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BOHUMÍN (btk) Občanské sdružení
Maryška v Bohumíně sbírá obva-
zy, nůžky a náplasti, ale také celé
staré autolékárničky. Pomůžou li-
dem v Africe. „Autolékárničky mu-
sejí mít od 1. ledna upravený ob-
sah. Řidiči často namísto dovyba-
vení kupují lékárničky zcela nové
a humanitární sbírkou elegantně
řeší, jak naložit s těmi starými,“
uvádí tisková mluvčí Bohumína
Lucie Balcarová.

„Řidiči nosí celé staré autolékár-
ničky, také vítáme obvazy nebo

nůžky, které poputují k africkým
dětem do škol,“ říká Kamila Smigo-
vá, předsedkyně občanského sdru-
žení Maryška.

Přispěli také strážníci
S nápadem shromáždit vyřazené
autolékárničky přišly děti na zá-
kladní škole v Lipníku nad Bečvou
pod vedením vychovatelky Marie
Horké. V Bohumíně sbírku pořádá
občanské sdružení Maryška spo-
lečně se sdružením Přátel bohu-
mínské historie. Pomáhat s organi-

zací budou děti a mládež z volno-
časového Klubu U Létající ryby.

Sbírá se materiál s platnou respi-
rační dobou. Lékárničkou v Bohu-
míně už přispěli do sbírky napří-
klad strážníci městské policie, stej-
ně jako další řidiči. „Pořídil jsem si
novou lékárničku a tu starou věno-
val na humanitární účely. Přišlo
mi to jako dobrý nápad. Staré obva-
zy by ležely v garáži kdo ví jak dlou-
ho, takhle alespoň pomůžou li-
dem,“ líčí řidič Martin Válek.

Autolékárničky můžete nosit do

Salónu Maryška vždy v úterý a ve
čtvrtek od 15 do 18 hodin. Do vý-
stavních prostor občanského sdru-
žení Přátel bohumínské historie je
noste od úterý do pátku od 10 do
17.30, v sobotu od 8 do 15.30 a v ne-
děli od 12 do 19.30 hodin.

Maryška sesbíraný materiál pře-
veze do Lipníku nad Bečvou, od-
kud poputuje do humanitární or-
ganizace Adra. Ta zabezpečí jeho
transport do Afriky.

Celostátní sbírka občanského
sdružení trvá do konce roku.

Mladí proti násilí
Akce na podporu boje proti
násilí nezletilých se konala
v polovině listopadu
ve Frýdku-Místku. Účastníkům
zahrála skupina Sagar.

Foto: fotojarinko.rajce.net

HAVÍŘOV Rekonstrukce kina Cent-
rum, opravy městských domů, re-
generace panelových sídlišť, pod-
pora sportu. I takové jsou priority
nového vedení města Havířov.

„O některých se dříve hodně
mluvilo, ale méně se realizovaly.
Chceme to změnit,“ říká nový pri-
mátor města Zdeněk Osmanczyk.
Zvýší se i počet parkovacích míst?

Primátor Chobot před volbami ří-
kal, že parkování je stará bolest
města. Jak to vnímáte vy?
Placená parkoviště jsou v Havířo-
vě raritou. Jsou tady jen dvě pro de-
větadvacet aut. Jedno je u pošty,
druhé u Elánu. I proto nyní řešíme
výstavbu multifunkčního parkova-
cího domu. Již jsme směnili po-
zemky, které patřily soukromní-
kům, a vypsali jsme výběrové říze-
ní na administrátora projektu. Kro-
mě toho jsme při poslední revitali-
zaci šumbarského sídliště vybudo-
vali nová parkovací místa. Je jich
166, což je jednou tolik než dříve.

Doprava byla ve vaší kompetenci
náměstka pro hospodářský roz-
voj. Co jste pro ni v minulém vo-

lebním období udělal?
Dokončil jsem koncepci rozvoje
dopravní infrastruktury. Nechal
jsem zpracovat koncepci statické
dopravy a právě v ní se objevilo,
jak řešit nedostatek parkovacích
míst. Jelikož zábor vnitrobloků pro
parkování už je nemožný, snažili
jsme se to vyřešit jednosměrkami
v ulicích. Lidem se to však nelíbí.
Cesta k domovu by vedla jinudy,
než jsou zvyklí.

Středem města vede hlavní silni-

ce na Polsko, obyvatele to trápí.
Je tady více aut a zhoršuje se
ovzduší. Chtěli by obchvat. Co
s tím uděláte?
Tomu se věnujeme dlouho. Už ne-
jde ani tak o obchvat, jen bychom
tu silnici rádi vyvedli ze středu
města. Bohužel Havířov na to
nemá peníze. Navíc není ani v naší
kompetenci silnici vyvést. Je to
otázka Ředitelství silnic a dálnic.

Vláda ČR v minulosti přijala
svým usnesením, že je obchvat
pro Havířov prioritní.
Ředitelství s tím nic neudělalo,
přestože jsme s nimi absolvovali x
jednání. Říkají, že na to nemají pe-
níze. V územním plánu je zazna-
menáno, kudy by ta silnice měla
vést, ovšem práce Ředitelství silnic
a dálnic jsou poněkud opožděné.
Nepředpokládám, že se nám ob-
chvat podaří vyřešit v tomto voleb-
ním období. Úspěch bude, když se
začne vůbec něco dít. Budeme je
k tomu nutit. Petra Bartíková

BOHUMÍN

Hřbitovy ve městě mají
nové chodníky
Za nové chodníky na bohumín-
ských hřbitovech město zaplatilo
více než milion korun. Nejvíce no-
vých chodníků je na hřbitově v Bo-
humíně-Skřečoni. Dělníci všude
nainstalovali patníky, vysypali pod-
loží a položili novou dlažbu. Bohu-
mín má pět hřbitovů. Za jejich
údržbu město ročně zaplatí více
než dva miliony korun. (btk)

HAVÍŘOV

Za loutkami z Broučků
můžete do Havířova
Loutky z pohádek, Broučci, Hurví-
nek nebo peklo s čerty můžete
zhlédnout na výstavě České loutko-
vé divadlo. Přes 300 loutek vystavu-
je Muzeum Těšínska do 6. března
2011 ve výstavní síni Musaion v Ha-
vířově. Otevřeno je od úterý do pát-
ku od 9 do 12.30 a od 13 do 17 ho-
din. V sobotu od 9 do 13, v neděli
od 13 do 17 hodin. (btk)

Nový primátor Zdeněk Osmanczyk býval náměstkem pro hospodářský rozvoj.
Měl na starosti i dopravu. Jak vnímá problém parkování? Udělá s ním něco?

PROFIL

Kdo je nový primátor
Havířova?
Zdeněk Osmanczyk absolvoval
vysokou vojenskou školu a tříleté
postgraduální studium v Brně
zaměřené na techniku
a management. Byl ředitelem
provozního úseku v Technických
službách. Od roku 2007 působil
jako náměstek primátora pro
hospodářský rozvoj. Má rád sport
a cykloturistiku. Je mu 57 let.

Krátce

Středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant nad Ostravicí

Čtvrtek: Karviná, Havířov, Orlová,
Český Těšín, Bohumín

Pátek: Ostrava Sobota: Bruntál, Krnov, Rýmařov,
Vrbno pod Pradědem

Pondělí: Opava, Vítkov, Kravaře,
Hradec nad Moravicí, Hlučín

Vaše názory nás zajímají
Pište nebo mailujte na:
redova@mfdnes.cz nebo na adresu
Puchmajerova 1, Moravská Ostrava,
702 00

Současní nájemníci
nemají moc šancí
»ad Byty společnosti RPG
Družstva jsou tady podstatně déle
než Společenství vlastníků. Prová-
děla průběžné opravy, družstevní-
ci mohli na schůzích mluvit do
toho, co se pořídí za peníze z fon-
du.
A jak hospodařili někteří majitelé
domů? Pokud léta v domě nepro-
vádím opravy, tak kam šly všech-
ny peníze vybrané na nájmech?
Zadarmo lidé v domech určitě ne-
bydleli.
Protože mám přátele, kteří mají
dům získaný z restituce, mám tro-
chu přehled. Říkají ano, máme ma-
jetek, který z nájmu sotva může-
me opravovat, ale to jsme věděli,
že nemůžeme lidem bydlícím
v domě zvednout o sto procent ná-
jem. Tři čtvrtiny z nich jsou už dů-
chodci. A říkat jim, že si měli před
padesáti lety šetřit?
Jestliže doly na Ostravsku potřebo-
valy horníky, stavěly byty a přidě-
lovaly je havířům, popř. hutě
svým pracovníkům.
To si měl ten havíř říci: Ne, nevez-
mu to, raději půjdu do „družstev-
ního“, co když se za 50 let změní

doba? A teď, když jsou důchodci,
jim radíte vyměnit byt.
Má sestra už dala patnáct inzerátů
– chce vyměnit RPG byt za menší.
Kdyby chtěla větší, to by si mohla
vybírat! Ale zatím za rok ani jedna
nabídka.
Nabídka RPG, že pokud nájemníci
podepíšou nové smlouvy, tak jim
do roku 2014 dají nová okna, je
směšná. Pokud si částku, o kterou
se nájem zvyšuje, budu čtyři roky
odkládat, okna si vyměním sama.
Družstva či Společenství správu
domu provádějí opravy za pár ko-
run. A to je ten největší problém.
RPG byty nemají investici, která
jim začne vynášet až po opravách.
Chtějí velké zisky už teď.
Ale pokud na to nájemníci nebu-
dou mít, vystěhují 200 tisíc lidí na
chodník? A i kdyby se tak stalo,
kdo půjde bydlet do prázdných,
havarijních domů? Nováková

Byty Zbrojovky prodat
šlo
Proč byly byty v majetku OKD,
když byly státní? To ví snad jen bý-
valý ministr Dlouhý. OKD koupil
Karboninvest – kdo mu dal tak
dobré podmínky?
Ve Vsetíně přitom šlo prodat byty
zaměstnancům Zbrojovky – přes
město. Starosta Čunek se díky
tomu stal senátorem, bytů bylo
640. Až RPG prodá byty, bude Ba-
kala prezident zeměkoule? oldold

Statutární zástupce primátora a záro-
veň jeho náměstek pro ekonomiku
a správu majetku. Absolvoval SPŠ
elektrotechnickou v Karviné
a VŠB-TUO. Šestatřicet let pracoval
na Dole Dukla v Havířově. Byl členem
městského zastupitelstva. Jako ná-
městek primátora působí od roku
2002.

Nestraník, kandidát ČSSD. Je náměst-
kem pro hospodářský rozvoj. Vystu-
doval Vysokou školu báňskou – Tech-
nickou univerzitu Ostrava, obor systé-
mové inženýrství. Od roku 1999 do
roku 2002 působil jako náměstek pri-
mátora, dříve byl provozně-technic-
kým náměstkem v Městské realitní
agentuře.

Je náměstkem pro sociální rozvoj.
Absolvoval Vysokou školu podnikání
v Ostravě. V minulém zaměstnání vy-
konával funkci manažera v soukromé
sféře. V následujících letech by se rád
zaměřil na děti, mládež a seniory,
chce podpořit sport ve městě a řešit
drogové problematiky.

Zprávy z měst

Fórum čtenářů

Eduard
Heczko
KSČM, 62 let

Petr
Smrček
nestraník, 41 let

Daniel
Pawlas
KSČM, 35 let

výběr z dopisů, kráceno

V primátorském křesle Jednou z priorit Zdeňka Osmanczyka bude
také bydlení. Důraz klade na opravy městských bytů a regeneraci
panelového sídliště Šumbark. Foto: Adolf Horsinka, MF DNES

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net

Aukční kompanie s.r.o. pořádá

10.AUKCI STAROŽITNOSTÍ
AUMĚNÍ

TERMÍN

Sobota 27.11.2010 od 11,00 hodin
PROHLÍDKY
26.11.2010 11,00-17,00 hodin
V DENAUKCE
27.11.2010 09,30-11,00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ AUKCE
Centrum Poděbradova
Poděbradova 7, 702 00 Moravská Ostrava
tel.: +420 603 213 643
e-mail: oantik@seznam.cz

Prezentace na
www.aukcnikompanie.cz

INZERCE

Kdo jsou náměstci
primátora?

Maryška sbírá staré autolékárničky pro Afriku

Co si myslíte o novém primátorovi
Havířova? Prospěje městu změna?
Pište na: redova@mfdnes.cz

Placená parkoviště
jsou tady raritou,
říká nový primátor


