koškolsky vzdělávat.

Pátek pro nás znamenal návštěvu budovy Ra-
dy Evropské unie (jinak též Consilium), po níž
následovalo muzeum miniatur nedaleko Ato-
mia. K vidění tam byly zmenšené modely někte-
rých staveb jak městských (to převážně), tak 
i venkovských, velmi starých i poměrně moder-

ních, a také některých pří-
rodních památek (sopka
Vesuv). Poté jsme se pře-

sunuli do nejmenší ze zemí Beneluxu, Lucem-
burska, a opět už za tmy si prošli krásné cent-
rum Lucemburku. Věděli jste, že v hlavním
městě tohoto »ministátu« se nachází náměstí
Jana Palacha?

Poslední den přišel na řadu Štrasburk. V něm
je oficiální sídlo Evropského parlamentu, by�
zdejší čtyřdenní zasedání se konají jen dvanáct-
krát do roka (zbytek práce se děje v Bruselu).
Europarlament se celý stěhuje z jednoho z těch-
to měst do druhého a naopak. Dozvěděli jsme
se, že ročně tyto přesuny vyjdou na 200 milionů
eur. Budovy dalších významných evropských in-
stitucí sídlících v tomto městě jsme viděli rov-
něž, za všechny jmenujme Radu Evropy.

Centrum alsaské metropole bylo přeplněné
lidmi, za což mohly probíhající vánoční trhy. To
nám však rozhodně nebránilo vnímat krásu
místní architektury. Staré městské domy ze 17.
století s hrázděnými fasádami vypadají vskutku
kouzelně. A jako třešnička na dortu - katedrála
Notre-Dame de Strasbourg ve stylu vrcholné
gotiky. Opravdový skvost.

Cestou zpátky do naší vlasti se naše výprava
zastavila ještě v německém Baden-Badenu. Zá-
měr byl jasný, a sice navštívit proslulé místní
lázně. Skvělý tah. Po těch několika dnech choze-
ní po památkách to byla úžasná relaxační tečka,
již si bezesporu každý náležitě užil.

Michael ROJ, gymnazista

z á p i s k y  z  c e s t

Vánoční dárek pro
charitativní účely

Centrum sociálních služeb
Bohumín dostalo mezi vánoč-
ními svátky a Silvestrem neob-
vyklý dar. Obchodní společnost
Kaufland ČR darovala Centru
zásoby letošního vánočního
zboží. Vedle stromků a vánoč-
ních ozdob se jedná zejména 
o cukroví a kolekce. Hodnota
darovaného zboží byla 41 tisíc
korun. »Potraviny jsme rozdělili
do Domova Jistoty, uživatelům
pečovatelské služby, zavezli jsme
je do denní místnosti pro bezdo-
movce, prostřednictvím evange-
lické fary také do nízkoprahových
zařízení a Domu pokojného stáří
sv. Františka. Kaufland dárky 
ohodnotil symbolickou cenou, ve
skutečnosti byla jejich hodnota
mnohonásobně vyšší. Společnosti
Kaufland Bohumín patří náš vel-
ký dík,« sdělila vedoucí Centra
Anna Oršulíková. (red)

Týden modliteb 
také v našem městě

Také v našem městě se círk-
ve již tradičně zapojí do Týdne
modliteb za jednotu křes�anů
(zaštítěný Ekumenickou ra-
dou církví v ČR). V rámci to-
hoto týdne proběhnou 3 eku-
menická setkání. 18. ledna 
v římskokatolickém kostele 
v Novém Bohumíně od 17 ho-
din, 21. ledna v modlitebně
Apoštolské církve od 17 hodin
(nad Korunou) a 23. ledna 
v modlitebně Církve adventis-
tů sedmého dne od 17 hodin
(Mírová ulice).

Roman BRZEZINA

Keramická dílna 
na dvě soboty

Keramická dílna Domu dětí
a mládeže nabízí tvůrčí čin-
nost pro rodiče s dětmi. Vždy
v sobotu od 10 do 12 hodin, 
a to 23. ledna a 6. února. Cena
je 70 korun za dítě, dospělí
platí 130 korun. V ceně je za-
hrnutá modelovací hlína, gla-
zury a provozní poplatek. Prv-
ní sobotu budeme modelovat,
další glazurovat. Kapacita ú-
častníků je omezena. Více in-
formací získáte na telefonním
čísle 596 013 131 u Lýdie Bal-
cárkové, kde se můžete také
přihlásit. (bal)

k r á t c e
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Po vyjádření nedůvěry vládě
Mirka Topolánka a neúspěš-
ném pokusu o mimořádné vol-
by možná u řady občanů
vznikla nechu� k volbám jít.
Vždy� stejně nic nezměníme,
»ti nahoře« nám jen něco na-
slibují a potom udělají, co bu-
dou chtít. Chápu rozhořčení
nad (ne)činností a aférami ně-
kterých politiků, ale přesto
jsem přesvědčen, že nesmíme
rezignovat a nechat druhé, aby
rozhodli za nás. 

Volby do Parlamentu, které
budou v květnu, rozhodnou 
o tom, která strana bude sesta-
vovat vládu. Chceme znovu
vládu Topolánka s Dalíkem,
Langra a Julínka s Cikrtem?
Chceme další snížení daní hor-
ním deseti tisícům a zhoršová-
ní situace zaměstnanců a dů-
chodců? Myslím, že ne. Lze ří-

Čeká nás volební rok 2010

Šance a rizika pro město Bohumín

ci, že i rekordní schodek stát-
ního rozpočtu za rok 2009 ve
výši kolem 200 miliard korun
z velké míry zavinily neuváže-
né reformy a pozdní reakce na
začínající ekonomickou krizi.

Na podzim se budou konat
volby komunální. Městská or-
ganizace ČSSD v Bohumíně už
vyhodnotila plnění padesáti
konkrétních úkolů, které jsme
předložili voličům před volba-
mi v roce 2006. Pokud jste si
uschovali náš volební pro-
gram, můžete provést kontrolu
společně s námi. S výsledky
budete samozřejmě v následu-
jícím období seznámeni na be-
sedách a formou informačního
letáku. Už nyní můžeme kon-
statovat, že sliby plníme. 

p o l i t i k a

Na posledním prosincovém zasedání
zastupitelstva města byl schválen rozpo-
čet města na rok 2010. Ačkoliv byl
schválen jako vyrovnaný s příjmy a vý-
daji ve výši 640 milionů korun, nelze
předem spolehlivě odhadnout, jaké do-
pady bude mít pokračující hospodář-
ská krize zejména do příjmové části
městského rozpočtu. 

Plánované příjmy z podílu na DPH, da-
ně z příjmů právnických i fyzických osob
totiž bezprostředně souvisí s úspěšností
místních firem, výší vyplácených mezd 
a nezaměstnaností. Bude-li stoupat neza-
městnanost a klesat výkonnost místních
firem, budou klesat i výnosy z daní, na
kterých je město závislé, čímž může být
ohroženo financování nejen městských fi-
rem (miliónové dotace Bosporu, Bohu-
mínské městské nemocnici atd.), ale např.
i financování oprav a investic bytového
fondu. Je otázkou, zda je moudré, aby
město bylo největší realitkou v Bohumíně
a i nadále mělo v majetku přibližně 4500
bytů. Obecně spíše platí, že města a obce
by si měla udržovat jen tzv. sociální byty
pro nesoběstačné a jinak potřebné. Město
se každoročně chlubí, kolik miliónů dalo
na opravy a údržbu bytového fondu a ko-

lik jinak investovalo do bytového fondu.
Jenže když nemáme srovnání, kolik by do
těch samých bytů a bytových domů inve-
stovali např. sami nájemníci, pokud by si
mohli jednotlivé byty odkoupit do svého
vlastnictví, nemůžeme s jistotou hodnotit,
zda je město dobrým či špatným hospodá-
řem. Výměna oken a domovních schránek
v městských domech vše nespasí. 

Když vynásobíme 4500 bytů v majetku
města dejme tomu hypotetickou průměr-

nou prodejní cenou 100 tisíc korun za byt,
dostaneme částku 450 milionů korun, při
ceně 200 tisíc to je již 900 milionů korun.
Nestojí za úvahu, zda jednotlivé byty ne-
nabídnout k prodeji? Město by získalo
značné finanční prostředky, zbavilo by se
starostí o rozsáhlý bytový fond a nájemní-
ci, kteří by využili možnosti odkoupit byt,
by získali jistotu vlastního bydlení a mohli
již investovat do svého, bez strašáku růstu
cen nájmů? Je otázkou, zda-li město mělo
kupovat bývalý hotel a bytový dům na ná-
městí ve Starém Bohumíně, jejichž před-
pokládané rekonstrukční náklady se po-
hybují okolo 80 milionů korun, nebo� je

p o l i t i k a

předem jasné, že tyto investice se nikdy
městu nevrátí.

Bohumín bohužel nemá na rozdíl od o-
kolních měst svou průmyslovou zónu, tu-
díž není schopno případným zájemcům
aktivně nabídnout vhodné pozemky s ho-
tovými inženýrskými sítěmi a s napojením
na dálnici, na kterých by mohly vyrůst no-
vé provozy s novými pracovními příleži-
tostmi. Je na pováženou, že se město stále
spoléhá na pár největších podniků ve měs-
tě - ŽDB Group, Bonatrans, Rockwool,
Bekaert, České dráhy a včas nevytvořilo
předpoklady pro žádoucí příchod nových
zaměstnavatelů. Ani probíhající dostavba
dálnice D47 a její napojení na polskou
dálniční sí� neinspirovala město, aby do
plánů svého rozvoje zahrnula tzv. měst-
skou průmyslovou zónu, kterou by připra-
vilo, zainvestovalo a poté nabídlo k proná-
jmu či prodeji zájemcům o výstavbu pro-
vozních hal a správních budov. Na nový ú-
zemní plán si musíme v Bohumíně ještě
mnoho měsíců počkat, nicméně cokoliv
dodatečně doplňovat či měnit je vždy slo-
žitější a vleklejší. 

Hodně zdraví a úspěšný rok 2010 přeje 

David MARYŠKA, 
předseda MS ODS Bohumín

Děti v knihovně 
připravují sborník 

Knihovna K3 myslí na své
nejmenší čtenáře. Vymyslela
pro ně speciální projekt, v němž
dává dětem prostor pro jejich
tvůrčí snažení. V knihovně
tvoří básničky, malují obrázky,
píší povídky, které se objevují
ve speciálním sborníku. Alma-
nach nazvaný »Knihomilník«
bude vycházet jednou měsíč-
ně. Poprvé vyšel v prosinci 
a te� se připravuje další.

»V prvním Knihomilníku se
objevují básničky, vánoční příbě-
hy, kvíz, křížovka i osmisměrka.
Nechybí ani anketa s dětmi o tom,
jak si představují Ježíška. Pří-
spěvky v každém měsící svážeme
do brožury, která bude k nahléd-
nutí ostatním návštěvníkům kni-
hovny,« řekl vedoucí knihovny
Petr Zlámal. Dodal, že vybraná
dětská dílka se objeví také na
internetových stránkách K3
Bohumín v sekci knihovna.

Děti, které mají zájem podí-
let se na vydání dalšího sbor-
níku, jsou zvány do dětského
oddělení knihovny v Novém
Bohumíně v úterý 19. ledna
od 15 hodin. (luk)

V roce 2010 se budou konat troje volby - do Poslanecké sně-
movny, do Senátu a volby komunální do zastupitelstev obcí.
V Bohumíně budou volby do Poslanecké sněmovny a volby
komunální, volby do Senátu se v našem volebním obvodu 
uskuteční až v roce 2012.

Město každoročně hospoda-
ří s vyrovnaným rozpočtem,
zadluženost je nízká a dále kle-
sá. Přes výpadek v daňových
příjmech, způsobený ekono-
mickou krizí, se daří plnit
hlavní investiční záměry a zís-
kávat dotace. V návaznosti na
potřeby města, finanční mož-
nosti a dotační programy při-
pravujeme volební program
na další čtyřleté období. 

Připravujeme rovněž kandi-
dátku do zastupitelstva - tým,
který bude garantovat opětov-
né splnění programu. Přij�te
k volbám a podpořte nás.

Josef PLÁŠIL, 
předseda MO ČSSD
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Jaroslav Smrž, * 1952, Bohumín
Augustin Brudný, * 1921, Bohumín-Skřečoň
Zdeněk Uher, * 1938, Bohumín
Jaromír Cachel, * 1929, Bohumín
Zdeněk Gabčo, * 1956, Bohumín-Pudlov
Marie Vachtarčíková, * 1918, Bohumín
Irena Heczková, * 1931, Starý Bohumín
Pavel Doležal, * 1955, Bohumín
Věra Misiořová, * 1926, Bohumín-Záblatí
Milan Vrobel, * 1939, Bohumín
Miluška Orszuliková, * 1930, Bohumín
Marta Staňková, * 1931, Bohumín
Jordan Nedělkov Christov, * 1946, Starý
Bohumín
Leo Geisler, * 1922, Starý Bohumín
Marie Mojžíšková, * 1922, Bohumín-Pudlov
Anna Sittková, * 1931, Bohumín
Anna Bartíková, * 1921, Bohumín
Evdoxia Mitopulu, * 1922, Bohumín-
Skřečoň
Alžběta Stachurová, * 1914, Starý Bohumín
Anna Wencelová, * 1923, Bohumín-Pudlov
Gerhard Sekula, * 1944, Bohumín-Pudlov
Ladislav Kaňa, * 1921, Bohumín
Tomáš Čech, * 1928, Bohumín-Pudlov
Alois Bukovský, * 1934, Bohumín
František Sikora, * 1920, Bohumín-Pudlov
Pavlína Mytychová, * 1937, Bohumín-
Pudlov Matrikářky

Naposledy jsme
se rozloučili

9. ledna 

jsme vzpomněli 

20. smutné výročí 

tragicky zemřelého 

pana Jaroslava
HOLÉHO
z Bohumína, 

bývalého zaměstnance ŽDB.

�
Vzpomínají manželka, 

syn Miroslav a dcera Lenka s rodinami 

a ostatní příbuzní.

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

nikdy nezapomene.

9. ledna 

jsme vzpomněli 

1. výročí úmrtí 

naší drahé manželky,

maminky, babičky, tety a švagrové 

paní Jarmily DIKOVÉ. 
S úctou a láskou stále vzpomínají manžel,

syn Vladimír s manželkou 

a vnučky Pé�a a Nikolka.

29. prosince jsme se

naposledy rozloučili 

s panem 
Tomášem
ČECHEM, 

který zemřel 

26. prosince 

po dlouhé nemoci. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu společně 

s námi tichou vzpomínku. 

Zarmoucená rodina.

Za Tvou věčnou lásku, maminko, 
péči o nás, za všechna milá slova, starosti, 
zachováme v srdci vždy Tvůj obraz a pocit
neskonalé vděčnosti. Maminko, prázdné 
zůstalo Tvé místo mezi námi, chybíš nám 

a nic Tě nenahradí. Čím déle s námi nejsi, tím
těžší je vzpomínat na všechno krásné s Tebou.

3. ledna jsme 

vzpomněli 7. výročí 

úmrtí naší milované

manželky, maminky,

babičky, sestry, 

švagrové a tety 

paní Ireny
OLŠAKOVÉ. 

Zároveň 24. února vzpomeneme 

její nedožité 70. narozeniny. 

S láskou a slzami v očích vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manžel Rudolf,

dcera Jana s manželem Zdeňkem, 

sestra Anička s rodinou, bratr Bedřich 

s rodinou, vnuci Martin a Davídek.

Moc nám chybíš, maminko, 

ale jsi navždy v nás. Kdo jste ji znali, 

věnujte jí spolu s námi 

tichou vzpomínku. Děkujeme.

Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Květy uschnou, 
uvadnou, vzpomínky 

navždy zůstanou.

8. ledna 

jsme vzpomněli

5. výročí úmrtí 

pana Ladislava BÉMA. 

�
S úctou a láskou vzpomínají manželka

Betka, syn Lá�a, vnuci David a Lukáš.

�

Blahopřání - jubilea
15. ledna oslaví 

své krásné životní
jubileum 75 let naše
maminka, babička,

prababička 

paní Květoslava
KOLÁČKOVÁ.

Hodně zdraví, 
pohody, spokojenosti, nezdolnou 

energii a optimismus do dalších let 
přeje dcera Květka, syn Josef, 

vnuci Michal, Daniel, Marek, Richard,
pravnuci Mareček, Dominiček 

a vnučka Linduška.

16. ledna oslaví svou zlatou svatbu

manželé Stanislava a Jan
VLAŠICOVI.

Do další 
padesátky 

společné ces-
ty životem
přejí hodně
zdraví, lásky,
štěstí, pohody 

a životního
optimismu

dcery 
Na�a a Soňa s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata.

22. ledna oslaví 

své 70. narozeniny 

paní Hilda

POPOVIČOVÁ.

�
Všechno nejlepší, milá maminko, 

hlavně hodně zdraví, štěstí 

a spokojenosti do dalších let 

Ti ze srdce přeje manžel Milan 

a dcery Ivana a Simona s rodinami.

Poděkování personálu 
Domova Jistoty

Děkujeme ošetřujícímu personálu

Domova Jistoty ve Starém Bohumíně

za příkladnou péči věnovanou naší

mamince Evdoxii Mitopulu ze Skře-

čoně, která zde strávila poslední měsí-

ce života. Zemřela 22. prosince 2009.

Obzvláš� děkujeme za laskavé jed-

nání, obětavost a lidský přístup. 

Syn Nikos a dcera Steriani 
s rodinami.
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Vzpomínky - úmrtí

Utichlo srdce, 
zůstal jen žal, 

kdo Tě měl rád, 
vzpomíná dál.

�
16. ledna vzpomeneme

1. smutné výročí úmrtí

pana Ervína KUCHARCZYKA
z Bohumína. 

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Olga s rodinou.

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

Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě máme 

a navždy budeme mít.

20. ledna 

vzpomeneme 2. smutné

výročí úmrtí našeho

manžela a tatínka 

pana Josefa KVÍČALY, 
který by 15. února oslavil 75 let. 

S láskou a úctou stále vzpomíná 

manželka s rodinou.

Budou tomu 17. ledna

2 roky, kdy zcela 

nečekaně zemřela 

naše dcera, sestra, 

maminka a kamarádka

paní Ivana
VESELÁ.

�
Smutek trvá, ale život jde neúprosně dál.

Kdo jste ji znali, věnujte jí 

společně s námi tichou vzpomínku.

Nejbližší rodina.

Odešli jste, 
ale žijete v našich vzpomínkách.

16. ledna vzpomínáme nedožitých 90 let

paní Anny LANGEROVÉ. 

19. března uctíme vzpomínkou 

12. výročí jejího úmrtí.

�
Zároveň 31. března vzpomeneme 

35. výročí úmrtí jejího manžela 

pana Ladislava LANGERA. 

�
Kdo jste je znali, 

věnujte jim tichou vzpomínku.

Syn Ladislav s rodinou, 

dcera Jaroslava s rodinou.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

14. ledna 

vzpomeneme 

19. výročí úmrtí 

pana Davida
LALÍKA.

�
S láskou a úctou vzpomínají maminka 

a sestra Michaela.

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

nikdy nezapomene.
23. ledna vzpomeneme

nedožitých 70 let 

našeho drahého 

a milovaného manžela,

tatínka a dědečka 

pana Josefa VRZALOVSKÉHO
ze Záblatí. 

S láskou a úctou vzpomíná 

a nikdy nezapomene manželka Štefánie 

a dcery Eva a Jarmila s rodinami.

Čas plyne, 
vzpomínky zůstávají.

�
21. ledna vzpomeneme
7. smutné výročí úmrtí

našeho drahého 
manžela, tatínka,
tchána a dědečka 

pana Bronislava SZWANCZARA. 

S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka Marie,

dcera Martina s rodinou, 

syn Tomáš a Jirka s rodinou.

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

Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě máme 

a navždy budeme mít.

19. ledna vzpomeneme

1. výročí úmrtí 

a v tomto roce 

nedožité 35. narozeniny 

paní Šárky RESSOVÉ. 

Vzpomínají rodiče, 

bratr Roman, sestra Martina s rodinou.

�
22. ledna 

vzpomeneme 

1. výročí od smrti 

pana Karla
HOZY,

který by se dožil 65 let.

�
Vzpomíná sestra Helena, 

manželka a Radek s Hankou.

Za život prožitý s Tebou. 
Za lásku, kterou jsi nám dal. 
Tvá památka bude stále živá, 

ta v srdci zůstane nám dál.

�
Děkujeme příbuzným,

přátelům, sousedům,

spolupracovníkům 

a známým za hojnou

účast, slova útěchy 

a květinové dary 

při posledním 

rozloučení 

s panem Zdeňkem UHREM, 

který zemřel 28. listopadu 2009 

ve věku 71 let. 

Manželka Adélka, 

dcery Iva a Hanka 

s rodinami.



18 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  1  /  2 0 1 0

Potřebujete krmiva, osiva,
hnojiva, chem. postřiky, 
zrniny, vnady pro rybáře 

a jiné doplňky?
Těšíme se na vás 

po - čt 7.30 - 16.00 hod.
pá 7.30 - 15.00 hod.
so 8.00 - 11.00 hod.
na ulici Lidické 219, v areálu 
firmy Sanre (bývalý výkup)

✆ 596 016 011, 603 515 279

Rezervace:
✆ 596 033 216
www.mersi.cz

NEKUŘÁCKÁ
RESTAURACE
BAR MERSI
Dělnická 218, Bohumín−Skřečoň
BAR MERSI

STUDIO VISAGE ve Skřečoni
nabízí tyto služby:

■ KOSMETIKA - Jana Marxová, ✆ 774 626 060
■ KADEŘNICTVÍ, PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ

Šárka Broškovičová, Gabriela Walicová, ✆ 605 719 938
■ MANIKÚRA, PEDIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ

Kateřina Nikliborcová, ✆ 776 001 535

Ulice 1. máje 117, Bohumín-Skřečoň (pod skřečoňským
mostem po pravé straně ve směru na Dolní Lutyň)

ARKO INTERIER CZ, 
s. r. o.

● Výstavba nízkoenergetických 
pasivních domů

● inženýrské práce, 
poradenství

Ing. David OTRUBA, 
obchodní ředitel

Tel.: 724 173 855
www.arkointerier.cz

Petr Nevyjel
účetní

zpracování mezd
účetnictví 

daňová evidence

Telefon: 596 014 417
Mobil: 603 478 991
E-mail: nevyjel@click.cz
Web: www.petr.nevyjel.sweb.cz 

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P. O. Box 61 

735 81 Bohumín 1

AANNTTIIKKVVAARRIIÁÁTT
BBOOHHUUMMÍÍNN

Výkup a prodej knih, 
pohlednic, vlaječek, starých

map a starých fotografií
Dům služeb na nám. Budouc-

nosti, vchod od polikliniky
Út - pá 10 - 17 hodin

Kvalitní zboží vykupujeme 
ZA HOTOVÉ!

Tel: 602 544 338

● Koupím dr. byt nebo
rod. dům v Bohumíně a okolí,
platím v hotovosti, ne přes
RK!!! ✆ 736 228 883.

● Pronajmu byt 1+1, Boh.
✆ 736 228 883.

● Koupím RD, chatu, po-
př. parcelu, platím hotově. 
✆ 608 370 379.

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-
berců, samonivelační stěrky,
renovace parket. Více na www.
dvfloor.cz. ✆ 604 265 861.

● Potřebujete půjčit? Volejte
733 599 477 nebo 733 599 480!

● Opravuji pánské a dám-
ské oděvy, ✆ 728 597 581,
Bohumín 3.

● Půjčka bez poplatků
pro zaměstnance, důchodce,

inzerce OSVČ (s prokázáním příjmu),
na zástavu domů, bytů, druž-
stevních bytů, chat (bez pro-
kázání příjmu). Exekuci řeší-
me. ✆ 774 828 496.

● Prodám dr. 0+1 s lodžií
v centru Boh., event. vymě-
ním za větší, dohoda, dopla-
tek, ✆ 736 228 883.

● Dlouhodobě pronajmu
byt 2+1 s bal. a komorou, na-
proti malému Albertu, část.
zařízený. ✆ 776 118 321.

● Prodám velké množství
oblečení pro děti 0 - 5 let.
Výběr z nejlepších kusů, ✆
737 763 142.

● Prodám 2+1 v Dolní Luty-
ni, cena dohodou, balkon, ne-
průchozí pokoje, ✆ 731 785 277.

● Prodám dr. byt 2+1 v Bo-
humíně, cena dohodou, ✆
723 067 458.

● Pronajmu byt 1+1 v cent-
ru Boh., nájem 4500 + el. 
a plyn. Kauce 10 tis., ✆ 606
625 908.

● Prodám dr. byt 3+1/B,
74 m2 v Bohumíně, nízká zá-
stavba, cena 870 tis. Kč (do-
hoda). RK nevolat! Info ✆
723 316 403.

● Nabízím pronájem bytu
3+1 s komorou, velký, v čin-
žovním domě, 5 min. od Kauf-
landu. ✆ 602 787 765.

● Nabízím pronájem neby-
tového prostoru (kancelář,
prodejna, sklad) u velmi fre-
kventované komunikace ze
směru od Ova. ✆ 602 787 765
nebo e-mail: rsp@mailcity.cz.

● Pronajmu byt v Bohumí-
ně 1+1 blízko centra, přízemí,
cihla, 4 200 Kč/měsíc + el. en.
a plyn. Vratná kauce ve výši 2
měs. nájmů. ✆ 721 998 758.

● Prodám dr. byt 1+1 v Bo-
humíně, přízemí, cihla, blízko

centra, po částečné renovaci,
cena dohodou, ✆ 721 998 758.

● Přijmeme recepční a ob-
sluhu denního baru. Žádost
včetně životopisu zašlete e-
mailem na info@villaclub.cz.

● Prodám dr. byt 2+1
v centru Bohumína, cena do-
hodou, ✆ 732 545 961.

ŘIDIČI, ZPOZORNĚTE!!!
U mne vždy sjednáte nejlevnější povinné a havarijní pojištění. 
Pouze u FIXUM a. s. výběr z osmi pojistitelů! ČPP, Allianz, ČSOB, 
Generali, AXA,Kooperativa, Triglav.

OBČANÉ, ZPOZORNĚTE!!!
U občanského pojištění výběr - ČPP, ČP, ČSOB, Generali.
Osobní přístup, přechod a změnu u pojištění zajistím ZDARMA!

Pracovní doba pondělí až sobota.
Váš známý makléř - Jan Fojtů z Bohumína, jan.fojtu@fixum.cz, 

tel.: 604 730 472.
Pokud přinesete ke sjednání povinného ručení + čel. skla nebo havarijního

pojištění tento inzerát, máte při roční platbě dárek ZDARMA!



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 14. do 28. ledna

KAM V BOHUMÍNĚ?
K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ Do 31.1. ÚHEL POHLEDU. Občanská společnost Vi-
ze-art Bohumín připravila výstavu umělců, malířů a fo-
tografů z České a Polské republiky, kteří se chtějí podě-
lit o své zážitky z pohraničí, foyer kina K3 Bohumín.
■ 15.1. v 19 hodin ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA
NOVÁKA. Interaktivní hru uvádí KVAS - amatérský di-
vadelní soubor MěDK Karviná. Vstupné 50 Kč, již 
v předprodeji.

■ 24.1. v 10 hodin LÍNÝ HONZA. Loutková hra pro dě-
ti. Hraje DUO - Divadlo u Ostravice z Frýdku Místku. 
Vstupné 50 Kč, již v předprodeji.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

www.k3bohumin.cz, 
knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

telefon: 596 012 203.

■ Do 29.1. HORNICKÉ FRAGMENTY. Tématická výsta-
va fotografií fotokroužku DDM Bohumín.

■ Do 29.1. DÍLNIČKY 2009 V KNIHOVNĚ K3. Výstava
prací návštěvníků výtvarných dílniček a účastníků kni-
hovnických soutěží, které proběhly v roce 2009 na dět-
ském oddělení knihovny K3 Bohumín.

■ 14.1. ve 13 hodin PRINCEZNY A ČARODĚJNICE.
Zábavná čítárnička s pohádkovými příběhy, pro malé 
i větší čtenáře, oddělení pro děti.

■ 14.1. v 17 hodin OPEVNĚNÍ IV. SBORU. Beseda 
a projekce se členy Klubu vojenské historie Bohumín 
o Bohumínském stavebním podúseku, který je tvořen
objekty od MO-S1 až po MO-S8. Vstupné 30 Kč,
studovna knihovny.

■ 21.1. v 17 hodin JAK SE PÍŠE FANTASY. Literárně-
tvůrčí beseda s orlovským autorem fantasy literatury
Jiřím Mazurkem o jeho pohledu na tento literární žánr.
Vstupné 30 Kč,  studovna knihovny.

■ 29.1. v 9 hodin CHUMELÍ SE, SNĚŽÍ. Celodenní
prázdninová výtvarná dílnička s výrobou sněhuláků,
sněhových vloček a malováním obrázků ze zimních po-
hádek, oddělení pro děti.

KINO K3 BOHUMÍN
■

■ 14.1. v 19 hodin HOME. Dokumentární film Francie,
2009, české znění, přístupný, 70 Kč.

■ 16.1. - 17.1. v 19 hodin 2BOBULE. Česká komedie,
2009, přístupný, 75 Kč.

■ 17.1. v 10 hodin ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE. Ani-
movaný film USA, 2009, české znění, 70 Kč.

■ 20.1. v 9 hodin COCO CHANEL. Francie, 2009, pří-
stupný od 12 let, 50 Kč.

■ 21.1. - 22.1. v 19 hodin ZEMSKÝ RÁJ TO NA PO-
HLED. Mrazivá komedie ČR, 2009, přístupný, 65 Kč.

■ 23.1. v 19 hodin 3 SEZÓNY V PEKLE. Koprodukční
film Česko, Slovensko, Německo, 2009, přístupný od
12 let, 75 Kč.

■ 28.1. - 29.1. v 19 hodin PAMĚTNICE. Český film,
2009, přístupný, 70 Kč.

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

■ 21.1., 28.1. v 9.15 hodin BERUŠKY. Cvičení pro mamin-
ky s kojenci od 0 do cca 10 měsíců. Centrum Bobeš.
■ 26.1. v 15.30 hodin CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT.
RC Slůně.
■ 27.1. v 9 hodin Nastřelování náušnic. Objednávka
na telefonu 604 388 853. Centrum Bobeš.
■ 27.1. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ. Centrum Bobeš.
■ 28.1. v 10 hodin VESELÉ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU. Hu-
dební hodinka pro děti od 2 let. RC Slůně.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

Dům dětí a mládeže Fontána, Janáčkova 715 
www.ddmbohumin.cz,

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 23.1. v 10 hodin KERAMICKÁ DÍLNA. Viz informace
na str. 14.

KLUB BUNKR

v klubu Krtek, Masarykova ZŠ
mládež od 13 do 20 let 

út, čt, pá 14.30 - 19 hodin, www.bunkr.cz,
nzdm.bohumin@bunkr.cz

■ 14.1. od 16.30 hodin BUNKRÁCKÝ FILMÁČ.
■ 15.1. od 15.30 hodin DANCE DANCE REVOLUTION… 
■ 21.1. od 15.30 hodin BUNKR PLNÝ HER.
■ 29.1. od 16.30 hodin BUNKRÁCKÝ FILMÁČ.

SPORT

■ 17.1., 24.1. v 16 hodin AEROBIC. Přijďte si s námi
zacvičit. Cvičíme každou neděli. Sál sokolovny v Záblatí.
■ 24.1. v 9 hodin ŠACHY. Viktorie Bohumín "A" - Slo-
van Havířov "B", sokolovna Starý Bohumín.

AQUACENTRUM

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

pondělí až čtvrtek:
kondiční plavání 6 až 7.45 hodin
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin
pátek:
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin
sobota, neděle, svátky:
plavání pro veřejnost 8 až 21 hodin
AQUA AEROBIC
pondělí a středa 19.30 - 20.30 hodin
Po cvičení lze 15 minut využívat pobyt na bazénové
hale, což je vhodné zejména pro relaxaci po cvičení.

ZIMNÍ STADION

Janáčkova 1218, ☎ 596 016 530, 
777 707 782, www. bospor.info

BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST:
středa 17.20 - 18.50 hodin
sobota 14 - 15.40 hodin
neděle 14 - 15.40 hodin 

DISKOTÉKA NA LEDĚ
sobota 17.45 - 19.15 hodin 

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

Občanské sdružení Maryška, 
nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz, telefon: 776 577 722

■ 15.1. RELAXAČNÍ DÝCHÁNEK. Odpočinkové setkání
na téma práce s podvědomím aneb jak nás ovlivňují
karty, kyvadla nebo regrese. Vstupné 50 korun.
■ 17.1., 24.1. ve 14 hodin KURZ KRESBY A MALBY
s Jirkou Gregerem. Můžete si v něm rozšířit své znalosti
a dovednosti v kresbě i v jiných malířských technikách. 
■ 20.1., 27.1. v 15 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Přijďte si
protáhnout tělo nenáročnými cviky pod citlivým vede-
ním cvičitelky jógy a zdravotní tělovýchovy Aničky Balcár-
kové. Vhodné i pro seniory a méně pohyblivé cvičence.

■ 23.1. TAROTOVÉ KARTY. Jak pracovat s tarotovými
kartami? Vstupné 50 korun.  

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

bobes@bobescentrum.cz, 
telefon: 604 800 100, 604 388 853 (herna).

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, Nerudova ulice,
www.slunerc.webnode.cz

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

■ 14.1., 21.1., 28.1. v 15.30 hodin TANEČKY PRO NE-
POSEDNÉ DĚTIČKY od 3, 5 let. RC Slůně.
■ 14.1., 18.1., 21.1. 25.1., 28.1. v 17 hodin PILATES.
RC Slůně.
■ 15.1.. 22.1. v 15.30 hodin BABYENGLISH. Výuka
angličtiny pro nejmenší děti podle nejnovějších výuko-
vých metod. Centrum Bobeš.
■ 18.1., 25.1. v 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA PRO RO-
DIČE S DĚTMI. Klasické i netradiční výtvarné techniky
pro nejmenší (od 2 let), práce s různými materiály a té-
maty podle ročních období, RC Slůně.
■ 18.1., 25.1. v 16 hodin TYGŘÍCI. Pohybové aktivity
pro rodiče s dětmi od 18 měsíců. Centrum Bobeš.
■ 18.1., 25.1. v 17.15 hodin BARVIČKA. Výtvarné akti-
vity pro rodiče s dětmi od 18 měsíců. Centrum Bobeš.
■ 19.1., 26.1. v 9 hodin KOŤATA. Pohybové aktivity
pro rodiče s dětmi od 10 do 18 měsíců. Centrum Bobeš.
■ 19.1., 26.1. v 16.15 hodin VESELÁ NOTIČKA. Hu-
debně pohybový kroužek pro rodiče s dětmi od cca 
2 let. Centrum Bobeš.
■ 19.1., 26.1. v 17.15 hodin CYKLUS PRO NASTÁVA-
JÍCÍ RODIČE. Cvičení, od 18.15 »Porod z pohledu mat-
ky a dítěte 1. část«. Centrum Bobeš.
■ 19.1., 26.1. v 18 hodin ANGLIČTINA PRO MÁMY.
Výuka angličtiny ve Slůněti.
■ 20.1., 27.1. v 8.30 hodin PŘEDŠKOLKA SLŮŇÁTEK
(Miniškolička). Následuje výtvarná dílna, tematicky za-
měřená k aktuálnímu ročnímu období, RC Slůně.
■ 20.1., 27.1. v 9.30 hodin CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI.
1. skupina od 18. měsíců, 2. skupina od 2 let, RC Slůně.
■ 20.1., 27.1. v 15 hodin HRÁTKY S ANGLIČTINOU
pro děti od 4 let. Hravou formou nabízíme dětem se-
známení s cizím jazykem, RC Slůně.
■ 20.1., 27.1.v 16 hodin CVIČENÍ A POVÍDÁNÍ PRO
TĚHULKY. Předporodní kurz je zdarma, RC Slůně.
■ 20.1., 27.1. v 18 hodin TAI-CHI. RC Slůně.



Nikos tančil pro
řeckého prezidenta

Při oficiální návštěvě prezidenta Řecké
republiky Karlose Papouliase v Praze tan-
čil 3. prosince na večírku řeckého státníka
také Nikos Vasiliu z Bohumína. Světozná-
mé sdružení Lyceum Řekyň ho vybralo
spolu s dalšími tanečníky a tanečnicemi.
Lichtenštejnským palácem zněly řecké
písně, tančily se národní tance. Pro Niko-
se Vasiliu to bylo již druhé setkání s řec-
kým prezidentem. Poprvé tančil soubor 
v Aténách před několika lety přímo v pre-
zidentově sídle. Zřejmě na něj tanečníci u-
dělali dobrý dojem, protože vidět je znovu
bylo osobním přáním státníka. Na snímku
Kostase Joanidise z večírku s prezidentem
Karlosem Papouliasem (uprostřed) je Ni-
kos Vasiliu v řeckém kroji (vpravo). (frk)
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Návštěvníci kostela Sv. Kateřiny se vrátili do doby baroka
Do doby baroka zavedla svou hudbou návštěvníky kostela Sv. Ka-

teřiny ve Vrbici formace Campagnuollo Barok Ancamble z Oder.
»Kromě stylové hudby jsme návštěvníkům divadelně sehráli návštěvu
orlovského opata Lamberta Klönna, který zavítal do Vrbice na sklonku ro-
ku 1739. Tehdy opouštěli orlovské opatství, pod které Vrbice spadala, be-

nediktýnští řeholníci hlásící se k tynieckiemu domovskému klášteru. Mezi
ně patřil i opat Klönn, který se přišel s farníky rozloučit,« uvedl předseda
pořádajícího občanského sdružení Jan František Teister. Kromě ná-
vštěvníků z Bohumína zavítali 27. prosince na koncert také lidé 
z Havířova, Hrušova, Orlové nebo z polské Olzy a Belsznice. (luk)

Výstava obrazů
a fotografií v K3

Do konce ledna je ve foyeru kina K3 k vi-
dění výstava fotografií a obrazů polských 
a českých umělců nazvaná Úhel pohledu.
Pět polských a pět českých malířů a foto-
grafů ztvárnilo své pocity a zážitky z po-
hraničí. Z polské strany to jsou Beata To-
mas, Iza Nietrzpiel, Jaroslav Nietrzpiel, Ja-
cek Hajduka a Malgorzata Kiliánem. České
zastoupení reprezentují Jiřina Bartečková,
Jana Šnyrchová, Marie Horská, Albín Ska-
lík a Rostislav Bobrek. Vstup na výstavu je
zdarma vždy v době provozu kina a před-
prodeje vstupenek. Vernisáž výstavy dopro-
vázela 6. ledna hudební produkce. (red)


