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Usedli k šicím strojům, aby pomohli druhým

Foto: Pavel Čempěl

Instalace nového rouškomatu v prodejně Lidl. Bude zde po celou dobu, kdy bude platit povinné nošení roušek.

Bohumínští dobrovolníci už ušili a rozdali více než sedm tisíc látkových roušek. Zdarma
jsou ochranné prostředky k mání prostřednictvím »rouškovníků«. Jeden funguje u centra sociálních služeb (CSS), druhý u fotbalového hřiště v Záblatí. Nově k nim 9. dubna
přibyla další možnost – rouškomat. Nachází se v prodejně Lidl a vydává kvalitní ručně
šité roušky za padesátikorunu.
„Rouškomat pojme 550 roušek. Budeme jej
denně doplňovat. V nabídce jsou tři druhy, pro
dospělé i děti. Platit je možné pouze bezhotovostně, tedy kartou. Výtěžek půjde na provoz našeho
centra,“ sdělila ředitelka CSS Petra Chalupová.
Centru vyšel velmi ochotně vstříc provozovatel

automatů, který přístroj na cukrovinky přizpůsobil novému účelu, a také Lidl. Prostor v prodejně poskytl bezplatně.
Pracovníci CSS od půlky března vyrobili
a roznesli téměř 2 500 roušek. Dalších 1 200
k distribuci dodali dobrovolníci. Právě jejich vý-

robky, co kus, to originál, se k potřebným dostávají nejčastěji prostřednictvím rouškovníku. Ten
CSS umisťuje denně od 10 hodin ke vchodu
v Masarykově ulici. „V prvních dvou týdnech byl
zájem o roušky obrovský, stovka kusů zmizela
z rouškovníku do deseti minut. Teď už chodí spíše
jednotlivci,“ popsala Chalupová a dodala, že do
placeného automatu naopak putují »standardizované« roušky z nově nakoupeného materiálu,
které šijí pracovnice CSS.
Další rouškovník zřídili obyvatelé v Záblatí.
Zásobují jej místní hasiči, sokolové, fotbalisté,
komise pro městskou část i další dobrovolníci.
Během prvního týdne si z něj místní i přespolní
odnesli téměř tisíc roušek. Do šití se v Bohumíně
dále pustily členky klubu seniorů či ženy ze spolku Alma mater. K šicím strojům zasedli také
zástupci místní vietnamské komunity. Bohumínské roušky putovaly ke zdravotníkům, policistům, hasičům, důchodcům, řidičům hromadných prostředků, prodavačkám, pošťačkám
a dalším.
Všechny dobrovolníky nelze ani vyjmenovat.
Jisté je, že ochranných pomůcek v Bohumíně
vzniklo a ještě vznikne mnohem víc. „Bohumíňáci za všech okolností táhnou za jeden provaz. A v dobách krize je to vidět nejvíc. Skláním
se před všemi dobrovolníky, kteří se obětavě pustili do šití roušek pro ostatní. Patří jim za to naše
obrovské poděkování. Jsem na ně opravdu pyšný,“
vzkázal všem švadlenkám a krejčím starosta
Lucie BALCAROVÁ
Petr Vícha.

Nouzový stav mnohé vzal, ale může i hodně dát
Ctihodní občané města Bohumína, už několik let pravidelně přispívám kratičkým
slůvkem na Štědrý den, kdy se scházíme na náměstí. Je to radostná chvíle, kterou
vzájemně sdílíte. Slova snad ani nejsou potřebná, neboť atmosféra sama je postačující. Letos se k vám obracím touto cestou v době velikonoční a zároveň v období, které
je pro všechny údobím nesčetných omezení stylu života, na který jsme si přivykli.
Jaké to jsou Velikonoce? Bez trhu, bez pomlázky.
Někdy příliš lpíme na svých právech a neodmyslitelných nárocích, často bez povinností
a odpovědnosti. Mnohdy smysl života vidíme
v hledání příjemností, pohodlí a zábavy i za
cenu přehlížení spoluobčanů a někdy i členů
vlastní rodiny. Abychom v dravé společnosti
něco znamenali, cíleně jsme relativizovali pravidla slušnosti, tradic a dobrého chování. Hodně
nám tedy tento »válečný stav« v době nákazy
vzal. Zároveň však můžeme z oné doby hodně
pozitivního vytěžit. Zájem a touhu po hodnotách pro nás opravdu podstatných a zájem
o druhé s objevováním jejich důstojnosti, potřebami a kvalitami.
Teď se nám všichni schovali pod roušky. Na
ulici dávám větší pozor, abych snad neobešel bez

pozdravu někoho známého. Mnohokrát jsem se
spletl, domnívaje se, že zdravím známého. A výsledek? Vlastně se nenašel nikdo »cizí«, protože
na pozdrav odpověděli všichni.
Slýcháme někdy až laciná slova povzbuzení:
„To přejde, bude to dobré. Všechno bude jako
dřív.“ Z celého srdce to všem přeji také, ale chtěl
bych mnohem více. Není to nemožné, neboť už
teď vidím, jak můžeme do budoucnosti vyjít.
S neostříhanými, neobarvenými vlasy a neopečovanou pletí, s vrásčitou tváří, která ovšem
zrcadlí pochopení a starostlivost. S rukama i domácnostmi svítícími čistotou, byť ne v novém
značkovém oblečení. S touhou vyběhnout ze
»zákopů« ven a s někým se setkat. Dívat se navzájem do očí a nacházet skrze ně hlubinu po-

kladu srdce. Budeme zase umět chutně uvařit
doma a přitom neplýtvat jídlem. Budeme si pamatovat, že lékař a zdravotní sestra, prodavač
a popelář si zaslouží větší potlesk než boxer
a fotbalista. Že dobrého učitele displej nenahradí, protože dobrým příkladem přitahuje k poznání. Budeme umět nejen spíchnout roušky,
které byly vzácnější než šaty podle nejnovější
módy, ale také zašít montérky, aniž bychom je
hned vyhodili.
A jako teď i nadále budeme lépe chápat, že
celý život je krásný - když i dnes jsme naživu.
Budeme mít jistotou, že některé situace zvládneme jen společně, že být s rodinou je vynikající
devizou a společné zvládnuté práce pro ty nejbližší nás naplňují hrdostí.
Moc vás všechny zdravím a jako kněz se také
denně za vás modlím. Když se zdánlivě absolutní samozřejmost stala tak vratkou, věřím, že
s boží pomocí můžeme vstupovat do světa vděčností, který si zajisté zamilujeme. Bude to
lepší.



Pavel CIESLAR,
římskokatolický farář, Nový Bohumín

Redakci Oka můžete kontaktovat e-mailem oko@mubo.cz, cempel.pavel@mubo.cz nebo telefonicky 731 130 672.
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Vše staré musí pryč, vzniká chodník zcela nový
využívaný objekt koupit, zdemolovat a vybudovat
chodník ve standardní šíří. Bohužel vlastník domečku nasadil tak absurdně přemrštěnou cenu, že
město od záměru výkupu upustilo. Proto se mu
nyní i nový chodník musí vyhnout.
V blízkosti křižovatky ve tvaru »T« u železárenského mostu v budoucnu vznikne v režii SSMSK
přechod pro chodce. Město už k němu s předstihem položilo základy. „Postavili jsme výložníky na
osvětlení a udělali snížené obruby v místě přechodu,“
uvedl Roman Pak z městského odboru životního
prostředí a služeb s tím, že samotný přechod vznikne až po rekonstrukci krajské silnice. Tato roky
připravovaná akce se ovšem zkomplikovala. Kraj
počátkem roku oznámil, že opravu vozovky a opěrné zdi ve svahu u potoka odkládá. Nemá na ni finance. Zatím není zřejmé, jak dlouhý odklad bude
a zda jej ovlivní současná mimořádná situace.

Začala rekonstrukce vytížené
Lidické ulice, která si vyžádá
částečné omezení provozu.
Foto: Pavel Čempěl



Pavel ČEMPĚL

V Lidické ulici se musí šoféři nějaký čas obrnit trpělivostí. Začala tady rekonstrukce chodníku, a protože těžká technika musí nejprve odstranit starý povrch, provoz v ulici je svedený do jednoho pruhu a řídí jej semafory. Práce se týkají 800 metrů chodníku, který čeká
kompletní renovace. Město za ni zaplatí 1,8 milionu.
Už loni vložil Bohumín do modernizace ulice
1,75 milionu, když nechal vyměnit pětadvacet starých pouličních lamp a nahradil je moderními
ledkovými. Nyní se město pustilo do obnovy chodníku. Vše staré, popraskaný asfalt, obrubníky
i žulové kostky půjdou pryč. V podstatě vznikne
chodník zcela nový. Ten má ve správě Bohumín,
ovšem silnice patří kraji. Podle podmínek Správy

silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK) proto
město vybuduje v úseku nové silniční obruby a betonové ležaté přídlažby. Ve finále pak asfaltéři položí v celé délce nový živičný povrch. Chodník má
být hotový do prázdnin.
V jednom místě je stávající chodník poměrně
úzký, protože do něj zasahuje cihlový drážní domek. Radnice měla zájem situaci řešit. Chtěla ne-

Pohled na epidemii z perspektivy Rumunska
Jsem velice rád, že Bohumín řídí v těžkých dobách tým, který se umí za své město
postavit a dlouhodobě ví, jak pomoci svým občanům. A jsem také rád, že se může
opřít o armádu dobrovolníků, hasičů, policistů, o neúnavné prodavačky… prostě
o Bohumíňáky.
Narodil jsem se a vyrůstal v Bohumíně. V polovině devadesátých let jsem se vydal »do světa«, ale dění v Bohumíně pečlivě sleduji, ať už
jsem coby zaměstnanec Ministerstva zahraničních věcí kdekoliv. Od loňska pracuji na české
ambasádě v Bukurešti jako ekonomický diplomat. Nyní mě nejčastěji kontaktují zoufalí čeští
podnikatelé, kteří hledají obchodní kontakty,
nápady, jak v Rumunsku zůstat, uchytit se. Bude
to pro všechny složité období. Kolegové diplomaté pak pomáhají uvízlým českým občanům.
Mnozí z těchto »trosečníků« v Rumunsku pracují, mají rodiny a nalézt jim cestu, jak se dostat
do Česka, je stále složitější.
V době epidemie jsme zde zavření, nevycházíme z bytů a kanceláří. Ochranné pomůcky
jsou při rychlých nákupech absolutní samozřej-

mostí. Pomůcky si zajišťujeme svépomocí, šijí
se roušky, nakupují rukavice. Nákup omýváme
dezinfekcí, kterou si sami vyrábíme. Zásobování
obchodů je zatím plynulé, potíže lze ale v krátké
době očekávat z důvodu blokování volného obchodu. Pohraniční režim je nepřehledný. Vyjít
do ulic lze pouze s písemným prohlášením, kam
jdete, proč tam jdete. Vyplněné formuláře policie a vojsko důsledně kontrolují.
Rumunsko dostává během epidemie těžkou
lekci. Letecké spojení se zhroutilo, státní hranice jsou obtížně průchodné. Důležité body obsadilo vojsko. Z nemocnice ve města Sucava na
severovýchodě Rumunska se stává ohnisko nákazy, narůstá psychóza strachu a nejistoty. Ale
co je nejhorší – rumunské zdravotnictví stálo
před kolapsem už před epidemií. Teď se dostává

do pozice, kterou dlouhodobě samo nemůže
zvládnout, byť se rumunská vláda velice snaží.
Zažil jsem zde ošetření na poliklinice. Na jedné
straně erudovaný lékařský personál, slušné přístrojové vybavení, ale... Zoufalá je dostupnost
zdravotní péče pro chudé lidi nebo pro obyvatele venkova. Zhruba v polovině každého měsíce dojdou státní peníze a lidé si platí lékařskou
péči z valné části sami. A to bylo před krizí!
Zdravotní péče není ve světě samozřejmostí.
Opravdu není, mohu srovnávat. Važme si proto
českého zdravotnictví, jeho dostupnosti, kvality,
vybavení, lidí a jejich nasazení! České zdravotnictví je jedním z nejlepších na světě. A uvědomme si v této souvislosti, jak prozíravě vedení
Bohumína bojovalo za udržení městské nemocnice. Doufám, že už se nenajde žádný »teoretik«, který by význam bohumínské nemocnice
zpochybňoval.



Lékařské ordinace v upraveném režimu
Nouzový stav také v Bohumíně způsobil uzavření některých
ordinací i specializovaných ambulancí. Zatímco někde pacienty
ošetří, aniž by si návštěvu museli předem telefonicky objednat,
jinde je dohodnutí termínu a hodiny nutností, a to nejen u specialistů, ale nově i u praktiků.
Někteří lékaři neordinují vůbec,
jiní poskytují jen telefonické či
e-mailové konzultace a svým pacientům zasílají e-recepty. Před návštěvou jakékoli ordinace je proto
dobré si její provoz předem telefo-

nicky ověřit. Smyslem opatření je,
aby se v čekárnách potkalo co nejméně lidí a minimalizovalo se tak
riziko nákazy.
Ordinující lékaři vyzývají veřejnost, aby se při telefonování do

ambulancí obrnili trpělivostí
a zkoušeli volat opakovaně. Pokud
se totiž svému doktorovi nedovolají napoprvé, mnohdy to znamená, že se zrovna věnuje pacientovi
v ordinaci. Žádají proto, aby telefonující chvíli vyčkali a zkusili to
znovu.
Všechny ordinace osobně navštívily úřednice radničního sociálního odboru a ověřily jejich aktuální dostupnost. Souhrnný

Rudolf OPATŘIL,
Bukurešť, 2. dubna 2020

přehled ordinačních hodin i s telefonními kontakty přináší tisková
zpráva vydaná 1. dubna. K dispozici je na městském webu www.
bohumin.cz, sekci Zpravodajství,
rubrice Tiskové zprávy. Pokud
v seznamu nějaký lékař chybí či
nesouhlasí dílčí údaje, stačí informaci sdělit na e-mail balcarova.
lucie@mubo.cz. Radnice následně
údaje zaktualizuje.
Situace se může měnit každým
dnem. Proto je vhodné si vždy provoz ordinace předem telefonicky
ověřit.
Lucie BALCAROVÁ
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Vypulírované a ošetřené dezinfekcí
Prosklené autobusové zastávky jsou moderní, hezké, ovšem vyžadují pravidelnou
údržbu. V Bohumíně je specializovaná firma čistí dvakrát ročně, na jaře a na podzim.
Počátkem dubna vypulírovala dvaatřicet prosklených čekáren. Poprvé je s ohledem
na současnou situaci také vydezinfikovala.
Foto: Pavel Čempěl

informovala Lucie Oršulíková z radničního odboru životního prostředí a služeb. Za očistu autobusových přístřešků město zaplatilo dvaašedesát tisíc, dalších čtrnáct stála dezinfekce.
V uplynulých letech prošla v Bohumíně obměnou většina autobusových zastávek v majetku
města. Přednost dostaly právě moderní skleněné.
Ze starších typů zůstává v Bohumíně jeden plechový přístřešek a šest zděných čekáren. Respektive čtyři, protože dvě v nedávné době srovnali
se zemí nepozorní řidiči. Se všemi staršími budkami se Bohumín časem rozloučí, protože snahou je autobusové zastávky sjednotit. To se týká
i zmíněných deseti čekáren, které provozuje soukromá firma a plní zároveň funkci reklamních
ploch. Dlouhodobá smlouva uzavřená v roce
1996 na pětadvacet let příští rok končí a město
nemá zájem o její prodloužení.
(tch)

Čištění jedné zastávky zabere zhruba půl hodiny. Pokud jsou na ní vandalské čmáranice
a graffiti, trvá to déle. Po chemickém a tlakovém
ošetření skleněných i plastových prvků a kovové
konstrukce následuje rovněž čištění odtokových

kanálků. „Letos nám firma nabídla také možnost
dezinfekce zastávek, kterou jsme samozřejmě uvítali. Kromě dvaatřiceti městských jsme se rozhodli
vydezinfikovat také deset prosklených čekáren,
které v Bohumíně provozuje soukromá firma,“

Specializovaná firma vyčistila všechny prosklené
zastávky a zároveň je vydezinfikovala.

Do potrubí si vzali hadice i kbelíky

Foto: SDH Kopytov

Bohumín nechal v březnu vyčistit potrubí, které zajišťuje odvodnění Kopytova. Ruka na něj nesáhla asi dvanáct let a roury byly
z osmdesáti procent zanesené. Zakázky se zhostili místní hasiči,
kteří se do usazenin pustili vysokotlakým proudem, často se ale do
potrubí museli vsoukat sami. Město za vyčištění zaplatilo 90 tisíc.
Nízko položená osada na soutoku,
kde se nachází nejnižší bod Moravskoslezského kraje (195 metrů nad
mořem), má se živlem letité zkušenosti. Nejen při povodních, i při
větších deštích stojí voda v zahradách a tlačí se do sklepů. Odvodnění
je proto nutností. Zajišťuje jej systém
příkopů a zatrubněná část, která ústí
do Olše. Právě na ni se nyní hasiči
zaměřili. Asi stometrový úsek pucovali ručně. Plazili se potrubím o průměru osmdesáti centimetrů a usazeniny vynášeli v kbelících. Ti štíhlejší
se vsoukali i do šedesátek.

„Největší neplechu dělaly v potrubí
kořeny okolních stromů, které se tlačily za vodou. V rourách často vytvořila spleť kořenů »špunt«, na němž se
zachytávaly další nečistoty,“ popsal
velitel kopytovských hasičů František Mlynkec. Kořeny do potrubí
prorůstaly nejčastěji kontrolními
šachticemi. Mnohé z nich se po letech ocitly pod úrovní terénu, další
přišly o betonová víka. Jejich úlomky a rozbitá torza pak bylo třeba
z potrubí odstranit.
Další část potrubí mezi autobusovou točnou a Olší čistili hasiči tlako-

vě. Akce vyžadovala značné množství vody, proto ji dobrovolníci brali
přímo z řeky. „Několika čerpadly
jsme doplňovali vodu do cisterny, která pak vytvářela vysoký tlak. Vodu
jsme tahali i tři sta metrů,“ dodal
Mlynkec.
Hasiči tlakem vody proráželi kaly
a odstraňovali hlínu, která se do potrubí dostala z polí. Ani tato etapa
očisty nebyla úplně jednoduchá. Vyžadovala rozdělení na úseky s tím, že
ty vyčištěné bylo třeba uzavírat, aby
se do nich znečištěná voda nevracela. Náročné práce zabraly Kopytovským dva týdny, během nichž ručně
i tlakem pročistili bezmála tři sta
metrů potrubí.
(tch)

Czech Point bez omezení
Kontaktní místa veřejné správy Czech Point se vrátila ke standardnímu režimu. Ministerstvo zdravotnictví ukončilo jejich omezení v souvislosti s mimořádnými opatřeními. V Bohumíně může
veřejnost služby Czech Pointu využít v hlavní budově radnice
v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. Kontaktní
místo najdou občané v přízemí, kanceláři číslo 101 nebo 105. Prostřednictvím Czech Pointu si lidé například mohou pořídit výpisy
z rejstříku trestů, výpisy z katastru nemovitostí, podat žádost o zřízení datové schránky nebo ověřit podpis. Od 20. dubna se k běžnému režimu úředních dnů vrátí všechny agendy městského úřadu. V pondělí a ve středu budou v provozu od 7.30 do 12 a od 13
do 17 hodin. Ostatní dny bude radnice dále uzavřená.
(yak)
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Zvídálkova galerie plná obrázků
V dnešních dnech se sociální kontakt a komunikace zúžily do možností moderních
technologií. Rovněž mateřská škola Skřivánek ve Smetanově ulici těchto vymožeností využila a komunikuje s dětmi a jejich rodinami touto cestou.

Foto: MŠ Skřivánek

Jako prostředníka a průvodce dětí jejich kouzelným světem pohádek přizvaly učitelky starého známého skřítka Zvídálka. Ten se dětem
snaží zpestřit dlouhé dny strávené doma veselými vzkazy a drobnými úkoly. Některé děti
a jejich příbuzní tuto nabídku využili a krátí si
dlouhé chvíle doma společným čtením obrázkových dopisů, hrou či výtvarnou tvorbou. Děti
už nakreslily spoustu krásných obrázků, vytvořily mnoho zajímavých výtvorů. Jejich fotografie zasílají školce a ta je vkládá na své internetové stránky, aby si je mohli prohlédnout
spolužáci a kamarádi.
„Těší nás, že mnozí rodiče přicházejí s vlastními nápady, a je zřejmé, že doma nikdo nezahálí.
Pokud máte chuť a čas, jste srdečně zváni do naší
galerie obrázků a výrobků dětí,“ pozvala vedoucí učitelka Marcela Dendisová. Zadání a výtvo-

ry najdou děti na www.ms-skrivanek.cz v nových rubrikách Úkoly skřítka Zvídálka
a Obrázky dětí.
(mšs)

Město uleví zavřeným provozovnám
Bohumín myslí na podnikatele, kteří museli v souvislosti s karanténou a nouzovým
stavem uzavřít své provozovny. Odpustí jim dvouměsíční nájem i zálohy na služby.
Adresná pomoc zamíří k šedesátce živnostníků v městských nebytových prostorech.
O úlevách rozhodli bohumínští radní.
„Řada našich nájemců musela své podnikání
dramaticky omezit nebo dočasně zcela zastavit.
Protože jde o naše dlouhodobé obchodní partnery
a máme zájem, aby toto těžké období zvládli a nadále podnikali v Bohumíně, rozhodli jsme se jim
pomoci. Nechali jsme si zpracovat adresný seznam
těch, kterých se nucená vládní omezení dotkla. Jde
o 59 podnikatelů v městských prostorech. V březnu
a dubnu jim proto promineme nájemné i zálohy
na služby za téměř 1,4 milionu, abychom jim ale-

spoň touto cestou pomohli překlenout obtížné chvíle. Víme, že kromě nájmu řeší spoustu dalších starostí,“ sdělil starosta Petr Vícha. Stejný postup
vůči nájemcům doporučili radní i svým městským organizacím.
Jiné případy svých nájemců, kteří se kvůli vládním opatřením ocitnou v problémech, bude město posuzovat individuálně. Bohumín aktuálně
vlastní 133 nebytových prostorů. Z jejich pronájmu ročně získá 10,5 milionu.

Letos město podpořilo své živnostníky už jednou. A to v únoru, kdy se radní rozhodli, že nájemné o inflaci zase nezvýší. „Je to naše konkrétní
adresná pomoc všem slušným a platícím nájemníkům v našich nebytových prostorech. A jsme rádi,
že jich je většina. Praktikujeme ji už od roku 1998.
Za těchto více než 20 let jsme nájemné o inflaci
zvedali jen jednou. Nezvyšováním nájemného
chceme místní podnikatele podpořit,“ dodal Vícha
s tím, že kdyby letos nájemné o inflaci vzrostlo,
podnikatelé by zaplatili o 300 tisíc více než loni.
Takové počínání ale není samozřejmé. Řada měst
nájemné o inflaci podnikatelům zvyšuje pravidelně každý rok.


Lucie BALCAROVÁ

Bohumínští senioři v nelehké době
Lidé 65+ patří v této nelehké době do skupiny ohrožených.
A v našem městě je takových spousta. Jen klub seniorů má více
než 400 registrovaných členů. Většina je stále aktivních. Byli
zvyklí na nejrůznější aktivity, které jim zajišťoval klub, město, K3
nebo si je vymýšleli sami. Nyní se snaží poslouchat nařízení, sedět doma, nechodit mezi lidi, neshlukovat se.
Všichni si přejeme, aby nemocných a nakažených bylo co nejméně. Ale ono nejde jen sedět doma,
koukat na televizi, do stěn a chodit
od ničeho k ničemu. Naši senioři
jsou skvělí a potřebují být prospěšní. Nejen sobě, rodině, známým, ale
i společnosti. Když začala karanténa, dohodla jsem se s některými
seniorkami, že ušijeme roušky těm,
kteří šít nemohou, neumí či nemají
možnost. Ušili jsme roušky svým
rodinám, sousedům, známým,
přátelům.
Pak šiček začalo přibývat. Ke
strojům usedlo osmnáct našich seniorek, dalších dvacet pomáhá jinak. Dodávají materiál, roznáší či

jej rozváží na patřičná místa. Několikrát denně u nás zazvoní domovní
zvonek či mobil se sdělením, že někdo nese materiál nebo hotové výrobky. Mnohdy mám chuť zvonek
či mobil jednoduše vypnout. Pak si
ale uvědomím, že jde o velice důležitou a hlavně záslužnou činnost.
A tak dál dělám šičku, žehličku,
zásobovačku.
Počátkem dubna už měly naše
seniorky na kontě 1 500 roušek.
Dostaly je všechny domovy důchodců, onkologičtí pacienti, lidé,
kteří je potřebují. Seniorky svými
výrobky zásobily policii, nemocnici,
doručovatelky, řidiče veřejné dopravy a další. Roušky pravidelně puto-

valy do centra sociálních služeb,
odkud se distribuovaly na potřebná
místa.
Naše ženy šijí, bolest páteře či očí
už některé ani nevnímají. Všem jim
od srdíčka děkuji. Děkuji za to, že se
neohlížejí jen na sebe (na to by ve

svém věku měly nárok), ale myslí
na okolí a pomáhají, jak jen mohou.
Jsou to lidé, kteří byli odjakživa
zvyklí pomáhat jiným a toto v nich
zůstalo.

Hana PRÁGLOVÁ,
 předsedkyně Senior klubu Bohumín

Podali pomocnou ruku
Na začátku výjimečného stavu měl náš spolek Pro-fit 12 problém
postarat se o své členy, hlavně onkologicky nemocné, kteří naléhavě
potřebovali roušky. Ve spolku máme pouze dvě členky, které i přes své
zdravotní problémy pomáhají a šijí, ale nestačilo to. Pomocnou ruku
nám podala Petra Bútorová, pracovnice ludgeřovického azylového
Domu sv. Eufrasie. Její kolektiv šiček vyrobil a zdarma nám věnoval
sedmdesát roušek. Moc si toho vážíme a srdečně děkujeme.
Za šití roušek a organizaci dále děkujeme spolku Alma mater, Senior
klubu Bohumín, Iloně Sekyrové, Marii Rothkogeolvé a Janě Skulinové,
našim členkám Aničce Kaniové, Miluši Pospíšilové a Marii Zuskáčové
za jejich ochotu i obětavost a přítelkyni spolku Renátě Šutové z Karviné. Vážíme si, milé dámy, vaší práce.
Zdeňka CICHÁ,


předsedkyně spolku
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Po řádění plamenů ani stopy, vše je nové
Foto: Pavel Čempěl

Práce jsou hotovy, vyšetřování skončilo. Účet po loňském požáru skřečoňské školy je uzavřený. Odstraňování následků řádění červeného kohouta zabralo sedm měsíců a město si opravenou budovu převzalo koncem února. Klíčový pak ještě byl
výsledek policejního vyšetřování, na kterém závisí pojistné plnění. Na verdikt čekalo město ještě o nějaký ten týden déle,
nicméně s výsledkem jsou všichni spokojení.
Krom škod, které loni v srpnu
způsobil samotný požár, se s událostí nepřímo pojí další neštěstí.
Vyšetřovatel příčin požárů, který se
věnoval skřečoňskému případu,
o čtvrt roku později tragicky zahynul při prohlídce požářiště v Petrovicích. Bohumínského vyšetřování

niků ani odborné posouzení hasičů. Všechny úkony naopak vyvrátily úmyslné zapálení i nedbalostní
jednání. Protože vyšetřovatelé neshledali na straně provozovatele
školy žádné porušení předpisů
a vše bylo v tomto směru v naprostém pořádku, má město nárok na
vyplacení pojistného.
Rekonstrukce požárem poničené
budovy včetně vybavení nábytkem
a pomůckami nakonec stály 6,3 milionu. Pokud zdárně proběhne při-

slíbené pojistné plnění, město se na
nákladech bude podílet pouze osmi
sty tisíci. „Pracovníci i žáci školy se
museli během rekonstrukce přizpůsobit omezením a nižšímu komfortu. Nakonec je ale všechno zlé k něčemu dobré. Máme opravený kus
střechy a zmodernizovanou třídu
i kabinet,“ konstatoval místostarosta Igor Bruzl a vyslovil velké poděkování všem, kteří se podíleli na
likvidaci následků požáru. (tch)

Nic z původního vybavení učebny a kabinetu požár a jeho hašení »nepřežilo«. Všechen nábytek, pomůcky i technologie jsou zcela nové a původně jazyková učebna se proměnila v multimediální. Navíc má nové
stropní podhledy s led osvětlením.

se tak museli ujmout kolegové a vše
se protáhlo. Nakonec policie případ
odložila s tím, že se přes všechny
provedené procesní úkony nepodařilo příčinu požáru zjistit. Odpověď
na tuto otázku nedalo ohledání
místa, četné znalecké posudky,
zkoumání kriminalistických tech-

Virtuální kino se stěhuje Nejvyšším stupínkem
do obýváků
recitátorů byl okres
Sály kin se s opatřeními k zamezení šíření koronaviru veřejnosti
uzavřely. Kinaři jsou však srdcaři a spojili se, aby se díky projektu
vasekino.cz k divákům vrátili alespoň do jejich obýváků. K osmdesáti jednosálovým biografům v Česku se připojil také Bohumín. Lidé si na webu K3 Bohumín koupí online vstupenku, díky
níž budou moci sledovat vybraný film z pohodlí domova.
„Z Česka jsme vytvořili jedno velké virtuální kino se stejným programem v pravidelných hracích profilech. Budeme tak simulovat provoz
kina v obýváku. Prodej lístků bude
probíhat on-line pomocí prodejních
systémů jednotlivých kin. Divák tak
má možnost vyjádřit solidaritu se
svým kinem a podpořit ho v této
těžké době,“ uvedl duchovní otec
projektu, předseda Asociace provozovatelů kin Martin Pošta.
Projekt Vaše kino není běžnou
streamovací službou VOD (Video
on Demand / video na vyžádání),
naopak se snaží simulovat chod
klasického biografu. Za 70 korun si
divák zakoupí virtuální vstupenky
na svá »oblíbená místa« v sále. Vybraný film se začne promítat v uvedený čas, nepůjde zastavit ani vracet. Projekt bude fungovat pouze
po dobu mimořádných vládních
opatření, po nich platforma zanikne. „Vnímáme, že lidem chybí možnost legálního sledování novějších
filmů. Věříme, že nabídkou potěší-

me filmové fandy a ti zase podpoří
nás nákupem vstupenky. Polovina
ze 70 korun jde distributorům
a tvůrcům filmů, zbylých 35 korun
zůstává kinu,“ sdělil ředitel K3 Karel Balcar.
Vstupenku na vybraný film si
diváci koupí na www.k3bohumin.
cz. Po zaplacení obdrží e-mail s potvrzením nákupu a číslem vstupenky (kódem).
Protože »promítání« závisí na
kvalitě internetového připojení, je
před zakoupením vstupenky vhodné vyzkoušet testovací promítání
na www.vasekino.cz na zařízení, ze
kterého bude divák film sledovat
(notebook, počítač, chytrá televize). Projekt nabízí vysílání v různě
vysokém rozlišení, které odpovídá
internetovému připojení, přičemž
systém sám měří rychlost internetu
a podle toho volí kvalitu obrazu.
Nicméně v době sledování filmu
není žádoucí zatěžovat internet
dalšími aktivitami.
(tch)

Rovná stovka bohumínských
dětí se koncem února zúčastnila
městského kola recitační soutěže.
Ti nejlepší pak postoupili do kola
okresního, které se v březnu uskutečnilo ve Středisku volného času
Juventus v Karviné. Také tady malí
Bohumíňáci zaváleli a obsadili
první místa ve čtyřech z pěti kategorií. Další soutěžící pak doplnili
vítěze druhými a třetími příčkami.
Hned pět našich školáků si vyrecitovalo postup do krajského kola
0. kategorie (1. třída),
9 soutěžících
1. místo Sophie Dyčková
(ZŠ ČSA)
3. místo Alexandra Stemon
(Masarykova ZŠ)
I. kategorie (2. a 3. třída),
12 soutěžících
1. místo Lukáš Mařádek
(ZŠ ČSA)
2. místo Jakub Havlásek
(Pianeta)
II. kategorie (4. a 5. třída),
14 soutěžících
1. místo Amálie Kováčiková
(Pianeta)
2. místo Matyáš Malchar
(Pianeta)

a dva obsadili pozice náhradníků.
Bohumínští žáci měli zkrátka našlápnuto i na úspěch v krajském
kole. Mělo se konat koncem dubna
v Ostravě, ale bohužel k němu nedojde. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zrušilo všechny
postupové přehlídky, olympiády
a soutěže do konce školního roku.
Školáci tedy atmosféru krajské recitační soutěže neokusí, nicméně
za výkony v městském i okresním
kole si zaslouží velké uznání. (red)
3. místo Juliana Žurková
(Pianeta)
III. kategorie (6. a 7. třída),
16 soutěžících
2. místo Eliška Semančíková
(ZŠ Skřečoň)
3. místo Jakub Frommel
(Pianeta)
IV. kategorie (8. a 9. třída),
15 soutěžících
1. místo Anna Opartyová
(ZŠ Skřečoň)
1. místo Jiří Semančík
(ZŠ Skřečoň)
Čestné uznání Klára Nováková
(Pianeta)
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Útoky chuligánů hatí služby a hyzdí vzhled města
Když zloděj něco ukrade, je to trestné a zavrženíhodné. Ale má to vysvětlení - morálně pochybná osoba chtěla něco bezpracně získat. Co se ale může honit v hlavě člověku, který něco jen tak rozbije, zničí práci a úsilí někoho jiného? Jistě, také to má vysvětlení. V dutině lebeční takového jedince se prohání leda vzduch. Bohužel s řáděním
takových jedinců se město v poslední době potýká velmi často.
Na pěchotní srub MO-S5 neznámý vandal
nasprejoval své »tagy« (přezdívky).

Foto: Pavel Čempěl

Starobohumínská lávka je jednou z fotogenických
dominant. Respektive byla. Kdo by se fotil před ohyzdnými čmáranicemi.

Město se dlouhodobě snaží oživit rekreační
využití Vrbického jezera. Letos u něj například
vybuduje loděnici, mola pro plavce a další prvky.
Už s předstihem tady díky česko-polskému projektu vyrostlo piknikové místo, převlékárna a cykloboxy. Stůl s lavičkami poničili nožíkem vandalové »pár hodin« po instalaci. Během letošní
zimy se vyřádili na ostatním. Z převlékárny zbyla jen konstrukce, obvodovou plachtu někdo
odstříhal a ukradl. Těžko říct, k čemu využije
plachtu s logy, piktogramy a obrázky. Jako vikslajvantový ubrus? Ještě bizarnější je ovšem krádež
zabetonovaného grilu. Kdosi si dal tu práci, že
přinesl na pláž rozbrušovačku a kovovou nohu
uřízl. Strážníci následně prověřili sběrny šrotu,
ale pravděpodobnější je, že si pachatel odnesl gril
na zahradu. Základní grily tohoto typu se přitom
prodávají za dvě tři stovky. Stálo to za tu »námahu«? „Je to pro nás poučením, plachtu pořídíme
novou a po sezoně ji budeme schovávat. Nahradíme také gril. Jednak jde o součást dotovaného
projektu, ale hlavně chceme rekreační zázemí u jezera rozšiřovat a udržovat,“ sdělila Jana Končítková z organizačního odboru radnice.
Před necelým rokem a půl proběhla v Bohumíně inventarizace informačních tabulí. Staré
konstrukce se vyměňovaly, natíraly, instalovaly
se nové verze vybledlých potisků. Za relativně
krátkou dobu jsou ale cedule opět v tristním sta-

vu. Poničené, posprejované. Naštěstí se krom
barbarů stále najdou i lidé slušní a zodpovědní.
„Oslovil nás pán z Kopytova, že za točnou našel
zcela vyvrácenou ceduli. Nebylo zřejmé, zda ji zničila lidská ruka, nebo vítr, nicméně ceduli odnesl
a uskladnil v garáži. Odvezli jsme si ji, opravíme
konstrukci a znovu ceduli nainstalujeme,“ vylíčila Končítková.
Bohužel bez svědků i očí průmyslových kamer
proběhlo řádění výtržníků na Starobohumínské
lávce. Vznikla v době budování dálnice, aby zajistila propojení magistrálou přerušené Ostravské ulice. Už ale jen pro pěší a cyklisty. Projektant měl trochu velké oči a vzhledem k účelu
stavbu mírně předimenzoval. Na druhou stranu
tak vznikla krásná dominanta, která upoutá pozornost každého šoféra na dálnici, lidé si lávku
fotí, je častým námětem propagačních materiálů.
V uplynulých týdnech se ale na její kráse podepsali vandalové. Celou ji posprejovali přihlouplými nápisy a vulgárními malůvkami. Barvou zapatlali také lampy, které mají zajišťovat
nasvětlení dominanty.
Lávku vybudovalo státní Ředitelství silnic
a dálnic, poté si její správu a údržbu převzalo
město. „Musíme posoudit rozsah škod a zvolit
variantu nápravy. Co bude možné, necháme tlakově očistit. Některé prvky ale bude nutné znovu
natřít a barvou překrýt nápisy,“ sdělil vedoucí
městského odboru životního prostředí a služeb
Jan Jeziorský.
Stejná či podobná individua ducha mdlého si
vzala na mušku také památkově chráněný bunkr
Na Trati. O městský objekt se stará Klub vojenské historie Bohumín, jehož členové jej v roce
2014 opatřili novým maskovacím nátěrem. Udělali si brigádu a na betonový skelet padlo 112 litrů tmavě šedé barvy. I jejich úsilí zmařil nějaký
primitiv. Na několik míst nastříkal sprejem svůj
»tag«, něco jako podpis. Sečteno, podtrženo.
Udělat prasárnu, poškodit kulturní památku
a ještě se podepsat, to už je opravdu výkon hodný »génia«.
Pavel ČEMPĚL

Zloději si z pláže Vrbického jezera odnesli plachtu
převlékárny a odřízli přibetonovaný gril.

K výročí bez graffiti
Do skládačky smutných příběhů lidské malosti kompenzované ničením cizího majetku patří ještě jeden. Ten má po čtyřech měsících alespoň šťastný
konec. Torzo památníku T. G. Masaryka v městském parku zbavil restaurátor
malůvky neznámého sprejera a žulový blok opatřil ochrannou vrstvou.

Foto: Pavel Čempěl

Případ vandalství v parku se vymykal motivací pachatele. Nenasprejoval
na sokl bezduché klikyháky jako jiní
primitivové, vyjádřil barvou svůj názor.
Žádal návrat »tatíčkova« památníku na
náměstí. Nejde ani tak o absurdnost
myšlenky, ale především o velmi nešťastnou formu. Vandalstvím cesta nevede. Každopádně v říjnu nastříkaný

vzkaz neznámého aktivisty je pryč
a každý, kdo se alespoň trochu věnuje
historii a osobnostem československých dějin, se může u památníku zastavit a rozjímat. Je k tomu ideální
chvíle, v březnu uplynulo od narození
zakladatele našeho státu přesně 170 let.
Vyčištění soklu stálo 15 tisíc, přičemž
14 tisíc uhradila pojišťovna. 
(tch)
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VZPOMÍNKY
Jak tiše žila, tak tiše zemřela. Skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě.

S hlubokým žalem oznamujeme všem příbuzným
a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustila
naše milovaná teta,

Nic víc než kytičku květů na hrob ti můžeme dát,
tiše plakat a stále vzpomínat.

28. dubna si připomeneme 4. výročí úmrtí

paní Alenky GRAULOVÉ.



paní Marie ŠELIGOVÁ z Bohumína.
Zemřela 28. března ve věku 96 let.
S naší drahou zesnulou jsme se rozloučili v úzkém
rodinném kruhu. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou
uctí její památku. Jménem všech pozůstalých synovec
Oldřich s rodinou, neteř Jana s rodinou, synovec Jiří
s rodinou. Byla jsi pro nás víc než maminkou.

S láskou vzpomínají manžel,
syn a dcera s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ

Oznamujeme přátelům, známým a sousedům,
že nás 31. března opustil náš manžel, otec a dědeček,

pan Petr GARPIEL.
Poslední rozloučení proběhlo vzhledem k mimořádným
událostem v úzkém rodinném kruhu.
Děkujeme za vzpomínku a vyjádření soustrasti.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina.
Odešel tak náhle, že jsme se nestačili rozloučit…

13. dubna by s námi

pan Jaroslav BOČEK
oslavil 73. narozeniny.



Vzpomíná manželka, syn a dcera s rodinami.
Maminko, kdo tě znal, ten si vzpomene, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

14. dubna jsme si připomněli 1. smutné výročí úmrtí

paní Gerdy RAKUSOVÉ.

Diamantové výročí
16. dubna oslavili

manželé Markéta a Milan BRAVANŠTÍ z Bohumína
60 let společného života, života krásného, láskyplného, tolerantního
a smysluplně prožitého.
60 let spolu - to je něco. Za tu dobu změnilo se kdeco.
Ale na vaší lásce nic, přejeme vám těch krásných let ještě mnohem víc.
Dcera Alena s Jardou, vnoučata Petra a Vašek s rodinami.

Za osmnáct let 28,5 milionu informací
Foto: Jiří Rozsypal



S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcera Sylvie, syn Emil s rodinami a sestra Zofia.
Kdo v srdci žije, neumírá.

17. dubna vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše drahá maminka,

paní Emílie VILÁMOVÁ.



S láskou a úctou vzpomínají
dcery Jiřinka a Dáša s rodinami.

Zapalte svíčku všichni, koho bolí srdce při vzpomínce
na našeho milovaného syna, bratra, vnuka, synovce,
bratrance, přítele i kamaráda

Honzíka PIETRA ze Záblatí,
který nás v roce 2007 nečekaně opustil ve věku
nedožitých 22 let.
19. duben navždy zůstane nejsmutnějším dnem pro
všechny, kteří tě znali, měli rádi
a kterým stále hodně chybíš, Honzíčku.

Bohumínská elektronická služba
E-info je plnoletá, oslavila osmnácté
narozeniny. První e-maily a SMS
zprávy začala zájemcům rozesílat
1. března 2002. E-info za dobu svého
fungování opakovaně bodovalo
v oborových soutěžích na úrovni
kraje i republiky.
E-info nabízí balík informací o dění
v Bohumíně, ať už jde o zprávy, kulturu, sport, počasí nebo výluky v dodávkách elektřiny, vody či plynu.
Kulturní a sportovní akce konané
v Bohumíně mohou pořadatelé vkládat do systému bezplatně. SMS zprávy a e-maily služba rozesílá zdarma,
stačí se zaregistrovat a nastavit si
k odběru některou z více než čtyřiceti různých kategorií.
Za osmnáct let služba E-info odbavila přes 21 milionů e-mailů a 7,5 milionu esemesek. „V uplynulých dnech
jsme pokořili hranici tří tisíc uživatelů, dvě třetiny z nich preferují zprávy
na mobil. Největší zájem o službu
mají Bohumíňáci ve věkové skupině
40 až 45 let,“ uvedl informatik bohumínské radnice Jiří Rozsypal.

Registrace do služby je snadná, vše
lze vyřídit na internetu a zabere to
jen pár minut. „Zprávy na mobil posíláme z osmi čísel 730 844 001 až 730
844 008. Tím dochází k rozložení zátěže a plynulému rozesílání. Doporučuji uživatelům, aby si číslo, ze kterého jim SMS zprávy chodí, uložili
v mobilu jako »E-info«,“ dodal Rozsypal. Informace o službě a registrační formulář zájemci najdou na webu
www.bohumin.cz, v sekci Zpravodajství, rubrice E-info.(red)

Bez pietních aktů
Vzhledem k současné situaci se
1. a 8. května neuskuteční oficiální pietní akty k výročí osvobození Bohumína a u příležitostí státního svátku Dne
vítězství. Veřejnost může památku uctít individuálně.

Bohumín na dobových
pohlednicích (64)
Společnost Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o.
patří mezi 5 největších tuzemských železničních
nákladních dopravců. Je součástí nákladní divize
Rakouských spolkových drah (ÖBB).

Nebýt rozestavených paneláků
v pozadí a vzpomínek pamětníků,
jen stěží by bylo možné místo na historickém snímku identifikovat. Zatímco věžáky se na sídlišti tyčí dodnes, všechny zděné domy před více
než půlstoletím vymazaly z mapy
Bohumína demoliční čety. Bourání
proběhlo v roce 1967, aby uvolnilo
místo v té době »moderní« panelové
výstavbě. Snímek částečně zachycuje
honosný cihlový dům s číslem popisným 317, který byl jednou z dominant tehdejší Wolkerovy ulice. Přehlédnout nešlo také dům číslo 210,
který stával na křižovatce Wolkerovy
a Masarykovy ulice naproti polské
škole. Ten byl ještě starší, pocházel
z roku 1898, stejně jako dva menší
domky uprostřed snímku.

INZERCE
REALITY
● Hledám ke koupi byt v Boh, Orl,
Ka a okolí, bez RK. Tel.: 736 228 883.
● Pronajmeme byty v nově zrekonstruovaném domě v Bohumíně. Podlahové vytápění + chlazení, rekuperace (brání prachu a hluku z venku),
bezpečnostní zabezpečení, 2x parkovací místo ke každému bytu v uzamknutém intravilánu. Vybavené kuchyňskou linkou, případně dalším
nábytkem. Nebereme sociální doplatky a osoby v insolvenci, exekuci atp.
V ceně je i otop a ohřev teplé vody.
K úhradě zbývá pouze studená voda,
odpad a běžná spotřeba elektrické
energie domácnosti. K dispozici od

Neexistují domy, neexistuje už ani
Wolkerova ulice. Nyní nese pojmenování Čáslavská, odkazující na
město na Kutnohorsku. Čáslav byla
totiž jednou z prvních obcí, která
v roce 1946 poskytla Bohumínu,
přesněji válkou zničenému Kopytovu, finanční pomoc a navázala s ním
partnerství.
(red)

 Zajímáte se o práci v oboru železniční nákladní
dopravy a chcete pracovat v stabilní společnosti
se silným nadnárodním zázemím?
 Jste zkušený odborník s praxí v železničním
provozu a hledáte nové uplatnění nebo
uvažujete o změně zaměstnání?

DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT!!!
Pošlete nám svůj životopis. Jakmile se objeví volné
pracovní místo, které by mohlo odpovídat Vašim
schopnostem a dovednostem, dáme Vám vědět.

career.cz@railcargo.com

1.5.2020. Cena: 14 000 Kč. Více na
webu bezrucova59.fincall.cz. Tel.: 608
709 562, e-mail: info@fincall.cz, web:
bezrucova59.fincall.cz.

SLUŽBY

● Čištění koberců, židlí, sedaček, interiéru aut. Kärcher. Tel.: 724 088 643,
www.cistyautointerier.cz.
● Podlahářství DV FlooR. Více na
www.dvfloor.cz. Tel.: 604 265 861.

RŮZNÉ

● Vykupujeme různé starožitnosti,
staré věci i poškozené, případně celé
pozůstalosti. Platíme hotově, přijedeme. Děkujeme za nabídku. Tel.: 602
796 422.
● Med z Jeseníků od Luďky za parkem. Tel.: 776 684 719.

MĚŘENÍ OSTEOPOROZY
kostní sonodenzitometrií
kostí je zákeřná nemoc
ZDARMA! Řídnutí
NEPODCEŇUJTE PREVENCI!
V neurologické ambulanci Bohumín,
Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)

zdravá nemocná
kost
kost

Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

M U D r. B o r i s M i l b e r g e r, tel./fax: 596 013 544
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w. n e u ro l o g i c k a - a m b u l a n ce - b o h u m i n . c z

POVINNÉ RUČENÍ
od 1.054 Kč ročně

Zadejte SPZ a zjistíte,
kolik ušetříte!
5T1

0680

Spočítej

Bohumín, nám. T. G. Masaryka 944, mob. 602 607 454

www.jaropojisteni.cz
Poradenství živnostníkům
Podnikatelům, kteří museli omezit své ekonomické aktivity v důsledku koronavirové pandemie, nabízí odbornou pomoc agentura pro
podporu podnikání a investic CzechInvest. Na webu www.czechinvest.
org jsou k dispozici aktuální informace a s poradci si mohou živnostníci domluvit konzultaci online nebo po telefonu. Regionální kancelář
pro Moravskoslezský kraj v Ostravě má číslo 296 342 975.
Živnostníkům se snaží pomoci také Moravskoslezský kraj, který
spustil nový projekt Rychlá rada. Na www.rychla-rada.cz zájemci najdou informace o finanční podpoře z regionálních, státních a evropských programů. V rámci stránek funguje i on-line poradna zdarma
a pomoc s podáváním žádostí. 
(red)

BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY
vydává město Bohumín, IČ 00297569  www.bohumin.cz  Šéfredaktorka: Eva Giecková
 Redakce: MěÚ, Masarykova 158, 735 81 Bohumín  Redaktor: Pavel Čempěl  731 130 672, 596 092 282, e-mail: oko@mubo.cz  Grafická
úprava: Aleš Nowák – EDUCA 24, ales.nowak@seznam.cz  Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s., provozovna Ostrava, Na Rovince 876,
720 00 Ostrava - Hrabová  Náklad: 6000 výtisků  Evidenční číslo: MK ČR E 12136  Příspěvky procházejí jazykovou úpravou.

