
Josef Plášil (63)
důchodce:
»S úsměvem jde všechno
mnohem líp.«

Roman Honysz (66)
důchodce:
»Umění je naslouchat 
lidem a to dobré v život
přenášet.«

Věra Palková (61)
náměstkyně hejtmana
kraje:
»Tělo nech� každodenní
své hýbání má«.

Vojtěch Balcárek (39)
ředitel Bohumínské
městské nemocnice:
»Štěstí je prostě dobré
zdraví a špatná pamě�.«

»Dokud se zpívá, ještě se neumřelo...«
»Kam s ní? Už je stará, opo-

třebovaná, věčně něco zapomí-
ná. Chce to mladou krev. Ale
drží se, prevít, zuby nehty. 
A nevíš, jak se jí zbavit, že?« -
Posadila jsem se na posteli 
a z čela mi padal ledový pot.
Uf, to byl ale sen! Nebo ne-
byl? Ne, opravdu nechci
skončit jako slamník ze zná-
mého fejetonu Jana Nerudy.

Ráno už ale starosta od dve-
ří zvesela zdravil kolegy: »Ma-
kat, čeládko líná, do práce!« a uhá-
něl Pavla, zda už je opravena
dlaždička na hlavní třídě a zda
konečně pokosili trávu v Drá-
tovenské ulici. O mé skleróze
nepadla jediná zmínka.

Jenže červ pochybností začal
vrtat a našeptává: »Jsi už na
radnici čtyři volební období, te�

navíc sedíš na dvou
židlích. Nemáš vol-
né víkendy, z domu
odcházíš za tmy 
a vracíš se za tmy…«
Oponuji: » Baví
mě to, Bohumín je
moje třetí dítě a ne-
můžu ho opustit.
Nejsem macecha!«
a sama sebe utvr-
zuji: »Úřad šlape
jako hodinky, cent-
rum města je k ne-
poznání, sídliště se
mění před očima, i
dálnici snad konečně dostavíme.
Mám ráda ›svoje školáky‹ a je-
jich problémy. Školy už jsou vy-
šperkované, jen by to ještě chtělo
dokončit školní dvory, otevřít ma-
teřinku pro maloušky, zavést
školní autobus…«

I v nemocnici
jsem obrazně »pro-
potila« hodně tri-
ček a dnes vypadá
skvěle. Zaměst-
nanci neprchají
do Německa, ba
co víc, rodí se
nám nadějná lé-
kařská generace.

Dost vzpomí-
nek! Ještě musím
na komisi, pak na-
studovat materiá-
ly na radu a při-
pomínkovat nové

směrnice! Zase přijdu pozdě!
Večer telefonovala Katka:

»Mami, mami, Vojtíšek má první
zoubek!!!« Můj zlatý vnouček,
škoda, že bydlí tak daleko. Ani
na Tobíška jsem se nebyla po-
dívat už čtyři dny, a to ho mám

v Bohumíně. Jsem to ale babka
na baterky! A aerobic jsem zase
nestihla. Rozhodnuto! Končím.
Život je krátký a raději zemřu
na bedýnce v tělocvičně než na
nějaké schůzi či v kanceláři.

Takže, moji milí Bohumíňá-
ci! Děkuji vám všem za důvěru
a podporu, kterou jsem celá ta
léta cítila. Dávala mi sílu řešit
všechny problémy s úsměvem
a snad i s nadhledem. Ale ne-
loučím se s vámi. Určitě se bu-
deme nadále potkávat na uli-
cích, v obchodě či na bazénu 
i na všech těch úžasných ak-
cích, které se v Bohumíně zro-
dily. A také musím občas mrk-
nout, jak se činí ta omladina,
které jsme předali štafetu:
»Neodcházím, jsem tady přece
doma!«

Věra PALKOVÁ

Do meandrů vyrazili
»zeměměřiči«

Rozsáhlé monitorování spo-
jené s měřením GPS souřad-
nic probíhá v přírodní památ-
ce Hraniční meandry Odry.
Sledování změn v korytě řeky
a okolní přírodě se týká bez-
mála sedm kilometrů dlouhé-
ho úseku od Starého Bohumí-
na k soutoku Odry a Olše.
Měření je naplánováno na ně-
kolik let.

»Monitorováním koryta Odry
chceme sledovat změny, ke kte-
rým dochází při zvýšené hladině
řeky. Řeka si v tomto úseku sa-
movolně hledá koryto, ukrajuje
zeminu z břehů a mění trasu to-
ku,« uvedl předseda pořádají-
cího sdružení Hraniční mean-
dry Odry Jiří Spáčil. Při moni-
torování vzniká rovněž foto-
dokumentace. Cílem je vytvo-
řit mapu změn v oblasti pří-
rodní památky. Získané po-
znatky mohou sloužit při výu-
ce na školách, studijních pro-
jektech či při plánování proti-
povodňové ochrany. Součástí
projektu je propagace přírodní
památky jako takové. Akci,
která se rozběhla v říjnu, fi-
nancuje samotné občanské
sdružení a město Bohumín.

(luk)

k r á t c ePředstavuje se nová rada města

Petr Vícha (47)
starosta města:
»Starého psa novým
kouskům nenaučíš... 
My už horší nebudeme.«

Lumír Macura (49)
místostarosta města:
»Spolupráce je součástí
smyslu života. Mám rád
lidi, s nimiž spolupracuji.«

Igor Bruzl (34)
místostarosta města:
»Nikdy nelituji žádného
rozhodnutí, které jsem
předtím mohl ovlivnit.«

Radu města opouštějí
dva její dlouholetí čle-
nové Svatopluk Něme-
ček a Vilém Bannert.
Oba v ní působili od ro-
ku 1994 (Němeček s pře-
stávkou v letech 2000
až 2002). Za svou práci
ve prospěch města si
zaslouží slova uznání 
i díků. Vilém Bannert
se navíc zapíše do his-
torických análů města
absolutní »docházkou«.
Během svého šestnác-
tiletého působení na
zasedání rady ani jed-
nou nechyběl. (fi)


