
Kates je dvacetiletý a plný elánu

V plavecké škole našeho aquacentra se mluví anglicky
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Nová sociální služba -
osobní asistence str. 2

Naši profesionální 
hasiči vloni zasáhli 
352 krát str. 5 D
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Od počátku školního roku se 
v aquacentru jednou týdně scházejí
děti mezinárodní školy 1st interna-
tional school Ostrava ve věku 3 až 9
let a při výuce plavání se učí také
angličtině. Jsou mezi nimi Australané,
Korejci, Indové nebo Francouzi. 
Jejich rodiče na Ostravsku pracují
nebo podnikají.

»Pět instruktorů si rozdělí děti do sku-
pinek podle plaveckých dovedností. Ko-
munikace probíhá v angličtině, které se

(1) Koncert tanečního souboru Kates v kině K3. (2) Soubor dostal od města malý dárek, šek na 10 tisíc korun. Foto: František Krejzek

Koncertem pro bohumínské občany oslavil taneční soubor Kates Domu dětí 
a mládeže Bohumín své 20. výročí trvání. Téměř od počátku se v jeho blízkosti pohy-
buje Lýdie Balcárková, hlavní vedoucí a choreografka souboru v jedné osobě. Koho
povolanějšího bychom měli vyzpovídat o práci této taneční skupiny, než právě ji?

Máte největší podíl na tom, že Kates už dvacet
let tančí. Jaké byly jeho začátky?

Kates byl založen 1. listopadu 1989 Ive-
tou Chalupovou. Já jsem v té době jako
externí pracovník vedla pod hlavičkou Do-

mu dětí a mládeže Bohumín taneční skupi-
nu Rytmus. V lednu 1993 jsem do DDM
nastoupila jako vychovatelka pro volný čas
a bylo mi svěřeno celé taneční oddělení.
Dnes je to už krásných 17 »katesáckých let«.

Kates je neobvyklý název, jaký je jeho původ?
Vymyslet název určitě není nic jednodu-

chého, hlavně proto, abychom se vtiskli
do podvědomí lidí a okolí. Ale náš název
vzešel od 6 zakládajících děvčat, z nichž
tři dívky měly jméno Katka a anglický pře-
klad je KATE a přidáním anglické koncov-
ky »S« pro množné číslo podstatných
jmen vznikl KATES. 

(Dokončení na str. 11)

Za dva roky město získalo
přes 75 milionů str. 6 

Společenské setkání
dárců krve  na radnici

str. 7

Bohumínští atleti mezi
nejlepšími v ČR str. 12 

Kabelová televize bude
od března opět dražší

str. 14

děti při hře rychleji učí. Přitažlivost výuky
zvyšují jízdy na toboganu nebo skotačení
ve vířivém bazénu,« říká vedoucí meziná-
rodní plavecké školy Lucie Kandráčová,
která je zároveň jednou z instrukto-
rek, a dodává: »Jazyková vybavenost
našich instruktorů umožňuje výuku v růz-
ných stupních obtížnosti, takže děti se po-
stupně vystřídají u všech vyučujících.«

Dopravu z Ostravy a zpět zajiš�uje
Bospor svým vlastním autobusem.

František KREJZEKFoto: Lucie Balcarová
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Nová sociální služba - osobní asistence

Pro koho je určena nová aktivizační služba

Sazba 1 Sazba 2 Sazba 3 Sazba 4
Den od – do 1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 a více

hodiny hodiny hodin hodin

Kč/hod. Kč/hod. Kč/hod. Kč/hod.

po - pá (denní) 6.00 – 18.00 80 70 60 50

(večerní) 18.00 – 22.00 100 100 100 100

so - ne (denní) 6.00 – 18.00 100 90 80 70

(večerní) 18.00 – 22.00 100 100 100 100

po - ne (noční) 22.00 – 06.00 Jednotná sazba za celých 8 hodin 800 Kč

Osobní asistent svou společ-
ností přispěje ke zlepšení psy-
chického stavu uživatele vede-
ním rozhovorů o oblíbených
tématech, čtením zábavné lite-
ratury a podporou při dalších
zájmových aktivitách klienta.
Osobní asistenci nelze zamě-
ňovat s pečovatelskou služ-
bou, která je službou úkono-
vou a požadované činnosti pro-
vádí pečovatelka sama. Asi-
stent provádí činnosti jako je
úklid domácnosti, nákupy, po-
chůzky, praní prádla pouze
společně s klientem - je jeho
prodlouženou rukou. V přípa-
dě, že není klient ze zdravot-
ních důvodů schopen se na čin-
nostech podílet, nastupuje pe-
čovatelská služba, která se o řád-
ný chod domácnosti postará.

Snahou osobní asistence je
zachovat soběstačnost seniorů
a lidí zdravotně postižených 
v jejich domácím prostředí.
Prostřednictvím našich služeb
se snažíme umožnit lidem za-
chovat přirozené sociální vaz-
by, žít důstojný život se svými
blízkými a být součástí místní-
ho společenství. Ve skupině 
uživatelů jsou zahrnuty osoby,

které tuto sociální službu reál-
ně potřebují. Osoby s kombi-
novaným, mentálním, těles-
ným či zrakovým postižením,
lidé s chronickým duševním
onemocněním, s chronickým
onemocněním a senioři. Osob-
ní asistence není určena oso-
bám, jejichž zdravotní stav vy-
žaduje hospitalizaci nebo pří-
mou odbornou lékařskou péči.

Služba osobní asistence je
poskytována uživatelům po
celou dobu kalendářního roku
bez časového omezení na zá-
kladě předem dohodnutého
rozsahu. V pracovní dny je
prováděna od 6 do 18 hodin,
jinak bez časového omezení 

s ohledem na individuální po-
třeby uživatele a kapacitu služ-
by. Minimální doba, na kterou
je možno službu dohodnout, je
jedna hodina. Je zajiš�ována
dvěma osobními asistentkami,
které splňují kvalifikační před-
poklady podle zákona o sociál-
ních službách.

Osobní asistent přichází do
přirozeného prostředí uživate-
le na základě sjednaného času
a pobývá po smluvenou dobu.
Pomáhá s běžnými úkony se-
beobsluhy, při osobní hygieně,
při pohybu a orientaci v pro-
storu, provází uživatele na ak-
ce různého typu mimo bydliš-
tě. Práce osobního asistenta
spočívá v podpoře uživatele 
v úkonech, které sám ne-
zvládne svými vlastními sila-
mi, ale je aktivním účastníkem
služby osobní asistence. Kon-
krétní průběh služby asistenta
si řídí uživatel sám dle nabídky
základních činností.

Asistenční služba je posky-
tována za úplatu podle sazeb-

níku. Úhrady jsou hrazeny
zpětně do pátého dne následují-
cího měsíce. Ceny jsou stano-
veny podle denní doby a délky
nepřerušené asistenční služby.
Nejlepší je orientace v tabulce
ceníku - viz tabulka dole »Ce-
ník osobní asistence - sazba
dle délky poskytované služby 
v jednom dni bez přerušení«.

Podrobné informace o osob-
ní asistenci lze získat telefo-
nicky nebo osobní návštěvou
na kontaktním místě, kterým
je Centrum sociálních služeb
Bohumín, p. o., Slezská 164,
Starý Bohumín. Telefonicky se
můžete informovat na číslech
596 013 736, 731 130 725 
u ředitelky CSS Anny Oršulíko-
vé, orsulikova.anna@mubo.cz
nebo centrum-socialnich-sluzeb
@mubo.cz. Vedoucí pečova-
telské a asistenční služby je
Marie Somerlíková, telefonní
číslo 596 015 752, 731 130 691, 
somerlikova. marie@mubo.cz.

Anna ORŠULÍKOVÁ, 
ředitelka Centra sociálních služeb

Od 1. března začne Centrum sociálních služeb
poskytovat novou službu - osobní asistenci. Je
určena zdravotně a mentálně postiženým oso-
bám, lidem s omezenou schopností pohybu a se-

niorům. Je poskytována v bytech jednotlivých
uživatelů. Jedná se o pomoc při osobní a celkové

hygieně, přípravě a podávání jídla, dodržování pitného režimu,
zlepšování fyzického stavu procházkami pomocí holí nebo
chodítka, nebo při cestě na invalidním vozíku i mimo domov. 

Ceník osobní asistence - sazba dle délky poskytované služby v jednom dni bez přerušení

V Bohumíně začne od 1. března fun-
govat nová služba sociální prevence -
»Sociálně-aktivizační služba pro rodiny
s dětmi«. Nutnost této služby vyplynu-
la ze zkušeností při zajišťování sociál-
ních potřeb v našem městě.

Jedná se o terénní služby poskytované
rodinám s dětmi, které jsou dlouhodobě
v krizové situaci a už ji nedokáží samy bez
pomoci překonat. V důsledku toho existu-
jí rizika ohrožení příznivého vývoje dětí 
v rodině. Službu bude poskytovat Slezská
diakonie prostřednictvím svých dvou 
terénních pracovníků. Zázemí budou mít
na ulici Drátovenské 246 v Pudlově, tedy 
v místě, kde již máme mimo jiné Nízko-
prahové zařízení pro děti a mládež Kanaan. 

Poskytovatel této služby bude úzce spo-
lupracovat se sociálními pracovníky soci-
álně-právní ochrany dětí zdejšího odboru
sociálního, kteří pomohou vytypovat rodi-
ny, kterým je vhodné tuto službu nabíd-

nout. Bude se jednat o rodiny s více dět-
mi, které řeší současně několik problémů,
jako je nedostatečná péče o děti, hygiena 
v domácnosti, ohroženost ztrátou bydlení,
zadluženost, platební morálka apod. 

Cílem poskytované služby bude zejmé-
na zlepšit podmínky v rodině tak, aby příz-
nivý vývoj dětí v rodině nebyl dále již
ohrožen a nemuselo v konečném důsled-

s o c i á l n í  s l u ž b y

ku dojít až k odebrání dětí a jejich umístě-
ní mimo biologickou rodinu. Pomocí této
služby se pracovníci budou snažit, za ak-
tivní účasti celé rodiny, dosáhnout takové-
ho stavu, aby rodina postupně pomoc 
nepotřebovala a naučila se své existenční
problémy sama řešit.

Na plánování sociálních služeb spolu-
pracujeme s Moravskoslezským krajem.
Díky této spolupráci bude v letech 2010
až 2011 služba převážně financována z pro-
středků Individuálního projektu kraje, 
a to částkou v celkové výši 2,1 milion ko-
run. Město Bohumín se v roce 2010 bude
podílet na financování této služby částkou
70 tisíc korun. 

Daniel UCHÁČ, vedoucí sociálního odboru
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I Byt na ulici Komenského
101, 1+2, číslo bytu 4, kate-

gorie I., ve 2. nadzemním po-
dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 55,55 m2, celková
plocha 57,10 m2. Prohlídka by-
tu 4.3. od 9 do 9.30 hodin. Li-
citace se koná 8.3. v 16 hodin.

I Byt na ulici Štefánikově
1076, 1+2, číslo bytu 8, ka-

tegorie I., ve 3. nadzemním
podlaží. Plocha pro výpočet
nájemného 57,00 m2, celková
plocha 57,70 m2. Prohlídka
bytu 4.3. od 8 do 8.30 hodin.
Licitace se koná 8.3. v 16.15
hodin.

I Byt na ulici Trnkové 305,
1+1, číslo bytu 8, kategorie

II., ve 2. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 49,78 m2, celková plocha
55,78 m2. Prohlídka bytu 2.3.
od 10 do 10.30 hodin. Licitace
se koná 8.3. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Okružní 383,
1+1, číslo bytu 5, kategorie

II., v 1. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 59,86 m2, celková plocha
59,86 m2. Prohlídka bytu 2.3.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 8.3. v 16.45 hodin.

I Byt na třídě Dr. E. Beneše
1071, 1+2, číslo bytu 3, ka-

tegorie I., v 1. nadzemním pod-
laží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 62,55 m2, celková
plocha 65,07 m2. Prohlídka by-
tu 9.3. od 9 do 9.30 hodin. Li-
citace se koná 10.3. v 16 hodin.

I Byt na ulici Bezručově
1145, 1+3, číslo bytu 24,

kategorie I., v 5. nadzemním
podlaží. Plocha pro výpočet
nájemného 67,15 m2, celková
plocha 69,02 m2. Prohlídka
bytu 2.3. od 9 do 9.30 hodin.
Licitace se koná 10.3. v 16.15
hodin.

I Byt na ulici Nerudově
567, 0+2, číslo bytu 5, kate-

gorie II., v 3. nadzemním po-
dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 47,60 m2, celková
plocha 50,30 m2. Prohlídka
bytu 2.3. od 9.30 do 10 hodin.
Licitace se koná 10.3. v 16.30
hodin.

I Byt na ulici Okružní 1055,
1+1, číslo bytu 4, kategorie

I., v 1. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 40,50 m2, celková plocha
41,04 m2. Prohlídka bytu 4.3.
od 8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 10.3. v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
1052, 1+1, číslo bytu 52,

kategorie I., v 11. nadzemním
podlaží. Plocha pro výpočet
nájemného 37,27 m2, celková
plocha 38,61 m2. Prohlídka by-
tu 9.3. od 8 do 8.30 hodin. Li-
citace se koná 15.3. v 16 hodin.

I Byt na ulici Tovární 426,
1+3, číslo bytu 56, katego-

rie I., ve 12. nadzemním po-
dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 77,09 m2, celková
plocha 80,03 m2. Prohlídka
bytu 4.3. od 9.30 do 10 hodin.
Licitace se koná 15.3. v 16.15
hodin. 

I Byt na ulici Bezručově 1144,
1+3, číslo bytu 29, katego-

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře v zasedací místnosti, číslo dveří 243. Vyvolávací
cena je 38 korun za metr čtvereční. Podrobné informace 
najdete na www.mesto-bohumin, sekce Radnice, kategorie
Licitace bytů. (Licitace dvou bytů ve Slunečnici na Okružní 716

naleznete v samostatném článku na této straně. Pro tyto licitace

platí jiné podmínky, než u ostatních bytů.) Město nabízí k licita-
ci tyto byty: 

Licitace městských bytů
rie I., v 6. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 67,61 m2, celková plocha
69,93 m2. Prohlídka bytu 4.3.
od 10.30 do 11 hodin. Licitace
se koná 15.3. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Bezručově 1144,
1+3, číslo bytu 34, katego-

rie I., v 6. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 67,61 m2, celková plocha
69,93 m2. Prohlídka bytu 11.3.
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 15.3. v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Masarykově
928, 1+2, číslo bytu 6, kate-

gorie I., ve 3. nadzemním po-
dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 50,37 m2, celková plo-
cha 52,22 m2. Prohlídka bytu
16.3. od 9 do 9.30 hodin. Lici-
tace se koná 17.3. v 16 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 11.3.
od 8 do 8.30 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 17.3. 
v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Okružní 1087,
0+2, číslo bytu 1, kategorie

I., ve 2. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 49,99 m2, celková plocha
53,53 m2. Prohlídka bytu 11.3.
od 8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 17.3. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Štefánikově
414, 1+1, číslo bytu 1, kate-

gorie I., v 1. nadzemním podla-
ží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 44,56 m2, celková plocha
44,56 m2. Prohlídka bytu 11.3.
od 9.30 do 10 hodin. Licitace
se koná 17.3. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Dům U Rytíře 
ve Starém Bohumíně
nabízí volný byt

Nadále trvá III. kolo přijí-
mání žádostí o bezbariérový
byt v nově postaveném do-
mě U Rytíře na Slezské ulici
ve Starém Bohumíně. 

Volný byt č. 1 o velikosti
0+2 ve 2. nadzemním podlaží
je určen pro občany s omeze-
nou schopností pohybu a ori-
entace, zejména osobám posti-
ženým pohybově (nemusí uží-
vat invalidní vozík), zrakově,
sluchově, mentálně či osobám
pokročilého věku. Tyto osoby
musí doložit lékařské potvrze-
ní o nutnosti bezbariérového
bydlení. Zároveň musí spadat
do skupiny příjmově vymeze-
ných osob. Další podmínkou
je trvalý pobyt nepřetržitě po-
sledních pět let na území okre-
sů Karviná, Ostrava, Opava,
Frýdek-Místek nebo v těchto
okresech poslední jeden rok
nepřetržitě pracovat. 

Žádost si můžete vyzved-
nout na radnici, Masarykova
225 (vedlejší budova), majet-
kový odbor, kancelář č. 207.

Plné znění zásad pro žádosti
o byty ve Slunečnici a byt 
U Rytíře naleznete na inter-
netových stránkách města
www.mesto-bohumin.cz v sek-
ci Radnice/Zásady města (od-
kaz www.mesto-bohumin.cz/
data/zasady/odbor_majetkovy/
maj_05-slunecnice_3.pdf nebo
www.mesto-bohumin.cz/data/
zasady/odbor_majetkovy/maj_
05-slezska-26_2.pdf ). 

Bližší informace lze získat na
telefonním čísle 596 092 199,
nebo osobně na MěÚ Bohu-
mín, odbor majetkový, číslo
dveří B207 v 1. patře, e-mail:
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

(vach)

Město Bohumín nabízí příležitost k bydlení v nově 
zrekonstruovaném domě Slunečnice na Okružní ulici. 
Na nové nájemníky čekají 2 byty, byt č. 17 o velikosti 0+2 
ve 3. nadzemním podlaží a byt č. 75 o velikosti 1+3 v 9. nad-
zemním podlaží.

Prohlídky bytů se konají 26.2. od 10 do 10.30 hodin. Samotné
licitace se mohou zúčastnit pouze zájemci, kteří si do 3.3. poda-

jí přihlášku na majetkovém odboru Městského úřadu v Bohu-
míně (vedlejší budova – Masarykova 225), kancelář č. 207.

Zájemce musí splňovat řadu podmínek, například mít nepře-
tržitě posledních pět let trvalý pobyt v Bohumíně nebo zde 
nepřetržitě poslední jeden rok pracovat. Zároveň musí spadat
do skupiny příjmově vymezených osob. 

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, majetkový odbor

Ve Slunečnici čekají na nové nájemníky dva zcela moderní byty

b y d l e n í
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Komise, které radí, doporučují, spolupracují...

n o v i n k y

Komise pro občanské záležitosti zajiš�uje i oceňování nejlepších žáků bohumínských škol. Foto: František Krejzek

Rada města zřídila na po-
čátku volebního období ja-
ko své iniciativní a poradní
orgány jedenáct komisí. Za-
měření jejich činností je 
patrné již z názvů. V našem
městě pracují tyto komise:
pro výchovu a vzdělávání,
kultury, sportu, sociální, bez-
pečnostní, majetková, by-
tová, pro občanské záležitos-
ti, životního prostředí, pro
územní rozvoj a pro rozvoj
městských částí. 

Kromě těchto odborných
komisí jsou zřízeny v jednotli-
vých městských částech samo-
statné komise, které monito-
rují problémy a mají zabezpe-
čovat přenos informací mezi
občany v městských částech 
a úřadem. Předsedové všech
komisí pravidelně předkládají
hodnocení činnosti komisí 
a pro názornost, s čím se ko-
mise například potýkají, zve-
řejňujeme vyjádření některých
namátkou vybraných komisí: 

Majetková komise 
Osmičlenná komise se schá-

zí jednou za měsíc a je porad-
ním orgánem rady města. 
Dává podněty a stanoviska 
k záležitostem, které se týkají
nakládání s majetkem města.
Komise spolupracuje na tvor-
bě, úpravách, změnách a vy-
hodnocení »Zásad pro hospo-
daření s majetkem obce«. Pro-
jednává a doporučuje převody
majetku, pronájmy nebyto-
vých prostor, pronájmy po-
zemků, směny nemovitostí 
a další majetkové záležitosti.

Členové komise se pravidel-
ně zúčastňují licitací převodu
majetku a pronájmu nebyto-
vých prostor. Vedoucí majet-
kového odboru Eva Drdová se
svými spolupracovníky před-
kládá k projednávání majet-
kové komisi materiály, které
jsou věcně a profesionálně
zpracovány. 

Všichni členové majetkové
komise přistupují k projedná-
vání jednotlivých bodů pro-
gramu se vší vážností a s jedi-
ným cílem - předložit orgánům
města takové doporučení 
k jednotlivým projednávaným
tématům, na kterém se shod-
ne majetková komise jako ce-

lek a je schůdné pro schválení
radou či zastupitelstvem města.

Stanislav MUSIL,
předseda majetkové komise 

Bytová komise 
Bytová komise se schází pra-

videlně jednou měsíčně. Na
každém zasedání se projedná-
vají žádosti o směny bytu, mi-
mořádné přidělení bytu, pro-
dloužení nájemní smlouvy, pro-
minutí kauce, souhlas s pod-
nájmem atd. Ke všem výše
zmíněným žádostem se přistu-
puje individuálně. Důležitým
bodem jednání jsou plánovaná
vystěhovávání sociálních loka-
lit. V loňském roce proběhlo
193 úspěšných licitací a 10 exe-
kucí za účasti členů bytové ko-
mise. Členové bytové komise
prověřují stav bytového fondu
v terénu (zvláště v období pří-
pravy plánu oprav).

Vilém BANNERT, 
předseda bytové komise

Komise pro 
občanské záležitosti

Vilém Bannert je také před-
sedou jedné z nejaktivnějších
komisí ustavených při radě
města, komise pro občanské
záležitosti. Její činnost se dotý-

ká človíčka od nejútlejšího vě-
ku, až po nejstarší občany ve
městě.

Komise pro občanské záleži-
tosti prostřednictvím svých
členů zajiš�uje návštěvy jubi-
lantů, připravuje slavnostní
obřady - vítání občánků, jubi-
lejní svatby, oceňování nejlep-
ších žáků, nejúspěšnějších ma-
turantů, ocenění dárců krve,
uvítání prvňáčků na ZŠ nebo
návštěvy v domovech důchod-
ců na Mikuláše.

»Komise spolu s matrikou měst-
ského úřadu připravila v loňském
roce 13 obřadů vítání občánků, 
4 obřady u příležitosti zlaté svat-
by i jednu diamantovou svatbu.
Organizujeme a připravujeme
program při setkání jubilantů (70
let) se starostou, každoročně při-
nášíme mikulášskou nadílku do
Domova Jistoty, Domovinky a ú-
stavu sociální péče,« říká Mar-
cela Lysá, členka komise pro
občanské záležitosti a matri-
kářka v jedné osobě.

V roce 2009 navštívili čle-
nové komise 256 jubilantů,
kteří dosáhli 80 a více let. Ve 
1 156 případech zaslali gratula-
ci také ke kulatým a půlkula-
tým jubileím od šedesáti let
věku.

František KREJZEK

Prodej vstupenek
až 13 hodin denně

Pokladna kina výrazně roz-
šířila svou otevírací dobu. Li-
dé si tak mohou vstupenky
na akce K3 Bohumín, ale ta-
ké vstupenky na akce z před-
prodejních systémů Ticket-
pro a Ticketportal, koupit
minimálně 12 hodin denně.

Už od Nového roku jsou pro
Bohumíňáky dostupnější ne-
jen ostravská či brněnská
představení, ale také pražské
muzikály, divadla a koncerty 
i akce po celé republice. Po-
kladna je otevřena v pondělí
až středy od 6 do 18 hodin, ve
čtvrtek a pátek od 6 do 19.15
hodin, v sobotu od 18 do 19.15
hodin, v neděli od 9 do 10.15 
a od 18 do 19.15 hodin.

Lidé si mohou doma na
svém počítači vstupenky zare-
zervovat prostřednictvím inter-
netu na www.ticketportal.cz 
a www.ticketpro.cz a s vytiště-
ným kuponem si je pak přijít
vyzvednout a zaplatit do po-
kladny kina K3 Bohumín.

Karel BALCAR, 
ředitel K3 Bohumín
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Naši profesionální hasiči vloni zasáhli 352 krát

■ Židle a role molitanu se 30.
ledna objevily na Janáčkově u-
lici. Zjištěný občan bude po-
zván k přestupkové komisi.

■ Na Trnkové ulici v Pudlově
zadržela 4. února večer hlídka
městské policie hledaného
muže. 

■ Dalšího hledaného muže
strážníci zajistili 12. února
v budově MěÚ ve spolupráci 
s pracovníky sociálního odboru.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

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

Maják městské policie
■ Hlídka městské policie zadr-
žela 23. ledna mladíka z Brna,
který z prodejny večerky sebral
několik krabiček cigaret a ute-
kl. Krádež nahlásila prodavač-
ka, která muže strážníkům po-
psala.

■ Ihned po oznámení vyjeli
strážníci 26. ledna k prodejně
potravin na Šunychelské ulici.
Na rampě, přímo při páčení
zadních dveří, přistihli muže 
s železnou tyčí. Jeho útěk byl
marný. Komplice, který čekal
v autě, zajistila hlídka hned poté.

Roční statistické údaje Hasičského
záchranného sboru (HZS) Moravsko-
slezského kraje uvádějí počty událostí,
při kterých zasahovali hasiči. Profesio-
nálové z HZS Bohumín mají na kontě
celkem 352 zásahů. 

V tomto celkovém počtu jsou skryty vý-
jezdy k požárům, dopravním nehodám, 
živelným pohromám, zásahy při úniku ne-
bezpečných chemických látek, při technic-
kých haváriích a ostatních událostech. 
K požárům vyjeli bohumínští profesionál-
ní hasiči celkem 62krát. U technických
havárií figuruje číslo 200 a dopravní 
nehody si vyžádaly přítomnost hasičů ve
34 případech.

Technické havárie se sestávají z různých
typů pomocí - od otevírání uzavřených
prostor - byty, výtahy, přes záchrany zvířat
z výšek a hloubek, čerpání vody ze sklepů
či technologických zařízení mimo živelné
události, dále různé úniky plynu či vody
při poruchách v domech, pokud hrozí ne-
bezpečí z prodlení. Spadlé elektrické drá-

ty, přenosy extrémně těžkých pacientů,
odstraňování překážek ze silnice - stromy,
likvidace bodavého hmyzu a další. Dříve
byly řešeny i prstýnky z chirurgické oceli,
tedy jejich odstranění z pacientova prstu,
kdy hrozilo ohrožení zdraví pacienta či pa-
cientky. Škála je opravdu velmi rozmanitá
a už to opravdu není jen o požárech. 

Ani sbory dobrovolných hasičů, kterých
má Bohumín šest, nezahálely. Starý Bohu-
mín, který je jednotkou s označením III,
zasahoval 41 krát. Starobohumínští vyjíž-
dějí na rozdíl od ostatních jednotek s o-
značením V i k případům v rámci okresu.
V Záblatí vyjížděli dobrovolní hasiči osm-
náctkrát, v Kopytově šestkrát, v Šunychlu
a Vrbici pětkrát, ve Skřečoni čtyřikrát.

V rámci karvinského okresu vloni
vzplálo 674 požárů. Zemřeli při nich dva
lidé a 21 bylo zraněno. Přímá škoda byla
vyčíslena na 17,5 milionu korun a hodno-
ta zachráněného majetku dosáhla 82,5
milionu korun. 

František KREJZEK
Zásah hasičů při řízeném požáru ve Skřečoni.

Foto: František Krejzek

Statistiku trestné činnosti 
v Bohumíně trvale zatěžuje
trestná činnost spáchaná na
železnici ČD mimo území měs-
ta. Bohumín, jako cílová stanice
mnoha spojů, je povinna tyto
případy řešit. Pokud strážníci
zjistí trestnou činnost, je k tako-

vým případům
volána Policie
ČR, která si případy přebírá. 

Zpráva o bezpečnosti ve měs-
tě, kterou každoročně před-
kládá zastupitelstvu města ře-
ditel městské policie Karel
Vach a ze které čerpá také ten-

Bezpečnost ve městě v režii městské a státní policie
to článek, dále uvádí: »Městská
policie se zabývá zejména zjiště-
ním přestupků, které nelze klasi-
fikovat jako trestné činy. V uply-
nulém roce jich řešila 2 853. 

Přímo na místě
blokově pokuto-
vala 1 518 pří-

padů. Byly mezi nimi mimo jiné
přestupky majitelů psů (75), pro-
tialkoholní zásahy (27), zjištění
černých skládek (19) nebo drob-
ných krádeží (393). Případy, kte-

ré nejsou vyřešeny na místě, po-
stupuje městská police přestupko-
vé komisi městského úřadu. Vloni
jich bylo takto postoupeno 836. 

Pokud strážníci zajistí pachate-
le trestné činnosti, předvedou jej
na Polici ČR. V těchto případech
asistovali strážníci sedmdesát-
dvakrát a zásahy se týkaly 123
podezřelých. Předvedli také 34
hledaných osob a vypátrali 9 kra-
dených vozidel.«

František KREJZEK

Oproti roku 2008 došlo vloni v Bohumíně k značnému po-
klesu trestné činnosti, a to ze 772 na 624 trestných činů. Ob-
jasněnost trestných činů se zvýšila ze 41,54 % na 45,04 %. Z 12
obvodních oddělení PČR v okrese Karviná se jedná o čtvrtou
nejvyšší objasněnost. 

b i l a n c e

Mobilní sběrný dvůr vyjíždí
Starý Bohumín se stane

startovacím místem, kam le-
tos poprvé zavítá mobilní
sběrný dvůr. Přistaven bude
4. března. 

Po dobu 14 dnů bude na
svém stanovišti na záchytném
parkovišti přijímat veškerý od-
pad, včetně nebezpečného, 
elektrozařízení a dalších dru-
hů tříděného odpadu. 

Časový harmonogram jed-
notlivých zastávek v průběhu
letošního roku najdete v eko-
logickém kalendáři. Pro jistou,
a také pro osvěžení paměti při-
pomínáme, že obsluha bude o-

tevírat brány sběrného dvora
ve všední dny od 10 do 16 ho-
din v zimě, do 17 hodin v létě,
o sobotách od 8.30 do 14 ho-
din. Na záchytném parkovišti
ve Starém Bohumíně bude
mobilní sběrný dvůr přistaven
do 16. března, poté se přesune
do Pudlova. (red)
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Za dva roky město získalo přes 75 milionů

Dotace na rekonstrukci centra sociálních služeb dosáhla téměř 4 milionů korun. Foto: Lucie Balcarová

Byly to peníze, díky kterým
se prováděla úprava školních
dvorů, rekonstruovalo se Cen-
trum sociálních služeb, mo-
dernizovala nemocnice, uděla-
ly opravy mateřských škol ne-
bo se postavil nový polyfunkč-
ní dům ve Starém Bohumíně.
V letošním roce za ně bude
město stavět například cyklo-
stezku do Šunychlu nebo fi-
nancovat právě probíhající re-
generaci parku Petra Bezruče.

Investice, na které město
dotace získalo, dosáhly výše
176 milionů korun. Mezi zdro-
ji, ze kterých plynuly, jsou na-

příklad Státní fond rozvoje
bydlení, ministerstvo pro míst-
ní rozvoj, Regionální operační
program, stát-
ní rozpočet,
Moravsko-
slezský kraj, ale také bohumín-
ské firmy Bonatrans Group 
a ŽDB Group. 

Ve hře je ještě dalších 80 mi-
lionů korun z Integrovaného
plánu rozvoje města na opravy
bytových domů, z něhož bude
město čerpat v průběhu let
2010 až 2015. Celková inves-
tovaná částka by se měla vy-
šplhat na 131 milionů korun.

»Sledujeme neustále výzvy k po-
dávání žádostí o dotace nejrůz-
nějších fondů, které se každoroč-
ně vyhlašují. Jiné zase naopak
musíme vyhledávat na internetu.
Příprava podání žádosti je velice
složitá a časově náročná. Je nut-
né ji provést v dostatečném před-

stihu, aby v o-
kamžiku vyhlá-
šení výzvy byly

už všechny potřebné materiály
připraveny,« říkají o své práci
Věra Vzatková a Hana Gonsi-
orová z městského úřadu.

Pro letošní rok město poda-
lo další žádosti o dotace ve výši
téměř 80 milionů korun na in-
vestice za více než 93 milionů
korun.

Finanční odbor radnice mu-
sí mít k jednotlivým žádostem

o dotace v rezervě vždy určitou
část peněz jako spoluúčast. 
V praxi jsou dotace vypláceny
až po dokončení díla, město
musí tedy náklady nejprve 
uhradit z vlastních zdrojů 
a poté získá dotační částku.

Některé dotace uplynulých
dvou let v milionech korun:

Modernizace škol I.
Program PANEL, 2008, in-

vestice 29, z toho dotace 2,7 -
bytové domy Jateční 1153,
1154.

Státní rozpočet, rok 2008,
investice 16,5, z toho dotace
9,5 - Bohumínská městská ne-
mocnice, pavilon B.

Státní rozpočet, rok 2008,
investice 3,8, z toho dotace 3
- Bohumínská městská ne-
mocnice, výměna oken.

ŽDB Group, Bonatrans
Group, 2009 - 2010, investice
17, z toho dotace 12 - Rafinér-
ský lesík, celková rekonstrukce.

Státní rozpočet, 2009, in-
vestice 15,4, z toho dotace 5 -
Bohumínská městská nemoc-
nice, pavilon B, II. etapa.

Státní rozpočet, 2009, inves-
tice 5,1, z toho dotace 4 - sta-
vební úpravy MŠ Nerudova.

Regionální operační pro-
gram, rok 2009, investice za
9,4, z toho dotace 8,2 - moder-
nizace škol I.

Regionální operační program,
rok 2009, investice za 4,5, z toho
dotace 3,99 - centrum sociálních
služeb Bohumín.

Operační program Životní
prostředí, rok 2010, investice
za 2,3, z toho dotace 2 - rege-
nerace zeleně v parku Petra
Bezruče.

František KREJZEK

Město pro své investice získává finanční prostředky z evrop-
ských a státních fondů, ale také z Moravskoslezského kraje.
Během let 2008 a 2009 a také pro letošní rok obdrželo dotace
ve výši přesahující 75 milionů korun. 

Co vypovídají ankety na webových stránkách města?
Výsledky některých anket, které pro-

běhly na webových stránkách města,
jsou poměrně reprezentativním vzorkem
názorů občanů. Pokud se jich zúčastníte,
můžete i vy rozhodovat o městě. 

Možnost manipulace s výsledky je ome-
zena zabezpečením proti mnohonásobné-
mu hlasování z jednoho počítače. Účast 
v anketách je jednoduchá. Jsou na inter-
netových stránkách města www.mesto-
bohumin.cz v sekci Zpravodajství. Uvádí-
me dvě poslední ankety a jejich výsledky:

■ Právě probíhající anketa (výsledek 

k 22.2.): Zpravodajství Televizního in-
formačního kanálu Bohumín (TIK) sle-
duji na 
(41 %) na internetových stránkách města 

(34 %) na internetové televizi společnosti

PODA 

(12 %) na kabelové televizi RIO Media 

(7 %) nesleduji vůbec - nemám kde 

(7 %) nesleduji vůbec - nezajímá mě to 

Celkem doposud hlasovalo 260 občanů.

■ Sledujete polské TV kanály?
(anketa probíhala od 25.1. do 5.2.)

(41 %) Ne, nesleduji

(28 %) Rád bych, ale kabelová televize

příjem zrušila

(13 %) Ano, často

(11 %) Ano, občas

(8 %) Rád bych, ale nemám možnost příjmu

Celkem hlasovalo 362 občanů. (red)

n á z o r y  o b č a n ů

d o t a c e
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Společenské setkání dárců krve na radnici

Při loňském setkání bylo na radnici, stejně jako letos, pozváno 46 občanů,
kteří bezplatně darovali krev. Foto: Lucie Balcarová

Devět občanů odpovídalo na tyto otáz-
ky: 

1. Dával(a) už jste někdy krev? 
2. Co si myslíte o těch, kteří darují krev

zdarma? 
3. Město každoročně dává symbolické

finanční odměny a permanentky do aqu-
centra všem, kteří darovali krev více než
dvacetkrát. Jaký je na to váš názor?

■ Erika
1. Nedávala, ale určitě
se pro dárcovství ještě
rozhodnu.
2. Je to od těch lidí
hezké, že dávají krev
zadarmo.
3. Od města je tohle
gesto pěkné.

■ Vladislava
1. Já nemohu darovat, mě se z toho dělá
špatně.
2. Je to v pořádku, je to super.
3. Souhlasím s takovým oceněním.

■ Małgorzata (z Chałupek)
1. Nedávala jsem krev, protože jsem byla

dvakrát těhotná a jsem
spíš hubená a chudo-
krevná. Nevím, jak
bych se po odběru cítila.
3. Myslím, že je to pro
dárce milé překvapení.
Když dávali krev zadar-
mo, nemysleli na to, že
je pak někdo odmění.

■ Dalibor
1. Když jsem byl na
vojně, měl jsem daro-
vat krev, ale po testech
zjistili, že jsem měl 
v dětství asi nějakou
infekci, takže z toho
nic nebylo.
2. Podporuji to stopro-

centně, je to neocenitelné.
3. Je to naprosto v pořádku, ocenění je na
místě, a� už finanční nebo plavenka nebo
třeba lístky na kulturu. Můj otec byl pade-
sátinásobným dárcem, já si těch lidí velice
vážím.

■ Milada
1. Já ani nevím, jakou
mám skupinu, nikdy
jsem krev nedarovala.
Nebránila bych se to-
mu, kdyby mě někdo
oslovil, ale zatím ne-
vím, kam bych měla jít
na odběr.

2. Je to šlechetné, člověk nikdy neví, kdy
to bude sám potřebovat.
3. Je hezké, že se město stará, i když by ne-
muselo. Je to úctyhodné.

■ Josef
1. Dával jsem bezplatně. Po těžkém úrazu
mého syna jsem se rozhodl, že budu dávat
krev. Asi třikrát jsem byl v Porubě, ale by-
lo to daleko a navíc jsem onemocněl a pak
už to nešlo.

3. Sleduji to, a� se o tom mluví, a� o těch
dárcích lidi vědí.

■ Mirek
1. Nikdy jsem krev ne-
daroval a te� už jsem
na to starý. Kdyby to
kdysi bylo v Bohumí-
ně, určitě bych šel.
2. Je to dobrá věc, tak
to má být.
3. Souhlasím s tím, je

to dobré, ta krev je pro všechny lidi.

■ Zuzana
1. Nedávala jsem krev, nemůžu, protože
jsem sama dostala.
2. Správné to je.
3. Já nevím, lidi to dávají zadarmo, tak
proč?

■ Milan
1. Dával jsem na vojně
zadarmo. Bylo to spo-
jené s vycházkami a ob-
čerstvením a pro vojá-
ka to bylo tenkrát pří-
jemné přilepšení.
2. Je to dobře, že to lidi
dělají.

3. Město to dělá dobře.

■ Jaromír
1. Dával jsem dlouhá léta krev pravidelně,
začal jsem už jako student a mám zlatou
Janského plaketu. Te� je mi 64 let a už ze
zdravotních důvodů krev dávat nemůžu.
2. Je dobře, že jsou lidi solidární a darují
svou krev, zachraňují tak jiným život.
3. Je to od radnice fantastický počin, že se
o dárce takhle stará, přestože nemusí.

Připravil: František KREJZEK

Bezplatné dárcovství krve
není zdaleka samozřejmostí
a mnoho z nás krev nikdy 
v životě nedarovalo. Proto si
město váží občanů, kteří
svou krev darují pravidelně
a bez nároků na odměnu. 

Od roku 1997 se datují kaž-
doroční setkání dárců krve se
zástupci radnice i Českého
červeného kříže. Finanční po-
moc této organizace po povod-
ních nastartovala myšlenku
zveřejnit a ukázat na ty, kteří
svým dárcovstvím zachraňují
životy jiných. Jako projev uz-
nání za tuto humánní službu
město odměňuje symbolický-

mi finančními částkami všech-
ny, kdo darovali bezplatně
krev více než dvacetkrát. Výše
odměn je odstupňována podle
počtu bezplatných odběrů.
Dárci krve obdrží na setkání
také drobné věcné dárky, pla-
venky nebo vstupenky na kul-
turní představení. 

Letos město na všech odmě-
nách vydá sto tisíc korun. Mů-
žeme prozradit, že nejvyšší o-
cenění - zlatý kříž I. třídy (160
bezplatných odběrů) letos zís-
kali již tři dárci krve z našeho
města. Setkání na radnici se u-
skuteční 9. března v 15 hodin
ve velké zasedací síni.

František KREJZEK

Anketa: Jaký je váš vztah k dárcovství krve?
Otázky ankety k dárcovství krve jsme pokládali lidem ve věku od 18 do 70 let. 

Jejich názory se vesměs shodovaly, jen muži měli více příležitostí blýsknout se dár-
covstvím v mládí, kdy byli na vojně. Respondenti si ve všech případech bezplatných
dárců váží a vysoce je hodnotí. 
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Čtvrtým dílem pokračují naše rozhovory 
s vedoucími jednotlivých pracovních skupin
komunitního plánování. Dnes hovoříme 
s Romanem Brzezinou, vedoucím skupiny

prevence sociálně patologických jevů.

Pracovní skupina prevence sociálně
patologických jevů

Roman Brzezina (uprostřed), vedoucí skupiny prevence sociálně patolo-
gických jevů při otevření klubu Bunkr Foto: František Krejzek

Vaše pracovní skupina se zabývá
sociálně patologickými jevy. 
Můžete to vysvětlit na příkladech?

Sociálně patologický jev o-
becně takové chování jedince
či skupiny, které je charakte-
ristické především nezdravým
životním stylem, nedodržová-
ním nebo porušováním sociál-
ních norem, zákonů a etických
hodnot. Toto chování vede 
k poškozování zdraví, prostře-
dí ve kterém žije a k poru-
chám a deformacím. Oblasti
výskytu sociálně patologických
jevů: mezilidské vztahy; návy-
ky; agresivita; sekty a jiná spo-
lečenská uskupení; kriminali-
ta; hráčství; sex; rasová proble-
matika. Několik příkladů tako-
výchto jevů u dětí a mládeže:
násilí a šikanování, záškolác-
tví, vandalismus a jiné formy
násilného chování, rasismus,
užívání návykových látek a ne-
tolismus (virtuální drogy).
Lepší a levnější je prevence než
represe, proto se naše pracovní
skupina zabývá tím, jak přede-
jít  těmto sociálně patologic-
kým jevům.

Koncem minulého roku byl otev-
řen klub Bunkr, který je určen pro

děti a mládež od 13 do 20 let. Dá
se po 4 měsících hovořit o konkrét-
ních výsledcích jeho činnosti?

Zřízení nízkoprahového zaří-
zení pro děti a mládež (NZDM)
bylo jedním z výstupů naší
pracovní skupiny. Jsme rádi, že
se nám tento cíl podařilo napl-
nit. Posláním NZDM je vytvá-
řet takový prostor, který by byl
pro děti a mladé lidi bezpečný,
atraktivní a motivující k volno-
časovým aktivitám. Dále chce-
me vést mladé, dospívající mla-
dé k zodpovědnému životu 
a povzbudit je »ke směřování«
(někým být, někam patřit, ně-
kam mířit). Dobrým výsled-
kem je, že během odpolední o-
tevírací doby klub využije přes
30 mladých, kteří jsou v bezpeč-
ném prostředí a pod pozitiv-
ním působením sociálního pra-
covníka. Samotná sociální práce
(podpora) je běh na delší tra�.

Patří činnost klubu v modré 
budově fary do sféry zájmu vaší
pracovní skupiny?

Také aktivity, které realizuje-
me na evangelické faře v rám-
ci projektu »Fara dokořán«,
jsou zaměřeny na smysluplné
trávení volného času mladých 

a hledání životních hodnot,
což přispívá k prevenci sociál-
ně patologických jevů. Pravi-
delně připravujeme otevřené
EXIT kluby, besedy, klubové
čajovny, výtvarné dílny, výlety
a víkendové pobyty v přírodě. 

Myslíte si, že vaše profese
duchovního neorientuje práci
skupiny komunitního plánování
jedním směrem?

Jsem otevřeným člověkem,
proto si myslím, že naši skupi-
nu nevedu »jedním směrem«.
Pracovní skupina je různorodá
už samotným svým složením,
můžete zde potkat policistu,
kurátorku pro mládež, pasto-
račního pracovníka, středo-
školského preventistu či býva-
lého uživatele drog. Každý 

z nich přináší své postřehy,
podněty, které se odráží v prá-
ci skupiny prevence sociálně
patologických jevů .

Pro letošní rok plánujete zajímavou
prázdninovou akci. Prozra�te
něco z její přípravy.

Spolu s několika bohumín-
skými organizacemi připravu-
jeme Prázdninový kolotoč.
Akce bude zaměřena na děti 
a mladé, kteří své prázdniny
budou trávit pasivně v našem
městě. Nejedno dopoledne či
odpoledne budou moci děti
strávit mezi koňmi, hasiči, fot-
balisty či hip-hopáky. Na těch-
to akcích budou děti sbírat bo-
dy, které mohou na konci akce
proměnit za hodnotné ceny.

Připravil František KREJZEK

Vláda ČR schválila 21. prosince 2009
projekt Evropské unie a České republi-
ky »Ovoce do škol«. 

Projekt spadá do kompetence minister-
stva zemědělství a Státního zemědělského
intervenčního fondu, na jeho přípravě se
podílelo i ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, zdravotnictví a ministerstvo
financí. Cílem projektu je zvýšit u dětí obli-
bu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich
stravovacích návyků, bojovat proti dětské
obezitě, a tak zlepšit zdravotní stav mladé
populace. Druhotným efektem by mělo být
celkové zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.

Podpora z prostředků EU (73 %) a ČR
(27 %) je poskytována na čerstvé ovoce 

a zeleninu, dále na balené, popřípadě růz-
ně upravené ovoce a zeleninu a na balené
ovocné a zeleninové š�ávy (jejich podíl mů-
že činit nejvýše 25 % celkového počtu do-
daných produktů). Balené ovoce a zeleni-
na, stejně jako š�ávy, nesmí obsahovat při-
daný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty.

»Zdravá škola« na třídě Dr. E. Beneše sa-
mozřejmě musí tuto šanci využít, a proto
jsme neváhali a do projektu se přihlásili.
Co to pro nás a naše děti tedy znamená?

Všichni žáci 1. až 5. ročníků mají zcela
zdarma nárok na čerstvé ovoce a zeleninu,
kterou nám bude dodávat firma nejrychle-
ji a pružně reagující na požadavky školy.
Výběr ovoce a zeleniny by měl být co nej-

pestřejší, přičemž by měly být upřednost-
ňovány druhy našeho klimatického pás-
ma. Četnost dodávek bude záviset na cel-
kovém počtu přihlášených škol, minimálně
však jednou měsíčně. Škola se na změnu
stravovacích návyků žáků zaměří v rámci
tzv. doprovodných opatření, která budou
realizována jak ve výuce, tak při tematicky
zaměřených akcích. Již tradičně uspořádá-
me Dny zdraví, které letos zaměříme na
rozšíření informací o ovoci a zelenině. 

Více prozrazovat nebudeme! Sledujte
webové stránky naší školy, kde se dozvíte
další informace a podrobnosti.

Barbora BOLCAROVIČOVÁ, 
ředitelka Základní školy na tř. Dr. E. Beneše

Projekt Evropské unie a České republiky »Ovoce do škol«
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Nácvik záchrany tonoucího na ledě 

Workshop: Jak objevit talentované žáky

První únorová sobota byla
pro hasiče a vodní záchraná-
ře v Bohumíně ve znamení
nácviku záchrany tonoucího
ze zamrzlé vodní plochy. Ná-
mětové cvičení připravili
dobrovolní hasiči z Kopyto-
va ve spolupráci s Vodní zá-
chrannou službou Českého
červeného kříže. 

Cvičení se zúčastnili také
družební hasiči z polských
Gorzyc a Dětmarovic. Odbor-
ná příprava měla nejdříve část
teoretickou, kde se hasiči do-
zvěděli něco o teorii záchrany
z ledu, hypotermii a řešení
různých situací. Školení vedl
dlouholetý záchranář Štěpán
Klen spolu se svým kolegou
Petrem Krčkem, kteří se na zá-
chranu z ledu specializují. Po-
té následovala část praktická
na Kališčáku. Hasiči pod vede-
ním vodních záchranářů na-
cvičovali způsoby záchrany to-

noucího ze zamrzlé vodní plo-
chy s technikou, která je hasi-
čům dostupná. Byly využívány
různé prostředky, jako napří-
klad raft, vakuová matrace,
žebříky, hasičské hadice a po-
žární háky. Základem je rozlo-
žit váhu a pamatovat na vlast-

ní bezpečnost záchranáře, vy-
světloval hasičům Klen. Hasi-
či se nechali prověřit i situace-
mi, kdy ve veškerém hasič-
ském oblečení šli do ledové
vody zachraňovat figuranta.
Doslova si tak někteří sáhli na
dno svých sil, a to jak psychic-

kých, tak fyzických. Překonat 
i malou vzdálenost s oporou
žebříků na dvojitém ledě, pře-
konat ono ledové sevření i straš-
né pocity, zajistit postiženého
a dopravit ho na bezpečné mís-
to, je téměř nadlidský úkon.
»Jako nejlepší pro jištění hasiče 
a upoutání postiženého v záchra-
ně z ledu při našich možnostech
se nám osvědčila hasičská hadice«,
řekl velitel kopytovských hasi-
čů František Mlynkec a pokra-
čoval: »Je samozřejmé, že na to
nemá každý, ale i nácvik ukázal,
že hasičská práce, a zvláš� ta dob-
rovolná, se musí dělat hlavně 
srdcem.«

Obdobné výcviky pořádají
lektoři vodních záchranářů po
celé republice. Ještě v únoru
byli takto školeni i strážníci řa-
dy městských policií z ČR ve
středisku v západních Čechách
a další složky integrovaného zá-
chranného systému na Lipně.

Michal MLYNKEC

Ilustrační foto, zdroj: internet

Na celý den obsadili ve
středu 17. února multimedi-
ální sál a přilehlé učebny bo-
humínského gymnázia uči-
telé dvanácti škol z celého
Moravskoslezského kraje. 

První workshop projektu »Sys-
tém využití počítačem podpo-
rovaných experimentů k posi-
lování výzkumných kompe-
tencí žáků základních a střed-
ních škol« přilákal informati-
ky, matematiky, fyziky, geogra-
fy, biology a chemiky ze zá-
kladních i středních škol. Spo-
lu s garanty projektu z Os-
travské univerzity řešili aktu-
ální problematiku vyhledávání
talentů v oblasti přírodních
věd a následné práce s nimi.

Manažer projektu Martin
Rangl seznámil přítomné s har-
monogramem testování žáků
vybraných škol. Následně se
učitelé rozdělili na pracovní
skupiny, ve kterých řešili ná-
plň kroužků, které chtějí na-
bídnout objeveným talentům.
K atraktivitě kroužků mají
přispět počítačem podporova-
né experimenty s měřicími sou-
pravami, které školy získají 

v rámci projektu. Tvorba ex-
perimentů, vzájemná propoje-
nost mezi předměty a jejich 
atraktivita pro žáky byly hlav-
ním mottem práce všech zú-
častněných. V průběhu akti-
vit jste mohli vidět zapáleně
diskutujícího chemika s bio-
logem, jak řeší problematiku

měření kyselosti vody a půd,
opodál matematici spolu s ge-
ografy hledali jednotný systém
ukládání dat a jejich statistic-
ké zpracování. 

Závěrečnou diskusi řídila 
s přehledem profesorka Erika
Mechlová z Přírodovědecké fa-
kulty OU. Učitelé se shodli na

typu měřicích soustav, na po-
čtu hodin v kroužcích a byli
určeni garanti jednotlivých
předmětů pro první »nástřel«
experimentů. Po dlouhém dni
se účastníci projektu opět roz-
jeli do svých škol.

Text a foto: Tomáš HUDEC,
Gymnázium Františka Živného

První workshop pedagogů středních a základních škol k vyhledávání talentovaných žáků.
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Kates je dvacetiletý a plný elánu

(Dokončení ze str. 1) 

Jakému druhu tance se soubor převážně věnuje?
Naší prioritou jsou parketové taneční

kompozice - volné kompoziční choreografie
využívající techniky baletu, jazzu, moderního
tance, vyjadřující určitý děj nebo náladu. 
S touto soutěžní kategorií máme nejvíce
úspěchů a ocenění. Také se věnujeme show
dance s tanečními scénkami bez rozdílu
použité taneční techniky, které využívají 
rekvizit a svým provedením a náladou vy-
tváří show. A samozřejmě jdeme s dobou,
takže také street dance - choreografie vyu-
žívající ke svému ztvárnění techniky sou-

časných módních tanečních stylů (disko,
hip hop, street) s využitím výrazových pro-
středků pro taneční parket. 

Noví tanečníci přicházející do souboru si chtějí
jen zatančit, co nejčastěji vystupovat před ve-
řejností, nebo získávat na soutěžích medaile?

U každého člena je to jiné. U těch nej-
menších je to spíše touha rodičů, aby jejich
dítě mělo nějakou pohybovou aktivitu.
Starší děti už přicházejí s vyhlídkou na ta-
neční soutěže a vítězství a ve většině přípa-
dů je k nám přivedou jejich spolužáci. 
Začínali jsme v 6 členech a nyní má soubor
140 členů. Po založení nás postupně přibý-

valo, a kdybych to měla spočítat průměrem,
pak souborem prošlo asi 1500 tanečníků,
jen mýma rukama jich bylo přes 300.

Vracejí se k vám děti těch, kteří už odrostli 
tanečnímu souboru?

Myslíte děti bývalých tanečníků? Vím 
o spoustě takových dětí a moc mě to hřeje 
u srdíčka, že je k nám rodiče dávají.

Co znamená soubor Kates pro vás osobně?
Asi to bude znít divně, ale znamená pro

mě život, který mě naplňuje jak fyzicky, tak
duševně. Když se tomu člověk jednou začne
věnovat, je hrozně těžké přestat. Spousta lidí
říká, že je to droga, která tě nepustí, a mají

Tanečníci Katesu oslavili 20 let trvání souboru v sobotu 20. února slavnostním koncertem v kině K3. Foto: František Krejzek

Myslivci z Pudlova a Vrbice jsou opět bez zázemí

Počátkem února plameny 
zachvátily provizorní stavební
buňku. Myslivci si ji pořídili ja-

ko náhradu za starou dřevěnou
hájenku, která lehla popelem 
v únoru 2008. Zástupci mysli-

veckého sdružení jsou přesvěd-
čeni, že jim unimobuňku ně-
kdo úmyslně zapálil.

»Když jsme přišli o starou 
hájenku, pořídili jsme si starší uni-
mobuňku jako alespoň malou 
náplast za tak velkou ztrátu. Te�
jsme ztratili i tu, z buňky zůstalo
jen ohořelé torzo. Na místě jsme
zjistili, že před požárem se dovnitř
někdo vloupal, protože zámky byly
vypáčené. Je to ubohé,« uvedl za
myslivecké sdružení Pudlov 
a Vrbice David Maryška s tím,
že požár podle všeho neviděl
žádný svědek.

Vyšetřování velkého požáru
staré dřevěné hájenky v roce
2008 vyznělo do ztracena. Ex-
pertům se s jistotou nepodařilo
zjistit příčinu požáru. Letošní
řádění plamenů myslivci, mimo
jiné i kvůli nízké finanční hodno-
tě buňky, policistům nehlásili.

Lukáš KANIAFoto: Břetislav Slanina

Na myslivce v Pudlově a Vrbici si zřejmě zasedl žhář. Už 
podruhé za poslední dva roky lehlo jejich zázemí popelem. 
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pravdu. Je to něco, v čem jsem se našla... ta-
nec umí vyjádřit náladu, pocity, radost z po-
hybu, prožitku. A to mě moc baví. Když 
vidím rozzářené oči a tváře plné úsměvů, je
to to nejhezčí, co při tancování může být.

V domě dětí a mládeže te� působí tři taneční
soubory. Jsou Radost a Impuls rivalem, výzvou
nebo partou kamarádů?

Ne, žádnou rivalitu necítím, máme přátel-
ské a profesionální vztahy. Na tanečních
soutěžích se s nimi nesetkáváme, tam jsou
nám za »soupeře« jiné taneční soubory.

Dosáhli jste za dobu trvání souboru mety, 
kterou jste si stanovili v minulosti?

Určitě dosáhli. Důkazem jsou umístění 
a vítězství z různých tanečních soutěží, ze
kterých jsme přivezli spousty pohárů a me-
dailí. Ale pořád je co zlepšovat. Mění se 
doba, a tím pádem i styl a druh tance. 

Kdo se spolu s vámi podílí na tom, aby soubor
stále šlapal, tančil a úspěšně vystupoval?

Těch je mnoho a já bych jim všem chtěla
poděkovat. Zejména trenérům Kateřině
Heczkové, Evě Šimíčkové, Pavlíně Kováči-
kové, Ivetě Vozárové, Jiřímu Truclovi, Zu-
zaně Starečkové a Tereze Damcové, kteří se
ve svém volném čase věnují tomuto koníč-
ku. Nejsou to jen tréninky samotné, ale

každý trenér si své hodiny zpestřuje i jinými
zábavnými aktivitami, aby děti měly pocit,
že jsou vnímány i jinak. Práce se souborem
není jednoduchá, mimo choreografie je tře-
ba zajistit i věci spojené s vystupováním -
návrhy a výroba kostýmů, nákupy látek,
zhotovení rekvizit, mixování hudby atd. 
Za to všem moc děkuji.

Co popřejete souboru do další dvacítky?
Přání mám mnoho – spoustu tanečníků,

které hlavně tanec baví, co nejvíce umístění
na stupních vítězů a hlavně, aby taneční
soubor Kates nikdy nezanikl.

Rozhovor připravil: František KREJZEK

Škola bruslení na »zimáku«
Zimní stadion Bohumín pořádá školu bruslení pro chlapce a dívky

předškolního i školního věku, kteří mají zájem naučit se bruslit pod
vedením kvalifikovaných instruktorů. V březnu to budou víkendové
termíny 7., 13., 14., 20., 21., 27. a 28., vždy od 12.50 do 13.50 hodin.
Cena kurzu je 400 korun. Kurz je nutné uhradit v hotovosti na 
pokladně zimního stadionu hned po přihlášení. Přihlášky získáte na
pokladně zimního stadionu, jejich uzávěrka je do 3. března. Infor-
mace na telefonních číslech 777 707 782, 596 016 530.

Text a foto: Pavel OLŠOVSKÝ

A most je pryč!
Dva dny po plánovaném ter-

mínu odstranění 11.2. jsme se
byli s fotoaparátem podívat, jak
pokračují práce na demolici
skřečoňského mostu. A on tam
skutečně nebyl. Toho, kdo tady
procházel poprvé, by nenapad-
lo, že před čtrnácti dny tady stál
most. Na místě budoucího nos-
ného pylonu už nakladač pla-
nýroval břeh pro přípravu jeho
základů. (red)

Foto: František Krejzek
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Úroveň plavání v Bohumíně stoupá 
Asociace školních sportov-

ních klubů pořádala ve škol-
ním roce 2009/2010 celoná-
rodní soutěž v plavání zá-
kladních škol. Přes městské,
okresní a krajské kolo se do
finálových soutěží probojo-
valo také devítičlenné druž-
stvo děvčat ze Základní školy
na ulici Čs. armády.

O tento ojedinělý úspěch,
který se v plavání dosud žádné
bohumínské škole nepodařil,
se zasloužily Tereza Kalichová,
Barbara Seberová, Kamila Ha-
nuliaková, Nikol Skoblejová,
Kristýna Smilovská, Sabina
Ferdianová, Kateřina Skudří-
ková, Nikol Nedojedlá a Nikol
Dvořáková.

Do Jindřichova Hradce, kte-
rý nabídl svůj plavecký bazén
k finálovým soutěžím, odjelo
šest děvčat. Bohumínské za-
stoupení Moravskoslezského
kraje se nejlépe povedlo Tere-
ze Kalichové, která v motýlku
doplavala na druhém místě 
v čase 15,6 s a nechala za se-
bou nejlepší plavkyně ze speci-
alizovaných sportovních škol,
zaměřených na plavání. Bar-
bara Seberová zaplavala prsa
za 46,1 s (9. místo). Ostatním
děvčatům se tolik nedařilo, ale

účast ve finále celonárodní
soutěže je už sama o sobě ob-
rovským úspěchem bohumín-
ského plavání. Další výsledky
našich děvčat - Kristýna Smi-
lovská (16. místo, znak), Kami-
la Hanuliaková (17. místo, mo-
týlek), Nikol Skoblejová (20.
místo, volný způsob), Sabina

Tereza Kalichová si ve finále soutěže Plavání základních škol motýlkem
doplavala pro stříbrnou medaili. Foto: archiv školy

Ferdianová (23. volný způsob).
Na vzestupu bohumínského
plavání má podíl skutečnost, že
máme plavecký bazén, funguje
zde plavecký klub vedený Adri-
anem Kuderem a o děti se stará
Karel Hasník, který přeje všem
sportovním úspěchům. 

František KREJZEK

v ý s l e d k y

Basketbalisté zatím
úspěšní

Naši basketbalisté vstoupi-
li do druhé části své soutěže
úspěšně. První zápas na 
domácí palubovce odehráli
proti SSK Vítkovice a po
dobrém výkonu jej vyhráli
poměrem 68:59. 

Dařily se nám především 
rychlé protiútoky, kterými
jsme eliminovali lepší doska-
kování soupeře s výškovou
převahou. Bohumín - SSK
Vítkovice 68:59 (33:33). Bo-
dy: Arabasz J. 22, Ziembinski
V. 20, Zdařil L. 18,

Ve druhém zápase na palu-
bovce BK Karviná vyhráli
72:78, když o svém vítězství
rozhodli až ve druhém poloča-
se. Po první půli prohrávali již
o 17 bodů, když jim nevychá-
zela střelba a zůstávali pozadu 
i v doskakování. Ve druhém
poločase, po několika úspěš-
ných tříbodových střelách 
a rychlých protiútocích, obrá-
tili skóre ve svůj prospěch.

BK Karviná - Bohumín
72:78 Body: Ziembinski V. 20,
Arabasz J. 18, Pohludka M. 10.

Jaroslav ZIEMBINSKI 

Dva bohumínští atleti při-
vezli nejen dvě medaile, ale 
i kvalifikaci na následné Mist-
rovství ČR v Praze. Slovenská
běžecká dráha svědčila v kate-
gorii starších žáků Martinu
Perutkovi. Čas 39,52 sekundy
v disciplíně 300 m byl třetí
nejlepší a Martin si na krk po-
věsil bronzovou medaili. Na
poloviční trati skončil čtvrtý za
18,80 sekundy. Ještě lépe si vedl
Michal Stuchlík, který pro zla-
to v dorostenecké kategorii
skočil o tyči do výšky 401 cm.
Do Prahy na mistrovství re-

publiky v devítiboji bohužel
pro onemocnění Michal Stuch-
lík neodjel. O víkendu 14. února
zde však proběhlo také halové
Mistrovství ČR v chůzi všech
kategorií. Šanci bodovat mezi
dorostenci v chůzi na 5 000
metrů dostal Ondřej Chylek.

»Pro náš Atletický klub Bohu-
mín to bylo úspěšné soutěžení. 
V kategorii dorostu získal šest-
náctiletý Ondřej Chylek titul 
a zlatou medaili za 1. místo v chů-
zi na 5 000 m časem 26:00,16
min. Pro srovnání - loni se umístil
ve stejné soutěži na 3. místě 

časem 29:13,43 minut, takže se
zlepšil o více než 3 minuty. Na
dalších medailových místech za

naším úspěšným borcem skončili
T. Taub ze Sokola České Budějo-
vice a L. Hanč ze SK Nové Měs-
to nad Metují. Blahopřejeme
Ondrovi i Michalovi a těšíme se
na další výkony našich závodní-
ků,«řekl Zdeněk Veselý, před-
seda atletického klubu.

Tím ovšem halová sezona
neskončila. Michal Stuchlík 
z AK Bohumín závodil také 20.
až 21. února na MČR juniorů 
a dorostu jednotlivců v Praze, 
kde se stal mistrem České 
republiky ve skoku o tyči v pěk-
ném osobním rekordu 442 cm
(zlepšil se o 21 cm!). 

Naději na slušné umístění
má Martin Perutka v běhu na
300 m na Mistrovství ČR žá-
ků, které se koná 6. až 7. břez-
na v Jablonci nad Nisou.

Text a foto: František KREJZEK

Bohumínští atleti mezi nejlepšími v ČR
Náročný sportovní měsíc mají za sebou sportovci Atletické-

ho klubu Bohumín. První únorový týden se dva jeho členové
zúčastnili Mistrovství Moravy a Slezska staršího žactva, doros-
tu, juniorů i dospělých, které proběhlo v Bratislavě. Sloven-
skou metropoli vybrali organizátoři proto, že na Moravě není
krytá hala s regulérním dvou set metrovým oválem.

Ondřej Chylek, dorostenecký
mistr České republiky v chůzi 

na 5 000 metrů v hale.
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Pozitivní dopad rekonstrukce v nemocnici
Bohumínská městská

nemocnice prochází 
v posledních letech
rozsáhlou rekonstruk-
cí a modernizací bu-

dov a jednotlivých oddělení. Loňský
rok nebyl výjimkou. Stavební úpravy
přispívají k větší spokojenosti pacien-
tů, což dokládá i ocenění Plus Standard
Quality, udělené v projektu »Hodnoce-
ní kvality služeb nemocnic v Morav-
skoslezském kraji očima hospitalizova-
ných pacientů«. 

V minulém roce byly provedeny nejra-
dikálnější změny v pavilonech A a B, kde
sídlí interní, chirurgické, plicní a další při-
družená oddělení. Dokončila se zde vý-
stavba a modernizace nových výtahů 
umožňující pohodlnější a rychlejší přesun
pacientů. Do spojovacích chodeb mezi 
oběma pavilony byly instalovány nové au-
tomatické dveře, které přispěly k bezpeč-
nosti i většímu soukromí pacientů a inti-
mitě daného oddělení. K větší spokoje-
nosti pacientů vede i dokončená oprava
balkónů, které nejen v letních měsících
zpříjemňují pobyt v našem nemocničním
zařízení. Byly dovybaveny pokoje pacien-
tů a dokoupena nová potřebná zdravot-
nická technika zaručující maximální kom-
fort ošetření.

Nové opláštění budov naší nemocnici
vdechlo moderní ráz i zvenčí. Zajímavé je
pojetí bočního venkovního vchodu pavi-
lónu B. Úpravy byly v uplynulém roce

provedeny nejen na těchto odděleních 
a budovách, ale také na ošetřovatelském
oddělení, kde mohou pacienti a zdravot-
nický personál využívat nových, větších 
a přístupnějších koupelen, což zpříjemňu-
je každodenní očistu a hygienu.

V letošním roce budou rekonstrukce 
a další úpravy naší nemocnice pokračovat.
Jednou z naplánovaných akcí je přesunu-
tí I. chirurgické ambulance do přízemních
prostor sousedící budovy a na její místo
přijdou pracovníci provozu a administra-
tivy.

Modernizací a přístupem k pacientům
se naše nemocnice může rovnat těm nej-
lepším v našem kraji, což dokazuje i oce-
nění Plus Standard Quality. Tato značka je
viditelná při vstupu na každé oddělení.
Projektu se Bohumínská nemocnice zú-
častnila společně s dalšími nemocnicemi
v kraji. Byly zhodnoceny výsledky statistik
a srovnání z oblastí sledování úspěšnosti
léčby, poskytované zdravotní péče a po-
hledu samotných pacientů, jak vnímají
naše zdravotnické služby. Bohumínská
městská nemocnice se umístila v katego-
rii Standard plus. S našimi službami bylo
celkově spokojeno 91,8 % dotázaných.
Tento výsledek je velice potěšující a moti-
vující pro naši další práci.

Simona SZELIGOVÁ

Boční vchod pavilonu B s venkovním bezpeč-
nostním schodištěm. Foto: archiv nemocnice

U nás se bezdomovci zimy bát nemusí 

Podle českého právního řá-
du se tímto pojmem označuje
cizinec, žijící na našem území
bez povolení úřadů a bez stát-
ní příslušnosti. Pro našeho ob-
čana, postrádajícího domov,
má odborná literatura termíny
- osoba bez přístřeší, osoba
společensky nepřizpůsobivá,
osoba, které hrozí sociální vy-
loučení. Pouze z důvodu sro-
zumitelnosti se přidržujeme
pojmu bezdomovec ve smyslu
člověk bez domova tak, jak se
to v řadách společnosti vžilo.

Komplexní řešení sociální
situace osob bez přístřeší, tedy
osob, kteří se dostali do krizo-
vých životních situací a končí
mezi bezdomovci, je stanove-
no v řadě projektů. Tato prá-
ce s lidmi, nad kterými již mno-
zí zlomili hůl, je náročným 
a často neoceněným posláním

sociálních pracovníků, kteří se
snaží, aby lidé bez přístřeší pře-
čkali i letošní zimu při zhorše-
ných klimatických podmín-
kách bez větších problémů.

Již několikrát jsme se letos
mohli dočíst v tisku nebo po-
slouchat v rádiu či televizi, že
v letošních mrazech umrzl bez-
domovec. Město Bohumín již
v roce 2008 zřídilo ve spolu-
práci s Českými dráhami v pro-
storách železniční stanice Bo-
humín místnost (»čekárnu«)
vyčleněnou pro osoby bez pří-
střeší, kteří jinak využívali pro-
stor vestibulu k ukrytí před
nepříznivým počasím a k pře-
spávání. Tím se dosáhlo zkul-
turnění vstupní haly a zároveň
se předešlo v současných

Bezdomovec - tak je u nás hovorově označována osoba 
nemající domov, či možnost dlouhodobě využívat nějaké 
přístřeší. 

pomáháme

mrazivých dnech případnému
úmrtí z důvodu podchlazení 
a selhání životních funkcí. 

Všichni, kteří z řad bezdo-
movců využívají »čekárnu« na
nádraží, rovněž využívají slu-
žeb nízkoprahového denního
centra Pohoda v Bohumíně-
Pudlově, zejména poskytnutí
podmínek pro hygienu a po-
moc při zajištění stravy. 

Od dubna 2009 se nám po-
dařilo zajistit ubytovny či jiné
formy bydlení již 24 osobám
vedeným jako bez přístřeší. 
Z tohoto celkového počtu jich
bylo 9, kteří denně využívali
čekárnu na nádraží ČD. Pra-
covníci sociálního odboru úzce
spolupracují zejména s Charitou
Bohumín a městskou policií.

Všichni se snažíme zmírnit
negativní dopady života na 
ulici a ulehčit bezdomovcům
jejich životní situaci.

Daniela KADLECOVÁ, 
sociální odbor

Poděkování 
do nemocnice

Volím tuto cestu, abych sr-
dečně poděkoval primáři gyne-
kologického oddělení Pavlu
Holubovi, lékařce Kamile Ja-
skulové a celému kolektivu,
který provedl 29. ledna 2010
náročnou operaci mé manželce
Anně Hofrichterové z Hlučína.
Do domácího ošetřování byla
propuštěna 5. února a cítí se ve-
lice dobře. Věříme společně, že
vše následné dobře dopadne.

Mé poděkování směřuji také
celému kolektivu na oddělení
pooperační péče ARO, a to
velice laskavým sestřičkám,
které v tuto dobu vykonávaly
službu. Děkuji doktoru Staš-
kovi z ambulance Hlučín, kte-
rý včasným rozhodnutím na-
startoval celý postup, který 
vedl k této nezbytné operaci.
Přeji vám všem hodně zdraví,
pohody a úspěchů v práci 
i soukromém životě. 

Oldřich HOFRICHTER 

dopisy
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a k t u á l n ě

Příčin tohoto stavu je něko-
lik a náprava nebude jednodu-
chá. Po roce 1989 se podařilo dí-
ky odprášení a odsíření elektrá-
ren a vlivem útlumu hutnictví
poměrně výrazně ovzduší zlep-
šit, došlo ke zpřísnění norem
na ochranu ovzduší na evrop-
skou úroveň. Ovzduší na Ostrav-
sku v ukazateli znečištění pra-
chem však patří k nejhorším 
v EU. V zimním období a zejmé-
na při nepříznivých meteorolo-
gických podmínkách (bezvětří,
inverze) je situace kritická.
Hlavní příčinou tohoto stavu je
vysoká hustota osídlení a kon-
centrace těžkého průmyslu. Pro-
tože vzduch nezná hranice, ne-
jedná se zřejmě jen o Ostrav-
sko, ale i o stejně průmyslové
sousední Katowicko. Politické
reprezentace zejména na celo-
státní a krajské úrovni musí, 
i za pomoci nové legislativy, vy-
vinout daleko větší tlak na vel-
ké znečiš�ovatele ovzduší a do-

nutit je instalovat nové čistší
technologie, případně při ne-
příznivé meteorologické situaci
omezovat výrobu. Nelze uznat
argument »K čemu nám bude
čistý vzduch, když nebude práce?«.
Znečištěný vzduch se už nyní
negativně podepisuje na zdraví
nás i dalších generací. 

Značný vliv na znečištění o-
vzduší má i spalování nekvalit-
ních paliv a dokonce i odpadů 
v zastaralých a špatně seříze-
ných kamnech a kotlích v ro-
dinných domcích. V minulých
letech sice byla provedena té-
měř plošná plynofikace, ale dra-
matický růst ceny zemního ply-
nu donutil řadu nízkopříjmo-
vých domácností opět od zem-
ního plynu odejít. Nejen kon-
troly, ale i vhodná dotační poli-
tika na pořízení ekologičtějších

p o l i t i k a

Jak zlepšit čistotu ovzduší ve městě
Už delší dobu trvá prakticky v celém Moravskoslezském

kraji, ale hlavně na Ostravsku, kritická situace v kvalitě 
ovzduší. V tomto zimním období je téměř každý den, někdy 
i několikanásobně, překračována norma obsahu drobných
prachových částic v ovzduší.

systémů vytápění by jistě k ře-
šení čistoty ovzduší přispěly.

Velký vliv na čistotu ovzduší
má doprava. Z tohoto hlediska
je potřebné dokončit stavbu
dálnice, obchvaty měst a obcí.
Nepříznivým jevem je přesun
dopravy ze železnice na silnice,
omezování veřejné a nárůst 
individuální dopravy. 

Z výše uvedeného vyplývá,
že obec má jen velmi málo ná-
strojů na zlepšení kvality ovzdu-
ší. V Bohumíně se snažíme si-
tuaci zlepšit dokonalejším čiš-
těním města, výsadbou stromů,
keřů a květin. Únorové zastu-
pitelstvo schválilo finanční pří-
spěvek pro školy na ozdravné
pobyty dětí v přírodě mimo
nejhůře zasažené území a v sol-
né jeskyňce v Bohumíně. 

Ptejme se našich politických
představitelů na všech úrov-
ních, jak jsou připraveni pro-
blém znečištění ovzduší řešit.
Sociální demokracie řešení zná
a pokud ve volbách uspěje, 
bude navrhovat a realizovat
potřebná opatření.

Josef PLÁŠIL, 
předseda MO ČSSD

Na Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy ČR 
v Praze proběhla 25. ledna
malá slavnost. Klub ekolo-
gické výchovy uděloval jed-
notlivým školám titul »Škola
udržitelného rozvoje«.

Z rukou náměstka minist-
ryně školství Jindřicha Kitz-
bergera a zástupců UNESCO
obdrželo titul »Škola udržitel-
ného rozvoje prvního stupně«
Gymnázium Františka Živné-
ho v Bohumíně. 

Titul je udělován školám ve
třech stupních. První stupeň 
- nejvyšší, je udělován školám
s dlouhodobějšími zkušenost-
mi v oblasti environmentál-
ní výchovy, kde jsou zapojeni
téměř všichni pedagogové,
škola má ustanoveného koor-
dinátora, a může se pochlubit
řadou programů k ekologické

výchově v průběhu školního
roku, zapojuje do svých aktivit
i veřejnost a postupně se stá-
vá centrem vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj v rámci regi-
onu, spolupracuje se školami 

v okolí a může se podílet na
dalším vzdělávání pedagogů 
z okolních škol. 

Titul byl udělen na dobu tří
let, tj. na období let 2010 až
2012, za systematický přístup
ke vzdělávání v oblasti život-
ního prostředí, zpracování 
a plnění dlouhodobého plánu
ekologické výchovy, spoluprá-
ci s jinými organizacemi a ško-
lami v této oblasti, a to i na
mezinárodní úrovni. 

V minulosti získaly tento
titul například Gymnázium
Karviná, Střední průmyslová
škola chemická akademika Hey-
rovského v Ostravě. V letoš-
ním roce společně s naším
gymnáziem získala tento titul
také Střední škola zemědělská
Český Těšín. 

Jana PASTUCHOVÁ, 
koordinátor EVVO 

Gymnázia Františka Živného

Naše gymnázium je »ŠUR«
Udělen titul »Škola udržitelného rozvoje prvního stupně«

Certifikát »Škola udržitelného
rozvoje 1. stupně«.

Kabelová televize
bude od března 
opět dražší

Domácnosti v Bohumíně
si za analogový příjem kabe-
lové televize od 1. března při-
platí. Nejnižší nabídka se 14
programy podraží o 9 korun
na 199 korun měsíčně. Za AV
Klasiku se 43 programy lidé
nově zaplatí 499 korun mě-
síčně (doposud 475 korun). 

Společnost RIO Media, kte-
rá kabelovou televizi ve městě
provozuje, to klientům ozná-
mila v informačních dopisech
a na svých internetových strán-
kách. »Hlavním důvodem zvýše-
ní cen je změna sazby daně z při-
dané hodnoty a zvyšování nákla-
dů na provoz, údržbu, moderni-
zaci sítě a hlavních přijímacích
stanic,« uvedl Pavel Rak, ředi-
tel zákaznického servisu spo-
lečnosti RIO Media. 

Společnost zároveň s úpra-
vou cen připravila také změny
v programové nabídce. Týkají
se jak AV Klasiky, tak nejnižší
nabídky AV Mini. »V naší nej-
nižší nabídce analogové televize
se v Bohumíně od března objeví
nejžádanější český sportovní ka-
nál Nova Sport, který jiní operá-
toři zařazují pouze do vyšších na-
bídek placené televize,« infor-
moval Pavel Rak. Místo pro
Novu Sport udělá první pro-
gram Slovenské televize. Ten 
z nejnižší nabídky AV Mini
zmizí, společnost jej přesunula
do nabídky AV Klasika (zá-
kladní nabídka). (luk)

Sledujete T.I.K. 
na internetu?

Televizní informační kanál
Bohumín lze sledovat na
www.mesto-bohumin.cz v sek-
ci Zpravodajství - nabídka Vi-
deoarchiv. Během loňského
roku stoupla návštěvnost strá-
nek s vysíláním zpravodajství
T.I.K.u na dvojnásobek. Z led-
nových 1495 návštěvníků na
prosincových 3 081. První le-
tošní měsíc se návštěvnost zno-
vu zvýšila na 3 187 diváků. 
I přes velký zájem neuvažuje
město ani T.I.K. o umístění
vysílání na www.Youtube.com
nebo www.stream.cz. (red)
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Neházejte nás do jednoho pytle
Z průběhu schůze sněmovny na přelomu 
ledna a února si řada občanů odnesla trpký
dojem, že poslanci se jen hádají a nic jiného
zřejmě do voleb dělat nebudou. Jaká je 
skutečně situace ve sněmovně? 

Neutěšená. Obstrukce ODS práci ve
sněmovně téměř zastavily. Byla bych nera-
da, kdyby nás kvůli tomu házeli občané do
jednoho pytle. V žádném případě nemohu
souhlasit s výmluvou občanských demo-
kratů, že jejich úmysl byl »bohulibý«, pro-
tože bránili přijetí zákonů zvyšující deficit
státního rozpočtu. Stejně totiž blokovali zá-
kony, které měly peníze do rozpočtu při-
nést, například znovuzavedením progresiv-
ní daně z příjmu. Čili platit za krizi by pod-
le nich měli jen občané s průměrnými a pod-
průměrnými příjmy. Například návrh na
návrat mateřské na výši před tzv. Janoto-
vým balíčkem považuji jednoznačně za
správný. Odblokovat sněmovnu mimořád-
nými schůzemi byl pokus překonat před-
chozí stav, což se ovšem příliš nepodařilo. 

Mezi několik návrhů, které byly schváleny,
patří rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení
na rok 2010. Považujete to za úspěch, když
jste byla zpravodajkou pro tento bod jednání? 

Jsem ráda, že poslanci napříč politickým
spektrem uznali, že rozpočtové provizori-
um, v němž fond od počátku roku praco-
val, není možné dále protahovat. Nicmé-
ně musím upozornit, že fond se nachází ve
velmi složité situaci a prostředky nestačí
ani k plnému zajištění některého dotační-

ho programu. Pro nejoblíbenější program
tzv. Nový panel je vyčleněna 1 miliarda 95
milionů na skutečné výdaje spojené s čer-
páním úrokových dotací podle již uzavře-
ných smluv a další jedna miliarda korun je
určená na nové smlouvy, což značně limi-
tuje možnost vyhovět žadatelům. Mrzí
mě, že po více než dvou letech projedná-
vání ve sněmovně se nedostalo na druhé
čtení návrhu zákona o nájemném a jeho
sjednávání, který jsem předložila s po-
slancem Opálkou (KSČM). Myslím, že
tento zákon by pomohl tisícům rodin su-
žovaným neustálým růstem nájmů. 

Jaký je váš postoj k informaci, že společnost
RPG Byty finančníka Zdeňka Bakaly podala

p o l i t i k a

ústavní stížnost na usnesení Poslanecké sněmov-
ny ve sporu týkajícím se zrušeného předkupního
práva pro nájemníky tzv. bytů OKD? 

Nemohu předjímat rozhodnutí Ústav-
ního soudu. Chtěla bych ale připome-
nout, že usnesení bylo přijato napříč poli-
tickým spektrem. Ministerstvo financí na
jeho základě podalo soudu návrh na před-
běžné opatření, které by vlastníkovi bytů
RPG Industries SE, respektive RPG Byty
s.r.o. uložilo zákaz nakládání s předmět-
nými byty jinak, než umožňuje smlouva 
o prodeji, tj. přednostně je nabídnout ná-
jemníkům za podmínek uvedených ve
smlouvě. Považuji za nesolidní, mírně ře-
čeno, že společnost RPG Byty tento záva-
zek vládě vloni v červnu vypověděla. Již
dlouho se zabývám situací přes sto tisíc
nájemníků v bývalých bytech OKD, in-
terpeluji ministry, navrhuji řešení. Chci
občanům sdělit, aby se nedali zastrašit
zvučnými jmény právníků, které si RPG
Byty najala. Mohu je ujistit, že zájmy ná-
jemníků budu společně s dalšími poslanci
KSČM nadále hájit. 

Za rozhovor poděkoval Jiří STRNAD,
předseda MěV KSČM

Rozhovor s poslankyní Parlamentu ČR za KSČM Miladou Halíkovou 

Parkem teď zní motorové pily:  Regene-
race parku Petra Bezruče pokračuje svou první
fází rychle kupředu. Pokud se nepodaří do
konce vegetačního klidu odstranit všechny ne-
žádoucí a poškozené stromy v parku, bude je-
jich kácení pokračovat znovu až na podzim.
Ale to už mezitím budou vysazeny desítky no-
vých. Na plochách, kam bude mít slunce vol-
nější přístup, se objeví kvetoucí rostliny. 

Foto: František Krejzek

ŽDB Group i v době krize vykazuje zisk
Hospodaření bohumínské společnos-

ti ŽDB Group skončilo v minulém roce,
a to i přes dopady globální hospodářské
krize, v kladných číslech. Podle před-
běžných výsledků firma vykáže zisk ko-
lem 200 milionů korun. 

Tržby se snížily o třetinu, především
kvůli nižším cenám a objemům výroby, 
a to na 4,8 miliardy korun. Generální ře-
ditel ŽDB Group Jan Marinov k výsled-
kům říká: »Počátek krize jsme ustáli a skonči-
li jsme v zisku. Ve srovnání s předcházejícími
roky je to třetinový profit, ale s ohledem na ne-
gativní dopad globální hospodářské krize je to
v oblasti hutnictví a zpracování kovu výborný
výsledek. Společnost je, na rozdíl od ostatních
firem v oboru, hodně diverzifikována, což jí již
125 let pomáhá v její existenci. Mimo jiné jsme
v minulosti investovali značné finanční pro-
středky do nových výrobních zařízení.«

Firma i přes dopady krize pokračovala 
v investicích do rozvoje a výzkumu. »Krize
nás nijak nezastavila, nemuseli jsme řešit pří-
mo životaschopnost firmy. Dokončujeme za-
počaté investice, pokračujeme ve výstavbě no-
vých a obnově starých kapacit. Realizujeme
vzdělávání zaměstnanců a zavádíme nové
produkty, jako například solární systémy Spa-
ceEnergy, které budou v letošním roce uvádě-
ny na trh,« doplňuje Jan Marinov. Firma
investovala téměř 400 milionů korun. 

ŽDB Group pozoruje v posledních mě-
sících mírné oživení ekonomiky a poptáv-
ky po produktech. »Nečekáme, že by se situ-
ace oproti roku 2009 výrazně zlepšila, spíše
počítáme se stabilním objemem prodeje. Rok
2010 bude určitě mírně lepší než rok 2009,
minimálně proto, že jsme na něj připraveni.
Výraznější oživení poptávky očekáváme až ve
druhém kvartále příštího roku,« říká generál-
ní ředitel ŽDB Group. (plo)

Střední škola pomohla sbírkou Haiti
Deset děvčat třetího ročníku oboru Výchovná a humanitární činnost Střední školy

Bohumín se zúčastnilo Tříkrálové sbírky, kterou v lednu zorganizovala Charita Bo-
humín. O měsíc později, 2. února, provedla děvčata stejného studijního oboru ve
všech budovách školy sbírku »Pomoc Haiti«, ve které jejich spolužáci a učitelé věno-
vali zemětřesením postiženému Haiti 2 588 korun. Děkujeme všem, kterým osud té-
to těžce zkoušené země není lhostejný. Věra JAROŠKOVÁ
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Vzpomínky - úmrtí

Stín smrti pokryl drahé čelo 
a zahnal velkou touhu žít

a srdce předobré, i když chtělo, 
utichlo a přestalo navždy bít. 

Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal 
a nám velkou bolest v srdcích zanechal. 
Kráčeli jsme životem v radosti a bolu, 

v těžkých zkouškách životem 
vždy jsme byli spolu.

�

Život lidský 
je okamžik pouhý, 

pro každého člověka 
různě dlouhý, dnes již

nevzbudí Tě krásný den,
na tichém místě sníš svůj

věčný sen.Zůstaly jen
vzpomínky na roky š�astné,
ukryté v našich srdcích.

�
7. března uplyne 14 let od úmrtí 

našeho syna a manžela 

pana Petra HÄRINGA. 
Vzpomíná manželka a maminka.

Maminka neumírá, 
maminka jen odchází...
Nejsmutnějším dnem

pro mne zůstane 
29. únor, kdy před 

10 lety navždy odešla 
moje maminka 

paní Alena
RYCHTARZOVÁ

z Pudlova. 

Poděkování patří všem, kteří ji znali, 
měli rádi a věnují její památce tichou
vzpomínku. Zároveň jsme 5. února 

vzpomněli její nedožité 74. narozeniny. 
Nikdy nezapomene dcera Jana.

1. března uplyne 

10 let od chvíle, 

kdy nás navždy 

opustila 

naše maminka 

paní Valerie
KŘÍSTKOVÁ

z Kopytova. 

�
S láskou a úctou vzpomínají 

dcery s rodinami.

Už nikdy nezavoláš, 
nepohladíš, neporadíš,
maminko, jen kdo Tě

znal, ví, co ztratil.

25. února 

vzpomeneme 5. výročí

úmrtí naší drahé 

maminky, babičky 

a prababičky 

paní Anežky OLETZKÉ 
ze Starého Bohumína. 

S láskou a úctou vzpomínají syn Hubert 

s rodinou, dcera Marie, vnoučata Michal,

Tomáš a Lucka a pravnučka Eliška.

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

nezapomene.

26. února vzpomeneme

7. smutné výročí 

úmrtí naší milované

maminky 

paní Jaroslavy MICHLOVÉ

a zároveň si 1. března připomeneme 

její nedožité 82. narozeniny. 

Synové Jaroslav a Květoslav s rodinou 

a kamarádky Alena a Trudka.

Už je to rok, 
ale Tvá smrt je stále 
stejně neuvěřitelná!

�
28. února 

vzpomeneme nedožité

88. narozeniny 

naší maminky 

paní Gertrudy WOLKOVÉ
ze Skřečoně. 

Zároveň si 20. března připomeneme 

1. výročí jejího úmrtí. 

Vzpomíná syn s rodinou.

Kdo byl milován, 
není zapomenut. 

�
8. března 

tomu bude 1 rok, 

co nás navždy opustil

náš drahý syn 

pan René BEDNÁŘ. 

Vzpomíná 

celá rodina.

Čas plyne, ale vzpomínky
na Tebe v našich srdcích

stále zůstanou.
28. února by se dožil

70 let můj manžel, 

náš tatínek, tchán, 

dědeček 

pan
Josef NOVÁK.

23. března vzpomeneme 5. smutné výročí,

kdy odešel od všeho, co měl rád.

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Zdeňka, syn Antonín s rodinou

a syn Milan s přítelkyní.

Děkujeme perzonálu
chirurgického odd. pri-
máře Tomáše Sobalíka
a internímu odd. primá-
ře Martina Jakubjáka
za všestrannou péči

o paní Marii
KOVALSKOU, 

s níž jsme se naposledy rozloučili 18. února
ve vrbickém kostele. Děkujeme také Ivetě

Balarinové za důstojný obřad a všem,
kteří se zúčastnili posledního rozloučení.
Manžel Jan a synové Karel a Jan s rodinami.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

21. února jsme si 

připomněli 4. výročí 

úmrtí našeho manžela

a tatínka 

pana Jiřího
HECZKA.

�
V lednu by se býval dožil 70 let. 

Stále s úctou a láskou 

vzpomíná manželka s rodinou.

24. února by se bývala dožila 70 let 

naše milovaná sestra, maminka, manželka,

babička a teta 

paní Irenka OLŠÁKOVÁ
z Pudlova. 

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou na její laskavost, obětavost

a vlídnost sestra Anička s rodinou, 

bratr Bedřich s rodinou, manžel Rudolf,

dcera Jana s rodinou a kamarádka Máňa.
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Blahopřání - jubilea
23. února oslavil

krásné životní 
jubileum 80 let

pan Bedřich
SIKORA
z Bohumína. 

Přejeme mu ze srdce
hodně pevné zdraví,

štěstí, životní elán a optimizmus
do dalších let. Manželka Zdenka, 

dcera Jarmila, syn Karel, ze� Miroslav,
snacha Irena, vnoučata Luděk s man-
želkou Petrou, Radomír s manželkou
Martinou a pravnoučátka Tomášek,

Adélka a Kateřinka.

Řekové udržují své národní
tradice i v Bohumíně

Lyceum Řekyň ČR uspořádá 6. a 7.
března v Bohumíně své valné shromáž-
dění a o den později seminář řeckých
tanců.

Na internetu se o Lyceu
Řekyň můžete dozvědět
bližší podrobnosti. Přede-
vším to, že je známé v celém helénském
světě svým nesmírným přínosem pro udr-
žení a šíření řeckého kulturního dědictví
již od roku 1911, kdy bylo založeno v Até-
nách. V současné době má Lyceum cel-
kem 66 poboček, z toho jich 50 působí 
v samotném Řecku. České sdružení patří
mezi 8 evropských poboček z celkového
počtu 16 zahraničních Lyceí. Cílem Lycea
Řekyň je uchovávání řeckých zvyků a tra-
dic, studium a pěstování folklórního umě-
ní, podpora ženy a morální podpora matky
a dítěte. Konkrétně jsou cílem Lycea stu-
dium a uchovávání národních krojů, je-
jich prezentace pomocí přehlídek, studi-
um lidových tanců a písní, jejich zapisová-
ní, přesné dodržování a prezentace for-

mou tanečních vystoupení a hudebních
představení, dále pak organizování výstav
řeckého lidového umění a péče o jeho 
uchování, organizování vzdělávacích pro-

gramů, organizování semi-
nářů a přednášek, vydává-
ní publikací, knih, zvuko-

vých a audiovizuálních nosičů.

Dvoudenního semináře se zúčastní také
bohumínští Řekové. 

»Z Bohumína se semináře zúčastní tři ta-
nečníci, budou tady také zástupci z Karviné 
a Třince, kteří patří pod Bohumín. Další ú-
častníci přijedou z Prahy a Brna. V sále kina,
kde seminář proběhne, budeme projednávat
další programy na letošní rok a proběhne zde
taneční zkouška. Večer chystáme posezení 
v taverně,« prozradil o programu připravo-
vaného semináře Lycea Řekyň Nikos 
Vasiliu z Bohumína.

Posledním místem vystoupením řeckého
tanečního souboru byla počátkem února
Olomouc, odkud je fotografie.

František KREJZEK

Foto: Miroslav Jančík

k u l t u r a

Významnou českou stopu na technickém zajištění olympiá-
dy zanechal ve Vancouveru největší evropský výrobce želez-
ničních kol a dvojkolí, bohumínská společnost Bonatrans
Group. Firma dodala kola a nápravy na 40 vozů, které vozí 
účastníky olympiády z letiště do města na nově vybudované
trati patřící do systému městské dopravy ve Vancouveru.

Zbrusu nová tra� nesoucí název Canada Line měří 19,2 km 
a patří do systému Sky train, což je nezbytná součást dopravního
systému ve Vancouveru. Stavěna byla zejména pro potřeby olym-
pijských her a předpokládá se, že v běžném provozu přepraví

přes 100 tisíc lidí denně. Na trati z Richmondu, vedoucí přes 
letiště do Vancouveru, se budou maximální rychlostí 80 km/h
prohánět vlaky společnosti Hyundai-Rotem, pro kterou dodal 
kola a nápravy bohumínský výrobce. 

»Jde o velmi prestižní zakázku pro našeho významného zákazníka.
Kola pro Vancouver jsou vyrobena podle našich vlastních konstrukčních
podkladů, takže nápad i realizace proběhla kompletně v Bohumíně,«
říká obchodní ředitel spol. Bonatrans Group Jakub Weimann.

Kontrakt pro dopravní systém ve Vancouveru zahrnoval 320
kol a 160 náprav v hodnotě zhruba 16 milionů korun. 

Pavel SOBOL

Účastníky olympiády ve Vancouveru vozí česká kola

Jarní tábor mimo město
»Tajemné kalendárium«, celotáborová

hra, oddílové a společenské hry, diskotéky,
to vše může zažít vaše dítě na dětském jar-
ním táboře v Návsí u Jablunkova ve dnech
27. února až 6. března. Ubytování je v bu-
dově turistické základny. Přihlásit se mo-
hou děti ve věku od 7 do 17 let. V ceně je
zajištěna strava pětkrát denně, pitný re-
žim, doprava autobusem. Účastníci tábora
jsou pojištěni. Cena týdenního pobytu,
který organizuje Dům dětí a mládeže Bo-
humín, je 1800 korun. Přihlášky a informace
v DDM Bohumín, Lýdie Balcárková, nebo
na tel.: 596 013 131, 596 012 312. (red)

Velikonoční keramická dílna
Dům dětí a mládeže Bohumín nabízí

tvůrčí keramickou dílnu pro rodiče s dět-
mi. Dílna probíhá dvě soboty vždy od 10
do 12 hodin. Nejbližším termínem je 
6. březen a 27. březen. V ceně 70 korun
za dítě a 130 korun za dospělého je zahr-
nuta modelovací hlína, glazury a provozní
poplatek. První sobotu budete modelovat,
druhou glazurovat. Využijte jedinečné
možnosti zhotovit si velikonoční výrobky.
Kapacita účastníků je omezena. Přihlášení
či více informací získáte na telefonním čís-
le 596 013 131, Lýdie Balcárková. (red)

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

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

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

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

pojištění tento inzerát, máte při roční platbě dárek ZDARMA!

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

Potřebujete krmiva, osiva,
hnojiva, chem. postřiky, 
zrniny, vnady pro rybáře 
nebo sadbové brambory?

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

✆ 596 016 011, 603 515 279

Prodlužování
vlasů

www.vlasyvlasy.cz
✆ 776 200 831

● Půjčka bez poplatků pro
zaměstnance, důchodce, OSVČ
(s prokázáním příjmu), na zá-
stavu domů, bytů, družstev-
ních bytů, chat (bez prokázání
příjmu). Exekuci řešíme. ✆
774 828 496.

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

● Koupím dr. byt 3+1, ide-
álně v centru města, ne ve vě-
žáku! ✆ 605 521 531.

● Prodám pěkný, slunný
dr. byt 2+1, 55 m2 v Bohumí-
ně. Nachází se v nízké zástavbě
v domě po celkové revitalizaci.
V bytě byly provedené opravy.
✆ 604 629 258.

● Prodej bytu 2+1 v Dolní
Lutyni, 2. p., balkon zděn.,
levně. ✆ 731 785 277.

● Prodám stav. parcely
v N. Bohumíně od 1 000 - 4 000
m2, IS na hranici pozemků, ce-
na dohodou, ✆ 773 676 786.

● Prodám dr. byt 1+1, 50
m2, přízemí, cihlový dům, níz-
ký nájem, plast. okna, nutná
oprava. ✆ 603 366 056.

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

● Provádíme veškeré zed-
nické práce, www.zednictvi.

i n z e r c e

n o v i n k y

machynak.cz, ✆ 731 491 292,
775 762 204.

● Prodám garáž v Bohumí-
ně, ✆ 733 198 051.

● Pronájem bytu 3+1 na ul.
9. května 79, exkluzivní pod-
kroví s parkovacím místem, ce-
na dohodou, ✆ 602 424 387.

● Hledám starší paní z Bo-
humína mluvící ma�arským
jazykem pro občasnou komu-
nikaci. Kontakt na ✆ 739 922
844, od 17 do 18 hodin.

● Přijmu prodavačku do
trafiky v Boh., podmínka ZTP
nebo částečný invalidní dů-
chod, ✆ 736 228 883

● Koupím pozemek - orná
půda, trvalý travní porost,
špatně obdělávatelný pozemek
(ne stavební) o rozloze 10 - 30
arů v Bohumíně a jeho blíz-
kém okolí. ✆ 739 658 871.

● Prodám dr. byt 3+1 s ga-
ráží v Bohumíně-Záblatí. Byt
po celkové rekonstrukci, nad-
standardně vybavený, cena
dohodou, ✆ 724 288 145.

● Byt 0+1 s lodžií pronajmu
nebo odprodám do osob. vl., 
✆ 736 228 883.

● Koupím RD do 2 mil. Kč,
✆ 724 201 521.

● Vyměním státní byt na
ul. Studentské 1+1 za2+1 ne-
bo 3+1, stará zástavba v Bo-
humíně, ✆ 604 107 708.

● Koupím dr. byt v Bohu-
míně 2+1 do 600 000 Kč, 
✆ 606 737 374.

● Prodám dr. byt 3+1, Sv.

Čecha, Bohumín, balkon,

slunný, 6. p. Tel.: 690 tisíc, 

✆ 606 737 374.

● Převedu smlouvu na
SIM kartu s paušálem 500

Kč/měs. - T-Mobile, nevyuži-

tá, ✆ 736 275 125.

● Obchodní ředitelka
ČMSS přijme finančního po-
radce pro oblast Ostravy a o-

kolí. Požadavky: min. SŠ vzdě-

lání, komunikativnost, ŽL.

Nabízíme firemní benefity. Ži-

votopis včetně fota zasílejte na

adresu: ČMSS, Dr. Martínka

7, 100 30 Ostrava 30.

Ceny inzerce v OKU (s DPH)

■ 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

V Bobši další ročník 
speciálního kurzu

V centru mladé rodiny Bo-
beš odstartoval další ročník
kurzů pro děti a rodiče, při
kterých se nemluvňata naučí
komunikovat pomocí speciál-
ních znaků při hře a veselých
písničkách. 

Kurz zahrnuje šest setkání,
první z nich se uskuteční v her-
ně Bobeše na Nerudově ulici
9. února. Kurzy jsou vhodné
pro děti od 7 měsíců do 3 let.
»Rodiče se dozvědí praktické ra-
dy, jak rozvíjet komunikační,
kognitivní a motorické schopnosti
svých dětí a podělí se o své zkuše-
nosti s ostatními účastníky. Děti
si pak užijí společných her, které
jsme vybrali tak, aby napomáha-
ly rozvoji dětí,« říká vedoucí cen-
tra Petra Kalichová. Podrob-
nosti ke kurzu získáte na tele-
fonním čísle 604 388 853.

(luk)



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 25. února do 11. března

KAM V BOHUMÍNĚ?
K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ do 28.2. 20 LET KATES. Výstava k 20. výročí bohu-
mínského tanečního souboru Kates. Foyer kina K3.

■ 1.3. - 14.3. 50 LET ZNAČKY BONATRANS. Výroba
železničních dvojkolí v Bohumíně aneb 50 let v obra-
zech, foyer kina K3 Bohumín.

■ 9.3. v 18 hodin OSOBNOST ROKU. Galavečer, kon-
cert Moniky Absolonové. Sál kina K3.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 203.

■ 25.2. v 17 hodin THE ROLLING STONES. Hudební
beseda Petra Zlámala o legendární britské rockové sku-
pině, 30 Kč.

■ do 27.2. SLŮNĚ & BERUŠKA. Výstava prací dětí a ro-
dičů rodinného centra Slůně z Bohumína a rodinného
centra Beruška z Dolní Lutyně.

■ 1.3.- 31.3. MALBA, KRESBA, GRAFIKA. Výtvarný
klub DDM Bohumín Škorpion představuje svá díla,
chodba v 1. patře.

■ 1.3. - 31.3. PREVENCE 112. Informační výstava Sbo-
ru dobrovolných hasičů Kopytov, která je zaměřena na
prevenci protipožární ochrany, chodba v 1. patře.

■ 1.3. - 5.3. od 10 hodin JARNÍ PRÁZDNINY V KNI-
HOVNĚ. Od pondělí do pátku bude v dětském odd. kni-
hovny připraven pro děti program. Šmoulové jsou ta-
dy, Vyrábíme šmoulí pexeso, Výprava do Šmoulí země,
Jak se bydlí Šmoulům, Jak vypadá šmoulí kuchyně. Od-
dělení pro děti. 

■ 6.3. - 7.3. v 9 hodin TAROTOVÁ NUMEROLOGIE.
Kurz tarotové numerologie. Studovna knihovny K3 Bo-
humín, cena 2 100 Kč.

■ 11.3. v 17 hodin POVÍDKY OD LOVECKÉHO KRBU.
Beseda s autogramiádou se spisovatelem, novinářem a
publicistou Štěpánem Neuwirthem. Studovna, 30 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN

■ 26.2. v 19 hodin ZAKLETÝ V ČASE. Romantické sci-fi
USA, 2009, přístupný od 12 let, 65 Kč.

■ 27.2. - 28.2. v 19 hodin VYFIČ. Komedie USA, 2009,
přístupný od 12 let, 65 Kč.

■ 28.2. v 10 hodin a 1.3. v 16 hodin MIKULÁŠOVY PA-
TÁLIE. Rodinný film Francie, 2009, české znění, 70 Kč.

■ 2.3. v 19 hodin TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC. Hor-
ror USA, 2009, přístupný od 12 let, 70 Kč.

■ 3.3. v 16 hodin G-FORCE. Dobrodružný film USA,
2009, přístupný, české znění, 60 Kč.

■ 4.3. - 5.3. v 19 hodin AVATAR. Sci-fi USA, 2009, 
přístupný, české znění, 65 Kč.

■ 6.3. - 7.3. v 19 hodin SHERLOCK HOLMES. Dobro-
družný film USA, 2009, přístupný, 65 Kč.

■ 7.3. v 10 hodin ASTRO BOY. Animovaný film USA,
Hong Kong, Japonsko, 2009, přístupný, české znění,
65 Kč.

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

■ 11.3. v 19 hodin KAWASAKIHO RŮŽE. Český film,
2009, přístupný, 65 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ 26.2. - 23.3. ERROR. Výstava mladých talentova-
ných umělců Jany Tesaříkové (obrazy) a Petra Kišky
(reportážní fotografie). Vernisáž 26.2. od 18 hodin. 

■ 27.2. v 9.30 a od 13 hodin SOBOTĚNKA. Klub u léta-
jící ryby navštíví Zimní královna.

■ 5.3. v 18 hodin JAZZOVÝ VEČER. Klubu u létající ry-
by - kdo má chuť, hraje s námi. Na pódiu Salónu Maryš-
ka se představí Kamil a Dan Jaroňovi. POZOR - změna
termínu!

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.

■ 26.2. v 15.30 hodin BABYENGLISH. Výuka angličti-
ny pro nejmenší děti podle nejnovějších výukových me-
tod. Centrum Bobeš.

■ 3.3., 10.3. v 8.30 hodin PŘEDŠKOLKA SLŮŇÁTEK
(Miniškolička). Dvouhodinové setkání dětí s progra-
mem. Vhodná příprava pro vstup do mateřské školy.
Kombinujeme hru s organizovanou činností prováze-
nou říkadly a písničkami. Po společné svačině následu-
je výtvarná dílna, tématicky zaměřená k aktuálnímu
ročnímu období. Program se přizpůsobuje skladbě dětí
v konkrétní den. Objednávky předem, RC Slůně.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

telefon: 596 013 131

■ 27.2. - 6.3. DĚTSKÝ JARNÍ TÁBOR. »Tajemné kalen-
dárium«. Celotáborová hra, oddílové a společenské
hry, návštěva Jablunkova, diskotéky... Ubytování v bu-
dově, turistická základna v Jablunkově, pro děti od 
7 od 17 let, doprava hromadně autobusem. Přihlášky 
a informace na ☎ 596 013 131, 596 012 312.

OSTATNÍ KULTURA

■ do 26.2. DÍLČÍ VÝSTAVY PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO
OBORU ŠKOLY. 2. budova ZUŠ, Nerudova 1040.

■ 25.2. v 16.30 hodin EXIT KLUB. Sledujeme křesťan-
ský TV pořad pro mladé lidi Exit316, modrá budova na
Masarykově ulici.

■ 3.3., 10.3. v 17 hodin ANGLIČTINA V MODRÉM.
Anglicky od začátku, pro lidi do 40 let, 25 Kč.

■ 4.3. v 16.30 hodin EXIT KLUB. Modrá budova na Ma-
sarykově ulici.

SPORT

■ 25.2., 1.3. , 4.3., 8.3. v 17.30 hodin PILATES. První
skupina od 17.30 do 18.30 hodin, druhá od 18.30 do
19.30 hodin. RC Slůně.

■ 3.3., 10.3. v 18 hodin TAI-CHI. Cvičení, RC Slůně.

Ilustrační foto z mezinárodní plavecké školy v bohu-
mínském aquacentru. Foto: Lucie Balcarová

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

BRUSLENÍ BĚHEM JARNÍCH PRÁZDNIN
pondělí 1.3. 13.30 – 15.00 hodin
úterý 2.3. 13.30 – 15.00 hodin
středa 3.3. 17.20 – 18.50 hodin
čtvrtek 4.3. 13.30 – 15.00 hodin
pátek 5.3. 13.30 – 15.00 hodin
sobota 6.3. 14.00 – 15.40 hodin
neděle 7.3. 14.00 – 15.40 hodin



Ples města Bohumína nabídl dobrou zábavu
Jedním z plesů letošní končící sezóny byl, kromě plesu ŽDB Group, Bonatrans Group 

a dalších velkých či menších společenských akcí, také čtrnáctý ročník reprezentačního
plesu města Bohumína. V bohatém programu vystoupil Dalibor Janda, artisté se psem,
tanečníci Kanafasu s úřednickým tancem i skupina Impuls. Dobrou zábavu doplnily ori-
ginální soutěže, například rozpojování řetězu z kancelářských sponek (na snímku), jejichž
vítězové získali lahev šampusu. Plesu patřily všechny prostory domu služeb ŽDB Group.
V poschodí burácela diskotéka pro mladší páry, kousek od ní mini kavárnička a bar s mí-
chanými nápoji. Za bezchybnou organizaci a nápadité aranžmá prestižní akce města stojí
agentura K3 Bohumín a hlavní sponzoři plesu ČEZ, a.s., Bonatrans Group a.s., Respect
Ostrava, s.r.o., REZ Servis, s.r.o., Bohumínská stavební - Ing. Jaroslav Sebera,
INFOPRESS s.r.o., Bologis - bohumínská logistická společnost, s.r.o., Jaroslav Mik - 
Půjčovna lešení a Taverna Elpida bratří Vasiliu. František KREJZEK
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Jedna věž, osm pater,
187 schodů a spousta
nadšených běžců

Pro všechny zájemce starší šestnácti
let připravil Bospor společně se školním
sportovním klubem Gymnázia Františ-
ka Živného 5. ročník Běhu do schodů 
v Penzionu ve věži. Soutež se uskuteční
8. března a její zahájení je plánováno na
12 hodin ve vestibulu aquacentra. 

Závodníci budou rozděleni do čtyř muž-
ských a čtyř ženských kategorií. Muži od
16 do 19 let s datem narození 8.3.1994 
a starší, 20 až 39 let (narození 8.3.1990 
a starší), 40 až 59 let (narození 8.3.1970 
a starší) a 60 a více let (8.3.1950 a starší).
Stejné věkové kategorie platí pro ženy.

Přihlásit se lze telefonicky na číslech
596 092 319, 777 707 784 nebo e-mail:
plavecka-skola@bospor.info, případně
přímo na místě ve vestibulu aquacentra. 
V přihlášce uve�te příjmení a jméno, da-
tum narození, bydliště. První tři závodníci
v každé běžecké kategorii obdrží ceny.
Prezence proběhne od 12 do 15.30 hodin
ve vestibulu aquacentra předložením ob-
čanského průkazu. 

Další informace k soutěži získáte na e-
mailové adrese palka.k@gym-bohumin.cz
nebo na telefonním čísle 603 922 943 
u Kazimíra Palky. (red)

Ilustrační foto z loňského ročníku Běhu do
schodů. 

V taneční kuchyni
souborů Radost &
Impuls se už vaří…

28. koncert souborů Radost & Impuls je

velká restaurace, kde se budou podávat ty

nejlahodnější taneční speciality. Vařit bu-

dou nejmenší tanečníci z Baby baletu a na

svém jídelním lístku mají připraveny skvě-

lé výkony sólistů, duetů, malých skupin 

i velkých formací, mezi kterými nebudou

chybět ani mistři světa 2009. Koncerty se

konají v sobotu 13. března v 17 hodin 

a v neděli 14. března v 15 a 18 hodin v sále

kina K3. Předprodej vstupenek v prodej-

ně Dárečkov na Studentské ulici (naproti

fotografa), od 8. března v po - pá od 9 do

16 hodin. Děti souboru Radost a členové

taneční skupiny Impuls věnují celý kon-

cert malé Elišce pro RADOST.

Text: Lenka KRČOVÁ 

Foto: Karel Balcar 
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