
Zápis - pohádkový vstup do světa školáků

Do čtrnácti dnů zmizí skřečoňský most
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Dopravní stavby nám
přinášejí potíže str. 3 

Domov Jistoty zvyšuje
seniorům komfort 
bydlení str. 6D
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Příští OKO 
vyjde 

11. února, 
uzávěrka 
3. února

č í s l o

Projekt »Cyklotrasa 
podél řeky Olše« str. 8

Rozvoj Bohumína vloni
krize neovlivnila 

str. 10 - 11

Kde nestačí jedna, musí
být další popelnice 

str. 13

Skřečoňské děti k život-
nímu prostředí str. 14 

Sluníčková škola na Seifer-
tově ulici uvedla děti při zá-
pise do prvních tříd do po-
hádkového světa. Z Perníko-
vé chaloupky si děti loupaly
pravý perník, povídaly si se
Sněhovou královnou na sá-
ních dědečka Mrazíka nebo
byly pasovány na prvňáčky
opravdovým králem. Přede-
vším však byly nenásilnou
formou ověřovány jejich
schopnosti a znalosti.

»Naším cílem je, aby se děti
zápisu nebály a proto je vítáme
zábavnou formou. Jednotlivými
úkoly, jejichž prostřednictvím
zjiš�ujeme, zda je dítě na vstup do
první třídy připravené, je prová-
zejí školáci v pohádkových kostý-

mech,« uvedla ředitelka Masa-
rykovy základní školy Dagmar
Šostoková. 

Po dobu necelé půlhodinky
se děti vystřídaly na několika
pohádkových stanovištích a pl-
nily úkoly nebo předváděly
svou pohybovou šikovnost. Je-
jich první kontakt se školou je
ujistil, že na vstup do světa
školáků 1. září se mohou těšit.
Rodiče si po zápisu poseděli
při kávě a koláčcích, které pro
ně ve škole napekli. 

Zápis do prvních tříd nabíd-
ne naposledy 3. února Základ-
ní škola na ulici Čs. armády.
Pro příští školní rok se ve měs-
tě zapíše okolo dvou set dětí.
Loni nastoupilo v září 187 prv-
ňáčků.

František KREJZEKFoto: František Krejzek

Termíny odstranění skřečoňského mostu
jsou určeny. Odstartováním jeho demolice
bylo posunutí samostatné konstrukce pěší
lávky, která se během dvou dnů ocitla na no-
vém místě. 

Nyní je  mezi vozovkou a lávkou dostatek pro-
storu, aby byla dodržena bezpečnost chodců na
lávce při vlastní demolici mostu, která začne již
29. ledna. Jeho odstraňování bude probíhat ve
čtyřech etapách od 2. do 9. února. Lávka pro pě-
ší bude v provozu do otevření nového mostu 
a také po dobu likvidace starého mostu. Budeme
tak moci z blízka sledovat, jak stará konstrukce
pomalu mizí. České dráhy v době práce nad tratí
odkloní vlaky na koleje, nad nimiž se nebude
pracovat a sníží jejich rychlost.

Na místě starého mostu vyroste do roku 2011
zavěšená mostní konstrukce, podobná dálniční-
mu mostu u Vrbice. Chodci, kteří budou pro-
cházet pěší lávkou, by měli dodržovat bezpeč-
nostní pravidla, protože se budou pohybovat 
v blízkosti staveniště. (frk)

Posunutá lávka pro pěší bude spojovat centrum města se Skřečoní až do otevření nového
mostu v roce 2011. Foto: František Krejzek
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První nezpochybnitelnou
zmínku o existenci mlýna ve
Starém Bohumíně vystavě-
ného ze dřeva na mlýnském
náhonu najdeme v česky psa-
ném dopise kněžny Machny
v roce 1499. 

V 18. století byl dřevěný
mlýn v majetku hraběte Johan-
na Henckela von Donners-
marck, který ho v roce 1760
prodal i s přilehlými pozemky
za 700 rýnských zlatých mly-
náři Petru Klimetzkému ze
Sladniku - zakladateli bohu-
mínské mlynářské rodiny Kli-
metzkých. Ta ho v roce 1802
odprodala knížeti Karlu von
Lichnowskému spolu se sou-
sední pilou a k ní přistavěným
stavením. Od něj ho, ani ne za
10 let, získalo město.

Další majitel, mlynář Josef
Fabian Sebestian Stiller ne-
chal v roce 1854 starý dřevěný
mlýn strhnout a na jeho místě
vystavěl nový zděný mlýn. 

Posledním mlynářem v tomto
stavení se stal v roce 1862 mly-
nář židovského vyznání Philipp
Bachrach. Na přelomu 19. a 20.
století bohumínský mlýn po-
stupně přestával plnit své pů-
vodní poslání a rodina Bachra-
cha v něm proto zřídila a provo-
zovala obchod se smíšeným
zbožím a nevelkou hospodu. 

Po II. světové válce byl bo-
humínský mlýn, který získalo
do svého vlastnictví město Bo-
humín (většina členů rodiny
Bachrachů totiž zahynula v kon-

Loučíme se s mlýnem ve Starém Bohumíně

centračním táboře Treblinka),
přestavěn na byty. Tím přišel 
o mlýnské kolo a v 50. letech
20. století k němu byla přista-
věna  prádelna. Od 90. let mi-
nulého století, kdy bohumínský
mlýn na Sokolovské ulici odkou-
pila fa TEFF spol. s r.o. z Mi-
chalovic, soustavně chátral.

Jan F. TEISTER

Tolik historie. A součas-
nost? Firma, která  mlýn vlast-
ní již neexistuje a není ani
správce konkurzní podstaty.
Budovu po celou dobu nikdo
neopravoval. Uvnitř se pro-
padly stropy, obvodové zdi po-
praskaly. Objekt je pro okolí
nebezpečný. »Stavební úřad vy-
dal exekuční příkaz k odstranění

stavby. Město na své náklady při-
stoupilo k demolici. Náklady na
odstranění stavby činí 560 tisíc
korun. Zda finanční prostředky
dostane zpět, není vůbec jisté. Pro-
váděcí firma ukončí demolici do
šesti týdnů, na jaře pozemek za-
travní,« řekla Hana Kaspřáková
z investičního odboru radnice.

František KREJZEK

Propadlé stropy a narušená statika
budovy hrozily zřícením.

Do konce února by měla být 
nebezpečná stavba kompletně 
odstraněna. 

Foto: František Krejzek, 

Jiří Spáčil

A zde je odpově� Tomáše
Wunsche z firmy Rio Media:

Důvodem momentálního vyřa-
zení polských programů je, že 
v AV Mini (nejnižší programová
nabídka) polské programy muse-
ly uvolnit místo českým progra-
mům, které musíme v této nabíd-

ce mít a plnit tak zákonné povin-
nosti. A jelikož počet kanálů 
v programové nabídce AV Mini
je omezen, potýkáme se s problé-
mem, které programy ponechat,
přesunout nebo vyřadit.

Podle vyjádření technického 
oddělení by přemístění polských
programů do nabídky AV Klasika
bylo možné až po zrušení progra-
mové nabídky AV Premium. Hle-
dáme však možnosti, aby se do na-
bídky AV Klasika v co nejkratší
době umístil alespoň program
TVP1. V současné době pracuje-
me na úpravách a připravujeme
malou rekonstrukci hlavní stani-
ce v Bohumíně a zároveň kolegové
z technického oddělení pracují na
umístění a zprovoznění polských
programů v digitálním vysílání.
Věřím, že uvedené informace 
objasňují dostatečně stav.

Kabelovka zrušila vysílání polských programů
Množí se stížnosti občanů, že z minimální analogové i digi-

tální nabídky kabelové televize ve městě vypadly polské veřej-
noprávní programy 1 a 2. Možná to v jiných městech není
problém, ale Bohumín leží na hranici a město rovněž podpo-
ruje přeshraniční spolupráci s polskými sousedy, takže výtku
občanů považujeme za logickou, napsal vedení firmy Rio 
Media, která kabelovou televizi u nás provozuje, vedoucí organi-
začního odboru  městského úřadu Lumír Macura.

Pozvánka 
na jednání 
zastupitelstva

První zasedání zastupi-
telstva v roce 2010 se u-
skuteční 8. února ve 13
hodin ve velké zasedací sí-
ni radnice. Na programu
jsou mimo jiné i dotace na
modernizaci výuky, spor-
tování a zdraví dětí a mlá-
deže.Veřejné jednání bude
T.I.K. vysílat v přímém
přenosu. V reprízách pak
můžete záznam zhlédnout
12. a 15. února vždy v 17
hodin. (red)
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I Byt na ulici Štefánikově
1073, 1+3, číslo bytu 69,

kategorie I., ve 12. nadzemním
podlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 86,04 m2, celková plo-
cha 87,61 m2. Prohlídka bytu
29.1. od 8  do 8.30 hodin. Lici-
tace se koná 1.2. v 16 hodin.

I Byt na ulici Mírové 1016,
1+3, číslo bytu 24, katego-

rie I., v 5. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 56,68 m2, celková plocha
59,23 m2. Prohlídka bytu 4.2.
od 10 do 10.30 hodin. Licitace
se koná 8.2. v 16  hodin.

I Byt na ulici Nerudově
973, 1+1, číslo bytu 42, ka-

tegorie I., v 9. nadzemním po-

dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 26,51 m2, celková plo-
cha 26,51 m2. Prohlídka bytu
4.2. od 8.30 do 9 hodin. Licita-
ce se koná 8.2. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Alešově 1070,
0+1, číslo bytu 48, katego-

rie I., v 9. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 28,79 m2, celková plocha
31,12 m2. Prohlídka bytu 4.2.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 8.2. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Drátovenské
198, 1+1, číslo bytu 4, kate-

gorie I., v 1. nadzemním podla-
ží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 63,15 m2, celková plocha
63,15 m2. Prohlídka bytu 4.2.

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře v zasedací místnosti, číslo dveří  243. Vyvoláva-
cí cena je 38 korun za metr čtvereční. Opakovaných licitací se
mohou zúčastnit občané Evropské unie starší 18-ti let s trva-
lým pobytem na celém území ČR. Podrobné informace nalez-
nete na www.mesto-bohumin, sekce Radnice, kategorie Lici-
tace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů 

Dopravní stavby nám přinášejí potíže

od 9.30 do 10 hodin. Opa-
kovaná licitace se koná 8.2. 
v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
1053, 1+3, číslo bytu 10,

kategorie I., ve 3. nadzemním
podlaží. Plocha pro výpočet
nájemného 58,03 m2, celková
plocha 58,03 m2. Prohlídka by-
tu 5.2. od 10 do 10.30 hodin. Li-
citace se koná  10.2. v 16 hodin.

I Byt na ulici Husově 915,
1+2, číslo bytu 6, kategorie

I., ve 3. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 50,15 m2, celková plocha
52,09 m2. Prohlídka bytu 4.2.
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 10.2. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Tovární 426,
0+1, číslo bytu 3, kategorie

I., v 1. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 33,58 m2, celková plocha
34,10 m2. Prohlídka bytu 9.2.
od 8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 10.2. v 16.30 hodin.

V souvislosti s přípravami na odstranění Skřečoňského mostu a vybudo-
vání nového byla odkloněna doprava autobusových spojů po ulici Lidické
kolem Bochemie. Cestující mají nyní možnost vystoupit u železniční lávky 
a přejít ji, nebo zajet na autobusové stanoviště. Někteří občané Skřečoně ale
požadují zajíždění autobusových linek až k nádraží ČD. K tomuto problé-
mu se vyjádřil starosta města Petr Vícha:

Realiza-
ce význam-

ných dopravních staveb s se-
bou přináší potíže. Například
do Starého Bohumína se do-
stanete jen oklikou a s obtíže-
mi se nám podařilo vyjednat 
alespoň provizorní napojení
pro chodce a cyklisty. Také do
Šunychlu vede provizorní ob-
jíž�ka a v Nové Vsi by mohli
vyprávět o době navážky sta-
vebních materiálů. Ne nadar-
mo jsme zajiš�ovali školní au-
tobus a stavitelé dálnice se re-
vanšovali dětským koutkem. 
Z tohoto pohledu se problémy se
změnou trasy autobusu ze Skře-
čoně v souvislosti se stavbou
nového mostu zdají okrajové,
přesto jsme se je snažili řešit.
Nákladem města ve výši téměř
milion korun byl vybudován
nový chodník a zřízena provi-

zorní zastávka u Bochemie. 
Jednali jsme také s ČSAD 
o možnosti zajíždění autobusů
k nádraží, jak
byli cestující
zvyklí. Výsled-
ky jednání však nejsou potě-
šující a další rozhodování 
není jednoduché. Autobusy
by mohly k nádraží zajíždět,
ale asi by se zvýšilo i jízdné.
Hlavně však ČSAD požaduje
ročně zhruba 800 tisíc doplat-
ku od obce. To je téměř polo-
vina toho, co město doplácí na
všechny autobusy ve městě!
Za dvě linky a kilometr trasy
navíc je to nehorázná částka.
Navíc nám pracovníci ČSAD
nejsou schopni sdělit, kolika
Skřečoňáků, kteří by potřebo-
vali k nádraží, se to týká, a na-
kolik by to byla dotace pro ces-
tující z Lutyně a Orlové. Nic

proti nim, ale ani Zábla�ákům
a občanům jiných částí dojíž-
dění k nádraží nedotujeme, je-

jich autobusy
zkrátka končí
na autobuso-

vém stanovišti. Z částky 800
tisíc by navíc měl správně větší
část dotovat kraj. Město totiž
dotuje jen soboty a neděle 
a kraj pracovní dny. Ale kraj
nedá peníze navíc jen proto, že
se u nás opravuje most. Z ús-
porných důvodů letos rušil 15
% linek a my můžeme být jen
rádi, že to nebyly linky v Bo-
humíně. Komise pro městskou
část Skřečoň také nedokáže
zjistit, kolika občanů se dočas-
ná změna nepříjemně dotkne,
kolik je školáků, kterým vyběh-
nutí lávky nedělá problémy 
a kolika lidem může naopak
dělat problém dojít přes lávku,

zejména v zimě, nebo z autobu-
sového stanoviště. Těžko určí-
me, kdo potřebuje do centra 
a kdo na který vlak, či od kterého
vlaku naopak domů do Skřečo-
ně. Změna jízdního řádu je na-
víc dlouhodobou záležitostí.

Situaci budeme dále moni-
torovat, v zimě udržovat lávku
patřící Českým drahám v co
nejlepším stavu a uvidíme. 
Z ankety na webu města vyplý-
vá, že solidarita se Skřečoňáky
je velká, ale částka požadova-
ná ČSAD je ještě větší.

d o p r a v a

I Byt na ulici Trnkové 306,
1+1, číslo bytu 7, kategorie

II., ve 2. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 50,33 m2, celková plocha
56,33 m2. Prohlídka bytu 4.2.
od 10.30 do 11 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 10.2. 
v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Štefánikově
290, 1+2, číslo bytu 5, kate-

gorie II., ve 3. nadzemním po-
dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 55,74 m2, celková
plocha  58,24 m2. Prohlídka
bytu 11.2. od 10 do 10.30 ho-
din. Licitace se koná 15.2. v 16
hodin.

I Byt na ulici Okružní
1068, 1+2, číslo bytu 61,

kategorie I., v 6. nadzemním
podlaží. Plocha pro výpočet
nájemného 48,93 m2, celková
plocha  53,94 m2. Prohlídka
bytu 11.2. od 8 do 8.30 hodin.
Licitace se koná 15.2. v 16.15
hodin. (vach)

Cestující se na nádraží dostanou
přes lávku. Foto: F. Krejzek



4 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  2  /  2 0 1 0

k r á t c e

z e p t e j t e  s e  s t a r o s t y

Nebezpečné rampouchy musely dolů
Projekt centrálního 
zásobování teplem
jede podle plánu

Od 1. ledna 2010 převzala
akciová společnost ČEZ Tep-
lárenská vnější aktivity v ob-
lasti tepla od své matky ČEZ,
a. s. Ta je zároveň stopro-
centním vlastníkem ČEZ
Teplárenské. S tím spojená
práva a povinnosti zůstávají
nedotčena, takže pro smluv-
ní strany a samotné zákazní-
ky se nic nemění.

Součástí převodu je také
projekt Vyvedení tepla z elekt-
rárny Dětmarovice do Bohu-
mína. »Mohu všechny ubezpečit,
že na dodávkách tepla do Bohu-
mína se tímto krokem nic nemě-
ní,« uvedl Petr Hodek, ob-
chodní ředitel ČEZ Tepláren-
ské a dodal: »Práce budou po-
kračovat v rozsahu a čase tak,
jak bylo již dříve stanoveno. Také
termín pro zahájení dodávek tep-
la a veškeré závazky s tím souvi-
sející zůstávají v platnosti.«

Místostarosta Josef Plášil 
k tomu říká: »Výstavba centrál-
ního zásobování teplem v Bohu-
míně pokračuje podle harmono-
gramu, přivaděč z Dětmarovic už
dorazil do Bohumína. Termíny se
nemění, od července by se měly
jednotlivé výměníkové stanice za-
čít napojovat na teplovod.«

Jaroslav JURČA

Chirurgie dostává
samé jedničky

Spokojená pacientka Da-
nuše Fiedorová píše:

Byla jsem v listopadu přijata
na operační zákrok v Bohumín-
ské městské nemocnici. Ráda bych
poděkovala za péči a ochotu pri-
máři Tomáši Sobalíkovi, jeho zá-
stupci Tomáši Skoblejovi a dokto-
rům Vojtěchu Žochovi a Pavlu Tra-
chovi. Děkuji také všem sestřič-
kám chirurgického oddělení a jed-
notky intenzivní péče. Byla jsem
velmi spokojena s jejich profesio-
nálním přístupem a ochotou. Můj
dík patří také zaměstnankyni ne-
mocnice Mileně Jamkové, která
mi poskytla  útěchu a podala po-
mocnou ruku v době po operaci,
kdy jsem to nejvíce potřebovala.
Přeji všem těmto lidem a celé ne-
mocnici vše nejlepší v roce 2010,
mnoho úspěchů, zdraví a spoko-
jených pacientů.

Pracovníci tří specializovaných firem zdo-
lávali v polovině ledna mnohé střechy v cent-
ru města. Nad frekventovanými chodníky
hrozilo nebezpečí úrazu pádem rampouchů
nebo zmrzlého sněhu ze střech. 

Většinou se jednalo o odklízení těžkého sně-
hu ze střech a v těchto případech pomohly zve-
dací plošiny i mobilní žebříky. Jiným způsobem,
jak zabránit při povolení mrazů skluzu obrov-
ských mas těžkého sněhu, bylo vylézt přímo na
střechu, uvázat se lanem a od okraje střechy
směrem k jejímu hřebenu sníh shazovat dolů.
Údržbu střech bylo zapotřebí provést asi na de-

seti městských domech v centru města a ve Sta-
rém Bohumíně. 

Tyto práce zajiš�ovaly ve městě soukromé fir-
my a horolezci. Instituce, mezi nimi také školy
a radnice, si službu objednávaly samy, městské
domy zajiš�oval majetkový odbor městského 
úřadu. 

Ve chvíli, kdy meteorologové předpověděli
konec sněžení a počasí se skutečně umoudřilo,
začaly nákla�áky svážet hory nahrnutého sněhu
z města pryč. Do této akce se zapojila akciová
společnost BM servis. Sníh byl odvážen k Anto-
šovické lávce a také za skládku komunálních od-
padů. Text a foto: František KREJZEK

V této nepravidelné rubri-
ce zveřejňuje odpovědi na do-
tazy občanů, které přicházejí
na stůl starostovi města. Za-
čátkem roku to byl dopis
Blanky Freitagové:

»Vážený pane starosto, právě
jsem si vyslechla váš novoroční
projev, který mě přímo ohromil.
Jsou tam krásné plány, ale ten,
pro nás záblatské téměř zásadní,
tam chybí. Je to kanalizace, na
kterou čekáme 20 let a znovu nic.
Musím říci, že mnohé z těch plá-
nů by mohly počkat, abychom 
v Záblatí mohli chodit po silnicích
jako občané 21. století. Doufám,
že se něco pro nás najde.«

Odpověď starosty:
Problematika kanalizací je

na dlouhé samostatné téma.
Stručně: Město Bohumín spl-
ňuje již nyní podmínky přístu-
pové dohody s EU a má napo-
jeno více než 85 % obyvatel na

kanalizaci a čistírnu odpad-
ních vod. Proto nemáme ná-
rok na získání dotací. Přesto
jsme vypracovali projektovou
dokumentaci na napojení všech
městských částí, abychom zjis-
tili možnosti a náklady na rea-
lizaci v případě změny dotač-
ních podmínek a také proto,
že postupně s napojením počí-
táme. Podotýkám, že nikdo 
v Bohumíně nedostal pokutu
za septik povolený řádně před
třiceti lety jen proto, že se
změnily předpisy. Z projektů
však vyplývá několik problé-
mů. Za prvé, většina kanaliza-
cí je naprosto neefektivních,
kdy náklady na napojení jed-
noho domu přesahují někdy 
i 400 tisíc. Stočné v odpovída-
jící výši by nikdo nezaplatil.
Zjednodušeně by se dalo říci,

že za tu cenu je možné 50 let
vyvážet žumpu a ještě je to lev-
nější. Druhý problém, na kte-
rý jsme v některých místech
narazili, a Záblatí je ten pří-
pad, je neochota pustit nás 
s kanalizací či čerpací stanicí
na pozemek. A v tom případě
kanalizaci vybudovat nelze, to
není trubka na vodu či plyn, se
kterou můžeme uhnout dole-
va či doprava a třeba nahoru.
Dobrou zprávu tedy pro Zá-
blatí v tuto chvíli nemám. Tý-
ká se to i chodníku, který by 
u Sokolovny připadal v úvahu
v souvislosti s kanalizací. Ne-
mohu slibovat nemožné. Ale 
v přípravách a »přesvědčová-
ní« vlastníků pozemků bude-
me stále pokračovat. Je to však
běh na delší tra�.

Petr VÍCHA

Proč v Záblatí čekáme na kanalizaci 20 let?
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Starobohumínští hasiči bilancují

strážníci zadrželi na nádraží
ČD třicetipětiletého polského
exhibicionistu.

■ Tři tvůrce černých skládek
zajistili strážníci postupně na
ulici Mírové a Drátovenské.
Všichni své skládky uklidili 
a uhradili blokové pokuty.

■ Po oznámení na služebnu 
zjistili 18. ledna strážníci díky
kamerovému systému pohyb
dvou podezřelých osob a podle
krvavých stop ve sněhu pak
zadrželi dva podezřelé mladí-
ky, kteří poškodili osobní auto.
Na vozidle pachatelé rozbili
téměř všechna okna a pro-
píchli tři pneumatiky. Při tom
se jeden z nich zranil.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

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

Maják městské policie
■ Podnapilý muž vyváděl 12.
ledna na Revoluční ulici kous-
ky jako z filmu. Nejprve svým
vozidlem poškodil tři auta sto-
jící na kraji komunikace. Pak
vnikl do cizího bytu, kde napa-
dl majitele a začal byt prohle-
dávat. Mezitím dorazila měst-
ká policie, kterou přivolala
manželka napadeného muže.
Strážníci podezřelého a pod-
napilého muže zadrželi na útě-
ku před domem u vozidla. Vý-
tržník byl předán Policii ČR. 

■ Večer téhož dne byl zadržen
hledaný muž, kterého si pře-
vzali policisté.

■ Dvě vyděšené školačky ozná-
mily na služebnu městské poli-
cie, že cestou do školy viděly
na ulici Čs. armády muže, kte-
rý se předváděl. Podle popisu

Na budově Myslivny na Slezské ulici visí panel s termíny rekonstrukce,
který také ukazuje, jak bude objekt vypadat. Foto: František Krejzek

Nový majitel bývalé hospo-
dy Myslivna na Slezské ulici ve
Starém Bohumíně ji hodlá do
konce roku 2012 rekonstruo-
vat. Slibuje to panel na její čel-
ní stěně. Z něj se taky dovídá-
me, že to bude polyfunkční

dům, kde kromě kanceláří bu-
dou také byty nebo možná 
i další prostory pro podnikání.
V této chvíli je konstrukce
stavby částečně zpevněna oce-
lovými táhly a dokončení sta-
tického zajištění je plánováno
na červen letošního roku. 

(red)

Myslivna je »prošita« ocelí

Při ohlédnutí za uplynulým rokem 2009
můžeme říci, že aktivita Jednotky sboru dob-
rovolných hasičů (JSDH) Starý Bohumín se
oproti minulým létům zvýšila minimálně
dvojnásobně.

Vděčíme za to pozitivní spolupráci všech čle-
nů výjezdové jednotky, zastupitelstvu města Bo-
humína a hlavně našim rodinám doma za jejich
pochopení a podporu, potřebnou vzhledem 
k časové náročnosti dobrovolné činnosti v jed-
notce. Ta ukrajuje kolikrát velký kus volného
času. Také děkujeme za vstřícnost Hasičskému
záchrannému sboru Bohumín i operačnímu
středisku ve Frýdku Místku. 

V roce 2009 jsme dosáhli úctyhodného vý-
sledku - 46 výjezdů. Z toho 20 k požárům, 20 při
technických pomocích, 4 výjezdy k živelným po-
hromám, 1 zásah při úniku nebezpečných látek 
a 1 planý poplach  při signalizaci elektronického
požárního systému. Největším z požárů byl byt
na Štefánikově ulici. Druh technických pomocí
můžeme shrnout do jedné věty - většina z nich
byly likvidace bodavého hmyzu nebo čerpání
vody. Snad největší a nejhorší událostí, při které

jsme zasahovali, byly červencové povodně na
Novojičínsku a Jesenicku. 

David BRZEZNIAK, Jan SARNEK,
JSDH Starý Bohumín

Jednotka ve Starém Bohumíně má označení III. 
To znamená, že v případě potřeby zasahuje i mimo
Bohumín a je technicky lépe vybavena než naše 
ostatní jednotky s označením V. Foto archiv JSDH

Poděkování neznámému člověku
U zdravotnického střediska v Bohumíně zkolaboval 14. ledna

můj syn. Zůstal v bezvědomí ležet na zemi. Neznámý člověk,
který byl nablízku, zavolal první pomoc a sanitka odvezla syna
do karvinské nemocnice. Byla jsem mile překvapena, že jsou
mezi námi lidé, kteří pomohou tomu, kdo jejich pomoc potře-
buje. Ráda bych dobrodinci poděkovala osobně, ale nevím, kdo
to je. Proto posílám velké díky alespoň prostřednictvím tisku.
Snad si to ten hodný člověk přečte. Daniela GAŠPAROVÁ

... již více než dva roky mohou
občané při platbě nájemného či

pohledávek v pokladně majetkového odboru využít služeb plateb-
ního terminálu? Vloni této služby využilo 209 lidí a celkem se
prostřednictvím terminálu vybrala částka 812 369 korun. (red)

v í t e ,  ž e . . .

o k o  c h v á l í

Ortopedická 
ambulance má nové
ordinační hodiny

Od 1. ledna se upravily ordi-
nační hodiny v ortopedické
ambulanci v pavilonu D Bo-
humínské městské nemocni-
ce. V úterý od 9 do 14 hodin,
ordinuje lékař Petr Groman 
a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin
Ondrej Krempaský. Ambu-
lance poskytuje standardní or-
topedické služby, ortopedická
konsilia na odděleních a od 1.
března bude provádět také so-
nografické vyšetření dětských
kyčlí. Vyšetření se budou pro-
vádět ve čtvrtky od 12 do 13
hodin, lékař Ondrej Krempas-
ký. V ambulanci funguje ob-
jednávkový systém. Objednáv-
ky jsou přijímány na telefon-
ním čísle 596 096 849 (chirur-
gická ambulance I.). Je vhod-
né doporučení praktického lé-
kaře či specialisty.

Simona SZELIGOVÁ, BMN
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Domov Jistoty prochází dal-
šími stavebními úpravami.
Dojde k vestavbě pěti sociál-
ních zařízení pro 10 pokojů.
Společnou koupelnu a WC
budou mít vždy dva sousedí-
cí pokoje.

»Ubytovací kapacita se sice
sníží o devět lůžek, zvýší se však
komfort obyvatel Domova Jistoty.
A to je u této skupiny občanů jed-
no z nejdůležitějších hledisek,« in-
formovala nás ředitelka Domo-
va Jistoty Marie Neudertová.

Zřizovatelem domova je
Moravskoslezský kraj, který
na výstavbu sociálních zaříze-
ní přispěje dotací ve výši 500
tisíc korun. Zbylou část nákla-
dů, zhruba 700 tisíc korun, u-
hradí město Bohumín, které je
vlastníkem objektu. 

»Zařízení městu platí nájem za
užívání budovy. My tyto peníze
vkládáme zpět do objektu. V mi-

nulých letech jsme takto přispěli
například na poměrně nákladné
rekonstrukce pokojů, podlah, elek-

Domov Jistoty zvyšuje seniorům komfort bydlení

Foto: František Krejzek

Co je náplní práce vaší pracovní
skupiny?

Pracovní skupina pro krizo-
vé situace se zabývá problémy
osob bez přístřeší, osob ohro-
žených ztrátou bydlení, ale
především lidí, kteří se ocitli 
v »krizové situaci«. Jsou to na-
příklad lidé, především ženy,
ohrožení domácím násilím, li-
dé závislí na alkoholu či jiných
omamných látkách nebo krát-
ce řečeno lidé, kteří se dostali
do situace, kterou neumějí sa-
mi bez pomoci řešit. S ohle-
dem na vyjmenované skupiny
nelze určit přesný počet lidí,
kteří potřebují naši pomoc. 

Existuje systém, který tyto lidi
kontaktuje nebo je to pouze na
nich samotných, zda vyhledají
vaši pomoc?

Lidé, kteří vyžadují napří-
klad poradenství jakéhokoliv

druhu, vyhledají většinou po-
moc sami v Charitní občanské
poradně. Pro lidi ohrožené do-
mácím násilím vypracovala pra-
covní skupina pro krizové in-
formace leták, ve kterém na-
jdou potřebné informace - jak
rozpoznat domácí násilí, kam
se obrátit o pomoc, co dělat.
Předešlé vedoucí naší pracov-
ní skupiny paní Dagmar Ma-
ňáskové se podařilo podchytit
osoby bez přístřeší. Chodila do
terénu, oslovovala tyto lidi,
nabízela jim pomoc. Pak s ni-
mi začala pracovat a Charita
Bohumín se svým Nízkopra-
hovým denním centrem navá-
zala na její práci. Te� se lidé
bez přístřeší informují sami
mezi sebou nebo podají zprávu
o novém potencionálním kli-
entovi pracovníkům Charity
Bohumín a ti ho vyhledají 
a nabídnou pomoc. Výborná

spolupráce je s pracovníky
městského úřadu a všech zain-
teresovaných organizací, kteří
se skupinou lidí v krizi pracují. 

V našem městě je takových 
zařízení hned několik, které 
to jsou?

Záchytným bodem pro všech-
ny osoby v krizi je sociální od-
bor Městského úřadu Bohu-
mín. Zde mají možnost lidé
obdržet potřebné informace co
dělat, kam se obrátit, mohou
zde získat mapu sociálních slu-
žeb ve městě. Dalšími navazu-
jícími službami jsou denní
centra pro děti a mládež Kana-
an a nově Bunkr. Pro sociální
a právní poradenství v Bohu-
míně pracuje Charitní občan-
ská poradna. Osobám bez pří-
střeší nabízí služby Charitní
denní centrum pro osoby bez
přístřeší. Lidé závislí na dro-
gách mohou vyhledat pomoc
pracovníků Renarkonu. Slez-
ská diakonie nabízí terénní
program Kontakt.

Chtěla bych vyzvednout spo-
lupráci všech organizací v Bo-
humíně. Vzájemný kontakt mezi
nimi je přínosem. Všichni pra-
covníci sociálních služeb jsou
schopni lidem, kteří se ocitli 

v krizi, podat potřebné informa-
ce, nabídnout jednotlivé služby,
vysvětlit návaznost mezi nimi. 

Setkáváte se i s negativním 
postojem klientů k vašim snahám?

Určitě se při své práci všich-
ni členové naší skupinky set-
kávají s oběma postoji. Lidé
jsou za pomoc vděční, ale sta-
ne se, že mají o naší pomoci ji-
nou představu nebo chtějí jiné
služby, než jsme schopni na-
bídnout. Pak svůj nesouhlas
dávají viditelně najevo.

Jaké jsou vaše plány pro tento
rok nebo nejbližší budoucnost?

Naše skupinka se v loňském
roce zabývala tématem domá-
cího násilí u seniorů, životních
partnerů i dětí. Svou práci by-
chom letos chtěli dokončit. 
V plánu máme také pracovat
na možnostech chráněného
bydlení pro týrané ženy.

František KREJZEK

Pokračujeme v rozhovorech s jednotlivými ve-
doucími pracovních skupin komunitního
plánovaní. Patří sem centrum denních služeb,
domovy a kluby pro seniory a osoby se zdra-

votním postižením, pečovatelská služba, níz-
koprahová a kontaktní centra, sociální poradenství, denní
stacionář, služby rané péče a další. Dnes hovoříme se Zdeňkou
Kniezkovou Brňákovou, vedoucí skupiny pro krizové situace.

Pracovní skupina pro krizové situace

Ilustrační foto: internet

troinstalace či oplocení areálu.
Te� přišla řada na vybudování
samostatných sociálních zařízení,

což zvýší komfort seniorů a posu-
ne vybavenost zařízení o kus dál,«
uvedl starosta Petr Vícha. 

»Zbude nám 15 pokojů, které
vlastní sociální zázemí mít nebu-
dou. Jde o pokoje, kde jejich ve-
stavbu nemůžeme provést z dis-
pozičních důvodů nebo jsou po-
blíž stávajících společných koupe-
len i WC a není proto nutné bu-
dovat nové,« podotkla vedoucí
zařízení Katrin Krenžolková.

Stavební úpravy probíhají
za plného provozu domova.
»Snažíme se, aby dopad na klien-
ty byl co nejmenší. Některé senio-
ry musíme dočasně přestěhovat
na jiný pokoj a na chodbách má-
me vystěhovaný nábytek z míst,
kde se staví,« dodala Krenžol-
ková.

Po dokončení rekonstrukce 
v květnu budou v objektu již
jen jedno a dvoulůžkové po-
koje. (luk+frk)
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Pudlovská základní škola nezahálí, pouští se do dvouletého projektu Škola
pro život. Foto: Jarmila Horová

Pudlovská škola chce být školou pro život
Krajské zařízení pro další

vzdělávání pedagogických pra-
covníků a informační cent-
rum Nový Jičín získalo z Ope-
račního programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost
více jak 7 milionů korun na
svůj projekt Škola pro život.
K účasti na jeho realizaci by-
lo přizváno sedm škol - čtyři
z Ostravy, dvě z Karviné 
a škola T. G. Masaryka v Pud-
lově. Cílem projektu je moti-
vace dětí k získání co nejvyš-
šího vzdělání a příprava pro
budoucí povolání.

Až do poloviny roku 2012
budou díky finančním pro-
středkům z evropských fondů
probíhat aktivity, které jsou
zaměřené především na moti-
vaci žáků k učení a následné
volbě povolání, na estetickou
výchovu a vzdělávání pedago-
gů. Pedagogové  budou připra-
vovat pro rodiče netradiční
třídní schůzky a další setkání
vedoucí ke zvýšení zájmu o prá-
ci ve škole. Každé aktivitě bu-
dou předcházet společné work-
shopy s pedagogy ostatních
zúčastněných škol. Škola se
vybaví třemi novými počítači,

flipcharty, laserovou tiskár-
nou, fotoaparátem, spotřeb-
ním a kancelářským materiá-
lem, materiálem pro kroužky
estetické výchovy. 

»Celý pedagogický sbor projde
čtyřmi tématy vzdělávání se za-
měřením na práci s dětmi, vzá-
jemnou komunikaci, skupinovou
dynamiku a šikanu. Jednotlivci
pak absolvují kurzy Čtením 
a psaním ke kritickému myšlení,

práce se stresem, kurzy estetické
výchovy. Ze zkušeností ostrav-
ských škol víme, že rozšířená es-
tetická výchova přispívá k lepší-
mu prospívání dětí. S těmito ško-
lami budeme úzce spolupracovat

při získávání zkušeností,« říká
ředitelka školy v Pudlově Jar-
mila Horová.

Projekt se dotkne všech roč-
níků. Druhý stupeň bude jez-
dit na exkurze do továren a do
podniků v rámci výchovy k vol-
bě povolání. V počítačovém
kroužku budou žáci zjiš�ovat
jak se nejlépe uplatnit v praxi,
jaké povolání si vybrat. Pro
třetí až pátý ročník to budou
tématické projektové dny za-
měřené rovněž na různá povo-
lání. Ve výuce prvňáků a dru-
háků budou uplatňovány prv-
ky estetické výchovy, stejně
bude zaměřen i nový kroužek.

»Nejsme úplní začátečníci 
v práci se sociokulturně znevý-
hodněnými žáky. Své nabyté po-
znatky budeme předávat v rámci
projektu dále a naopak nově zís-
kané zkušenosti a techniky vzdě-
lávání budeme využívat v příštích
letech,« dodává ředitelka školy.

František KREJZEK

I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í
Te n t o  p r o j e k t  j e  s p o l u f i n a n c o v á n  E v r o p s k ý m  s o c i á l n í m  f o n d e m  a  s t á t n í m  r o z p o č t e m  Č e s k é  r e p u b l i k y .

Na březích řek už od nepaměti budovali li-
dé své osady, hrady, vesnice i města, čímž se 
s nimi spojili na časy dobré i zlé. Ale jsou také
zázemím pro život zvířat a rostlin, pro nena-
podobitelnou romantiku na jejich březích.
Souhrnně řečeno: řeka pomáhá, živí, zkrášlu-
je krajinu, ale také ve své povodňové síle ničí.

Územím našeho města protékají dvě řeky. 
O Odře toho bylo v loňském roce napsáno hod-
ně: o jejích meandrech, o vodácích. Vyšly i zají-
mavé publikace. Dovolím si proto pár zajíma-
vostí o druhé naší řece, o Olši - Olze. Jejích 
7 pramenů, horských potůčků se nachází v nad-
mořské výšce 840 až 900 metrů v Polsku, v ka-
tastru obce Istebna a samotná Olše se vlévá do
Odry v bohumínské části Kopytov, v nadmořské
výšce 195 m. Dlouho si zachovává ráz horské až
podhorské řeky a její voda je poměrně čistá. Na
polském území dosahuje délky 16 km, na čes-
kém 83 km (pro srovnání Odra od svého pra-
mene v Oderských vrších až po ústí do Baltské-
ho moře má délku 854 km). Olše je přesto po
Visle druhou nejdelší řekou Slezských Beskyd 
a má tyto nejvýznamnější přítoky: u Jablunkova
říčku Lomná, před Českým Těšínem je to Ropi-

čanka, v Karviné Stonávka a dále po směru toku
v Dětmarovicích Petrůvka. Na středním toku od
Těšína po Karvinou a na dolním od Závady až 
k soutoku s Odrou plní její koryto funkci česko-
polské hranice. V celé délce ji lemují větší nebo
menší lužní lesy, protéká mnoha vesnicemi 
i městy jak na polské, tak na české straně a zů-
stává i v současné době živou tepnou části Slez-
ska. V minulých stoletích se po ní splavovalo
dřevo, její voda poháněla mnoho pil a mlýnů, je
zásobárnou vody například pro Třinecké žele-
zárny, šachty, Elektrárnu Dětmarovice a také
pro ŽDB z Červína v městské části Šunychl.

Vodní toky představují v každém území ne-
smírně významný krajinotvorný prvek, také 
v řece Olši a jejím okolí se vyskytuje velké
množství rostlinných a živočišných druhů, které
ovlivňují naše životní prostředí.

Vybral jsem pouze několik nejpodstatnějších
informací. Pro ty, kdo se rádi a hlouběji sezna-
mují s novými poznatky, doporučuji pročíst si
podrobnosti o této řece v publikaci »Od prame-
ne OLZA po ujscie«, kterou vydalo v roce 2000
Nakladatelství Region Silesia.

Zdeněk VESELÝ, kronikář města

Řeky jsou dárkyněmi života Rybářský kroužek
pro malé rybáře 

Bohumínští rybáři lákají
do svých řad nové posily. 
V pátek 29. ledna odstartuje
nový ročník dětského rybář-
ského kroužku. 

Je určen pro děti ve věku od
6 do 15 let, které se budou
scházet pravidelně až do 2.
dubna každý pátek odpoledne
od 15 do 17 hodin. Kroužek se
koná v sídle Českého rybář-
ského svazu v Bohumíně-Pud-
lově, Rolnická 3 a jeho cena je
100 korun. »Náplň kroužku je
pestrá. Děti se naučí poznávat
ryby a pracovat s rybářským ná-
řadím, seznámí se s rybářským
řádem,« vysvětlil předseda bo-
humínských rybářů Kamil Dro-
bek s tím, že na konci cyklu
děti skládají závěrečné zkouš-
ky. Budou mít také praktická
cvičení přímo u vody. Kroužek
se otevírá při minimálním 
počtu 6 dětí. Informace na tel.
723 502 721. (luk)



Tříkrálová sbírka v Bohumíně je už spoč-
tená. Vloni jsme do ní přispěli částkou

113,8 tisíc, letos 104 557 korun. I když žije-
me v těžké hospodářské situaci, nepřestává-

me mít v sobě kus solidarity a soucitu. Suma
peněz, kterou jsme koledníkům vložili do kasiček, mluví za
vše. Letos chodili po městě studenti gymnázia a střední školy.
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n o v i n k y Soutěž škol v jazykových znalostech

Soutěžící poslouchali mluvený text a doplňovali chybějící slova. Foto: František Krejzek

Masarykova základní škola letos hostila devátý ročník kon-
verzační soutěže bohumínských škol. Mezi soutěžícími byli
žáci základních škol na ulici Čs. armády, na třídě Dr. E. Bene-
še, Skřečoně a hostitelské školy na Seifertově ulici.

Jarmila Folterová, která se
ujala organizace celé soutěže
poskytla další upřesňující in-
formace: »Soutěže se zúčastnilo
27 žáků, z těch pak v německé
sekci šest dětí a v anglické dvacet
jedna dětí. Žáci plnili dvě disciplí-
ny - poslech a doplňování nezná-
mého textu a konverzaci na vylo-
sované téma před tříčlennou po-
rotou. Do nejmladší věkové kate-
gorie patří pá�áci, další jsou šes�á-
ci a sedmáci a v nejstarší katego-
rii jsou osmé a deváté třídy. Ví-
tězná škola získala radiomagne-

tofon, který určitě přivítá pro
svou jazykovou učebnu.«

Jeden z účastníků, Jan Musil
ze skřečoňské školy, soutěžící 
v kategorii nejstarších žáků,
prozradil: »Už jsem na soutěži
potřetí. Vždy se s učitelkou při-
pravujeme, opakujeme zadaná
témata, naposloucháváme si na-
hrávky. V minulém roce jsem byl
ve skupině druhý a rok předtím
první.« Letos Honza opět uspěl
a soutěž ve své skupině vyhrál.
Soutěžil v německém jazyce 
a získal 29 bodů shodně s Rad-

kou Spolníkovou ze školy na
ulici Čs. armády. Početněji by-
la zastoupena skupina soutěží-
cích v angličtině. Tady se při-
hlásily děti do všech tří věko-
vých kategorií. Vítězem mezi
nejmladšími se stala Viktorie
Walicová a ve střední věkové
kategorii Hana Grabková.
Obě vítězky jsou ze skřečoň-
ské školy. Adéla Marcalíková
ze školy na ulici Čs. armády
získala prvenství mezi staršími
žáky. První cena pro vítěznou
školu putovala do Skřečoně. 

Vítězové jednotlivých kate-
gorií se zúčastní okresního ko-
la jazykové soutěže v Havířově
ve druhé polovině února. 

František KREJZEK

I tento rok je pro ředitelku
Charity Bohumín Moniku Vav-
rečkovou příjemným překva-
pením. Poděkování vyjádřila
těmito slovy: »Všem, kteří do
kasiček přispěli, patří naše velké
poděkování. V nelehké době, kte-
rou právě prožíváme, je výtěžek
přes 104 tisíce korun příjemným
překvapením. Děkujeme všem za
finanční i morální podporu, moc
si jí vážíme.« 

Charita Bohumín organizo-
vala Tříkrálovou sbírku také 
v Orlové, Dětmarovicích, 
Rychvaldu a Dolní Lutyni. 
V těchto obcích vykoledovali
skupinky tří králů celkem 76
251 korun. Bohumínská chari-
ta se tedy může pochlubit cel-
kovou částkou 180 808 korun.

Přitom 60 % výtěžku sbírky
použije na provoz bohumínské-
ho denního centra pro lidi bez

přístřeší, na opravu Domu po-
kojného stáří svatého Františka
ve Starém Bohumíně a část zís-
ká také občanská poradna. 

»Letos jde 5 procent z naší
sbírky mimořádně na pomoc Ha-
iti, 15 procent na projekty Os-
travsko-opavské diecézní charity,
10 procent na humanitární čin-
nost v zahraničí, 5 procent na
podporu projektů Charity České
republiky a 5 procent na režii sa-
motné sbírky,« upřesnila infor-
mace o rozdělení výnosu Zdeň-
ka Kniezková Brňáková z Cha-
rity Bohumín.

Tříkrálová sbírka vynesla
vloni v celorepublikovém mě-
řítku 64 milionů korun.

František KREJZEK

Tříkrálová sbírka přinesla přes 100 tisíc 

Projekt »Cyklotrasa
podél řeky Olše«

Svazek měst a obcí okresu
Karviná (dále jen SMOOK)
pokračuje v přípravě projek-
tu »Cyklotrasa podél řeky
Olše«. Na území obcí od Bo-
humína po Chotěbuz podél
řeky Olše se plánuje vybudo-
vat přes 50 kilometrů cyklis-
tických tras. 

Ve Starém Bohumíně naváže
na cyklotrasu Greenway Odra -
Morava - Dunaj a v Chotěbuzi
na připravovanou cyklotrasu
Chotěbuz - Český Těšín. Na
polské straně připravují město
Racibórz a obec Krzyżanowice
výstavbu nových a moderniza-
ci stávajících cyklotras, spoju-
jících Bohumín s Ratiboří.
Cyklostezky na katastru města
Karviné nabídnou navíc vhod-
né komunikace pro in-line
bruslaře.

S finanční podporou Nada-
ce OKD byla připravena do-
kumentace a následně na pod-
zim loňského roku bylo vydá-
no platné územní rozhodnutí.

Města a obce s podporou Na-
dace OKD připravují v sou-
časné době další stupeň doku-
mentace pro stavební povole-
ní. Ta byla mimo jiné použita 
k přípravě žádosti o dotaci 
z Operačního programu Přes-
hraniční spolupráce ČR - Pol-
sko ve spolupráci s polskými
městy Racibórz a Krzyżanowi-
ce. V rámci tohoto programu
je možné získat dotaci na vy-
budování cyklotras ve výši 90
procent. Vyhodnocení progra-
mu se očekává v dubnu.

V případě poskytnutí dotace
budou mít cyklisté již v nej-
bližších letech možnost projet
mnohé turistické zajímavosti
obcí a měst na česko-polském
příhraničí po nových trasách.

Česlav VALOŠEK, Svazek měst
a obcí okresu Karviná

Co víme o cyklotrase
Cyklotrasa kolem Olše bude

mít na českém území tři odpo-
čívky, lávku přes vodní tok
Mlýnka v Dětmarovicích a v ně-
kterých úsecích také veřejné
osvětlení. Na území Karviné
bude mít asfaltový povrch. (red)
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Znáte výhody 
doručovací adresy?

Nový institut »doručovací
adresa«, který je zaveden od
1. července roku 2009, může
využít každý, kdo se delší do-
bu zdržuje na jiné adrese,
než je jeho trvalý pobyt. To-
mu, kdo o evidenci doručo-
vací adresy požádá, pak poš-
ta zásilky na tuto novou ad-
resu doručí.

Podle vyjádření pošty je
však nutné, aby vaše jméno by-
lo uvedeno na poštovní schrán-
ce. Zápis doručovací adresy do
evidence bude proveden pou-
ze v případě, zažádá-li o to sám
občan na ohlašovně v místě tr-
valého pobytu. Pouze ten také
může evidovaný údaj zrušit či
pozměnit. Máte-li tedy trvalý
pobyt u rodičů, ale momentál-
ně bydlíte jinde, nahlásíte no-
vou adresu na ohlašovně měst-
ského úřadu. Při osobní ná-
vštěvě vypíšete formulář »Hlá-
šení adresy pro doručování«
předepsaný Ministerstvem vnit-
ra ČR. Je dostupný bu� v mís-
tě ohlašovny nebo na webo-
vých stránkách www.mvcr.cz,
sekce služby pro veřejnost -
Hlášení adresy pro doručová-
ní. Službu provádí městský ú-
řad zdarma.

Žaneta KOMÁRKOVÁ,
právní odbor

Obchodní síť v Bohumíně se částečně
mění. Některé prodejny jejich provozo-
vatelé uzavřeli, jiné se stěhují a nad dal-
šími visí otazníky. Ke změnám dochází
jak v oblasti prodeje potravin, tak dro-
gistického zboží. Do tíživé situace se do-
stal i takzvaný mléčný bar, jediná pro-
vozovna svého druhu v Bohumíně.

První větší změnou se stalo zrušení pro-
dejny Albert na Okružní ulici v Novém
Bohumíně. Proč se jej společnost Ahold
rozhodla k 31. prosinci 2009 uzavřít, pří-
padně zda se na tom podepsala panující
hospodářská krize, se mohou obyvatelé o-
kolních domů jen domnívat. Přestože
mluvčí společnosti Libor Kytýr přislíbil
odpově� na dotaz, proč k tomuto kroku
došlo, odpově� z Prahy nakonec nedora-
zila. »Šlo o menší supermarket, který vznikl 
z bývalé samoobsluhy. Ráda jsem tam chodila,
měla jsem to blízko bytu. Te� musím do vzdá-
lenějších provozoven,« uvedla třiadvacetile-
tá Markéta z Nového Bohumína.

Rychlostí blesku se městem rozšířily in-
formace o ukončení provozu mléčného
baru na Studentské ulici v Novém Bohu-
míně. Provozovna se nachází v soukro-
mém domě, který v závěru loňského roku
změnil majitele. Ten má svůj podnikatel-
ský záměr. »Můžu potvrdit, že majitel nás 
v dosavadních prostorách nechá asi do května.
Co bude dál, nevíme. Usilovně hledáme ná-
hradní prostory, ale je to obtížné. Potřebujeme
totiž zázemí pro prodejnu i výrobnu, která je
naší nedílnou součástí,« uvedla provozova-
telka mléčného baru Alena Oleksiaková.

Drogerie DM už svůj pronájem naproti
nádražní budově ČD ukončila a přesunula
se do jiných prostor. Do nového půjde ta-
ké prodejna Rychvaldské pekárny na Stu-
dentské ulici. Provozovna se přesune do
městských nebytových prostor v domě
služeb na náměstí Budoucnosti.

»Změny sledujeme, ale není v našich silách
jim jakkoli zabránit. V našich městských pro-
storách nájemníkům smlouvy nevypovídáme,
pokud dodržují veškeré sjednané podmínky 

a hradí nájemné. Chápeme rozhořčení někte-
rých občanů, ale není v našich silách změnit
rozhodnutí soukromých provozovatelů a vlast-
níků,« říká starosta Petr Vícha a dodává:
»Aktuálně nás nejvíce trápí problém mléčného
baru. Taková provozovna je v Bohumíně jedi-
ná. Snažíme se udělat maximum, ale praktic-
ky všechny městské nebytové prostory v centru
města jsou dlouhodobě obsazené.«

Lukáš KANIA

»Malý« Albert skončil, osud mléčného baru je nejistý

Rodiče by nemělo vysvědčení překvapit

Mléčný bar zůstane v budově na Studentské
ulici asi do května, co bude dál se zatím neví.

Každé školní vysvědčení je
vizitkou dítěte, učitele i rodi-
čů školáka. Proto by neměly
nikoho překvapit pololetní
známky, které 28. ledna děti
donesou domů. 

Po celý školní rok bychom
měli pokroky našich potomků
ve škole sledovat, být jim ná-
pomocní, případně se poradit
s pedagogy přímo ve škole. Po-
loletní vysvědčení je pak už
jen dokladem toho, jak se prá-
ce všech tří stran dařila. 

V pátek 29. ledna jsou jed-
nodenní pololetní prázdniny 
a do druhé půlky školního ro-
ku 2009/2010 nastoupí žáci 
v pondělí 1. února. (frk) Ilustrační foto: František Krejzek

S pohybem každý den - tak zní název soutě-
že, která byla organizována Státním zdravot-
ním ústavem v Praze. Jejím cílem byla moti-
vace dětí ke zvýšení pohybové aktivity, neboť
nedostatečný pohyb a obezita se stává hroz-
bou světového zdraví. 

Škola na třídě Dr. E. Beneše je zapojena do sí-
tě škol podporujících zdraví, a proto se některé
třídy soutěže zúčastnily. Dvě naše žákyně byly
úspěšné v krajském kole - Kateřina Mudříková
ze 7.B nasbírala celkem 169 bodů a Radka Fajová
ze 7.A si zapsala 136 bodů. Celostátní losování
se konalo 10. prosince ve Státním zdravotním 

ústavu v Praze. Také zde byli oceněni naši žáci
Adéla Hrstková ze třídy 6.A, Romana Widen-
ková ze třídy 6.B a Radka Fajová a Kateřina Mi-
narovičová, obě ze třídy 7.A. 

Celkem se soutěže zúčastnilo přes dva tisíce
dětí z celé republiky, ale jen 923 splnily všechny
podmínky soutěže a byly zařazeny do slosování
o ceny.

Úspěch našich žákyň nás velice těší a je záro-
veň motivací ke zvýšení pohybové aktivity o-
statních dětí. Nenásilnou formou naplňujeme
jeden z cílů projektu Školy podporující zdraví.

Barbora BOLCAROVIČOVÁ, ředitelka školy

Naplňujeme cíle projektu Školy podporující zdraví 
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Rozvoj Bohumína vloni krize neovlivnila

ČERVENEC
* Ke stávajícímu parkovišti

na místě bývalých kurtů u Čes-
kých drah přibyla další parko-
vací stání a celý prostor získal
jednotný vzhled. Kromě úpravy
povrchu byly vybudovány také
tři kanalizační přípojky nejbliž-
ších domů.

* Léto-kruhy 2009 daly pro-
stor umělcům s malířskými
plátny a paletami. Během tý-
denního snažení vzniklo něko-
lik zajímavých obrazů. Do tvor-
by se zapojili také začátečníci,
kterým byli zkušení malíři ná-
pomocni radou.

* Ocelová lávka nad kolejiš-
těm Českých drah byla prohlá-
šena kulturní památkou. Její
historie sahá do roku 1899.

* Bohumínský profesionální
hasič Karel Ryl vynikl na Mezi-
národních hrách CTIF (celo-
světová organizace hasičů sdru-
žující 43 zemí). Překonal ná-
rodní rekord ve výstupu do IV.
podlaží cvičné věže a celkově
skončil na 4. místě.

SRPEN
* Původní trakt budovy školy

ve Skřečoni dostal novou fasá-

du a sjednotil estetický vzhled
celého objektu.

* Sál Domu dětí a mládeže
Bohumín si pořídil nová okna i fa-
sádu. Investici financovalo měs-
to, kterému tato příspěvková
organizace patří od roku 2007.

* Stavbaři darovali jako kom-
penzaci za trable se stavbou
dálnice dětem v Nové Vsi kou-
tek s prolézačkami.

* Město vložilo 5,6 milionu
korun do opravy mateřské ško-
ly na Nerudově ulici. Jsou zde
nová okna i dveře, zateplená
fasáda, rampa pro vozíčkáře 
i nový barevný venkovní nátěr.

* Kostel Panny Marie Sedmi-
bolestné ve Skřečoni má večer-
ní osvětlení. Dárek dostala cír-
kevní stavba ke svému 85. vý-
ročí založení. Většinu nákladů
z celkových 140 tisíc uhradilo
město.

Obyvatelé Nové Vsi museli snášet enormní dopravní zatížení během jedné
etapy stavby D47. Kompenzací se staly dětské prolézačky.

Léto-kruhy 2009 daly zelenou
malířům.

Želví zahrada je místem relaxace
dětí s handicapem.

Nově opravená mateřská škola na
Nerudově ulici.

Hasič Karel Ryl, český rekordman
ve výstupu na cvičnou věž.

Hasičská zbrojnice ve Vrbici má
nová okna, vrata i fasádu

ZÁŘÍ
* Dům služeb na náměstí Bu-

doucnosti po rekonstrukci za-
padá do upraveného prostoru 
se zelení, pítkem s hodinami,
lavičkami a sousoším. Přibyla
dvě místa pro podnikatele, 
objekt je zateplený, má nová
okna, výklady i dlažbu.

* Stavba horkovodu z dětma-
rovické elektrárny se začala pro-
plétat centrem města. Pokládka
potrubí probíhá nyní už i podél
jednotlivých domů a budují se
k nim přípojky.

* Velmi zajímavý a potřebný
projekt zrealizovalo na zahradě
stacionáře Salome občanské
sdružení Vesica. Želví zahrada,
jak se nový prostor jmenuje,

V prvním lednovém číse Oka jsme zveřejnili přehled vybra-
ných událostí loňského roku. V tomto čísle nám zbývá připo-
menout jeho druhou polovinu.

aneb OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI LOŇSKÉHO ROKU (2)

nabízí interaktivní prvky, které
podporují terapeutické a rela-
xační činnosti dětí s nejrůzněj-
ším typem postižení. Na finan-
cování téměř milionové akce 
se podílelo město, nadace
OKD a další sponzoři. 

* Palírna a hasičská zbrojnice
ve Vrbici opět krášlí tuto měst-
skou část Bohumína. Obě bu-
dovy dostaly nové kabáty, okna,
zbrojnice navíc moderní, moto-
ricky ovládaná vrata do garáže.

* Centrum mladé rodiny Bo-
beš, jedno z velmi užitečných 
a frekventovaných míst ve měs-
tě, oslavilo deset let svého trvá-
ní. Za tu dobu ho navštívilo ví-
ce než dvacet tisíc dětí a dospě-
lých. V posledních letech se
Bobeš zapojil také do meziná-
rodních projektů a je partne-
rem komunitního plánování ve
městě.
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Současně s otevřením posledních dvou úseků dálnice D47 byl dán do 
provozu severní spoj s nájezdem na dálnici směrem na Bohumín.

Školní dvůr Základní školy na ulici
Čs. armády.

Nové chodníky na hřbitově ve Sta-
rém Bohumíně.

Slavnostní otevření napojení ná-
městí ve Starém Bohumíně na sta-
rý hraniční most.

Závěrečný ohňostroj poslední akce
roku Na Štědrý den všichni spolu.

* Tradiční přehlídka decho-
vých hudeb proběhla v letním
kině. Na 3. ročníku festivalu se
představily soubory z Bohumí-
na, Havířova a Horní Suché. 

ŘÍJEN
* Dvojjazyčná kniha Hranič-

ní meandry Odry je věnována
nejkrásnějšímu úseku řeky. Vy-
dalo ji ve spolupráci s polským
partnerem město Bohumín 
v rámci projektu přeshraniční
spolupráce, který financovala
Evropská unie.

* Bohumínské aquacentrum
je stále vyhledávanou atrakcí.
Od jeho otevření v roce 2005
jím prošlo milion návštěvníků.
Pro společnost Bospor, která
krytý bazén provozuje, to byla
společenská událost.

* Koncepčně zcela nově poja-
té školní dvory otevřely své
prostory. Pudlovská základní
škola má moderní skleník s u-
čebnou a výukovou pergolu, kde
děti mohou v teplých dnech ab-
solvovat výuku pod širým ne-
bem. Nejmladší škola na ulici
Čs. armády pojala školní dvůr
více sportovně - jsou zde kužel-
ky, velké šachy, stůl pro ping
pong, úschovna kol a »třída
pod pergolou«. 

* Naši občané zase jednou
proslavili Bohumín, tentokrát
dvojitým prvenstvím v celostát-
ní soutěži Plave celé město.
Zvítězili jsme v kategorii měst
do 50 tisíc obyvatel největším
počtem bodů i nejvyšším poč-
tem účastníků.

* V australském Sydney vy-
bojovali bohumínští vzpěrači
zlaté medaile na Světových
hrách masters ve vzpírání. 
Hrdiny se stali zejména Karel
Prohl, Roman Kubica a Ludmi-
la Prohlová.

* Díky Integrovanému plánu
rozvoje města získá Bohumín
od státu do roku 2013 až 40 mi-
lionů korun na opravy domů 
a 40 milionů na obnovu veřej-
ných ploch. 

LISTOPAD
* Desetileté výročí zazname-

nal Televizní informační kanál
a také studio TV Marko, které
pro městskou televizi připravu-
je programovou náplň.

* Při Památce zesnulých cho-
dili návštěvníci hřbitovů ve
Starém Bohumíně i v Záblatí
po nově upravených cestičkách.
Ocenili zámkovou dlažbu, kte-
rou město nechalo položit na
hlavních chodnících míst po-
sledního odpočinku.

* Své výročí založení oslavila
městská část Záblatí. Před 780
lety vznikla osada, která své
jméno dostala zřejmě podle ú-
zemí, kde začala vznikat první
osídlení. Záblatští uspořádali 
v sokolovně výstavu historic-
kých dokumentů a fotografií 
a po mnoha letech se zde kona-
lo divadelní představení bohu-
mínských ochotníků.

* Také v Bohumíně jsme vzpo-
mněli dvacet let, které uplynuly
od »sametové revoluce«.

* Propojení Bohumína s dál-
niční sítí republiky již není jen
vizí. Jeden ze dvou posledních
úseků byl slavnostně otevřen
přímo na dálnici. Přibyl rovněž
»severní spoj« (na snímku na-
hoře), který novým přivaděčem
zkracuje cestu z Bohumína k pá-
teřním komunikacím Ostravy, 
k ulicím Opavské a 28. října.

* Předposlední měsíc roku
byl nabit událostmi, které se
valily jedna za druhou. Jednou
z nich bylo obnovené propojení
Slezské ulice se starým hranič-
ním mostem. Události se zú-
častnily desítky občanů z obou
stran hranice.

* Pro teenagery se otevřel

klub Bunkr, který nabízí volnou

a nezávaznou účast na svých

programech.

* Tisíce lidí zaplavily náměstí

T. G. Masaryka, kde probíhaly

vánoční trhy. První adventní ne-

děli byly stánky i pódium s pro-

gramem obsypány návštěvníky.

PROSINEC
* Bohumín se zviditelnil také

na železniční dráze. Region bu-
de křižovat jedna souprava vla-
ku CityElefant, která má na
svých vagonech městský znak 
a název Bohumín.

* Tanečnice souboru Radost
a Impuls přivezly zlatou medai-
li z mistrovství světa. Vůbec
první nejvyšší titul Mistr světa
v show dance pro rok 2009 zís-
kala malá taneční formace juni-
orek za choreografii Začarova-
ný kruh. Také nejmenší děti
získaly mistrovský titul a staly
se vítězi Světového poháru 
v show dance.

* Město se na celý měsíc odě-
lo do vánoční atmosféry. V kaž-
dé z městských částí se rozsvítil
vánoční strom. Mikulášské na-
dílky organizovaly nejen mateř-
ské školky, agentura K3, ale ta-
ké městský úřad, který vyslal
své zástupce s balíčky mezi se-
niory v Domově Jistoty.

* Zastupitelé schválili rozpo-
čet města na rok 2010 ve výši
640 milionů korun.

* Stovky lidí zaplnily po štěd-
rovečerní večeři náměstí T. G.
Masaryka. Všichni společně
poslouchali hudební vystoupe-
ní a zazpívali si koledy.

* Rok ve městě uzavřela po-
slední sportovní akce, která je
již známá v širokém okolí. Sil-
vestrovský běh absolvovalo re-
kordních 127 běžců.

Připravil: František KREJZEK
Foto na str. 10 a 11 
František Krejzek, 

Lucie Balcarová, Jiří Spáčil
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Naši střelci dvakrát medailoví
Poslední víkend minulého

roku se konal již 20. ročník
Silvestrovské ceny Horního
Benešova a otevřený přebor
Moravskoslezského kraje ve
sportovní střelbě. 

Této bohatě obsazené sou-
těže sportovních střelců z mno-
ha míst republiky se účastnili 
i dva zástupci Bohumínského
sportovně střeleckého klubu.
Jakub Sedlák vybojoval v kate-
gorii starších dorostenců první
místo nástřelem 359 bodů.
Druhým střelcem byl Jan
Hlásnik, který obsadil krásné
třetí místo v kategorii mužů
nástřelem 564 bodů. Oba
střelci se připravují i na břez-
nové Mistrovství České re-
publiky v Plzni. (jan)

Vlevo na fotografii mistr Moravskoslezského kraje Jakub Sedlák, 
vpravo Jan Hlásnik. Foto: Margita Kolebáčová

Krahujec obecný (Accipiter nisus)
Př í roda ko lem nás  -  ptác i  Bohumína (54)

Krahujec je malý dravec velikosti ho-
luba s širokými křídly a dlouhým oca-
sem. Vyskytuje se u nás celoročně a je
dosud poměrně hojný. 

Sedává skrytě na stromech a při lovu
kličkuje nevysoko nad vegetací nebo stře-
chami stavení. Svou kořist pronásleduje
tak zarputile, že za vrabci vletí často až do
stodoly nebo do obytných prostor mezi li-
di. Vyskytuje se v lesích a zemědělské
krajině a v zimě proniká i do měst. Je to
specializovaný lovec ptactva, jen zřídka
loví například myši nebo netopýry. Menší
sameček zmůže kořist do velikosti kosa,
větší samička se odvažuje i na divoké ho-

luby. V Bohumíně jsem často sledoval,
jak ulovila hrdličku zahradní. V meand-
rech Odry se krahujci zdržují v okolí ko-
lonií břehulí říčních a snaží se překvapit
nějakého nepozorného jedince. V lesích
nacházíme poměrně často hromádky peří
- zbytky jejich kořisti.

V předjaří vyletuje párek krahujců 
v toku někdy tak vysoko, že nám zmizí 
z očí. Hnízdo si staví v korunách jehlič-
nanů a snůška obsahuje 3 až 6 vajec. Na-
lovená potrava pro vyšší počet mlá�at
ale zřídkakdy stačí, takže z jednoho hníz-
da vyvádí nanejvýš čtyři mladé. Dříve
myslivci tohoto dravečka nesmyslně hu-
bili, ač lovnou zvěř téměř neohrožoval.

Dnes je celoročně chráněn. V Bohumíně
se vyskytuje ve všech městských částech,
v zimě loví vrabce i v centru města.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

V Olomouci se ve dnech 16. až 17. ledna u-
skutečnilo Mistrovství Moravy a Slezska ve
vícebojích. V kategorii dorostenců dosáhl 
v sedmiboji na zlatou medaili Michal Stuchlík
(ročník 1993), který ziskem 4319 bodů výraz-
ně překonal svůj loňský osobní rekord. 

V jednotlivých disciplínách podal Stuchlík vý-
kony v běhu na 60 m časem 7,50 s, běh na 60 m
překážek, čas 9,20 s, skok vysoký 1,70 m, skok
daleký 6,22 m, skok o tyči 4,14 m, vrh koulí 11,49
m a běh na 1000 m časem 3:18,52 min. Celkem
v této kategorii soutěžilo 19 závodníků. V kate-
gorii juniorů v sedmiboji obsadil 2. místo Michal

Heczko (ročník 1992), který osobním rekordem
ve skoku vysokém pokořil la�ku ve výši 1,82 m.
Zde soutěžilo 9 závodníků.

Na Mistrovství Moravskoslezského kraje žact-
va, které se konalo 17. ledna v Ostravě, získal Mar-
tin Perutka (ročník 1995) zlatou medaili za 1. mís-
to v běhu na 60 m překážek za 9,26 s a bronzovou
za 3. místo v běhu na 60 m časem 7,84 s. Kateři-
na Perutková (ročník 1995) získala 1. místo ve
skoku vysokém výkonem 1,55 m. Všem jmenova-
ným blahopřejeme a společně s jejich trenéry vě-
říme, že příjemně překvapí i v dalších závodech.

Zdeněk VESELÝ, předseda AK Bohumín

Zahájení atletické sezóny na stupních vítězů

Zima v psím útulku
Zanesli jsme do útulku

dobroty a koukli jsme se na
pejsky. Už rok máme odtam-
tud naši fenku Ritu. Stále je
tam dost hodně zvířat. Něk-
terá se bojí, ale jsou tam i dů-
věřivá, nádherná zvířata,
která čekají na nového pána,
což je jejich hlavní přání.

Aspoň přes mříže se psi sna-
ží vás dotknout a nechat se po-
hladit. Te� v mrazech zvláš� po-
ci�ují nedostatek možnosti po-
hybu. Touží běhat a dělat li-
dem radost. Jsou kolem nich
skvělí lidé, kteří se o ně starají
a Lenka Lodňanová vám u kaž-
dé klece řekne příběh. Veteri-
nářka Šárka Přibylová našila
krátkosrstým psům oblečky.
Vypadají roztomile, ještě s tím
toužebným pohledem. Zkuste
tam co nejdříve zajít, nebo in-
spirujte své přátele. Vzít si do-
spělého psa má spoustu vý-
hod. Není třeba čekat na jaro 
a na štěně, i když i ta tam jsou.
Na mráz a jednoduché jídlo
jsou psi zvyklí. Existují strán-
ky, na kterých se můžete na ně
podívat, aspoň na některé z nich
(www.psi-utulky.cz). Kontakt
na Šunychelský útulek je přes
Lenku Lodňanovou 733 753
865, ta spolu s Břetislavem
Grabovským o psy pečuje.
Mají tam otevřeno denně kro-
mě soboty a středy. Pondělí,
čtvrtek a pátek od 15 do 17 ho-
din, úterý od 7 do 9 hodin 
a v neděli od 14 do 18 hodin.

Jana van COPPENOLLE
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»Tak tedy, obyvatelé bydlící 
v rodinném domku jsou povinni si
opatřit a nechat si vyvážet mini-
málně jednu popelnici o objemu
110 litrů s četností vyvážení 1x
za14 dnů, aniž by bylo přihléd-
nuto, kolik lidí v daném domku
bydlí (výjimku tvoří sleva úhrady
pro fyzické osoby samostatně byd-
lící v RD). Pokud bydlí v domku
2 osoby, zaplatí v letošním roce za
popelnici 110 l necelých 1 500
korun, a to bez ohledu, zda tuto
popelnici naplní či nikoliv. V ji-
ném rodinném domku bydlí na-
příklad dvě rodiny s jedním dítě-
tem, které navíc používá jednorá-
zové pleny. Topí tuhými palivy,
tudíž produkují i popel. Je prav-
da, že si mohou, pokud jim to ne-
stačí, přikoupit i několik popelnic
navíc, ale jsem přesvědčen, že ta-
kových občanů je minimum, po-
kud vůbec takoví jsou. Co te� 

s přebytečným odpadem? No pře-
ce šup s ním do kotle, a v létě, po-
kud se netopí, tak do lesa nebo
někam na okraj
silnice. Jsou i ta-
cí, kteří v létě té-
měř se železnou pravidelností pálí
tyto odpady venku na ohni. A o-
statní musí tyto jedy nedobrovol-
ně inhalovat. A ještě v podstatě
dotovat tyto nezodpovědné lidi,
protože, kdyby bylo popelnic na
vyvážení více, zákonitě by snad
musela o něco klesnout i jejich ce-
na. V tom právě vidím diskrimi-
naci těch slušných a ohledupl-
ných občanů ze strany města. Jen
tak pro zajímavost, zkuste se v zi-
mě projít některou z ulic v Záblatí
nebo například ulicemi za par-
kem (Družstevní) v Novém Bo-
humíně. A takových lokalit je ur-
čitě více. Nejsmutnější na celé si-
tuaci je to, že do plynofikace byly

vloženy nemalé finanční pro-
středky. A v domcích, kde plyn
zaveden je, se topí v kotlích na tu-
há paliva lacinými  neekologický-
mi palivy a spaluje se nebezpečný 
a zdraví poškozující odpad.

Nakonec jen malá poznámka.
Je pravda, že to-
pení plynem je
dnes drahá zále-

žitost, ale jsou lidé, kteří  prokouří
za měsíc od dvou tisíc výše a na
plyn jim údajně nezbývá. A to je 
v rodině někdy i více kuřáků.«

■ Odpovídá Pavel Klimo-
vič, vedoucí odboru životní-
ho prostředí a služeb:

Pisatel se domnívá, že do-
chází k diskriminaci skupiny
občanů tím, že vícečetné rodi-
ny mají na komunální odpad
jen jednu popelnici, která jim
nemůže stačit (při četnosti vý-
vozu 1x za 14 dnů) na produkci
komunálního odpadu. Obec-
ně závazná vyhláška města čís-
lo 4/2005 tuto věc řeší ozná-
mením, které je její přílohou.

Tímto »oznámením« je stano-
vena povinnost při více než 5
osobách na 1 popelnici 110 lit-
rů pořídit si další (druhou) po-
pelnici. Odbor životního pro-
středí a služeb provádí příleži-
tostně kontrolu dodržování té-
to zásady podle evidence obča-
nů v bytech a evidence vývozů
u BM servis a.s. Reagujeme 
i na podněty od občanů při po-
dezření, že kapacita popelnice
u rodinného domku nestačí.
Provedeme šetření na místě 
a pokud se zjistí nedodržování
zásad, je celá záležitost po-
stoupena k řízení v přestupko-
vé komisi městského úřadu.

Souhlasím s pisatelem, že na-
kládání s odpady a následné vy-
tápění rodinných domků spolu
souvisí a bez ohledu na zákony
a vyhlášky by si měl každý
»zdravým selským rozumem«
zvážit, zda se chová zodpovědně
ke svému okolí a zda svým ko-
náním nezhoršuje životní pro-
středí svému okolí i sám sobě. 

p í š e t e  n á m

Kde nestačí jedna, musí být další popelnice

Jak letos s placením daně z nemovitostí?

»Proč město svou politikou o nakládání s komunálním odpadem
jedny občany diskriminuje. Nevěříte tomu?,« píše ve svém dopise
Jan Kantor a pokračuje:

Změna
se nejvíce dotýká vlastníků
staveb - objektů, tedy rodin-
ných domů (sazba z 1 Kč/m2 na
2 Kč/m2 zastavěné plochy).
Dále se týká vlastníků garáží
(sazba ze 4 Kč/m2 na 8 Kč/m2),
staveb pro rekreaci - chaty,
chalupy, zahradní domky (saz-
ba ze 3 Kč/m2 na 6 Kč/m2) 
a rovněž se týká bytů v soukro-
mém vlastnictví (sazba z 1 Kč/
m2 na 2 Kč/m2). 

Zvýšení sazby u vybraných
pozemků se nijak citelně ne-
projeví (z 0,10 Kč/m2 na 0,20
Kč/m2 u ostatních ploch a ná-
dvoří), respektive u staveb-
ních pozemků (z 1 Kč/m2 na 
2 Kč/m2). Pro upřesnění mož-
no uvést, že pro výpočet se 
u staveb počítá celková půdo-
rysná zastavěná plocha, včet-

ně plochy na všech podlažích,
ale již bez podsklepení, pokud
v objektu je.

Úprava se rovněž vztahuje 
i na všechny
stavby průmys-
lového charak-
teru, zvláště u významných
podnikatelských firem našeho
města (sazba z původních 
5 Kč/m2 na 10 Kč/m2).

Výnos daně z nemovitostí je
vždy vE 100% výši převáděn
do rozpočtu obce, na jejímž
katastru se nemovitost nachá-
zí. Poplatníkem je vždy vlast-
ník zapsaný v katastru nemo-
vitostí, rozhodným je datum 
1. leden daného roku. 

Obec má ze zákona možnost
ještě dále tzv. koeficientem
podle počtu obyvatel celkovou
vypočtenou daň navýšit, avšak

na rozdíl od okolních obcí 
v bývalém okrese ani Bohu-
mín, ani Rychvald této možnos-
ti letos nevyužívají. I přes tuto

skutečnost do-
jde k nárůstu
inkasa této da-

ně ve prospěch obecního
(městského) rozpočtu. A to
především v důsledku navýše-
ní sazeb u průmyslových ob-
jektů (například výrobních to-
várních hal). 

Daň z nemovitostí na aktu-
ální rok 2010 je splatná do 31.
května 2010. Stejně jako v mi-
nulých letech budou na přelo-
mu měsíce dubna a května ro-
zesílány daňové složenky, na
kterých bude uvedena částka
této daně k zaplacení na poš-
tách a bez poplatku. Prosím
proto všechny, aby v klidu po-

čkali na tyto složenky a nesna-

žili se nám platit daň v předsti-

hu. Vlivem výše uváděných

změn budou letos technicky

předpisy plateb této daně zpra-

covány v hromadných před-

pisných seznamech až na po-

čátku měsíce dubna (u každé-

ho vlastníka nemovitosti totiž

dojde ke změně částky). 

A nakonec mám ještě jednu

prosbu na majitele realit: da-

ňové složenky pla�te vždy na

kterékoliv poště a bez poplat-

ku. Není tedy zapotřebí s ho-

tovostní platbou a složenkou

chodit jen na finanční úřad. 

Václav POLOK, 
Finanční úřad Bohumín

f i n a n c e

Na základě provedené změny v zákoně o dani z nemovitostí se pro letošní
rok upravuje (navyšuje) sazba této daně u všech staveb, kromě staveb slou-
žících pro ostatní podnikatelskou činnost (např. kromě průmyslové výro-
by). Netýká se tedy objektů a prostor, ve kterých jsou provozovány klasické
živnosti (prodej). U pozemků se zvyšuje sazba pouze u zastavěných ploch 
a nádvoří, stavebních pozemků či ostatních ploch. U dalších pozemků (or-
ná půda, zahrada, sad, les) zůstává sazba daně beze změny.

Ilustrační foto: internet
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Šance a rizika pro město Bohumín

Skřečoňské děti k životnímu prostředí

Článek pana Maryšky Šance a rizika
pro město Bohumín v minulém Oku
mne inspiroval k tomu, abych vyjádřil
postoj, který město dlouhodobě zaují-
má k jeho námětům. Na čtenářích po-
nechám, jestli se mýlíme a je důvod
strategii měnit. 

Nejprve však opravím jednu nepřes-
nost, která mohla vzbudit obavy nájemní-
ků. Bylo zde sděleno, že může dojít k pro-
padu výnosu daní z důvodu zhoršení situ-
ace místních firem a následně i k poklesu
prostředků na opravy bytů. To není přes-
né, a to ze dvou důvodů. Město dostává
výnosy většiny z daní podílem z celore-
publikového výnosu a není tedy závislé na
konkrétním výkonu místních podniků. 
A za druhé - financujeme opravy bytů od-
děleně z vybraného nájemného a jen jeho
výše či případné pohledávky mohou ovliv-
nit množství oprav. Na daních nezáleží.

Chápu však, že to »postrašení« mělo být
úvodem k další myšlence v článku: nemá-
me-li peníze na opravy, prodejme byty,
utržíme 450 až 900 milionů a bude na vše.
Dosavadní nájemníci budou vlastníky by-
tů a lepšími hospodáři. Je to pochopitelně
také možnost a některá města to provedla.
Některá již také utratila získané prostřed-

ky a nemají nic. I v Bohumíně je možné si
dům koupit. Ale jen celý dům, nikoliv pár
bytů v něm. Jen za odhadní cenu se zo-
hledněním vložených prostředků a s mož-
ností 30% slevy v případě vložení této část-
ky do dalších oprav a jen když se dohodne
většina nájemníků. Nehodláme připustit,
aby někdo třetí koupil dům i s nájemníky 
v něm. Praxe v mnoha městech ukázala, že
problémy pak mohou mít právě tito ná-
jemníci a řešit je stejně musí město. Mys-

lím, že náš dosavadní postup naprosté vět-
šině nájemníků vyhovuje a dává jim jistotu
bydlení bez nutnosti se zadlužit při poříze-
ní bytu. A chceme-li srovnávat s jinými
velkými vlastníky bytového fondu, jak se
naše město o nájemníky a byty stará, ze-
ptejme se nájemníků bytů bývalého OKD.

Další úvahou autora byla otázka, zda
město mělo kupovat ve Starém Bohumíně
Národní dům a chátrající sousední obytný
dům. Nemuselo. Mohli jsme jen přihlížet,
až dům neznámých polských vlastníků
spadne a národní kulturní památka bude
jen přežívat. Soukromý vlastník by z něj
muzeum, informační centrum, hotel a res-

p o l i t i k a

tauraci  neudělal, i my očekáváme dotační
pomoc. Ale občané ze Starého Bohumína
si to přáli a zastupitelstvo naprostou větši-
nou (všemi přítomnými!) napříč politický-
mi stranami rozhodlo o koupi a následné o-
pravě. Investice se nevrátí, stejně jako se
nevracejí investice do náměstí, chodníků,
sportoviš� a škol. Město není podnikatel 
a je zodpovědné za určité oblasti. Proto ne-
musí vždy uvažovat o návratnosti. Čímž
neříkám, že nemá jednat hospodárně. Ale
to nelze Bohumínu vytknout, náš rozpočet
je velmi dobrý a majetek města vzrostl za
posledních 15 let o více než miliardu korun.

Posledním tématem článku byla otázka,
zda by město nemělo mít další průmyslovou
zónu. To je na samostatný článek, ale struč-
ně: Bohumín je průmyslovou zónou již
dlouho a skoro celý, proto při tvorbě územ-
ního plánu zvítězila strategie rozvoje jiných
aktivit. Myslím, že kvalita ovzduší, jakkoliv
je ovlivňována zejména z Ostravska a lokál-
ním vytápěním, nám dává za pravdu. 

Jsem rád, že autor článku, který jako jedi-
ný zastupitel nehlasoval pro rozpočet, zde
věcně uvedl i důvody, které jej k tomu
mohly vést. Těším se na další obdobné věc-
né polemiky. Vždy� jsme ve volebním roce 
- a i podle toho by si občané měli vybírat.

Petr VÍCHA, MO ČSSD

Děti ze Základní školy ve
Skřečoni absolvovaly 8. led-
na finále dlouhodobého ce-
loškolního projektu na téma
»my a prostředí kolem nás«.
Škola získala na projekt dota-
ci přes 70 tisíc korun od Mi-
nisterstva školství ČR z pro-
gramu pro podporu environ-
mentálního vzdělávání.

V tělocvičně proběhla kon-
ference, na které žáci předsta-
vili své poznatky z nejrůzněj-
ších exkurzí a výletů. 

Projekt nazvaný »Víš, v ja-
kém prostředí žijeme?« probí-
hal od září loňského roku. Je-
ho hlavním cílem bylo podpo-
řit u dětí zájem o své okolí.
»Prostředí, ve kterém žijeme, je 
plné kontrastů, které dohromady
tvoří zajímavou mozaiku. Pestrá
proto byla i témata, která jsme
pro projekt vybrali. Prvňáčci na-
příklad zábavnou formou zjiš�o-
vali, jak vzniká papír. Žáci ve tře-
tích až pátých třídách se zajímali
o recyklaci a nakládání s odpa-
dem a děti na druhém stupni ab-

solvovali exkurze na zajímavá
místa, například do vodní elekt-
rárny nebo do papíren,« infor-
movala ředitelka školy Marie
Valuštíková. Školáci zavítali
například do čistírny odpad-
ních vod, chemického závodu
Bochemie, elektrárny v Dět-

marovicích, vodní elektrárny
Dlouhé Stráně a do výrobny
ručního papíru ve Velkých Lo-
sinách. »Děti si tak interaktivně
rozšiřují své znalosti. Plynule do-
chází i k propojování jednotlivých
kapitol školního vzdělávacího pro-
gramu,« dodala ředitelka školy.

Prezentace byly skutečně
velmi pestré, od módní pře-
hlídky v oděvech, vyrobených
z odpadových materiálů (plas-
ty, CD, fólie, kartóny) až po
tématicky zaměřené hrané
scénky a písničky.

Lukáš KANIA

Děti prezentovaly svůj postoj k životnímu prostředí obrázky z víček od plastových lahví. Foto: František Krejzek
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Veřejné zdravotní pojištění - jak dál?

Součástí Janotova úsporného
balíčku byla v září i část 16,
změna zákona o veřejném
zdravotním pojištění. Co tato
změna přinesla pro občany? 

Bohužel nic dobrého. Ta-
to změna neměla nic společ-
ného s možnými úsporami
ve státním rozpočtu. Byla

do balíčku vsunuta pouze proto, že se schvaloval
v legislativní nouzi a protože podobnou změnu
se snažilo Ministerstvo zdravot-
nictví ČR protlačit již několikrát
před tím a neúspěšně. Domníva-
lo se tedy, že pod rouškou mnoha jiných změn 
a legislativní nouze  se tato v balíku ztratí. 

Součástí této změny však bylo i plošné očkování 
proti pneumokokové infekci pro malé děti zdarma,
to je pozitivní, ne?

Ano, součástí změny bylo i zavedení bezplat-
ného očkování proti pneumokokům. Nicméně
toto očkování mohla paní ministryně zavést již
dávno před tím a nepotřebovala k tomu ani
změnu zákona. Stačila změna vyhlášky a rodiče
mohli děti bezplatně očkovat. 

Co tedy přinesl Janotův balíček do zdravotnictví?
To, na co dnes naráží každý, kdo užívá léky 

s doplatkem. Návrh totiž přenesl část plateb 
u léků s doplatkem ze zdravotních pojiš�oven na
kapsu pacienta. A každý z nás te� zaplatí víc.
Navíc měl v záměru, že donutí farmaceutické
firmy, aby snížily ceny léků, ale oni si vlastně tu
cenu mohli ještě před koncem roku zvýšit, aby
te� mohli snižovat. Takže pacient nejenže za lé-
ky zaplatí více díky zvýšení DPH o jedno pro-
cento, ale především díky neuváženým krokům
ministerstva zdravotnictví.

Mohla levice návrh zablokovat?
Ano, byla to právě Komunistická strana Čech

a Moravy, která upozorňovala na to, že pokud
Poslanecká sněmovna odsouhlasí návrh minis-
terstva, bude to znamenat zvýšení doplatku za
životně důležité léky pro občany v celé České re-
publice. Před samotným hlasováním jsme se
snažili poslance sociální demokracie přesvědčit,
aby hlasovali s námi. Nicméně poslanci ČSSD
pro návrh ministerstva téměř většinově zvedli
ruku. A proto neprošel náš návrh, aby byla celá

část týkající se cen léků vyňata 
z Janotova balíčku a vedla se 
o ní nejprve podrobná debata.

Jak tedy dál?
Komunistická strana Čech a Moravy má ve

svém volebním programu nutné zahájení debaty
o stanovování cen léků a výši úhrad za léky. 
Ovšem tato debata, a to i debata o stanovení
pevných cen doplatků za léky, se nesmí stát pře-
kážkou dostupnosti pro občany. Stanovení pev-
ných doplatků za léky nesmí znamenat zdražení
cen léků. Debata se musí vést především na od-
borné úrovni a jejím cílem musí být profit obča-
nů, ne farmaceutických firem. K této debatě
jsme připraveni a chceme, aby ji ministerstvo
zdravotnictví otevřelo hned po volbách.

A co poplatky? 
Na lednové schůzi, která začíná 26. ledna, má

KSČM v druhém čtení zařazen svůj vlastní ná-
vrh o zrušení placení regulačních poplatků ve
zdravotnictví. Je to již po několikáté, přesto v té-
to snaze neustoupíme a budeme zrušení dále
prosazovat. 

Za rozhovor poděkoval 
Jiří STRNAD, předseda MěV KSČM

p o l i t i k a

k r á t c e

p t á t e  s e

Rozhovor s Kateřinou KONEČNOU, poslankyní PČR za KSČM

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

MALOVÁNÍ
byty, firmy, RD

■ opravy omítek ■ vyhlazování
stěn ■ tmelení stěrkou 

■ interiérové nástřiky stěn 
■ umyvatelné nástřiky byt. jader

koupelen ■ nátěry fasád RD 
■ obhlídka a posouzení zdarma

Tel. 596 014 986
603 146 638

Našel se pes ovčáka
Ve Starém Bohumíně jsme

17. prosince našli německého
ovčáka. Pes je stále u nálezců,
kteří hledají majitele nebo zá-
jemce o dobrého hlídače. Jed-
ná se o mladého psa, stáří od-
hadujeme na 2 roky. Volejte
na tel. číslo 608 840 255. (bla)

Vysílání T.I.K.u
Televizní informační kanál

vysílá prostřednictvím kabelo-
vých rozvodů společnosti RIO
Media a v optické síti společ-
nosti PODA. Reportáže a po-
řady T.I.K. Bohumín najdete
ve videoarchivu na stránkách
www.mesto-bohumin.cz, zpra-
vodajství i na www.tvportaly.cz.

INZERCE

Této služby už využívá přes
1 350 občanů. Lze si vybírat již
ze 40 různých kategorií. V po-
slední době byly přidány kate-
gorie Kvalita ovzduší, Odvoz
komunálního odpadu a Mo-
bilní sběrný dvůr komunální-
ho odpadu. Ohledně zasílání
předpovědí počasí aktuálně
jednáme s firmou MeteoPress.
Informace jsou zasílány na e-
mail nebo formou SMSky na
mobil. Tato služba je poskyto-
vána pro občany zcela zdarma,
za registraci, ani za příjem e-
mailu či SMSky se nic neplatí.

Zprávy jsou doručovány na e-
mailovou adresu během něko-
lika sekund, při zasílání SMS
na mobil se jedná o několik
desítek sekund. Od roku 2002,
kdy byla služba uvedena do
provozu, bylo z radnice roze-
sláno přes 4 milióny e-mailů 
a přes 1,2 milionů SMSek.

V případě dotazů, nejasnos-
tí či připomínek můžete tele-
fonovat na 596 092  202, mai-
lovat na e-info@mubo.cz ne-
bo se stavit osobně do kance-
láře číslo dveří A112.

Jiří ROZSYPAL

Bezplatná služba E-info
E-info slouží občanům k informování o dění v Bohumíně, 

o výlukách  plynu, vody, elektřiny, o uzavírkách silnic, infor-
mace ze sportu, z kultury, nebo co připravuje Televizní infor-
mační kanál. 

Autobusové jízdní
řády v Oku nebudou

Odpovídáme na dotaz, zda
budou v Oku zveřejněny
jízdní řády autobusové do-
pravy z Bohumína. 

Z kapacitních důvodů ne-

můžeme věnovat prostor

městských novin na přetisko-

vání jízdních řádů.

Pokud chcete mít doma pře-

hled o odjezdech linky autobu-

su (nebo vlaku), kterou použí-

váte nejčastěji, stačí si otevřít

webové stránky města www.

mesto-bohumin.cz/data/misc/

jizdni_rad_autobus_2009-

2010.pdf. (red)
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Čas plyne, 
vzpomínky zůstávají.

1. února uplyne 

30 let, kdy odešel 

pan Leo
WATROBA

z Pudlova. 

�
Věnujte mu, prosím, vzpomínku. 

Dcera PhDr. Magdaléna Zůzová 

s rodinou.

30. ledna by se dožila

60 let 

paní Antonie
TOMICOVÁ,

naše milovaná 

manželka a maminka.

�
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná 

manžel Ivo a dcera Evička. 

Ke vzpomínce se připojují bývalí 

spolupracovníci z Městského úřadu 

v Bohumíně. Kdo jste Toničku znali 

a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku.

Jak krásné 
by bylo Ti přát, 

jak těžké je u hrobu stát 
a vzpomínat.

28. ledna 

vzpomínáme nedožité

61. narozeniny 

pana Františka PAPÁKA. 

�
Stále na něj s láskou vzpomínají 

manželka a syn František 

s přítelkyní Monikou.

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

nikdy nezapomene.

30. ledna 

vzpomeneme 

5. smutné výročí, 

kdy nás opustil 

pan Oldřich TEMA. 

�
S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Božena s rodinou.

Kdo v srdci žije, 
neumírá ...

�
24. ledna 

jsme vzpomněli 

smutné 

20. výročí úmrtí 

pana Pavla SVITKA
z Bohumína. 

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Helena a dcera Lýdie s rodinou.

Utichlo srdce, 
zůstal jen žal, 

kdo Tě měl rád,
vzpomíná dál.

21. ledna 

jsme vzpomněli 

1. výročí úmrtí 

mého manžela 

pana Emana STUDENTA. 

�
S úctou a láskou stále vzpomíná 

manželka Zdenka s rodinou.

Láska smrti nezná ...

16. ledna 

jsme vzpomněli 

úmrtí 

mého manžela 

pana Libora
KRUPY. 

�
S láskou vzpomíná 

manželka Slávka 

s rodinou.

19. ledna nás ve věku

49 let nečekaně 

navždy opustil náš

spolupracovník 

a perfektní kamarád,

strážník městské 

policie v Bohumíně

pan Arnošt HONKYŠ.

Na jeho lidský přístup a životní 

optimismus budou vždy vzpomínat 

kolegové z městské policie

a městského úřadu.

Vzpomínky - úmrtí Čas plyne, ale vzpomínky
na Tebe v našich srdcích

stále zůstanou. 

14. ledna by se dožil 

71 let můj manžel, 

náš tatínek, tchán, 

dědeček a pradědeček

pan Jan KLEPACZ. 
1. února vzpomeneme 3. smutné výročí,

kdy odešel od všeho, co měl rád. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka

Věra, syn Zdenek s rodinou 

a syn Jenda s rodinou.

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

28. prosince 

nás navždy opustil 

pan František
SIKORA. 

�
Děkujeme všem, kteří se s ním 

přišli rozloučit na jeho poslední cestě.

Manželka s rodinou.

Kdo v srdci žije, 
neumírá ...

28. prosince 

jsme se rozloučili 

v obřadní síni 

ve Starém Bohumíně 

s naší drahou 

maminkou 

paní Annou BARTÍKOVOU, 
která zemřela 21.12. 

v nemocnici ve Starém Bohumíně.

�
Děkujeme všem zaměstnancům 

Domova Jistoty na Šunychelské ulici, 

kteří se velmi hezky starali o naši maminku.

Poděkování patří také zaměstnancům 

jednotky intenzivní péče chirurgického

oddělení bohumínské nemocnice. 

Děkujeme všem, kteří se naposledy 

rozloučili s naší maminkou a rovněž 

paní Balarinové za uspořádání 

důstojného pohřbu naší maminky. 

Za pozůstalé dcery Marie a Anna 

s rodinami, syn Karel s manželkou 

a syn Antonín s rodinou.
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Vzpomínky - úmrtí

Oči se zavřely, 
srdce Tvé dotlouklo, 

umlkl Tvůj hlas, 
jen živá vzpomínka 

navždy zůstane v nás.

9. února 

vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 

našeho drahého 

pana Roberta SEBERY.

�
Vzpomíná rodina.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

8. února vzpomeneme

nedožité 

67. narozeniny

pana Josefa
KUROWSKÉHO. 

20. ledna jsme si připomněli 10. výročí 

jeho úmrtí. Vzpomíná manželka Marta,

dcera Nataša s manželem, 

syn Alan s rodinou, 

syn Daniel s rodinou, vnuci a vnučka.

Jsou lidé, kteří pro nás 
v životě znamenají více,
než ostatní, o to těžší je
naučit se bez nich žít.

�
10. února by se dožil

60 let 

pan Josef NOVÁK
ze Záblatí. 

S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manželka Marta, 

sestra Pavla a syn Petr s rodinami.

Čas plyne, 
ale vzpomínka zůstává.

11. února by oslavila

85. narozeniny 

paní Věra
HLISNIKOVSKÁ,

která nás navždy 

opustila 23. září 2009. 

�
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Rodina a přátelé.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

1. února vzpomeneme

15. výročí úmrtí 

mého manžela 

a našeho tatínka 

a dědečka 

pana Františka GABRIŠE.

S úctou a láskou vzpomíná 

manželka Ludmila s rodinou.

Nebylo Ti dopřáno, 
abys mohl žít, proto jsi

musel od nás všech 
tak mlád navždy odejít.

2. února by se dožil

56 let 

pan Rostislav
PŘÍLUČÍK 

z Nového Bohumína. 

Zároveň vzpomeneme 2. května 

4. smutné výročí jeho úmrtí. 

Vzpomíná Anna Suchánková s rodinou.

Blahopřání - jubilea
29. ledna se dožívá

významného 

životního jubilea 

70 let 

paní Hildegarda
DOMBROVSKÁ

z Nové Vsi.

U této příležitosti přejeme do dalších

let všechno nejlepší, hodně zdraví 

a životního optimizmu. 

Dcery Dáša, Pavla a syn Jarek 

s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Své ANO 
si řekli
Michal Tichý a Martina Hájková, 

oba z Bohumína 
Matrikářky

Noví občánci 
našeho města 

Do pamětní knihy města Bohumína
byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

Ladislav Bihary ● Jozef Sebastián Budai

● Ingrid Cieśloková ● Jan Drobík ● Samanta

Dubnická ● Kristina Eismanová ● Matěj

Pavel Fiedor ● Vojtěch Gospodarczyk ●

Natalie Hladíková ● Veronika Kapiasová ●

Dominik Kuder ● Ondřej Lares ● Šarlota

Malíková ● Marek Mančař ● Sofie Paulíková

● Veronika Plonková ● Lukáš Santolík ●

Sofía Sternadelová ● Tobias David 

Sztwiertnia ● Jana Szwajnochová ● Daniela

Šándorová ● Klára Tomalová ● Miriam 

Tomesová ● Daniel Válek ● Vojtěch 

Vojtek. Matrikářky

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

● Provádíme pokládku plovoucích
podlah, PVC, koberců, samonivelační
stěrky, renovace parket. Více na www. dvf-
loor.cz. ✆ 604 265 861.

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

● Půjčka bez poplatků pro zaměstnan-
ce, důchodce, OSVČ (s prokázáním příj-
mu), na zástavu domů, bytů, družstevních
bytů, chat (bez prokázání příjmu). Exeku-
ci řešíme. ✆ 774 828 496.

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

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

● Nabízím dlouhodobý pronájem by-
tu 3+1 v nízké zástavbě u Alberta. Částeč-
ně zařízený, cena vč. inkasa 7 000 Kč.
Možnost pronájmu i garáže v domě. 
✆ 776 075 923, po 15. hod.

● Pronajmu část nebytových prostor,
vhodné např. pro nehtovou modeláž či podni-
kání nerušivého charakteru. ✆ 732 946 320.

● Pronajmu 1+0 ve St. Bohumíně,
část. zař., po renovaci, ✆ 603 750 560.

● Koupím staré vánoční ozdoby a lu-
cerničky na stromeček, ✆ 604 107 708.

● Koupím dr. byt 3+1, ideálně v centru
města, ne ve věžáku! ✆ 605 521 531.

● Prodám stavební pozemek v Bo-
humíně-Skřečoni o výměře 1250 m2. 
✆ 732 538 562, 777 812 425.

● Pronajmu dlouhodobě 0+1 s lodžií
v centru Boh., event. prodám do os. vlast-
nictví, ✆ 736 228 883.

● Prodám pěkný, slunný dr. byt 2+1,
55 m2 v Bohumíně. Nachází se v nízké zá-
stavbě v domě po celkové revitalizaci. V by-
tě byly provedené opravy. ✆ 604 629 258.

i n z e r c e
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Rezervace:
✆ 596 033 216
www.mersi.cz

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

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

ceny inzerce

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ OD 2180,- Kč

SJEDNEJTE SI POVINNÉ RUČENÍ U NÁS!

Os. automobil od 1230,- do 5117,- Kč

Motocykl od 166,- do 1166,- Kč

Vozík od 94,-   do 226,- Kč

SRR Rychvald v. o. s., Starostka Milan

Dotazy na: 731 413 871 + milan.starostka@email.cz

Pojiš�ujeme pro pojiš�ovny: SLAVIA a ČPP

!!! S NÁMI UŠETŘÍTE !!!

AB vet veterinární klinika

specializované veterinární pracovište 

POHOTOVOST ✆ 604 957 560www.abvet.cz

Bohumín, Nerudova 1040 ✆ 559966  001122  114466

Akce na měsíc únor: PÉČE O SENIORY
(odběr krve, vyšetření moči, ekg−vyšetření srdce, vyšetření močo−
pohlavního aparátu včetně prostaty a mléčné žlázy) za 650 Kč.

Každý klient obdrží vzorky krmiva pro seniory zdarma.

Připravovaná akce na měsíc březen − 20%
SLEVA na očkování proti lymské borelióze.

■ 1 započatý řádek řádkové 
inzerce 24 Kč

■ 1 cm2 plošné inzerce 18 Kč
■ celá strana 190x273 mm 7 200 Kč
■ 1/2 strany: na výšku 92x263mm,

na šířku 190x128mm 3 600 Kč
■ 1/4 strany: na výšku 92x128 mm,

na šířku 61x190 mm 1 800 Kč
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TTAA ll−−CCHH ll
specifický druh 

pohybové aktivity

NOVÝ NÁBOR
začátečníků V ÚNORU

TTeell .. ::   660088  997744  118800

›

nabízí v roce 2010 kvalifikační kurzy s termínem zahájení

»OŠETŘOVATEL« 25. února 
akreditace Ministerstva zdravotnictví (rozsah 900 hodin), 
ukončení 12/2010, uplatnění ve zdravotnických zařízeních 

a v sociálních službách. 

»PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH« 29. ledna 
akreditace MPSV,  (rozsah 155 hodin), ukončení  5/2010,

uplatnění u všech poskytovatelů sociálních služeb.

Zájemci získají přihlášky a bližší informace:
tel.: 596 315 304 info@proskolime.cz
724 112 344 www.proskolime.cz 
osobně na Mírová 1434, Karviná-Nové Město

Prodej stavebních pozemků výměr 1050 m2 v Záblatí a v Rych-
valdu taktéž stav. poz. výměr 1 200 m2, tel.: 607 968 160.



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 28. ledna do 11. února

KAM V BOHUMÍNĚ?
K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ Do 31.1. ÚHEL POHLEDU. Občanská společnost 
Vize-art Bohumín připravila výstavu umělců, malířů 
a fotografů z České a Polské republiky, kteří se chtějí po-
dělit o své zážitky z pohraničí, foyer kina K3 Bohumín.

■ 1. - 28.2. 20 LET KATES. Výstava k 20. výročí bohu-
mínského tanečního souboru Kates, foyer K3.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 203.

■ do 29.1. DÍLNIČKY 2009 v knihovně K3. Výstava pra-
cí návštěvníků výtvarných dílniček a účastníků knihov-
nických soutěží, které proběhly v roce 2009 na dět-
ském oddělení knihovny K3 Bohumín, chodba v 1. patře.

■ do 29.1. HORNICKÉ FRAGMENTY. Tématická výsta-
va fotografií fotokroužku DDM Bohumín, chodba 
v 1. patře.

■ 29.1. v 9 hodin CHUMELÍ SE, SNĚŽÍ. Celodenní
prázdninová výtvarná dílnička s výrobou sněhuláků,
sněhových vloček a malováním obrázků ze zimních 
pohádek. Knihovna K3 Bohumín - oddělení pro děti.

■ 1. - 27.2. SLŮNĚ A BERUŠKA. Výstava prací dětí 
a rodičů rodinného centra Slůně z Bohumína a rodin-
ného centra Beruška z Dolní Lutyně. 

■ 4.2. v 10 hodin SE SLŮNĚTEM V KNIHOVNĚ. Pravi-
delné setkání s knihami a literaturou s K3 Bohumín 
a Rodinným centrem Slůně, oddělení pro děti.

KINO K3 BOHUMÍN

■ 28.1. - 29.1. v 19 hodin PAMĚTNICE. Český film,
2009, přístupný, 70 Kč.
■ 30.1. - 31.1. v 19 hodin ZOMBIELAND. Akční kome-
die USA, 2009, přístupný, 75 Kč.

■ 31.1. v 10 hodin ASTRO BOY. Animovaný film USA
pro děti, 2009, české znění, 70 Kč.

■ 4.2. - 5.2. v 19 hodin OKO VE ZDI. Česko-slovenský
thriller, 2009, přístupný od 12 let, 70 Kč.

■ 6.2. - 7.2. v 19 hodin CTIHODNÝ OBČAN. Thriller
USA, 2009, přístupný od 12 let, 70 Kč.

■ 7.2. v 10 hodin PRINCEZNA A ŽABÁK. Film USA,
2009, české znění, 75 Kč.

■ 11.2. - 12.2. v 19 hodin MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH. Ko-
medie USA, Španělsko, 2009, přístupný, 60 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ do 23.2. ŽENA. Výstava obrazů a textilních výrobků,
která v novobohumínském Salónu Maryška spojí žen-
ský pohled Evy Rozkošové a Elišky Václavíkové na svět.
Vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin.
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AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 6.2. v 10 hodin KERAMICKÁ DÍLNA - glazujeme.
Tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi,  70 Kč za dítě, 130 Kč
za dospělého. V ceně je zahrnutá modelovací hlína, 
glazury a provozní poplatek. 

OSTATNÍ KULTURA

■ 30.1. od 16 hodin Čajka, v 18 hodin »LEPŠÍ NEŽ
EXTÁZE!!!« zajímavá beseda s hostem - »jedním teena-
gerem, co si říká křesťan«.

■ 31.1. od 8.30 do 9.30 hodin MLÁDEŽNICKÁ BOHO-
SLUŽBA. Evangelická fara.

■ 3.2.,10.2. v 17 hodin ANGLIČTINA V MODRÉM.
Anglicky od začátku. Možno pro lidi do 40 let, příspě-
vek 25 Kč, evangelická fara na Masarykově ulici. 

■ 4.2., 11.2. v 16.30 hodin EXIT KLUB. Evangelická fara.

SPORT

■ 7.2. v 16 hodin AEROBIC. Přijďte si s námi zacvičit.
Cvičíme každou neděli. Sál sokolovny v Záblatí.

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

■ 31.1.  a 7.2. ve 14 hodin KURZ KRESBY A MALBY
s Jirkou Gregerem. Klub u létající ryby.

■ 3.2., 10.2. od 15.30 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Vhod-
né i pro  seniory a méně pohyblivé cvičence. 

■ 5.2. od 17 hodin JAK JÍT ZA SVÝMI SNY? Prožitkový
seminář z cyklu Cesty za dobrodružstvím duše, 250 Kč.

■ 6.2. od 9 do 18 hodin RODINNÉ KONSTELACE. Účin-
ná metoda ke změně osobních postojů a negativních
vzorců přispívajících k řešení životních problémů a na-
startování osobního růstu a zdravého fungování vzta-
hů. Placená akce.

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.

■ 29.1. - 29.1. v 9 hodin SBĚR ODĚVŮ pro děti a do-
spělé. Vybíráme pouze oděvy čisté, zachovalé, označe-
né cedulkami a seznamem. Sběr probíhá do 11.30 
hodin  a od 14 hodin do 16 hodin. RC Slůně.

■ 29.1., 5.2. v 15.30 hodin BABYENGLISH. Výuka 
angličtiny pro nejmenší děti. Centrum Bobeš.

■ 30.1. v 8.30 hodin BURZIČKA ODĚVŮ. Burza oděvů
pro děti i dospělé, RC Slůně.

■ 1.2., 8.2. v 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA pro rodiče 
s dětmi. RC Slůně.

■ 1.2., 8.2. v 16 hodin TYGŘÍCI. Pohybové aktivity pro
rodiče s dětmi od 18 měsíců, centrum Bobeš.

■ 1.2., 8.2. v 17.15 hodin BARVIČKA. Výtvarné aktivi-
ty pro rodiče s dětmi od 18 měsíců, centrum Bobeš.

■ 2.2., 9.2. v 9 hodin KOŤATA. Pohybové aktivity pro
rodiče s dětmi od 10 do 18 měsíců, centrum Bobeš.

■ 2.2., 9.2. v 9.30 hodin AKTIVITY PRO MAMINKY 
S MALÝMI DĚTMI od 18 měsíců do tří let. Sokolovna
Záblatí.

■ 2.2. v 15.30 hodin CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT.
Pro děti od 0 do 12 měsíců, RC Slůně.

■ 2.2., 9.2. v 16.15 hodin VESELÁ NOTIČKA. Hudebně
pohybový kroužek pro rodiče s dětmi od cca 2 let, cent-
rum Bobeš.

■ 2.2., 9.2. v 18 hodin ANGLIČTINA PRO MÁMY. RC
Slůně.

■ 3.2., 10.2. v 8.30 hodin PŘEDŠKOLKA SLŮŇÁTEK
(Miniškolička). Příprava pro vstup do mateřské školy,
RC Slůně.

■ 3.2., 10.2. v 9.30 hodin CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI.
Od 18 měsíců a od 2 let, RC Slůně, velká tělocvična DDM.

■ 3.2., 10.2. v 15 hodin HRÁTKY S ANGLIČTINOU
pro děti od 4 let. RC Slůně.

■ 3.2., 10.2. v 16 hodin CVIČENÍ A POVÍDÁNÍ 
PRO TĚHULKY. RC Slůně.

■ 4.2., 11.2. v 9.15 hodin BERUŠKY. Cvičení pro 
maminky s kojenci od narození do cca 10 měsíců, cent-
rum Bobeš.

■ 4.2., 11.2. v 15.30 hodin TANEČKY pro neposedné
dětičky od 3, 5 let. RC Slůně. Foto: František Krejzek



Polští přátelé 
koncertovali v kostele

Časté společné akce našeho města s pol-
skými Krzyżanowicemi pokračují hned
zkraje nového roku. Již 10. ledna Sbor sva-
té Anny z tohoto nedalekého příhraniční-
ho městečka koncertoval pro bohumínské
v kostele Božského srdce Páně v centru
Bohumína. Není to poprvé, kdy naši lidé
slyšeli tento vokální sbor. Jako novoroční
dárek se chrámem rozezněly zvuky vánoč-
ních a novoročních písní v češtině, polšti-
ně, němčině i latině. Zajímavostí je, že to-
to hudební těleso diriguje starosta Krzyża-
nowic Leonard Fulneczek. Soubor koncer-
toval v Bohumíně na pozvání občanského
sdružení Maryška. (frk)
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Foto: Nikola Liberdová

Město uklízely 
desítky mechanizmů

Záplavy sněhu v ulicích Bohumína vy-
hnaly v lednu do nepohody nakladače 
a nákla�áky. Systematický úklid komuni-
kací a chodníků zabezpečuje akciová spo-
lečnost BM servis také prostřednictvím
veřejně prospěšných pracovníků. Některé
práce pro ni dělají nasmlouvané firmy
podle operačního plánu zimní údržby. 
V konečném důsledku však údržbu finan-
cuje město. Za prosinec loňského roku vy-
dalo na úklid 465 tisíc korun, za leden od-
haduje vedoucí odboru životního prostře-
dí a služeb Pavel Klimovič částku okolo
jednoho milionu. Snímek je ze Seifertovy
ulice, v prostoru okolo Masarykovy školy.
Te�, ve dnech, kdy teploty přes den klesa-
jí pod mínus deset a v noci pod mínus dva-
cet stupňů, předpovídají meteorologové
opět bohatou nadílku sněhu. A to by
mohly být další náklady pro městskou po-
kladnu. (red)

P.S.: Miluji Tě byl
nejčtenější román

Román »P.S.: Miluji Tě« autorky Cecilie
Ahern se vloni stal nejoblíbenější knihou
dospělých čtenářů knihovny v Novém Bo-
humíně. Z domácích autorů u návštěvníků
knihovny nejvíce bodovala Irena Fuchsová
s knihou Když chci zabít manžela. Děti si
nejčastěji půjčovaly Detektiva Klubka od
spisovatelky Ursely Scheffler. V roce 2009
knihovna K3 v Bohumíně evidovala 2 341
čtenářů. »Oblíbené jsou především novinky,
ty u čtenářů vedou dlouhodobě. Těsně za nimi
jsou knihy, které patří do takzvané povinné
školní četby,« říká vedoucí knihovny K3 Pe-
tr Zlámal. (luk + zlá) Foto: František Krejzek

Foto: Hubert Adamczyk


