
Začne úprava sídliště na Nerudově ulici
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Letos bude město pokračovat v projektu regenerace panelových sídliš� na Nerudově ulici. Foto: František Krejzek

Pro letošní rok je v investicích města pamatováno na regeneraci panelových sídlišť, dokonce 
i s dotací z evropských fondů. První část úprav sídliště na Nerudově ulici proběhla už v roce
2006. Tehdy u Sportcentra vzniklo nové parkoviště, chodníky i dětské hřiště. Pokračováním re-
generace bude přeměna prostoru před věžovými domy číslo 1017, 1157 a 1158 na Nerudově ulici.

Na podrobnosti kolem rege-
nerace sídliště na Nerudově 
ulici se ptáme Jitky Ptoškové,
vedoucí investičního odboru 
a Lenky Jochimové, která tuto
část investic bude dozorovat.

Na jak dlouhou dobu je napláno-
vána přestavba sídliště?

Práce by měly proběhnout
ve dvou etapách, záleží na tom,
jakou nabídku nám předloží o-
slovené firmy. Výběrové řízení

proběhne 17. března, pak bu-
deme vědět víc. Jedno je jisté,
od dubna do srpna by měla být
provedena minimálně první 
etapa, prostor před domem
číslo popisné 1158. Je možné,

Stavby po zimě opět 
nabraly  tempo str. 6

Anketa o využití 
volné plochy u Billy

str. 10

Bohumínská atletika
vychovává mistry ČR

str. 12

ŽDB Group letos oslaví
125. narozeniny str. 14

Jarní prázdniny letos přišly
do našeho města poměrně 
brzy. Dům dětí a mládeže za-
vezl 22 dětí na jarní tábor do
svého objektu v Návsí u Jab-
lunkova. Od 27. února do 6.
března tady děti prožily zají-
mavý týden ve znamení oslav
nejrůznějších svátků. Proto
bylo ústředním tématem tábo-
ra »tajemné kalendárium«.

(Dokončení na str. 4)

Koncerty Radosti a Impulsu
Tři koncerty u-

spořádají taneční
soubory Radost 
a Impuls v domá-
cím prostředí.
První se uskuteč-

ní v sobotu 13. března v 17 hodin, další
dva v neděli 14. března v 15 a 18 hodin,
vždy v sále kina K3. V pořadí 28. kon-
cert souborů Radost & Impuls bude
velkou restaurací, kde se budou podávat
ty nejlahodnější taneční speciality. (red)

Jarní prázdniny byly jeden velký svátek

že dokončení druhé etapy 
úprav okolo věžáku číslo 1157
provedeme v příštím roce.

Jak se změní vzhled prostoru?
Komunikace dostanou nový

živičný povrch, chodníky zám-
kovou dlažbu až ke vstupům
do domů, v první fázi zde
vznikne 74 parkovacích míst. 

(Dokončení na str. 2)

Foto: archiv DDM
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Sdružení bojuje za životní prostředí 

Začne úprava sídliště na Nerudově ulici
(Dokončení ze str. 1)

Ve druhé fázi regenerace síd-
liště na Nerudově ulici se po-
čítá s vytvořením dalších 42
parkovacích míst. Plochy od-
kanalizujeme a svedeme do
nově vybudovaného odlučo-
vače ropných látek. Za odstra-
něné stromy vysadíme novou
zeleň a dřeviny. Nová budou
stání na odpadové kontejnery
a také veřejné osvětlení.

Dostalo město na tento projekt
dotaci?

Z programu Integrovaného
plánu rozvoje města dostane
Bohumín 85 procent, nejprve
však musíme celou akci zain-
vestovat z vlastních zdrojů.

Budou pokračovat další etapy 
regenerace sídliš�?

Projektuje se parkoviště 
u polikliniky, prostranství 
u malometrážek proti hotelo-
vému domu, okolí pošty na
Nerudově ulici. V plánu je ú-
prava hřiště za domem číslo
1158, ale to až v dalších eta-
pách. Letos v tomto prostoru

ještě zateplíme fasádu a vymě-
níme okna ve věžácích na ulici
Mírové číslo 1015 a 1016.

■ ■ ■

Při investičních akcích to-
hoto typu dochází často k vý-
měně původních dřevin za
nové. Na ploše mezi domy
na Nerudově ulici roste ně-
kolik vrb, které zde byly vy-
sazeny možná ještě před vý-
stavbou sídliště. Jaký osud je
čeká, vysvětluje Ľubica Jaro-
ňová z odboru životního
prostředí a služeb:

Vrby jsou krátkověkými rost-
linami a jsou na hranici život-
nosti, i když na jaře obrůstají
zelení. Pokud se má toto území
řešit perspektivně na léta dopře-
du, pak je nutné počítat i s no-
vou zelení. Vrby jsou napadené
dřevokaznými houbami, jejichž
podhoubí v kmeni stromu
ohrožuje statiku stromů. Dal-
ším důvodem k odstranění vrb
je stávající asfaltový koberec,
který je položen až ke kmeni
stromu. Jeho odstranění může

rovněž přispět k narušení stati-
ky stromů. Při regeneraci dojde
k vykácení 9 stromů, ale vysa-
zeno bude 24 nových.

Připravil František KREJZEK

Vrba na sídlišti na Nerudově ulici
napadená houbou. 

Foto: �ubica Jaroňová

Z jednání zaslali jeho členo-
vé dopis náměstku hejtmana
Moravskoslezského kraje Mi-
roslavu Novákovi, z něhož ci-
tujeme:

»K projektu se rozvinula disku-
se ve sdělovacích prostředcích
(mimo jiné Karvinský deník dne
26.1., Česká televize, Český roz-
hlas 15.2.), 10. února proběhlo
veřejné projednání EIA v Karvi-
né. V diskusích evidentně emoce
převažují nad věcností a odbor-
nou diskusí. 

Starostové se shodli na tom, že
likvidace odpadů je složitá pro-
blematika, která se musí do bu-
doucna řešit v širších souvislos-
tech (separace, skládkování, spa-
lování). Ovšem v předložené do-
kumentaci EIA je celá řada tech-

nických nepřes-
ností, případně
nelogičností v ekonomické kalku-
laci projektu. 

Na základě výše uvedeného se
starostové shodli na tom, že pro-
jekt energetického využití odpadů
podpoří za předpokladu splnění
následujících podmínek v probí-
hajícím procesu EIA:

1. Realizací projektu musí pro-
kazatelně dojít ke snížení imisní
zátěže v regionu - požadujeme
záruky na odstavení přiměřeně
velkého zdroje znečištění v Karvi-
né.

2. Projekt bude komplexně řešit
snížení dopravní zátěže v regionu
(například realizace obchvatu
města Karviné, využití železniční
dopravy pro svoz odpadů apod.).

3. Ekonomika projektu nesmí
být postavena na neúměrném
zvyšování zákonem daných po-
platků za ukládání odpadů v bu-
doucnu.«

O den později putoval dopis
Svazku měst a obcí okresu

Karviná také
předsedovi vlá-
dy Janu Fiše-

rovi. V něm se mimo jiné píše:
»Bylo konstatováno, že od po-

čátku roku zde bylo již více jak 35
dnů s překročeným limitem kon-
centrace polétavého prachu, ne-
boli obyvatelé našeho regionu té-
měř nepřetržitě žijí v hygienicky
závadném prostředí. 

Statutární město Karviná za-
slalo dne 2. února 2010 otevřený
dopis adresovaný vládě ČR ve
věci znečištění ovzduší v návaz-
nosti na to, že vláda ČR zamítla
iniciativu Moravskoslezského
kraje na kontrolu škodlivin z ma-
lých topeniš� (problematika spa-
lování plastů, pryže, případně
dalších odpadů nebo nízkohod-
notných tuhých paliv). Iniciativa

Moravskoslezského kraje vznikla
také v návaznosti na vysoký po-
čet dnů s překročením povolené
hranice prašnosti v regionu a od-
borné analýzy, že malé topeniště
se podílí na tomto znečištění mi-
nimálně z jedné třetiny. 

Důvodem nárůstu znečištění
ovzduší z místních topeniš� je mi-
mo jiné prudké zdražení plynu 
v posledních několika letech.
Přestože v minulosti bylo z veřej-
ných prostředků mohutně inve-
stováno do plynofikací obcí, maji-
telé rodinných domků se ve vel-
kém opětovně vrací k topení ne-
kvalitními tuhými palivy. Staro-
stové se shodli, že zlepšení situace
by mohlo přinést například vý-
raznější daňové zvýhodnění eko-
logického topení.« (red)

a k t u á l n ě

Sdružení Svazek měst a obcí okresu Karviná, jehož je Bohu-
mín členem, vyvíjí iniciativu ke zlepšení životního prostředí 
v regionu. Sdružení působí na území 14 obcí bývalého okresu
Karviná s téměř 250 000 obyvateli. Na poslední členské schů-
zi Svazku 16. února, byl mimo jiné diskutován projekt »Kraj-
ské integrované centrum využívání komunálních odpadů 
v Moravskoslezském kraji«.

Uzavření části ulice
Okružní

Od 4. do 21. března do 20
hodin je uzavřena část ulice
Okružní, a to od křižovatky 
s ulicí Jateční ve směru k do-
mu číslo 380. Příjezd k obyt-
ným domům bude zachován.
Důvodem uzavírky je výstavba
horkovodu. (sob)

Stejný vandal řádí 
v Bohumíně
i v Ostravě?

Po upozornění občana jsme
ověřili zneuctění podstavce
památníku T. G. Masaryka 
v parku Petra Bezruče. Na je-
ho boční straně byla nasprejo-
vaná šibenice s židovskou
hvězdou. Stejný obrázek popi-
sovaly noviny Deník 13. února
- hákové kříže a šibenice s ži-
dovskou hvězdou na budově
kostela v Ostravě. Odbor škol-
ství, kultury a sportu nápisy
nechal odstranit. (frk)

k r á t c e



3K o n t a k t :  o k o @ m u b o . c z ,�5 9 6  0 9 2  2 8 2 ● a r c h i v  O K A  n a  w w w . m e s t o - b o h u m i n . c z

Další nehoda v »myší díře«

I Byt na ulici Tyršově 822,
1+1, číslo bytu 5, kategorie

II., ve 3. nadzemním podlaží.
Pro výpočet nájemného 46,92
m2, celková plocha 50,62 m2.
Prohlídka bytu 19.3. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
22.3. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Čs. armády
1052, 1+1, číslo bytu 47,

kategorie I., v 10. nadzemním
podlaží. Pro výpočet nájemné-
ho 37,27 m2, celková plocha
38,61 m2. Prohlídka bytu 18.3.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 22.3. v 16.15 hodin. 

I Byt na třídě Dr. E. Beneše
1064, 0+1, číslo bytu 2, ka-

tegorie I., v 1. nadzemním pod-
laží. Pro výpočet nájemného
26,56 m2, celková plocha 30,01
m2. Prohlídka bytu 18.3. od 10
do 10.30 hodin. Licitace se ko-
ná 22.3. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Budovatelské
294, 1+2, číslo bytu 1, kate-

gorie I., v 1. nadzemním podla-
ží. Pro výpočet nájemného
48,15 m2, celková plocha 48,15
m2. Prohlídka bytu 18.3. od 9
do 9.30 hodin. Licitace se ko-
ná 22.3. v 16.45 hodin. 

I Byt na třídě Dr. E. Beneše
1071, 0+1, číslo bytu 19, ka-

tegorie I., ve 4. nadzemním
podlaží. Pro výpočet nájemné-

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří 243. Vy-
volávací cena je 38 korun za metr čtvereční. Opakovaných li-
citací se mohou zúčastnit občané Evropské unie starší 18ti let
s trvalým pobytem na celém území ČR. Podrobné informace 
najdete na www.mesto-bohumin, sekce Radnice, kategorie
Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty: 

Připravované licitace městských bytů 
ho 28,69 m2, celková plocha
30,92 m2. Prohlídka bytu 23.3.
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 24.3. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Okružní
1087, 0+2, číslo bytu 125,

kategorie I., v 6. nadzemním
podlaží. Pro výpočet nájemné-
ho 49,99 m2, celková plocha
53,53 m2. Prohlídka bytu 23.3.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 24.3. v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Mírové 1016,
1+3, číslo bytu 50, katego-

rie I., ve 13. nadzemním po-
dlaží. Pro výpočet nájemného
63,45 m2, celková plocha
64,45 m2. Prohlídka bytu 18.3.
od 9.30 do 10 hodin. Licitace
se koná 24.3. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Osvoboditelů
1021, 1+1, číslo bytu 2, ka-

tegorie I., v 1. nadzemním po-
dlaží. Pro výpočet nájemného
37,61 m2, celková plocha 38,65
m2. Prohlídka bytu 23.3. od 10

do 10.30 hodin. Licitace se ko-
ná 24.3. v 16.45 hodin. 

I Byt na ulici Okružní
1068, 1+2, číslo bytu 18,

kategorie I., ve 2. nadzemním
podlaží. Pro výpočet nájemné-
ho 49,28 m2, celková plocha
54,58 m2. Prohlídka bytu 25.3.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 29.3. v 16 hodin. 

I Byt na ulici 1. máje 265,
1+2, číslo bytu 2, kategorie

I., ve 2. nadzemním podlaží.
Pro výpočet nájemného 99,05
m2, celková plocha 99,05 m2.
Prohlídka bytu 25.3. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
29.3. v 16.15 hodin. 

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.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Další nákladní automobil neprojel želez-
ničním podjezdem v Pudlově a poškodil svr-
šek železniční tratě, která nad komunikací
prochází. 

Řidič, přijíždějící od Bekaertu, neodhal výšku
své korby a najel 25. února pod železniční most.
Nerespektoval značku zákazu vjezdu vozidel, je-
jichž výška přesahuje
3,5 m a kontejnerem
na tahači zavadil 
o kovový pilíř most-
ní konstrukce. Náraz
byl tak silný, že ná-
kla�ák se vsunul do
poloviny konstruk-
ce, nadzvedl želez-
niční svršek a poško-
dil ho to té míry, že
byla nezbytná jeho
kompletní výměna.

Tato tra	 patří 
Správě železniční
dopravní cesty Os-
trava. Její pracovník,
Pavel Mareček, nám
o nehodě poskytl podrobné informace:

»Při mimořádné události 25. února došlo k posu-
nu mostní konstrukce a poškození železničního svrš-
ku na trati Bohumín Vrbice - Bohumín státní hrani-
ce. V době vzniku mimořádné události přejížděl po
mostní konstrukci nákladní vlak. Na místě bylo za-
hájeno prošetřování jak ze strany drážních orgánů,

tak ze strany Policie České republiky. Odklizovací
práce byly provedeny ve spolupráci Správy železniční
dopravní cesty s Hasičským záchranným sborem. Při
opravě poškozeného místa bylo nejprve nutné usadit
mostní konstrukci zpět do jejich ložisek a následně
byly do 1. března prováděny opravy poškozeného že-
lezničního svršku. Ve 12 hodin byl obnoven provoz.

Tra� Bohumín Vrbice -
Bohumín státní hrani-
ce je využívána zejmé-
na pro nákladní do-
pravu. Ve dnech pře-
rušení provozu byla
mezinárodní nákladní
doprava přesměrová-
na na tra� Bohumín -
Bohumín státní hrani-
ce. V tomto okamžiku
se zpřesňují škody.«

»Myší díra«, jak se
tomuto místu říká, je
námětem mnohale-
tého jednání mezi
městem a Morav-
skoslezským krajem,

kterému patří komunikace. Výška podjezdu ne-
dovoluje průjezd kamionům, které přijíždějí do
průmyslové zóny - do Bekaertu a drátoven.
Mnoho z nich proto musí použít objízdnou tra-
su po ulici Čs. armády. To zvyšuje prašnost, hluk
a emise v centru města. 

František KREJZEK

Náraz nákladního automobilu nadzvedl kolejový svršek 
a celý ho prohnul. Foto: Policie ČR

Začínají oslavy 
100 let školy

V rámci oslav 100. výročí
školy bude Základní škola a Ma-
teřská škola v Bohumíně-
Skřečoni pořádat ve středu 24.
března v odpoledních hodi-
nách velikonoční jarmark, kde
budou žáci prezentovat své
práce s jarní tématikou a rov-
něž si budou moci rodiče a ši-
roká veřejnost zakoupit výrob-
ky žáků k Velikonocům. Srdeč-
ně všechny zveme. 

Marie VALUŠTÍKOVÁ, 
ředitelka školy

k r á t c e

Očkování proti TBC
Z veřejného zdravotního po-

jištění se hradí od 1. ledna
2010 očkování proti tuberku-
lóze dětem od 11 do 12 let po
předchozím provedení tuber-
kulínového testu, pokud byl
test negativní. Očkování je i na-
dále dobrovolné. Rodiče se mo-
hou v případě zájmu o očková-
ní objednat na plicní ambu-
lanci Bohumínské městské ne-
mocnice a.s. Telefonický kon-
takt: 596 096 755, zdravotní
sestra Jana Kotová. (szel)
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Při ztrátě dokladu nečekejte s ohlášením

Halloween, jeden ze svátků, které děti slavily na jarním táboře v Návsí. 
Foto: archiv DDM

Mnozí z nepochopitelných důvodů vy-
čkávají s ohlášením ztráty nebo odcizení 
v naději, že občanský průkaz někdo najde
a odevzdá nebo ho vhodí do poštovní
schránky. I když někdy skutečně touto ces-
tou občanský průkaz doputuje zpět ke své-
mu majiteli, bu�te obezřetní.

V těchto případech bych chtěla všechny
stejně smýšlející občany varovat, aby si
svým neuváženým jednáním nevědomky
nezadělali na velký problém, který lze po-
jmenovat jako zneužití občanského průka-
zu. Ze všech stran na nás útočí množství
nebankovních společností nebo různí »rá-
doby podnikatelé« nabízející tzv. »co nej-
výhodnější půjčky«. »Stačí jen váš občanský
průkaz, nic dalšího nepotřebujete...« 

Můžete si být stoprocentně jisti, že zrov-
na ten váš ztracený nebo odcizený občan-
ský průkaz neposloužil někomu jako pro-
středek k nepoctivě získaným penězům? 
V lepším případě se vaším dokladem to-

tožnosti prokáže černý pasažér v MHD.
Jak tedy postupovat v případě ztráty nebo
odcizení občanského průkazu, abychom
zabránili jeho zneužití?

Jakmile zjistíte, že postrádáte občanský
průkaz a už jste vyčerpali veškeré možnos-
ti jeho dohledání, navštivte ihned který-
koliv obecní úřad a ztrátu nebo odcizení 
ohlaste. Odcizení lze rovněž ohlásit u poli-
cie. Záznamem a datem podání v protoko-
lu, který zde sepíšete, jste ochráněni před
možnými následky zneužití nepovolanou
osobou. Úřad ve vašem trvalém bydlišti na
základě podaného, nebo následně doruče-
ného ohlášení občanský průkaz zneplatní
v informačním systému. 

A tady bych položila důraz na pojem
»neplatný občanský průkaz«, který by měli
mít na paměti všichni ti, kteří protokol 

ohlašující skutečnost ztráty nebo odcizení
dokladu podepíší. 

Svým podpisem na protokolu občan be-
re na vědomí, že je povinen do 15 pracov-
ních dnů požádat o vystavení nového ob-
čanského průkazu a je obeznámen s tím,
že pokud občanský průkaz nalezne, jeho
povinností je již neplatný doklad odevzdat
kterémukoliv úřadu, případně policii. 

Bohužel, a to zdaleka nejsou ojedinělé
případy, občané, kteří mají to štěstí a ob-
čanku najdou nebo jim ji někdo odevzdá,
nadále tento již neplatný doklad užívají 
a na povinnost vyřídit nový zapomínají.
Následně se potom potýkají s problémem
neplatného dokladu totožnosti při vyřizo-
vání různých záležitostí v bance, poště a-
pod. Také často používají již neplatný ob-
čanský průkaz až do doby, kdy jej opět
ztratí nebo jim je odcizen. Tímto svým ne-
uváženým jednáním se dopouští přestup-
ku, za který hrozí finanční postih, jehož
výše se následně odvíjí od celkové doby
prodlení ve vyřizování platného dokladu. 

Občanský průkaz je povinen vlastnit
každý občan, který dosáhl věku 15 let a má
trvalý pobyt na území České republiky. 

Jana DÖMÉNYOVÁ, 
právní a živnostenský odbor

Stala se vám nepříjemná událost - došlo u vás ke ztrátě občanského průkazu? Ne-
bo jste se stali obětí nějakého lapky a občanský průkaz vám byl odcizen? V případě,
že jste přišli také o celou peněženku, ve které jste navíc, mimo dokladu totožnosti,
měli uloženou platební kartu, každý ví, že je nutné co nejdříve zablokovat platební
kartu u peněžního ústavu. Postupujete ale správně také při ztrátě nebo odcizení ob-
čanského průkazu? 

§  p o r a d n a

Jarní prázdniny byly jeden velký svátek
(Dokončení ze str. 1)
O pobytu dětí na jarním tá-

boře vypráví hlavní vedoucí
tábora v Návsí u Jablunkova
Lýdie Balcárková:

Dětem jsme chtěli přiblížit
pár tradičních svátků během
celého kalendářního roku, tak-
že každý den byl zaměřen na
jeden vybraný, zajímavý svá-
tek. V neděli 28. února jsme
slavili »Valentýna« (ve skuteč-
nosti 14. února). Děti po celý
den nosily na viditelném místě
libovolné červené srdíčko a ve-
čer jsme ukončili Valentýn-
skou diskotékou v klubovně,
kterou si děti krásně vyzdobily.

Následující den byly »Veli-
konoce« (letos 4. - 5. dubna).
Ráno si kluci na vařečky uvá-
zali pentli a děvčata neminulo
něžné poplácání. Děti vyrábě-
ly své kraslice a kuchařky 
upekly velikonočního berán-
ka. Den jsme ukončili veliko-
nočním kvízem.

»Den rodiny« (15.5.) jsme
slavili v úterý. Všichni se na

jeden den stali jednou velkou
rodinou. Děti si rozdělily své
postavení v rodině a také se
tak oslovovaly. Pro rozdělené
role v nové rodině sestavily

svůj rodokmen z vlastních fo-
tek a dokonce jsme měli šest
táborových svateb. Největším
zážitkem pro děti však byly ku-
podivu brambory na loupačku

s mlékem, které dostaly na 
večeři.

O »Halloweenu«, který se
slaví 31. října, děti po celý den
chodily pouze v černo-oranžo-
vém oblečení, vyráběly a kres-
lily dýně a večer proběhla Hal-
loweenská show ve strašidel-
ných kostýmech.

Ve čtvrtek jsme »pálili čaro-
dejnice« (30. dubna). Každý
oddíl hledal svou čarodějnici,
kterou jsme k večeru spálili na
hranici, poté následoval tábo-
rák s opékáním buřtů.

Asi nejočekávanější byl
»Den dětí« (1. června). Celý
den patřil dětem, takže je če-
kaly jen samé zábavné hry,
soutěže a samozřejmě odměny
a sladkosti.

Mimo tyto svátky měly děti
ještě spousty jiných aktivit -
návštěva města Jablunkova, 
olympiáda, karaoke, večerní
promítání filmů na plátno,
společenské hry, ale nejoblíbe-
nější jsou stále diskotéky.

(red)
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Město uzavřelo smlouvu s Policií ČR

Potravinové poukázky se nedají
prohrát v automatech ...

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

■ V domě na ulici Sv. Čecha
došlo 17.2. k fyzickému napa-
dení mladíka. Ke zraněnému
strážníci přivolali záchrannou
službu a pachatele napadení
zadrželi a předali policii.

■ Strážníci byli další den přivo-
láni k prodejně alkoholu ve
Starém Bohumíně. Po příjezdu
našli rozbitou výlohu a pacha-
tele vloupání, který si uvnitř
chystal věci k odcizení. Na hlíd-
ku fyzicky zaútočil a po strážní-
cích házel láhve s alkoholem.
Zloděj byl předán policii.

■ Hlídací agentura ŽDB ozná-
mila 24.2. městské policii za-
držení jednoho z pachatelů,
kteří kradli ocelové ingoty.
Druhého pachatele na útěku
pak zadrželi strážníci.

■ Čtyři pachatelé odcizili z bý-
valé hasičské zbrojnice v Pud-
lově 6 kusů velkorozměrových
tabulí plechů a několik svítidel.
Byli zajištěni městskou policií.

■ Později hlídka zjistila na Trn-
kové ulici založení černé sklád-
ky. Byly zde odložené plastové
díly z auta. Přestupce odpad
uklidil a uhradil pokutu.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

Maják 
městské policie

Spolupráce města s Policií
České republiky - Obvod-
ním oddělením Bohumín je
po léta dobrá, i když k ní ne-
bylo doposud potřeba žádné
dohody. V hodnotících zprá-
vách městské policie se pra-
videlně objevují kladná vyjá-
dření k vzájemné vstřícnosti.
Letos zastupitelé města po-
prvé schválili smlouvu o spo-
lupráci mezi městem, měst-
skou policí a Policí ČR. 

Obsahuje mimo jiné doho-
du o společném postupu při
zabezpečování veřejného po-
řádku, ochranu bezpečnosti o-
sob a majetku, dohled nad
bezpečností a plynulostí silnič-
ního provozu, prověřování 
a vyšetřování trestných činů 
a zjiš	ování jejich pachatelů.

O vzájemně dobré spoluprá-
ci svědčí i skutečnost, že 2.
března podepsal starosta Petr
Vícha darovací smlouvu na
devadesát tisíc korun na vyba-
vení služebny Obvodního od-
dělení Bohumín. Finanční dar,
který schválilo zastupitelstvo
města, převzali na radnici for-
mou podpisu darovací listiny
zástupci PČR - Územního od-
boru vnější služby (ÚOVS)
Karviná za účasti jejího ve-
doucího plukovníka Miloše
Pollaka i vedoucího obvodního
oddělení Bohumín komisaře
Martina Wastla.

František KREJZEK

Smlouvu o spolupráci města a Po-
licie ČR podepsali starosta Petr
Vícha a plukovník Miloš Pollak.

Foto: František Krejzek

Pobírají sociální dávky, ale peníze utrácejí
ve výherních automatech a videoterminá-
lech. Tento fakt potvrdila v minulých dnech
kontrola strážníků a pracovníků sociálního
odboru našeho městského úřadu v restaura-
cích a hernách. Odhalila šest hříšníků, kteří
sociální dávky utráceli při hře na automa-
tech. Město je ale nekompromisní, dávku jim
proto bude nově vyplácet v potravinových
poukazech.

»Namátkové kontroly provádí-
me za asistence strážníků mini-
málně jednou za měsíc a ve kterou-
koliv denní i noční hodinu. Chce-
me tak zabránit zneužívání sociál-
ních dávek, které jsou jako příspě-
vek na živobytí určeny primárně
na nákup potravin či oblečení pro
děti,« uvedl vedoucí sociálního
odboru radnice Daniel Ucháč.

V roce 2009 vyplatilo město
na dávce pomoci v hmotné
nouzi - příspěvku na živobytí té-
měř 12,9 milionu korun, z toho
na potravinových poukázkách téměř 1,4 milionu
korun. Letos v únoru bylo vyplaceno 482 dávek
příspěvku na živobytí za celkem 1,3 milionu ko-
run, z toho téměř 100 tisíc korun bylo v potravi-
nových poukázkách. Dohromady dostalo v úno-
ru věcnou dávku 74 domácností a průměrná vý-
še jedné poukázky byla přitom 1 284 korun. 

Město však nemůže podle zákona vyplácet
dávku v tzv. potravinách plošně všem klientům.

Vždy k této dávce musí mít pádné důvody. Po-
kud k tomu přistoupí, může mu podle zákona
vyplatit v tzv. potravinách maximálně 65 pro-
cent z dávky. »Věcnou dávku dáváme těm, kteří vy-
placenou hotovost nevyužívají tak, jak by měli. Proto
rozšiřujeme i počet lidí, kteří dostávají příspěvek na
živobytí ve formě potravinových poukázek. Věcnou
dávku vyplácíme především těm lidem, kteří by ji ji-
nak vložili do výherních automatů nebo alkoholu,«
doplnil Daniel Ucháč.

Sociální dávky ve formě po-
travinových poukazů jsou jed-
ním z opatření bohumínského
programu Nulové tolerance,
který vznikl bezprostředně po
problémech s vystěhováním
hotelových hostů bývalého ho-
telového domu, dnešní Sluneč-
nice, v roce 2005. Po této kauze
se město rozhodlo pro program
Nulové tolerance k překračová-
ní zákonů a předpisů, které se
týkají například kriminality,
hluku či znečiš	ování města.

Program se dotkl bytové i sociální politiky. 
»Může se zdát, že programem Nulové tolerance

vedeme dlouhý a marný boj, ale nesmíme v něm pře-
stat, protože poctiví a slušní lidé nesmějí doplácet na
ty, kteří systém zneužívají a kteří jsou z peněz pracu-
jících placeni. Každý se může dostat do potíží a pak je
třeba mu pomoci. Ale nikdo nesmí této pomoci zneu-
žít,« řekl starosta Petr Vícha.

Lucie BALCAROVÁ

Ilustrační foto internet



»Klimatické podmínky nám dovolily zahájit
práce 22. února na Jateční ulici, takže pokud
nedojde k velkým změnám v počasí, začneme
zde výkopy zasypávat 10. března. Potrubí má-
me navezeno také od ulice Sadové směrem ke
Koperníkově a v parku podél chodníku v Hob-
by parku. Práce na výkopech probíhají v okolí
aquacentra, kde se betonují patky pro část
nadzemního potrubí. V centru parku Petra
Bezruče jsme začali s výkopy trasy C, která od
větve "A" přivede teplo do centra, odbočkou
pro gymnázium a do areálu společnosti BM
servis. V březnu budeme souběžně pokračovat
v ulicích Československé armády, Svatopluka 
Čecha a Štefánikově.«

František KREJZEK
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Stavby po zimě opět nabraly tempo

Stavba stěny z larsenů pro bezpečnost chodců na pěší lávce.

Po dobu pokládky horkovodu není vstup do
hobby parku možný (viz str. 13).

Foto na stránce: František Krejzek

Chodníky v parku, pod nimiž se pokládá horkovodní potrubí, budou mít po dokončení nové povrchy. 

Nový skřečoňský most
Po částečném odtěžení zeminy původní-

ho nájezdu od ulice Jana Palacha se staví
stěna z larsenů pro bezpečnost chodců po-
hybujících se po pěší lávce. Pod ní zeje sta-
vební jáma do hloubky více než deseti
metrů. Stejná situace je na opačné straně
pěšího chodníku do Skřečoně. V těchto
místech budou stát základy dvou pylonů,
na kterých bude zavěšena a podepřena
mostní konstrukce .

rozdělovacího uzlu v prostoru ulice Na
Hrázi bude uložena větev A, která povede
parkem Petra Bezruče podélně. U teniso-
vých kurtů se z ní oddělí větev C, která
pravoúhle odbočí směrem k pomníku pad-
lým a dále k ulici Jana Palacha a po jejím
překřížení se vnoří mezi zástavbu.

Stavbyvedoucí Rostislav Horák k postu-
pu prací na pokládce horkovodu říká:

»Nejprve začneme se spodní stavbou ze
strany od Bohumína a teprve potom budeme
pokračovat na skřečoňské straně. Tam je to
závislé na překládce potoka. V polovině břez-
na začneme s pilotáží,« říká stavbyvedoucí
prováděcí firmy Firesta Martin Mohler.
Podle jeho slov rozjezd stavby mostu už
nemůže nic přerušit, případné mrazy se
prací nedotknou. Problémy nejsou ani 
s financováním, stavbyvedoucí Mohler 
k tomu dodává: »Tahle stavba je financována
velmi dobře a peníze na ni jsou.« Firma nemá
časový skluz a termín dokončení zatím zů-
stává v původních relacích, to znamená
přelom července a srpna příštího roku.

Horkovod zasáhl i do parku
Cedule na bráně do hobby parku upo-

zorňuje, že dětské hřiště s prolézačkami
bude do 30. června uzavřeno. Důvodem je
stavba horkovodu, který bude položen
pod parkovými cestičkami. Směrem od

Sníh ve městě zmizel a hned nato se rozjely práce, které v lednu přerušily mrazy 
a závěje. V parku Petra Bezruče souběžně s regenerací probíhá pokládka horkovo-
du, v blízkosti aquacentra pokračují práce na navážce dálničního přivaděče a v oko-
lí bývalého mostu přes železniční kolejiště se začíná situace rychle měnit.

a k t u á l n ě
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Je pondělí ráno. Do mé kan-
celáře vstupuje paní veterinář-
ka a nechává mi na stole výzvu
na modernizaci psího útulku.
Stejná výzva zůstává ležet na
stolech dalších mých kolegů.
Paní veterinářka má pravdu.
Nároky na kvalitu lidského ži-
vota se zvyšují a stejně je tomu
s životem psím. Psí bezdomov-
ci nejsou v době silných mrazů
v teple a se zamrzáním vody 
v psím útulku je skutečně pro-
blém. »DĚLEJTE S TÍM NĚ-
CO!«, čtu ve výzvě a taky se
zde dočítám, že jako zaměstna-
nec úřadu jsem spoluzodpo-
vědný za tento stav.

Je úterý dopoledne o čtrnáct
dní později. V týmu pro rozvoj
města je jedním z bodů pro-

gramu »nové umístění útulku
pro psy«. Psí útulek v bývalých
kasárnách v Šunychlu je na
soukromém pozemku a jeho
modernizace
zde nepřichází
v úvahu. Proto
se v týmu zamýšlíme nad výbě-
rem nové lokality pro vybudo-
vání modernějšího psího útul-
ku se zateplenými kotci a s pří-
vodem vody, který v mrazech
nezamrzne. Návrhů je nejmé-
ně sedm, ale žádný ideální.
Najít vhodné umístění útulku,
kde nevznikne nový problém 
a nové stížnosti na štěkot psů,
bude během na dlouhou tra	.
Z jednání odcházím spokojen
jen částečně. Snažíme se hle-
dat řešení, ale obávám se, že

paní veterinářka mne a mé ko-
legy bude nadále považovat za
osoby žonglující spíše na hra-
nici veřejného týrání zvířat
pod záštitou městského úřadu,
jak uvedla ve své výzvě za-
městnancům úřadu. Věřím
ale, že vhodné místo pro mo-
dernější psí útulek se najde.
Pak bude ještě nutno přesvěd-
čit zastupitele města, aby na
nový psí útulek vyčlenili z roz-
počtu města finanční pro-

středky. Mož-
ná to bude na
úkor opravy

některých děravých cest ...
Je sobota odpoledne. Pozo-

ruji pobíhajícího pejska, který
očividně nemá pána. Vypadá
docela š	astně, není nijak vel-
ký a nikoho neohrožuje. Měst-
skou policii nevolám, psí útu-
lek je stejně přeplněný. Pozo-
ruji psa, který se stal bezdo-
movcem a uvažuji, jak k tomu
došlo. V naší zemi psi divoce 
v přírodě nežijí a i psi bezdo-
movci jsou vlastně psi domácí.
Měl pejsek svého pána a ten

ho už nechce nebo se jen za-
běhl? Nebo je už potomkem
fenky bezdomovkyně? Příčinu
nezjistím a jako u mnoha po-
dobných problémů vím, že ře-
šení a odstranění příčiny je
ještě obtížnější než řešení ná-
sledků. Nebudeme tedy pátrat
po pánovi tohoto milého pej-
ska, protože problém s odklá-
dáním psů stejně nevyřešíme.
Budeme řešit následky tohoto
stavu a hledat způsob, jak vy-
budovat plnohodnotný psí ú-
tulek. Bleskne mi ještě hlavou
myšlenka na naše bohumínské
bezdomovce trávící zimu v če-
kárně na nádraží. Kde je příči-
na tohoto lidského problému?
A jak lépe řešit jeho následky?
Rychle tuto myšlenku opouš-
tím a raději se opět zahledím
na pobíhajícího pejska.

Je pátek večer, relaxuji s ka-
marády po fotbálku u piva 
a diskutujeme o životě. Také 
o tom psím. Kamarádi se na
mě obracejí ...

Lumír MACURA, 
vedoucí organizačního odboru

Psí život aneb Tak trochu »úřednický« fejeton
Je pátek večer. Jsem příjemně unaven po fotbálku v tělo-

cvičně a sedím s kamarády v místní hospůdce na zaslouženém
pivu. Řeč se po rozboru našich fotbalových výkonů stáčí k dí-
rám na silnici. »DĚLEJTE S TÍM NĚCO!«, obracejí se na mne
spoluhráči i protihráči. Pracuji na městském úřadě, díry 
v zemi nejsou v mé kompetenci, taky vím, že zmíněná silnice 
s výtluky nepatří městu, ale komu by si kamarádi měli po-
stesknout, přece s takovou prkotinou nikam nepoběží. 

n á z o r

Stávající útulek byl zřízen 
z bývalého vojenského psince
v areálu bývalých kasáren,
současného Kovo Vesuv v Šu-
nychlu. Vlastníci areálu vyšli
městu vstříc při pronájmu po-
zemku a město postupně roz-
šířilo počet kotců na dnešních
dvacet dva. V loňském roce se
nechaly vyrobit zateplené bou-
dy a byla přijata další pracovní
síla na výpomoc pro péči o psy. 

Při letošních tuhých mra-
zech však pejskům dobře ne-
bylo. Doktorka Přibylová ve
svém volném čase našila pro
psy oblečky, ve kterých většina
psů přečkala zimní dny. Správ-
ci do kotců nanosili slámu, aby
se pejsci mohli více zahřát. 

Město má povinnost postarat
se o opuštěná a toulavá zvířata.
Musí podle finančních možnos-
tí zajiš	ovat veškerou péči. Lidé,
kteří jsou zaměstnáni v útulku,
o psy pečují s láskou, která však

psům nemůže nahradit dobré-
ho pána a domov. 

Pomocí internetových strá-
nek a inzercí se snažíme hledat
pro pejsky nové majitele, kte-
rým jejich noví čtyřnozí kama-
rádi vše vrátí bezmeznou odda-
ností a láskou. Fotogalerii na-
jdete na www.mesto-bohumin.
cz/cz/o-meste/utulek-pro-psy/.

Pokusme se všichni zabránit
nárůstu toulavých psů alespoň
tím, že se před pořízením do-
mácího mazlíčka zamyslíme
nad tím, zda budeme schopni
zajistit mu trvalou péči. Uvě-
domme si, zda si k němu bude-
me schopni vybudovat pevný
vztah, takový, aby jednou ne-
byl jedním z pejsků, odkáza-
ných čekat v psím útulku na
nového pána. Jsme to my, kdo
za ně neseme zodpovědnost.

Eva LISZOKOVÁ,
odbor životního prostředí a služeb

Najděte si psa na internetu

Chcete si vyjít s pejskem na procházku?
Zaznamenali jsme zájem občanů, kteří by byli ochotni průběžně

vyvést pejsky z útulku na procházku. Za tímto účelem byly poříze-
ny obojky, vodítka a koše. Zájemci o procházku si nyní mohou vy-
jít s pejskem z útulku. Po domluvě se správcem útulku podepíše
zájemce stručné podmínky, ve kterých se zaváže k odpovědnosti
za psa po dobu jeho držení. Bude zde rovněž přesně určena doba
držení psa. Bližší informace získáte na odboru životního prostředí
a služeb, číslo dveří A212, telefon 596 092 174 případně přímo 
v útulku, telefon 603 357 534, 733 753 865

Eva LISZOKOVÁ, odbor životního prostředí a služeb

www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/utulek-pro-psy/

Stále více se mluví o životních podmínkách psů umístěných
v útulku v Šunychlu. 

Foto: archiv města
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Posledním dílem uzavřeme naše rozhovory 
s vedoucími jednotlivých pracovních skupin
komunitního plánování ve městě. O práci
skupiny pro rodiny s dětmi hovoříme s její 

vedoucí Petrou Kalichovou.

Pracovní skupina pro rodiny s dětmi

Pracovní schůzka vedoucích skupin komunitního plánování.
Foto: archiv Bobeše

Můžete čtenářům představit 
vaši pracovní skupinu a její 
hlavní cíle?

Součástí komunitního pláno-
vání sociálních služeb města je
pracovní skupina pro rodiny 
s dětmi. Cílovou skupinou
jsou rodiče s dětmi ve věku od
narození do cca 18 let (do u-
končení studia). Je patrné, že
oblast, kterou se skupina zabý-
vá, je, vzhledem k počtu rodin
ve městě, značně obsáhlá. Pro-
blematika se samozřejmě ještě
dále specifikuje podle věku dí-
těte v rodině apod. Hlavním
cílem skupiny je mapovat po-
čet, stav a podmínky v zaříze-
ních poskytujících služby této
cílové skupině obyvatelstva.
Dále zjistit požadavky uživate-
lů na změny v nabídce posky-
tovaných služeb, případně je-
jich další připomínky k fungo-
vání služeb v dané oblasti.
Proto jsou členy skupiny zá-
stupci mateřských center, ma-
teřských škol, základních škol,
domu dětí, odboru školství 
a sociálního odboru a samo-
zřejmě také uživatelé - rodiče 
s dětmi.

Ke kterým zařízením ve městě 
se činnost vaší skupiny vztahuje?
Jak s nimi spolupracujete?

Proces komunitního pláno-
vání je nejen prací týmovou,
tzn. v rámci skupiny, ale také
napříč mezi skupinami. Spolu-
pracovali jsme tak například
se skupinou pro zdravotně po-
stižené (mapování dostupnos-
ti pro občany se zdravotním
postižením a matky s kočárky
do veřejně přístupných míst 
a budov apod.). Rodiče s ko-
čárky pomáhali sbírat infor-
mace o dostupnosti a bezbari-
érovosti přístupu např. u léka-
řů, v kulturních a sportovních
zařízeních. 

V čem je problém při realizaci 
rehabilitace kojenců, kterou 
zatím neúspěšně prosazujete?

Jedním z cílů, který měla
skupina definován, bylo pře-

ká rehabilitace (to znamená
rehabilitační technika pro dě-
ti, které mají diagnostikovánu
odchylku od vývoje - provádí
se od raného věku miminka)
je významný prvek pro zlepše-
ní celkového psychomotoric-
kého vývoje dítěte. Jsme velmi
rádi, že je dostupná i rodičům
z Bohumína a okolí. Pokud je
dítě zařazeno do rehabilitace
včas, může mít tato terapie
velmi významný vliv na jeho
celkový další vývoj a zdravotní
stav. Nicméně rehabilitace ko-
jence je, a to zejména v počát-
cích terapie, časově, psychicky
a fyzicky nesmírně náročná,
a to jak pro dítě, tak pro rodi-
če. Pro rodiče je v té době ob-

tem prošel a ze stejných zkuše-
ností rodičů, kteří se scházejí 
v centru Bobeš ve skupině Uz-
lík. Zde si své zkušenosti vy-
měňují rodiny s dětmi se zdra-
votním problémem a mnozí 
z nich procházejí, nebo prošli
rehabilitací. Všichni se shodli,
že jeden z faktorů, který může
jejich snahu nalomit a cvičení
ukončit, je ztížená dostupnost
rehabilitace. Většina rodičů je
totiž zařazena na rehabilitaci
umístěnou v nemocnici. Po-
kud v nemocnici potřebujete
absolvovat jednorázové vyšet-
ření, nebo jste zde hospitalizo-
váni, asi dosažitelnost neřeší-
te. Pokud sem však máte do-
cházet i několikrát týdně, je si-

místění provozu rehabilitační-
ho oddělení pro kojence z pro-
stor nemocnice do centra měs-
ta. Průběh jednání o této pro-
blematice a argumenty jednot-
livých zastoupených stran by
vydaly na jeden samostatný
článek.

Proto ve zkratce alespoň
nejpodstatnější fakta. Kojenec-

rovským zklamáním to, že si 
uvědomí, že jejich dítě není 
(a možná ani dále nebude) ja-
ko jiné děti. Dítě většinou na
terapii reaguje pláčem a nega-
cí. Výsledky jsou významné,
ale vyžadují opravdu dlouho-
dobý (několikaměsíční) a poc-
tivý přístup. Rodiče dojíždějí
na rehabilitaci i několikrát
týdně a cvičit musí i doma. 
A právě zde je nebezpečný
moment, který může rodiče od
dalšího cvičení odradit. Vy-
cházím z osobní zkušenosti ro-
diče, který rehabilitací s dítě-

tuace jiná. Autobus jezdí jen 
v relativně dlouhých interva-
lech a ne vždy se do něj s ko-
čárkem dostanete. Pěší trasa je
vzhledem k provozu, povětr-
nostním vlivům a vzdálenosti
náročná. Po cvičení je unave-
né jak dítě, tak rodič. Rehabi-
litace je však možná také v pro-
storu polikliniky. Proto jsme
jednali s nemocnicí o tom, aby
zde mohla docházet všechna
miminka. Prozatímním výsled-
kem jednání byl příslib nemoc-
nice, že na tuto možnost budou
rodiče při prvním, respektive
diagnostickém vyšetření upo-
zorněni a že jim bude v přípa-
dě, kdy rehabilitace v nemocni-
ci pro ně bude problematická,
umožněno rehabilitovat ve
městě. Situaci průběžně s rodi-
či konzultujeme a dotazujeme
se na jejich zkušenosti.

Když jste koncem minulého roku
navrhla zpracovat koncepci 
rodinné politiky města, měla 
jste na mysli něco konkrétního?
Jak byla vaše myšlenka přijata 
ostatními?

Jedním z úkolů komunitní-
ho plánování je také pracovat
s vizemi vývoje města, a to i na
desítky let dopředu. Sociode-
mografická prognóza pro Bo-
humín nemusí být výhledově
dobrá. Porodnost obecně kle-
sá, a tak by se každé město mě-
lo snažit udržet si na svém úze-
mí co nejvíce mladých rodin,
které by zde trvale žily, praco-
valy. »Stará města« budou mít
výhledy značně horší. Bohu-
mín má mínus také v oblasti
znečištění ovzduší. Toto může
být další důvod, proč by rodi-
ny s dětmi mohly svou bu-
doucnost vidět v jiné oblasti.
Město by tedy mělo mít zma-
povánu situaci v oblasti do-
brých i špatných příležitostí
pro rodiny s dětmi. S těmito
fakty komplexně pracovat. Za-
pracované výstupy do strate-
gických dokumentů města
jsou pak snáze použitelné i při
využití dotačních zdrojů. Jiný-
mi slovy řečeno - pokud bude
rodina s dětmi volit, zda žít 
v Bohumíně, nebo v jiném
městě, aby byl jednoznačnou
prioritou Bohumín. 

František KREJZEK
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p t á t e  s e

Ples hasičů nabídl v programu vystoupení Country přátel Ostrava. Foto: archiv SDH Kopytov

Vystoupení tanečního souboru Radost,
temperamentní country tanečky v podání
skupiny Country přátelé Ostrava, exotická
atmosféra navozená břišními tanci souboru
Orient Havířov a »půlnoční tajemství« z pro-
dukce Aleše Gembaly z Rychvaldu měl ve
svém program ples hasičů z Kopytova. 

Uskutečnil se 27. února v PZKO v Bohumíně
za velmi příjemného doprovodu kapely Duo
Monzun Bohumín pod vedením Karla Kotrže-

Poslední plesy končí sezónu

ny. Bohatou tombolu zajistili členové hasičské-
ho sboru a sponzoři Elektro Pálka, Elektro Klí-
ma, Železářství Bukovický, Elektro Gavroň, 
Orfa Nábytek, Rektis, Migo, Belfast, Ryben-
ka,Telepace, Ausys, Ham-Krám, manželé Pajur-
kovi, manželé Zlámalovi, Marta Rutková a Jiři-
na Mencnerová, Bochemie. Patří jim náš velký
dík, stejně jako všem organizačním pracovní-
kům, kteří se podíleli na zajištění pohodového
průběhu plesu, kterého se zúčastnilo 116 taneč-
níků z širokého okolí. (mlyn)

»Ale pokud se tak děje s dotací
i požehnáním Evropské unie, bu-
de jistě vše v naprostém pořádku. 

Jak známo, jeden průměrně
vzrostlý listnatý strom vyprodu-
kuje za plného osvětlení zhruba
1000 litrů kyslíku za den. Jeden
hektar listnatého opadavého lesa
v podmínkách mírného pásma
vyprodukuje za rok průměrně 10
tun kyslíku. Jakým způsobem tu-
to ztrátu kyslíku v Bohumíně do-
statečně rychle nahradíme? To
zmíněný projekt patrně neřeší.
Obávám se, že tak rozsáhlé a jed-
norázové mýcení stromů a jejich
nahrazení květinovými záhonky
a keříky ty obrovské ztráty, dříve

parkem vypro-
dukovaného kys-
líku, nenahradí.

Přitom další stovky stromů
padly v posledních letech z důvo-
du výstavby dálnice, mnohé často
i zdravé stromy byly odstraněny 
v samotném středu města nebo
také na hřbitově. Nelze opomenout
ani zvýšenou těžbu dřeva v minu-
lých letech v záblatském Baginci.

Vezmeme-li navíc v úvahu sku-
tečnost, že se naše město, ne zcela
vlastní vinou, dostalo na čelní
místo v republice s největší namě-
řenou prašností, je pak taková li-
kvidace stromů přímo alarmující.
Již dnes se totiž maminky s malý-

mi dětmi neodvažují vycházet 
z domů ve dnech, kdy je dovolená
prašnost několikanásobně pře-
kročena. Nepovede i tato regene-
race parku nakonec k trvalé 
degeneraci místní populace?

Zajímalo by
mne, a jistě i na-
še spoluobčany,

kolik stromů již bylo a bude takto
pokáceno, a to nejen v parku, ale
v Bohumíně celkem a jak byl ne-
bo bude tento úbytek nahrazován
mladými stromy, i v jakém časo-
vém období.«

■ ■ ■

Požádali jsme o odpověď
na tento čtenářský dopis Ľu-
bicu Jaroňovou z odboru ži-
votního prostředí a služeb:

Město se snaží za každý vy-
kácený strom vysadit nový. Vy-
sazují se stromy při investič-
ních akcích, rozšiřuje se výsad-

ba tam, kde je to účelné a vhod-
né. Ze statistických údajů, kte-
ré město sleduje, vyplývá, že 
v roce 2007 bylo vysazeno 237
stromů a další  při investičních
akcích města. O rok později to
bylo 194 stromů, v parku Petra
Bezruče navíc 12 tisů, 86 rho-
dodendronů a 100 jiných keřů.
V loňském roce město nechalo
vysadit 163 stromů (další při
regeneraci sídliš	, Rafinérské-
ho lesíka). Při letošní obnově
parku Petra Bezruče bude za
staré, nemocné a poškozené
stromy dosazeno 113 nových.
Za čtyři roky mají »plíce měs-
ta« 707 nových, zdravých a mla-
dých stromů. Kromě města do-
plňují výsadbu také stavební
firmy na základě dohody s rad-
nicí. Stovky stromů byly vysa-
zeny například při stavbě dál-
nice a jejích přivaděčů. (red)

Regenerací parku k degeneraci populace?

p í š e t e  n á m

»Považuji za velké štěstí, že jsem si v letošním Oku č. 3 přečetl
článek o regeneraci parku Petra Bezruče, nebo� ze stávajících akti-
vit při mýcení stromů a kladení teplovodního potrubí jsem si nebyl
zcela jist, zda se zde nejedná přímo o trestnou činnost, vždy� dřevo
je dnes tak vyhledávaný artikl,« píše ve svém dopise Ivo Štěrba 
a pokračuje:

Je to normální 
topit pražci?

»Dobrý den! Jak dlouho 
bude naše radnice tolerovat 
v městských částech Bohumína
nesnesitelné prostředí, vytvá-
řené některými majiteli rodin-
ných domků? Taková inverze 
z kouřících komínů už tu dlou-
ho nebyla,« píše ve svém do-
pise rozzlobený čtenář a po-
kračuje:

Bydlím v městské části Skřečoň
a ze tří stran našeho rodinného
domu mám sousedy, kteří vypou-
štějí nesnesitelné množství černé-
ho kouře. Topí totiž dřevěnými
pražci. Nečekají, až bude tma,
aby je nebylo vidět, ale znečis�ují
životní prostředí ostatním obča-
nům už i přes den. Stačí se podí-
vat, jak to ve Skřečoni funguje.

Je třeba nespokojit se s tím, že
vláda k dnešnímu dni nic nepřija-
la. Než ta se rozhoupe, my tu již
nebudeme! Sežere nás rakovina.
Doporučuji radním, až zase poje-
dou na objíž�ku na kolech, a� se
projdou v zimě po městských čás-
tech. Viděl jsem nedávno v ostrav-
ské televizi, jakým způsobem stej-
ný problém vyřešili městští radní
tuším v Ostravě-Radvanicích.

(Dokončení na str. 14)
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Anketa o využití volné plochy u Billy

Oko chválí dům na hlavní silnici
Dům na ulici 1. máje 121 ve Skřečoni před a po opravě. Objekt

soukromého vlastníka v nedávné době prošel generální opravou
a hlavní tah na Karvinou opět o něco víc ožil a zkrásněl. 

Foto: archiv města, František Krejzek

Stavební odbor připravuje studii využití volné
plochy naproti supermarketu Billa u kruhového 
objezdu (v místě, kde dříve stávalo divadlo Osvěta - 

na snímku z archivu města vpravo).

Jedná se o pohledově a pro-
vozně exponovanou lokalitu 
v centru města. Specifický pro-
stor mezi Rafinérským lesíkem
s rekreačně-sportovní funkcí,
sídlištěm Svatopluka Čecha 
s funkcí obytnou, autobusovým
nádražím a supermarketem Bil-
la (dopravně-obchodní funkce)
má bezprostřední návaznost na
centrum Nového Bohumína. 
Z těchto důvodů jde o jedineč-
ný prostor ve městě. 

Na webových stránkách měs-
ta (www.mesto-bohumin.cz) je
nyní umístěna anketa s otázka-
mi o dalším využití této volné
plochy. Nabízí se ji využít pro
parkování, rozšíření veřejné ze-
leně nebo k výstavbě občanské
vybavenosti. Stavební odbor
sbírá podněty a nápady k nové-
mu využití. Do 19. března máte
možnost hlasovat i vy a ovlivnit
tak dění v našem městě. 

Jan PRZECZEK, 
stavební odbor

V minulém roce jsme připomínali výmě-
nu řidičských průkazů, které byly vydávány
od 1. ledna 1994 do konce roku 2000. Lhů-
ta pro jejich výměnu končí posledním
dnem tohoto roku. 

Ovšem statistiky vedené o těchto výměnách
stále říkají to samé: zase to necháváme na po-
slední chvíli. Počet dosud vyměněných řidič-
ských průkazů totiž neodpovídá takovému
průběhu, aby před koncem roku byla schopna
Státní tiskárna cenin (kde se ŘP vyrábí) po-
krýt všechny žádosti o výměnu. Podle poslední statistiky stále zbývá
vyměnit v celé České republice 878 934 řidičských průkazů a z to-

hoto počtu se to týká 2 777 řidičů z Bohumína
a Rychvaldu. 

Nečekejte tedy na prosincové fronty a na-
vštivte v pondělí či středu v úředních hodinách
odbor dopravy MěÚ Bohumín, nebo si dohod-
něte na tel. čísle 596 092 207 návštěvu v jiném
termínu. Veškeré informace lze získat na webo-
vé stránce MD ČR www.vymentesiridicak.cz.

A co k výměně potřebujete? Jednu fotografii,
starý řidičský průkaz a doklad totožnosti. Vý-
měna je bezplatná (pokud je měněný ŘP nepo-

škozen anebo se do něj nezapisují měnící se údaje - jako například
změna příjmení). Pavel VAVREČKA, vedoucí odboru dopravy

S výměnou řidičských průkazů neotálejte



ZŠ v Pudlově a ZŠ Čs. armády se pyšní upravenými a vzhlednými školními dvory
a podnikatelé ve zrenovovaném Domě služeb mohli znovu začít své 
»podnikatelské story«.
Další městské domy plastovými okny a fasádami se zaskvěly nově
a na etapy započala také oprava poškozené kaple v Kopytově,
na U3V prvních 38 úspěšných a nadšených seniorů promovalo
a město zatopeným obcím na Novojičínsku finančně pomáhalo.
Pro zájemce o plavbu meandry řeky Odry byla půjčovna loděk zřízena
a miliontým návštěvníkem od otevření aquacentra se stala z Karviné žena,
na Léto-kruzích v plenéru Starého Bohumína skupina nadšenců malovala
a lávka přes kolejiště u nádraží ČD se kulturní památkou stala.
Rekordní »Tříkrálová sbírka« ve městě 113 tis. Kč - to byla paráda,
ve stacionáři Salome vznikla pro děti atypická »Želví zahrada«,
vyšla zdařilá naučná publikace »Meandry řeky Odry«,
ve které vedle textové části lze vidět barevná fota flóry i fauny - ba i bobry.
Vznikl dětský koutek v Nové Vsi, jež vybudovala z D47 stavební četa

a taneční soubor Radost a Impuls přivezl zlatou medaili 
z mistrovství světa,
podařil se také neobvyklý a zajímavý čin,
byla pokřtěna nová vlaková souprava City Elefant 
názvem »Bohumín«.
Ale slavilo se také velice: 780 let si připomenuly 
Záblatí a Vrbice,
85 let ZŠ Masarykova a dobrovolní hasiči z Kopytova
a 10 let Bobeš - Centrum mladé rodiny 
a T.I.K. - městské televizní noviny.
Takže jediné, co občanům vadí a co ani příští rok nepřestane,
je všemi možnými, by� potřebnými akcemi, město rozkopané:
rozestavěná dálnice, přivaděč, mosty, kabely optické
a k tomu kladení potrubí horkovodu pro CZT 
z Dětmarovic - to vše je hektické. 
Musíme vydržet a nervat si vlasy 
a věřit, že po jejich dokončení nastanou příjemnější časy!

(red)
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Verši ozdobená kronika města Bohumína

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (57)

Hnízdí nejen na stojatých
vodách, ale i kolem potoků 
a řek, někdy i daleko od vody.
Létá velmi rychle; samičku na
jaře pronásledují často dva 
i více kačerů (v myslivecké
mluvě tzv. řadění kachen).
Hnízdo si staví v hustých po-
rostech na březích a na ostrův-
cích, ale také v dutinách, v ci-
zích hnízdech na stromech, či
dokonce na plochých stře-
chách. U Heřmanického ryb-
níka jsme nalezli kachnu hníz-
dící v dutině dubu asi 7,5 m
nad zemí, ale v zahraničí bylo

zdokumentováno hnízdo umís-
těné ve výšce 32,5 m. Snůška
obsahuje 7 až 11 vajec, často
však zanáší do jednoho hnízda
i více samic, takže můžeme na-
lézt v jednom hnízdě až 20 va-
jec. První kachny vyvádějí mlá-
�ata už koncem dubna.

Stav kachen divokých se 
v Evropě odhaduje asi na dva
milióny, ačkoli jsou na zimo-
vištích v jižní Evropě bezo-
hledně loveny. U nás myslivci
doplňují stavy březňaček vy-
pouštěním odchovaných ka-
chňat. Kachny divoké jsou

všežravci - živí se vodními 
a pobřežními rostlinami, ko-
řínky, semeny, plži, červy a
pulci. V mírných zimách patří
bohumínský úsek Odry k jejím
nejvýznamnějším zimovištím 

v celém Moravskoslezském
kraji. Dne 19. ledna 2003 jsme
zde napočítali celkem 5 až 
6 000 zimujících nebo přeletu-
jících jedinců.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Kachna divoká, nazývaná také březňačka, je naší nejhojnější
kachnou a pro myslivce hospodářsky nejdůležitějším druhem
vodního ptactva. Obývá celou Evropu, od nížin až po horské ob-
lasti. V Česku žije 30 až 60 000 hnízdních párů. Ve střední Evro-
pě také početně zimuje, u nás přibližně 100 až 300 000 jedinců.

Kroniku města již téměř deset let píše městský kronikář 
Zdeněk Veselý. Kopie každého ročníku můžete vidět na webo-
vých stránkách města, originál je uložen na radnici. 

Raritou dnes již málo viděnou je skutečnost, že kronikář píše list
po listu ručně a text dokládá autentickými fotografiemi nejen z ar-
chivu městských novin. Každoročně je jeho kronika doplněna epi-
logem, ve kterém shrnuje ve verších nejdůležitější události uplynu-
lého roku. A tak vám můžeme dneska představit závěrečné veršo-
vané shrnutí kroniky města za rok 2009. Posu�te sami, jak věrně se
Zdeňku Veselému podařilo zachytit běh času.

Co říci závěrem k právě uplynulému 2009 roku,
krize již dolehla, ale ještě to nebylo na slzu v oku,
sice i v Bohumíně se zvýšila nezaměstnanost na počet (přes 13 %),
však městu se přesto dařilo úspěšně plnit schválený rozpočet.
Ve Starém Bohumíně se dokončila výstavba polyfunkčního domu
a napojení ulice Slezské na starý most do Polska se podařilo k tomu,

Ručně psanou kroniku města vede již léta Zdeněk Veselý. Foto: František Krejzek
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Bohumínská atletika vychovává mistry ČR

u tyče. Ale desetiboj je opravdu přitažlivý. 
V hale se jedná o sedmiboj, který je o něco
jednodušší a méně silově namáhavý. Venku
dělám desetiboj a disciplíny, které uvnitř
nejdou - disk, oštěp,  běhy jiných distancí.

Co z desetiboje vám nejvíc sedí - kromě tyče?
Asi dálka, ale právě  kvůli ní mám zmiňo-

vané bolesti nohou, takže je možné, že bu-
du muset přejít na jinou techniku skoku.
No a pak lze získat hodně bodů v bězích.

A jak dlouho se tyči prioritně věnujete?
Začal jsem před dvěma lety a vystřídal

hodně trenérů. Začínal jsem s Jirkou Sala-
monem, později s učitelem na základní

škole s Albínem Skalíkem, v Opavě jsem
skákal s Jiřím Lesákem. Pak se do Bohu-
mína přistěhoval Martin Kysela. Ten má
naskákáno něco kolem 575 centimetrů.
Jezdili jsme spolu do Ostravy, kde jsem 
udělal největší kvalitativní skok.

Jak je to u vás s trenéry te�? Kdo na vás má
největší vliv?

Trénuje mě stále Karel Hasník, ale mám
trenéra ze sportovního gymnázia v Ostra-
vě, který se mi věnuje ve skoku o tyči. Vět-
šinou mají vícebojaři více trenérů a každý
je specializován na jiné disciplíny.

Takže to střídáte, jednou tyč, jednou desetiboj?
V desetiboji se pohybuji mezi dorosten-

ci v první republikové pětce, na mistrov-
ství Moravy a Slezska jsem vyhrál. Na re-
publikové mistrovství jsem nemohl, pro-
tože jsem měl angínu. Myslím, že jsem
mohl být třetí, možná i druhý. V nastáva-
jící sezóně se chci zúčastnit mistrovství re-
publiky v desetiboji i v tyčce.

Zlatá medaile na krku mistra republiky 
Michala Stuchlíka. Foto: František Krejzek

p ř e d s t a v u j e m e Jste stále členem Atletického klubu Bohumín?
Závodím v jednotlivcích za Bohumín,

ale připravuje se hostování ve Vítkovi-
cích. Mohu jim ještě rok pomoci v doro-
stenecké kategorii. Je tam hodně dobrých
borců. Minulý rok jsem hostoval v Opavě,
pro tento rok to budou Vítkovice. V bo-
humínské atletice chci zůstat ještě dlouho.

Studujete v Ostravě na sportovním gymnáziu?
Po prázdninách jsem tam začal, ale vrá-

til jsem se do Bohumína a studuji na zdej-
ším gymnáziu, doma je doma.

Kdy začínáte trénovat venku?
Když zmizí sníh. Pak je 1. května běžec-

ká soutěž ve Frýdku-Místku, následuje
Běh ulicemi města v Bohumíně a už se ne-
zastavím.

Kolik medailí vám už doma visí?
Tři zlaté z mistrovství republiky - dvě za

tyč a jednu z devítiboje ve starších žácích.
Dvě bronzové z haly - za tyč a za sedmiboj.

Účast na soutěžích stojí peníze. Máte sponzo-
ry nebo to platí oddíl?

Dopravu a ubytování platí oddíl, občas
dostanu něco ze sportovních center za vý-
konnost. Ty většinou utratím za sportovní
výbavu.

A jaké máte pro letošek cíle?
Mládežnické olympijské hry v Singapu-

ru. Na tyč je tam limit 480 centimetrů.
Musel bych hodně trénovat, ale přede-
vším doléčit nohu.

Pak je třeba začít makat. Evropa začíná
výběrovým kolem v Moskvě někdy v čer-
vnu a pak následuje Singapur. No a samo-
zřejmě co nejlepší umístění na obou ven-
kovních republikových soutěžích.

František KREJZEK

Atletický klub Bohumín se může v posledních letech chlubit velmi dobrými vý-
sledky. Daří se práce s mládeží, která přináší ovoce. Mezi jmény, která se dostala do
vrcholového sportu v kategorii žáků a dorostenců, jsou Michal Stuchlík, Ondřej
Chylek, Martin Perutka, Michal Heczko nebo Kateřina Perutková. Někteří už 
»vyletěli z hnízda«atletického klubu - Lukáš Halaj, Ondřej Kratochvíl nebo Ladislav
Svoboda. Novopečeného halového mistra republiky dorostu ve skoku o tyči pro
rok 2010 Michala Stuchlíka jsem pozval do redakce k rozhovoru.

Na mistrovství republiky jste překonal svůj 
osobní rekord o 21 centimetrů. To je obrovský
posun ve výkonu!

Na trénincích jsem piloval nedokonalý
zvrat, který mi bránil v lepších výkonech.
A také jsem přešel na tvrdší tyč, která mě
kopne víc nahoru, a to předpokládá mít
při rozběhu větší rychlost. Já jsem se v po-
slední době potýkal s bolestmi nohy, které
mě trápí už od loňska. Ale na mistrovství
republiky jako zázrakem zmizely a mohl
jsem se pořádně rozběhnout.

Začal jste se sportem už jako malý kluk?
Ve druhé třídě jsem se celé dva dny díval

na mistrovství světa v atletice na deseti-
boj, kde vyhrál Roman Šebrle. Líbilo se mi
to a pak jsem začal pomalu trénovat.

Co cítíte při pádu z výšky téměř pěti metrů?
Většinou to nevnímám, soustře�uji se

na skok, ale je to super pocit. Když se dí-
vám na la	ku a ona zůstane na místě, to je
pak krásný pocit.

Když koukám na skok o tyči, hrozím se vždy
toho, aby se někdo při pádu nenabodl ...

Stává se to, ale spíše tyčkaři odhodí tyč,
takže se jim nic nepřihodí. Častěji při roz-
běhu špatně zasunou tyč do šuplíku a ta
tyčkaře kopne. To už jsem zažil a není to
vůbec nic příjemného. Nebo to může od-
hodit kamkoliv mimo doskočiště při špat-
ně odraženém pokusu. A taky se stává, že
se tyč zlomí.

Tyč vám jde excelentně, ale soutěžíte taky 
v desetiboji. To je nádherná disciplína, vlastně
deset nádherných disciplín. Čemu dáváte
přednost?

Pokud mi to půjde, rád bych dělal deseti-
boj. To záleží také na tom, jestli ještě vyrostu
a dostatečně zesílím. Pokud ne, tak zůstanu
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v ý s l e d k y

ČSSD ví, jak vyřešit
zlepšení ovzduší!

Zveřejňujeme dopis Štěpá-
na Bogacze, který je reakcí
na článek Josefa Plášila »Jak
zlepšit čistotu ovzduší ve měs-
tě«, otištěný v Oku č. 4 na
straně 14 v rubrice »Politika«
a také odpověď autora zmí-
něného článku.

Štěpán Bogacz píše:
»Pane Plášile,
závěr vašeho článku o tom, jak

zlepšit čistotu ovzduší ve městě,
mne nadzvedl ze židle. Udivuje
mne, že ČSSD ví, jak daný stav
zlepšit, ale jeho řešení podmiňuje
vítězstvím ve volbách. Podle mé-
ho soudu to hraničí s vydíráním.
Zřejmě Vám více záleží na vý-
sledku voleb, než na životním
prostředí. Měl byste se alespoň
občanům města omluvit.

■ ■ ■

Josef Plášil, předseda MO
ČSSD Bohumín, na výše uve-
dený dopis odpovídá:

Vážený pane,
opatření na zlepšení čistoty 

ovzduší je nutné přijmout přede-
vším v oblasti novelizace zákonů
a vyhlášek, protože současná le-
gislativa neumožňuje realizovat
účinné zásahy u znečiš�ovatelů.
Životní prostředí je pro ČSSD
jedním z hlavních pilířů progra-
mu. V minulých letech naši po-
slanci a Moravskoslezský kraj,
který rovněž využil svou zákono-
dárnou iniciativu, opakovaně 
a prozatím neúspěšně předkládali
návrhy na novely zákonů a vy-
hlášek, které by umožnily situaci
řešit. Za tři roky vlády s Mirkem
Topolánkem v čele se v této oblas-
ti bohužel neudělalo nic, stejně
jako předtím osm let na úrovni
kraje v čele s ODS a Evženem
Tošenovským. Ti už tedy ukázali,
že životní prostředí jejich priori-
tou není. Proto jsem v závěru své-
ho článku vyzval k podpoře ve
volbách, abychom byli schopni
příslušné zákony prosadit.

Vítězní střelci Jan Hlásnik (vle-
vo) a Jakub Sedlák s poháry za
prvenství ve sportovní střelbě.

Foto: Radim Hejna

Dalším úspěchem našich
sportovních střelců byla Vel-
ká cena sportovně střelecké-
ho klubu Policie Ostrava,
která se konala 28. února za
účasti 32 střelců Moravsko-
slezského kraje. 

Naši dva střelci vybojovali
první místa ve svých kategori-
ích. V mužské zvítězil Jan
Hlásnik nástřelem 560 bodů,
v kategorii dorostenců obsadil
rovněž první místo Jakub Sed-
lák nástřelem 370 bodů. (jah)

Dvě bohumínská vítězství ve střelbě 

Dvě osmičlenná družstva šachistů Viktorie
Bohumín si po ročním působení v nižších
soutěžích znovu vybojovala účast na vyšší 
úrovni, a to zcela přesvědčivým způsobem
start - cíl.

Družstvo A v okresním přeboru získalo všech
27 možných bodů z 9 utkání. Celkem sehrálo 72
zápasů (8 hráčů x 9 utkání), z toho 49 naši hráči
vyhráli, 17 remizovali a prohráli jen 6, což je té-
měř 80% úspěšnost. Tento skvělý výsledek po-
souvá naše družstvo zpět do krajské soutěže pro

Famózní sezóna našich šachistů
sezonu 2010/2011. Družstvo B získalo rovněž
všech 21 možných bodů ze 7 utkání. Z 56 zápasů
(8 hráčů x 7 utkání) bylo 36 vítězných, 15 remíz
a jen 5 partií prohráli, což je téměř 78% úspěš-
nost. I tento pěkný výsledek znamená zpětný
postup do Okresního přeboru v nové sezoně.

Přístup všech hráčů základních sestav i ná-
hradníků k utkáním byl příkladný a zodpovědný
a zasluhuje pochvalu. Hráčský kolektiv se stabi-
lizoval, ale přesto zveme všechny příznivce ša-
chu do našich řad.

Ladislav CHROBOČEK

Košíkářům se daří
Naši basketbalisté odehráli

na domácí palubovce další ut-
kání druhé části soutěže. Ten-
tokrát měli za soupeře druž-
stvo BK Lipník nad Bečvou,
které skončilo v olomoucké
skupině na 2. místě.

Naši hráči podali velmi dobrý
výkon od začátku utkání a v po-
ločase vedli 37:19. I ve dru-
hém poločase pokračovali ve
svižném tempu a s velkou chu-
tí zvítězili 87:38. Velmi dobře
zahrál Jan Sikora, který dobře
doskakoval i střílel. Body: Zi-
embinski V. 26, Sikora J. 16,
Arabasz J. 13, Jakovidis F. 10. 

Další zápasy odehrají naši
košíkáři 18.3. ve Vítkovicích 
a doma 29.3. od 19.30 hodin
proti BK Karviná. Přij�te je
povzbudit! (jz)

k r á t c e

Cvičení na půlmíči
bosu

Masarykova škola nabídla
svou tělocvičnu novince ve
cvičení, která komplexně posi-
luje svaly celého těla. Od za-
čátku března probíhá cvičení
na půlmíči bosu ve středy od
18 do 19 hodin nebo od 19 do
20 hodin. Cvičení zpevňuje
šlachy a vazy, zajistí lepší koor-
dinaci pohybu, držení těla 
a má pozitivní vliv na kardio-
vaskulární systém a redukci
tuku. Je však nutno se objed-
nat pomocí SMS zprávy na te-
lefonním čísle 604 621 951 ne-
bo mailem na petra.brisudo-
va@ seznam.cz. Další informa-
ce najdete na www. cvicimepila-
tes. webzdarma.cz.

Poskytujete i vy cvičení pro
veřejnost a máte zájem v na-

šich novinách tuto službu bez-
platně nabídnout? Zašlete in-
formaci do redakce na adresu
oko@mubo.cz do konce břez-
na a v Oku číslo 7 zveřejníme
přehled sportovních možností
ve městě. (red)

Cykloturistické 
výlety začínají 21.3.

Seriál cyklistických výletů
Nebude-li pršet se v letošním
roce již brzy rozjede do krajiny.
První projíž�ka je plánována
na 21. března do country měs-
tečka na trase Bohumín - Cha-
lupki - Zabelków - Gorzyce -
Osiny - country městečko - Czy-
źowice - Rogów - Olza - Zabel-
ków - Bohumín. Délka je asi
40 km. Zájemci o pokračování
seriálu výletů mohou zaslat svou
e-mailovou adresu na safrata.
cyklo@centrum.cz a rozpisy
akcí budou dostávat vždy tý-
den před pořádáním. (šaf)

d o p i s y

Hobby park do
července uzavřen

Po dobu realizace stavby
Centrální zásobování tep-
lem a dětského dopravní-
ho hřiště je hobby park do
30.6.2010 pro veřejnost
uzavřen.  (red)
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Každým rokem se zvyšuje počet sportov-
ních i kulturních subjektů, které po městě žá-
dají příspěvek na činnost nebo pořádání akcí
až do výše 50 procent celkových nákladů. Sko-
ro se chce říci, že už tyto subjekty štědrost bo-
humínské radnice berou jako samozřejmost.

Absolutně nepolemizuji o tom, že taková pod-
pora je správná. Město je tu přece od toho, aby
klubům, oddílům a různým spolkům, jež se sta-
rají o volnočasové aktivity nerozmanitějších
skupin obyvatel Bohumína, v je-
jich činnosti vydatně pomáhalo.
Přesto se mi při opakovaných
návštěvách takových akcí vkrádala do hlavy jed-
na a tatáž myšlenka, zda i ostatní návštěvníci vě-
dí, že z  rozpočtu města přišla na uspořádání ne
nepodstatná finanční dotace?

Samozřejmě se najdou subjekty, které pove-
dené akce pořádají i bez participace města. A ta-
ké se občas setkáte s tím, že město je výrazně 
uváděno jako partner klubu, oddílu, spolku, ne-
bo alespoň jimi pořádané akce. Ovšem po po-
sledních zkušenostech mám za to, že řada z vás
by velice často na první pohled mezi akcí s podí-
lem města a bez něj nepoznala rozdíl. Důvod je
prostý. Organizátoři už si asi zvykli, že město ne-
ní tak důsledné v dokladování toho, jakým způ-
sobem bylo při akci propagováno. A to je škoda.

Až nepříjemně často jsem se při sportovních
akcích za hranicemi našeho města setkával s ná-
zorem, že v Bohumíně je určitě sport na druhé
koleji. A ono se to na první pohled opravdu mů-

že zdát. Žádný z místních oddílů a klubů v médii
bedlivěji sledovaných sportech nepatří k české
špičce. Když jsem se ale pustil s lidmi, neznalý-
mi bohumínského prostředí, do debaty o tom,
kolik financí město na činnost a pořádání akcí
poskytuje, ti se pak nestačili divit. Město na-
vzdory tomu, jak se o sportovní a kulturní sub-
jekty stará, je prostě málo vidět…

Co s tím? Nemyslím si, že by se te� vše mělo od
základu měnit a úředníci z odboru školství, kultu-

ry a sportu by měli začít kontro-
lovat, zda vůbec bylo město jako
partner daného subjektu nebo

akce propagováno. Ani není cílem všude přitlou-
kat cedule s nápisem, že činnost klubu nebo akci
financovalo město, jak to mají ve zvyku vyžado-
vat úředníci, odpovědní za dotace z Evropské 
unie. Tohle přece není o kontrole, to je o lidech.

Možná je to naivní myšlenka, ale přesto mi
stojí za těch pár řádků. Skutečně děláte vše, aby
město při vaší akci nebo činnosti bylo vidět?
Umíte si představit, že byste dotaci z rozpočtu
města nedostali? Neohrozilo by to vaši činnost
nebo případné uskutečnění akce? Jak by se asi
příště zachoval partner vašeho klubu, oddílu ne-
bo sdružení, pokud by až tak nebyl spokojen 
s propagací svého jména nebo značky? Třeba si
každý z vás, kdo zažádal o městskou dotaci na
činnost nebo akci pro letošní rok, sáhne do svě-
domí a na propagaci města nezapomene. Přece
to za tu podporu stojí.

Igor BRUZL, člen ČSSD, zastupitel města

n á z o r

Štědrost radnice přece není samozřejmost

ŽDB Group letos oslaví 125. narozeniny
Akciová společnost ŽDB

Group letos dosáhne význam-
ného kulatého jubilea, kdy 
v listopadu 2010 oslaví 125.
výročí od svého založení. 

Již roku 1885 berlínští pod-
nikatelé Albert Hahn a Hein-
rich Eisner spustili výrobu ply-
nových trubek svařovaných na
tupo. Po výstavbě haly a mon-
táži strojního zařízení byla
vlastní produkce zahájena 2.
listopadu 1885. Při založení
podniku sehrálo roli několik
důležitých faktorů. V blízkosti
byla umístěna železnice, která
tvořila významný dopravní 
uzel. Nedaleko se nacházelo
několik hutních podniků jako
byly Třinecké nebo Vítkovické
železárny a také ostravsko-
karvinský revír s mnoha čer-
nouhelnými doly. Svou úlohu
hrál i dostatek levné pracovní
síly v širokém okolí. Rozvoj
podniku tedy na sebe nene-
chal dlouho čekat. 

Dlouhou historii společnos-
ti provázela léta úspěšná, mé-
ně úspěšná i krizová. Rovněž
loňský rok byl díky celosvěto-
vé hospodářské krizi velmi ob-
tížný a pro společnost by se dal
stručně charakterizovat jako
»rok změn«. Vedení společ-
nosti realizovalo veškeré po-
třebné kroky a opatření, díky
kterým se podařilo celou situa-

ci velice dobře zvládnout a fir-
mu zotavit. Do roku 2010, ve
kterém společnost slaví již 125
let od svého založení, ŽDB
Group vstupuje jako optimali-
zovaná, dobře připravená a sta-
bilizovaná. 

V současné době jsou aktivi-
ty společnosti diverzifikovány
do tří základních pilířů podni-
kání, a to slévárenství, dráto-

venství a hutnictví. Sléváren-
ství se zaměřuje na výrobu
prvků tepelné techniky. Obor
drátovenství produkuje tažené
ocelové dráty, kordy do pneu-
matik automobilů, ocelová la-
na, kovové tkaniny, pružiny 
a průvlaky. Hutnictví se zabý-
vá výrobou za tepla válcova-
ných profilů a poskytuje služ-
by recyklace.

Akciová společnost ŽDB
Group je spolu se společnost-
mi Bonatrans Group a Kovo-
svit MAS součástí finanční
skupiny KKCG, konkrétně je-
jího holdingu KKCG Industry,
který zastřešuje aktivity skupi-
ny v průmyslové oblasti.

V souvislosti s tímto krás-
ným výročím chceme v průbě-
hu celého roku čtenářům
OKA přiblížit jednotlivé výro-
by a závody akciové společnos-
ti. Těšit se můžete rovněž na
soutěžní kvíz vážící se k histo-
rii firmy.

Petra WODECKÁ

Nejstarší snímek rourovny Alberta Hahna z roku 1885. V něm nahoře 
oficiální logo rourovny Alberta Hahna z roku 1886, které bylo používáno
do roku 1945. Foto: archiv ŽDB Group

Je to normální 
topit pražci?

(Dokončení ze str. 9)
Proškolili městské strážníky, dali
jim k dispozici pomůcku k určení
barvy kouře a poslali je pěšky do
terénu, aby ve skutečnosti zjistili,
čím lidé v rodinných domcích to-
pí. Nemuseli jít dovnitř, stačilo se
podívat na komíny a pozvat si
před branku majitele. Proč to 
u nás nemůže být podobné? Měst-
ská policie projíždí kolem našich
domků a nic se neděje. Pošlete je
na obchůzky do našich ulic! (jab)

■ ■ ■

Odpověď ředitele městské
police Karla Vacha, kterému
byla stížnost předána:

Takové věci řešíme poměrně
často na základě stížnosti lidí.
Upozorňujeme pak majitele
domků, že svým způsobem to-
pení obtěžují okolí a sousedy.
Neřešíme tyto případy jako
přestupky, ale lidem pouze do-
mlouváme. Nemůžeme si vy-
nucovat na základě nepříjem-
ného kouře vstup do rodin-
ných domků. Někteří občané
nám sami ukážou, čím topí.
Kontrolu neděláme plošně, ale
na základě podnětů občanů.
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Zbytečné předvolební dostihy
Ve sněmovně několik týdnů probíhal spor 
o vrácení mateřské na úroveň loňského roku.
Mohou se tedy maminky těšit na vyšší příjem? 

Možná. Neuplynul ani den od schválení
novely a pravice již přišla s nápadem, jak
pomocí zákonných lhůt zablokovat pře-
hlasování očekávaného senátního a prezi-
dentského veta před volbami. ODS tvrdí,
že návrhy zákonů vrácené Senátem či pre-
zidentem nelze na mimořádných schůzích
projednávat. A svolání řádné schůze na
květen, kdy již nebyla plánována, organi-
začním výborem při nepřítomnosti člena
za KDU-ČSL neprošlo. Všechno to přeta-
hování jsme si ovšem mohli ušetřit. Již při
projednávání tzv. Janotova balíčku komu-
nisté navrhovali vypuštění bodu snižující-
ho mateřskou. Tehdy je ovšem podpořilo
pouze devět sociálních demokratů a jeden
lidovec. Náhle se tyto strany probraly 
a před volbami pořádají dostihy, kdo bude
mít větší zásluhy o vrácení mateřské na
původní úroveň. 

Dramatické dozvuky rozhodnutí o tzv. 
Janotově balíčku se projevily i v přípravě stávky 

v dopravě. Považujete to také za vydírání, jak
znělo v prohlášeních pravicových politiků? 

Považuji za dobré, že se lidé dokáží 
bránit proti snižování své životní úrovně.
A o to při vyšším zdanění tzv. benefitů jde.
Chápu, že pravici by se líbilo, kdyby všich-
ni sklonili hlavu a přijímali všechna její

rozhodnutí bez jakéhokoli odporu. A že se
stávky dotýkají jiných lidí? Kdyby neměly
dopad na život v zemi, nikdo by je vážně
nebral. Tak jako některé »umírněné« pro-
testy učitelů, kteří sice neprobírali se žáky
látku, ale ani je neposlali domů. Smysl ta-
kové »stávky« mi uniká. Ale abych nekřiv-
dila pravici, tzv. Janotův balíček schválily
na podzim loňského roku kromě KSČM
všechny ostatní strany zastoupené ve sně-
movně, tedy vedle ODS i ČSSD, KDU-
ČSL a SZ. Nedivím se, že stále více lidem 
s nízkými a průměrnými příjmy se ale ne-
chce platit za krizi, kterou nezpůsobili. 

p o l i t i k a

Řada českých politiků
se stále dívá skrz prsty
na Mezinárodní den
žen, který je od roku
1975 i oficiálně uzna-
ným svátkem OSN. 
Co byste jim vzkázala? 

A	 se přestanou 
účelově vymlouvat,
že Mezinárodní den žen je »zprofanova-
ný« svátek. Ve skutečnosti se jim nechce
řešit praktickou nerovnoprávnost mužů 
a žen v řadě oblastí. V prohlášení, které
jsem k 8. březnu vydala jako předsedkyně
komise žen při Světové odborové federaci,
mimo jiné připomínám přetrvávající ne-
rovnost v platech či vysokou nezaměstna-
nost žen. Přála bych si, aby se zvýšil podíl
žen i v politice. Ve volebním roce 2010 
k tomu mají voliči velkou příležitost. 

Děkuji za rozhovor a za MěV KSČM se
připojuji s přáním všeho nejlepšího našim 
ženám k MDŽ.

Jiří STRNAD, předseda 

Rozhovor s poslankyní Parlamentu ČR za KSČM Miladou Halíkovou 

Naším cílem je a vždy byl spo-
kojený občan, nikdy jsme nesli-
bovali nemožné a pokaždé jsme
se snažili náš volební program
splnit. Jistěže nelze vždy vyho-
vět všem požadavkům, k něče-
mu nemá obec kompetence 
a také finance jsou omezené,
jakkoliv město dobře a transpa-
rentně hospodaří, bez zadluže-
ní naší budoucnosti. Spoustu
věcí již v Bohumíně za ta léta
máme. Čistírnu odpadních
vod, jejíž neexistence omezova-
la jakoukoliv výstavbu. Patnáct
let dáváme veškeré vybrané ná-
jemné zpět do bytového fondu
a stav domů se pomalu, ale jistě
zlepšuje. Byty jsou díky licita-
cím pro slušné nájemníky rych-
le dostupné a nikomu neprodá-
me střechu nad hlavou. Naší
chloubou jsou opravené a vy-
bavené školy. Centrum a kino
již nedělají ostudu, a přesto se

rovnoměrně mění i městské
části. Rozšířila se obchodní sí	
a máme i bazén. Nesrovnatelný
s minulostí je stav cest a chod-
níků. Sice se  te� na nich pode-
psala tuhá zima
spolu s výstav-
bou teplovodu
a dálnice, ale i to se spraví. 

Je stále co zlepšovat. O to se
budeme snažit i v příštím vo-
lební období. Brzy představí-
me konkrétní volební pro-
gram. A uděláme vše pro to, 
abychom jej opět splnili a ne-
zklamali důvěru, pokud ji opět
od voličů dostaneme.

A jaké tedy budou priority
sociální demokracie v Bohu-
míně v letech 2011 - 2014?

Především spokojené bydle-
ní beze strachu z prodeje bytů
někomu jinému než nájemní-
kům. Vyměníme všechna okna
do dvou let. Ani koruna z ná-

jemného nepůjde jinam než
zpět do bydlení. Zlevní teplo.
Zaměříme se i na zvelebení
okolí domů.

Neumíme ovlivnit ovzduší 
z Ostravska a Polska, o to víc
budeme čistit cesty a chodní-
ky, sázet zeleň, podporovat ve-
řejnou ekologičtější dopravu,
spolupracovat s bohumínský-
mi podniky na zlepšování 

životního pro-
středí.

Všestranné
vzdělávání dětí od nejmenších
až po středoškoláky je budouc-
ností města. Pro bohumínské
zastupitele všech stran bylo
vždy na prvním místě. Stejně
jako podpora zdravotnictví 
a naší nemocnice. Bude tomu
tak i nadále. 

Budeme opět podporovat
aktivní trávení volného času
pro všechny generace, kulturu
a sport ve všech formách 
a občanská sdružení.

Zaměstnanost zajiš	ují dobře
fungující podniky a podnikate-
lé, bezpečnost zase Policie ČR.
To z pozice města nemůžeme

dost dobře ovlivnit. I tak se bu-
deme opět snažit pomoci. Pod-
nikatelskému prostředí vytvá-
řet rychlý a spolehlivý servis
na úřadě a zaručit transparent-
nost zakázek, jakou je bohužel
momentálně jinde obtížné na-
jít. Zaměstnáme maximální
počet veřejně prospěšných pra-
covníků. V oblasti bezpečnosti
se PČR ve spolupráci s měst-
skou policií a s naší pomocí za-
měří na prevenci kriminality 
a také na zklidňování dopravy.

A nakonec - město se musí
rozvíjet rovnoměrně, jak cent-
rum Bohumína, tak všechny
jeho městské části. 

Občané celého Bohumína
by měli držet spolu. Stejně tak
jako chceme, aby v našem za-
stupitelstvu drželi spolu i zá-
stupci politických stran a ne-
nechali se nakazit atmosférou
parlamentu. Rozdílné názory
mějme, ale zachovejme si sluš-
nost a zdravý rozum. Uplynulá
léta dokázala, že to jde a městu
to svědčí.

Petr VÍCHA,MO ČSSD

Náš cíl: měnit věci k lepšímu!

p o l i t i k a

Před námi jsou teď volby do poslanecké sněmovny. A na
podzim budou i volby komunální, občané si budou moci opět
zvolit své zástupce na radnici. Se sociální demokracií mají své
mnohaleté zkušenosti a také mohou posoudit, jestli se Bohu-
mín za poslední roky změnil k lepšímu.
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Vzpomínky - úmrtí Čas umí vše zahojit, 
ale jsou ztráty, 

které nepřebolí nikdy...

�
17. března 

vzpomeneme 

10. výročí, 

kdy nás opustila 

paní Božena DZIEŽOVÁ. 
S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manžel Karel, 

dcera Lenka, ze	 Jirka, 

vnoučata Lukáš a Zuzka.

Najde se někdo, kdo daruje
šicí stroj pro kurzy šití?

Komunitní centrum na ulici Drátoven-
ské v Pudlově zahájilo od měsíce března
minikurzy šití, práce na počítači a kurz pro
dívky a maminky. Jak napsat životopis ne-
bo jak vyhledat pracovní nabídky na úřa-
du práce naučí počítačový kurz, který pro-
bíhá v pondělí a pátek od 10 do 11.30 ho-
din. Švadlenky mohou chodit do kurzu šití
na stroji každý pátek ve stejnou hodinu.
Naučí se základní rovné šití, např. povle-
čení do postýlek a kočárků, utěrky, zástěr-
ky na vaření atd. Jsou určeny především
mladým ženám a maminkám, ale mohou
se jich zúčastnit i muži. Zatím máme na
tento minikurz funkční pouze 1 šicí stroj,
ale chtěli bychom kapacitu kurzu rozšířit.
Obracíme se proto na veřejnost, zda by
nám nemohl někdo darovat funkční šicí
stroje. V kladném případě nás prosím
kontaktujte na telefonním čísle 596 011
722 nebo na e-mail: kc.bohumin@slez-
skadiakonie.cz. 

Úterky jsou vyhrazeny pro kurz mami-
nek a dívek (v současnosti přednášky pro
ženy na témata, která je budou zajímat,
později začnou lekce vaření). Přij�te nás
navštívit, jste srdečně vítáni.

Linda ONDRUŠOVÁ, Kanaan

Vše na čas umírá,
jen stopy Tvé lásky 

zůstávají.

�
19. března 

vzpomeneme 

5. smutné výročí úmrtí

pana Jiřího SUCHORY. 

Vzpomíná manželka Ludmila

s rodinou.

Prázdný je domov, 
smutno je v něm, cestič-

ka k hřbitovu zůstala
jen. Čas plyne dál, 

nevrátí co vzal, 
jen bolestné vzpomínky

nám zanechal.

21. března 

vzpomeneme první

smutné výročí úmrtí 

pana Leonarda VAVŘÍČKA. 

S láskou vzpomíná manželka Irena, 

synové Ivo a Vlá�a s rodinami 

a ostatní příbuzní.

Už je tomu dva roky, 
ale Tvá smrt je stále 
stejně neuvěřitelná!

�
17. března vzpomeneme

2. smutné výročí úmrtí

mého manžela 

a našeho tatínka 

pana Emila WOLFA
ze Záblatí. 

S láskou vzpomínají manželka Emilie 

a dcery Jana a Věra s rodinami.

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

ten nikdy nezapomene.

17. března uplynou 

4 roky od chvíle, 

kdy nás opustil 

pan Ing. Leo
BARTEČEK. 

S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka Libuše,

vnučka Kateřinka, pravnučka Klaudinka,

dcera Marcela a Ivo.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

�
9. února jsme 

vzpomněli 10. výročí 

úmrtí našeho tatínka 

a manžela 

pana Reinholda ŠULY. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manželka Marie a děti.

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

nikdy nezapomene.
16. března 

vzpomeneme nedožité

50. narozeniny 

pana Zdeňka
DROBNIAKA 

a zároveň si 25. března připomeneme 

1. výročí jeho úmrtí. 

Stále vzpomínají manželka Jana, 

syn Lukáš a dcery Lucie a Zdeňka.

Sonografické vyšetření dětských kyčlí
Na podzim loňského roku zahájila provoz nová ortopedická am-

bulance Karvinské hornické nemocnice a. s. v prostorách chirur-
gické ambulance I, pavilon D Bohumínské městské nemocnice. 

Připomínáme, že od 1. ledna se upravily v této ambulanci ordinační
hodiny. V úterý od 9 do 13 hodin ordinuje MUDr. Petr Groman a ve

čtvrtek od 8 do 12 hodin MUDr. Ondrej Krempaský.
Ambulance poskytuje standardní ortopedické služby a ortopedická konsilia na odděle-

ních. Od 1. března provádí MUDr. Ondrej Krempaský také sonografické vyšetření dět-
ských kyčlí, a to ve čtvrtek od 12 do 13 hodin.

V ambulanci funguje objednávkový systém. Objednávky jsou přijímány na telefonním
čísle 596 096 849 (chirurgická ambulance I). Je vhodné, aby se pacient prokázal doporu-
čením praktického lékaře či specialisty, pokud má rentgenové vyšetření, taktéž by měl
předložit rentgenový snímek. Simona SZELIGOVÁ, BMN a.s.

Noví občánci 
našeho města 

Do pamětní knihy města Bohumína
byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

Sofie Anastazovská ● Beno Bloksch
● Adriana Danišová ● Marián Dýčka ●

Kryštof Hanák ● Jan Horváth ● Denis 
Ježíšek ● Dominik Koch ● Alex Oliver 
Koláček ● Sofia Kováčová ● Adam Makow-
ski ● Matyas Meniar ● Tomáš Neudert
● Marie Papugová ● Ester Pietrová ● Jan
Sláma ● Lucie Solichová ● Timea Štefková
● Alžběta Weberová ● Kateřina Wolková.

Lucie FAJKUSOVÁ, matrikářka

p í š e t e  n á m
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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 stav. parcely
v N. Bohumíně od 1 000 - 4 000
m2, IS na hranici pozemků, ce-
na dohodou, ✆ 773 676 786.

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

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

i n z e r c e ● Byt 0+1 s lodžií pronajmu
nebo odprodám do osob. vl., 
✆ 736 228 883.

● 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.

● 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.

● Pronajmu 1+0 ve St. Bo-
humíně, část. zař., po renov.,
✆ 603 750 560.

● TJ Sokol Rychvald hledá
správce tenisových kurtů,
info na ✆ 602 674 785.

● Prodám stavební poze-
mek v Bohumíně-Skřečoni
o výměře 1250 m2. ✆ 732 538
562 nebo 777 812 425.

● Pronajmu dr. 0+1 v Boh.,
ul. Sv. Čecha. Pěkný, nezař.,
vana, obklady, žaluzie. Volný
ihned, kauce. ✆ 736 690 078.

● Malby, nátěry i opravy
po výměně oken, ✆ 739 805
500 nonstop.

● Prodám družst. byt 1+1
na Sv. Čecha v původním sta-

vu - pěkný, zachovalý, ✆ 605
306 226.

● Prodám dr. byt 3+1 Sv.

Čecha, 2. p., po revitalizaci,

✆ 605 756 902.

● Prodám okrasnou zahra-
du se zahr. domkem na ul. 

P. Cingra, není v likvidaci ani

v exekuci, cena dohodou, 

✆ 737 757 896.

● Pronajmu byt 2+1, zař. 

obýv. pokoj, Štefánikova 1147,

✆ 721 460 581.

● Prodám rod. dům v Bohu-

míně-Pudlově, ✆ 731 749 690.

● Pronajmu kancelář v ob-

jektu bývalých kasáren, cena

dohodou, info ✆ 602 714 416.

Ceny inzerce v OKU (s DPH)

p r a v i d e l n é  p r o g r a m y

■ 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

Informace o podmínkách 
a cenách inzerce 

získáte v redakci OKA 
na tel.: 596 092 282 nebo na

www.mesto-bohumin.cz/
cz/zpravodajstvi/mestske-

noviny-oko/.

Mateřské centrum Bobeš
■ Pondělí v 16 hodin Tygříci, pro rodiče 
s dětmi od 18 měsíců; v 17.15 hodin Bar-
vička, pro rodiče s dětmi od 18 měsíců. 

■ Úterý v 9 hodin Koťata, pro rodiče s dět-
mi od 10 do 18 měsíců; v 16.15 hodin Vese-
lá notička, pro rodiče s dětmi od cca 2 let. 

■ Čtvrtek v 9.15 hodin Berušky. Cvičení
pro maminky s kojenci od narození do cca 10 měsíců. 

■ Pátek v 15.30 hodin Babyenglish. Výuka angličtiny pro nej-
menší děti. 

Rodinné centrum Slůně
■ Pondělí v 10 hodin Tvůrčí dílnička ro-
dičů s dětmi; v 16 hodin novinka Pilates
po porodu s miminky (pouze na tel. ob-
jednání); od 17.15 do 18.15 hodin a od
18.30 do 19.30 hodin Pilates.
■ Úterý v 18 hodin Angličtina pro mámy;
liché úterý od 15.30 hodin Cvičení kojenců a batolat.
■ Středa v 9 hodin Předškolka; od 9.30 hodin Cvičení rodičů 
s dětmi, velká tělocvična DDM; v 15 hodin Hrátky s angličtinou
pro děti od 4 let; od 16 do 17 hodin Cvičení a povídání pro tě-
hulky; v 18 hodin Tai-chi.
■ Čtvrtek v 15.30 hodin Tanečky pro neposedné dětičky od 3,5
let; od 17.15 do 18.15 hodin, od 18.15 do 19.15 hodin Pilates; kaž-
dý poslední čtvrtek v měsíci Veselé zpívání u klavíru.



18 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  5 / 2 0 0 9

NNeejjvvěěttššíí  vvýýbběěrr  aa  nneejjrryycchhlleejjššíí  ddooddáánníí  vvoozzůů  RReennaauulltt..
AAuuttoosseett  CCeennttrruumm,,  kkoonncceessiioonnáářř  RReennaauulltt.. wwwwww..aauuttoosseett..cczz  



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

KAM V BOHUMÍNĚ?
K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ do 14.3. 50 LET ZNAČKY BONATRANS. Výroba že-
lezničních dvojkolí v Bohumíně aneb 50 let  v obra-
zech, foyer kina K3.

■ 15. až 31. 3. JARO V K3. Fotografie účastníků kurzu
fotografování, foyer kina K3.

■ 13.3. v 17 hodin a 14.3. v 15 a 18 hodin KONCERT
TANEČNÍCH SKUPIN RADOST A IMPULS.
■ 20.3. od 8 do 17 hodin VELIKONOČNÍ JARMARK.
Ukázky řemesel a lidové tvorby, pletení pomlázek, díl-
nička, malování a zdobení vajíček i soutěže s velikonoč-
ní tématikou pro děti. Folklórní soubor Vrtek, Cimbá-
lovka Vrzuška Vratimov, harmonikář Eda Rakus, zvířát-
ka a na 80 prodejců. Pro děti je na náměstí připraveno
divadlo Křesadlo s pohádkami: Velikonoce se zajíčky
od 10 hodin a Vodníčkové jaro od 14.15 hodin. V kině
se bude promítat animovaný film pro děti O Zoufálkovi
od 9, 11, 13 a 15 hodin, vstupné na film je 30 Kč. 

■ 21.3. od 10 hodin LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA plná
písniček o tom, jak se z otrhaných loupežníků stali řádní
lidé. Hraje amatérské divadlo Harlekýn Karviná, 50 Kč.

■ 24.3. od 19 hodin JUMPING DRUMS. Koncertní
show bubeníků, ukázka autorských skladeb inspirova-
ných japonským národním souborem bubeníků KODO,
ale i brazilskou, africkou, rockovou a taneční hudbou,
120 Kč (v předprodeji 20 Kč).

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 203.

■ do 31. 3. MALBA, KRESBA, GRAFIKA. Výtvarný klub
DDM Bohumín Škorpion představuje svá díla.

■ do 31. 3. PREVENCE 112. Informační výstava Sboru
dobrovolných hasičů Kopytov, která je zaměřena na
prevenci protipožární ochrany.

■ 6. a 7.3. od 9 do 19 hodin NUMEROLOGIE. Jak po-
chopit a zvládat principy života prostřednictvím ener-
gií z čísel a tarotových archetypů data svého narození?
Mgr. Marie Janšová, délka 4 dny, studovna knihovny,
2100 Kč.  Navazující část - víkend září. 

■ 11.3. od 17 hodin POVÍDKY OD LOVECKÉHO KRBU.
Beseda se spisovatelem, novinářem a publicistou Ště-
pánem Neuwirthem o jeho tvorbě, která je věnována
přírodní próze. Po skončení besedy autogramiáda, stu-
dovna, 30 Kč.

■ 18.3. od 13 hodin NERUŠIT, ČTU SI! Výtvarná dílnič-
ka se soutěží o nejvtipnější visačku na kliku na téma
»Čtu si«, dětské oddělení. 

■ 20. a 21.3. od 9 do 16.30 hodin FENG SHUI. Smys-
lem je porozumět zákonitostem proudění energie v pří-
rodě a naučit se použít tato pravidla ve svém obytném
prostoru, který je obrazem našeho života.  Svatava Tjo-
kordová, studovna knihovny, 2100 Kč/víkend.Navazu-
jící část v dubnu a květnu 2010. Přihlášky a informace
o kurzech numerologie a feng shui v kině K3 Bohumín,
kultura@k3bohumin.cz, mobil: 731 130 717.

■ 25.3. od 10 hodin KLUB KNIHOMILNÍK. Křížovky,
kvízy a spousta zajímavostí ze světa, dětské oddělení.  
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■ 25.3. od 17 hodin DATOVÉ SCHRÁNKY. Odborná
přednáška a školení pro podnikatele na téma datových
schránek a legislativy, studovna, 30 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN

■ 11.3. v 19 hodin KAWASAKIHO RŮŽE. Film ČR,
2009, přístupný, 65 Kč.

■ 15.3. v 19 hodin NA CHVÍLI SVOBODNÍ. Filmový
klub -  Rakousko, Francie, Turecko, 2008, 65 Kč, člen
FK 55 Kč.

■ 18. - 19.3. v 19 hodin FAME - CESTA ZA SLÁVOU. Ta-
neční muzikál USA, 2009, přístupný, 70 Kč.

■ 20.3. v  9, 11, 13 a 15 hodin PŘÍBĚH O ZOUFÁLKO-
VI. Animovaný, dobrodružný film Velká Británie, USA,
2008, české znění, 30 Kč.

■ 20. - 21.3. v 19 hodin NA VELIKOSTI NEZÁLEŽÍ.
Sportovní komedie Izrael, Francie, Německo, 2009, 70 Kč.

■ 25. - 26.3. v 19 hodin 2BOBULE. Česká komedie
2009, přístupný, 65 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ do 23.3. od 15 do 18 hodin ERROR. Společná výsta-
va Jany Tesaříkové (obrazy) a Petra Kišky (fotografie).
Vždy v úterý a ve čtvrtek. 

■ 12.3. od 18 hodin ZPÍVÁME A HRAJEME NA KYTA-
RU. Klub u létající ryby - hudební večer ostravského ky-
taristy a písničkáře Igora Jelínka a jeho hosta.

■ 14.3., 21.3. od 14 hodin KURZ KRESBY A MALBY 
s Jirkou Gregerem. Klub u létající ryby.

■ 17.3., 24.3. od 15.30 do 16.30 hodin JÓGA NA ŽID-
LÍCH. Nenáročné cviky pod vedením cvičitelky jógy,
vhodné i pro seniory a méně pohyblivé. 

■ 20.3. MARYŠKA JEDE DO ZEBRZYDOWIC. Účast na
festivalu jídla a velikonočních zvyků v polských Zebrzy-
dowicích. 

■ 20.3. od 17 hodin ACADEMIA FILM OLOMOUC 
V MARYŠCE. Klub u létající ryby - 46. ročník meziná-
rodního festivalu populárně-vědeckých a dokumentár-
ních filmů Academia film Olomouc částečně zavítá také
do Bohumína. 

■ 25.3. v 17.30 hodin SEŠLI SE DVA. Vernisáž a výsta-
va fotografa Jana Fedorowicze a malíře Pavla Šostoka
(oba Bohumín). K vidění vždy v úterý a ve čtvrtek od 15
do 18 hodin.

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.

■ 18.3. od 10 hodin Beseda s psycholožkou: JAK REA-
GOVAT NA DĚTSKÝ VZDOR? RC Slůně.

■ 20.3. od 15.30 hodin VÍKENDOVÉ SLŮNĚ. RC Slůně.

■ 25.3. v 10 hodin ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU. RC Slůně.

■ 25.3. v 10.45 hodin Beseda: JAK PŘIPRAVIT DÍTĚ
NA VSTUP DO MŠ. RC Slůně.

Přehled pravidelných programů CMR Bobeš a RC Slůně
najdete na str.17.

OSTATNÍ KULTURA

■ 13.3. od 16 do 20 hodin KLUBOVÁ ČAJKA. Chceš? …
zastavit se, dát si (teplý!) čaj, pokecat nebo jen tak re-
laxovat po náročném týdnu ve škole? Od 18 hodin zají-
mavý pokec s hostem na téma: »Světlo a tma«.

■ 14.3. v 8.30 hodin MLÁDEŽNICKÉ BOHOSLUŽBY.
Bohoslužba v evangelickém kostele pro mladé.

■ Každé pondělí od 15 do 16 hodin POKEC IN 
ENGLISH! (orientace ve městě, nakupování, restaura-
ce, návštěva lékaře, nahlášení ztráty, cestování. To vše
v angličtině!) V modré budově vedle Parku Chopina,
pouze 25 Kč/hodinu (příspěvek na materiály), maxi-
mální počet ve skupině je 6 lidí!

SPORT

■ Každé úterý od 9.30 hodin CVIČENÍ A DÍLNIČKA RO-
DIČŮ S DĚTMI od 18 měsíců do tří let. Sál sokolovny 
v Záblatí. � Monika Macurová, ☎ 604 958 456.

■ 14.3. v 16 hodin AEROBIC. Sokolovna Záblatí. �
Pavla Skokanová, ☎ 731 130 665.

■ 15.3. , 22.3. v 18.30 hodin PILATES. RC Slůně.

■ 17.3., 24.3. v 18 hodin TAI-CHI. Cvičení, RC Slůně.

■ 18.3. , 25.3. v 18.15 hodin PILATES. RC Slůně.

■ 21.3. v 9 hodin S ŠAFRATOU DO COUNTRY MĚS-
TEČKA. Zahájení cyklistické sezóny.

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



Maškarní rej dětí 
ve Starém Bohumíně

Díky výbornému kolektivu mateřské školy ve Sta-
rém Bohumíně jsme se mohli zúčastnit »prvního
maškarního reje« našich dětí. Za nápad uspořádat jej
ve zdejší základní škole bych chtěla poděkovat jak
kolektivu školky, tak školy. Je to jediné místo ve Sta-
rém Bohumíně, kde se dá taková akce uspořádat.
Myslím, že spokojenost našich dětí, které měly mož-
nost zatančit si s Míšou Růžičkovou, byla vidět na je-
jich rozzářených očích a úsměvech na tvářích. Kaž-
dý, kdo byl vyčerpaný z tance, měl možnost využít
občerstvení v podobě výborných zákusků, chlebíčků
a koláčků. Nechyběla ani káva, čaj a hlavně mlsky
pro děti a překvapení schované do »štěstíčka«. Tou-
to cestou bych ještě jednou chtěla poděkovat celému
kolektivu mateřské školy za přípravu této akce. 

Text a foto: Helena FREITHOVÁ
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V Kanaanu se učí
děti hygieně

Nízkoprahové zařízení Kanaan pořáda-
lo 18. února přednášku na téma hygiena 
a zdraví. Při ní se děti postupně seznámily
se zásadami hygieny, například s postu-
pem při čištění zubů, nutností mytí rukou
nejen po WC i pravidelného sprchování.
Společně s pracovníky Kanaanu si názor-
ně vyzkoušely, jak při mytí zubů a ostatní
hygieně postupovat. Dětem se čištění zu-
bů líbilo a slíbily, že si je také budou pravi-
delně čistit. Přednáška měla velký úspěch
především u malých dětí, které si návyky
osobní hygieny teprve osvojují. Do bu-
doucna počítáme s pravidelností takových
přednášek. Silvia RONTÓOVÁ

Příměstský tábor 
se spoustou zábavy

Dům dětí a mládeže nabídl o jarních

prázdninách hned dvě příležitosti pro dě-

ti. O táboru v Návsí píšeme jinde v tomto

čísle. Dětem, které zůstaly ve městě, se 

na celý týden otevřely všechny herny a zá-

bavy v budově domu dětí i mimo ni.

Tělocvična nabídla badminton, florbal 

a další sportovní vyžití, o dvě patra výš bě-

žely počítače pro milovníky digitálních

her, děvčata se snažila o taneční pohyby za

body na taneční desce řízené počítačem.

Pokud se zábava neodehrávala v budově,

určitě jste děti mohli najít na bowlingu, 

v bazénu nebo u oběda, který byl součástí

celodenního pobytu. Děti se za pět dnů

jarních prázdnin pořádně vyřádily a te�

už zase sedí ve školních lavicích. (red)
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