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Elektronizujeme veřejnou správu.
Údaje budou díky digitálním registrům
na jednom místě, úředník si je najde
sám a občan to bude mít jednodušší.
Jenže i moderní projekty mívají nedo-
statky a jeden z nich - zákaz duplicitních
názvů ulic - se dotkne i našich občanů. 

Při projektování základních registrů se
myslelo i na místní názvy a problematiku
pojmenování ulic, náměstí, parků a po-
dobně řeší nový zákon. Ten však už neu-
možňuje mít v jednom městě ulice shod-
ných názvů, by� se každá nachází v jiné
městské části. A to je právě případ Bohu-
mína. Máme tři ulice shodného jména -
Mlýnskou, Příční a Polní, a dosud to niko-

Ustoupíme a shodné názvy ulic změníme

Po podzimu, kdy jsme zažili nejsušší listopad za posledních
více než dvě stě let, se i začátek zimy nesl v duchu teplotních

anomálií. Prosinec byl pro změnu nejteplejší od roku 1988.
V Bohumíně klesla průměrná denní teplota v posledním měsíci

uplynulého roku pod nulu jen dvakrát a žádné třeskuté mrazy to
nebyly. Jednou spadla rtu� teploměru pod bod mrazu o půl stupně,
podruhé o dva a půl. Po téměř »jarním« Štědrém dni a Silvestru
se zdálo, že snad paní Zima do Bohumína vůbec cestu nenajde.

Čekání na bílou peřinu bylo dlouhé

a k t u á l n í  t é m a

Vůbec se nám to nelíbí. Proč obtěžovat
občany a nutit je změnou názvu ulice k vý-
měně občanských průkazů a mnoha dal-
ších dokladů? Proč zbytečně chtít po pod-
nikatelích, aby oznamovali změnu údajů 
v Registru živnostenského podnikání 
a Obchodním rejstříku? Změna adresy se
sice automaticky zobrazí orgánům veřejné
správy a uživatelům registrů, ale bohužel

už ne bankám, pojiš�ovnám a správcům 
sítí.

Měnit názvy ulic nám přijde jako zbytečné
a nedomyšlené, ale nakonec jsme ustoupili,
protože zákon je zákon. Zastupitelům města
předložíme návrh na přejmenování oněch
tří ulic. Aby byla změna co nejméně boles-
tivá, ze stejnojmenných ulic se dotkne té 
s menším počtem obyvatel. Budou to
Mlýnská a Polní v Pudlově, Příční v Novém
Bohumíně. Protože jde o změnu z moci 
úřední, bude výměna průkazů a změna
místa podnikání bezplatná. Čas, ztracený
běháním po úřadech, sice lidem nenahradí-
me, ale aspoň jim nabídneme možnost, aby
si nový název své ulice navrhli sami.

Lumír MACURA, místostarosta

mu nevadilo, protože jsou na opačných
koncích města. Nemělo s tím problém
město, občané, hasiči, záchranáři, ani po-
š�áci. Ale te� je tu nový zákon a ten naři-
zuje duplicitní pojmenování odstranit. 

Což o to, motoristé by jí to nezazlívali, ale co
děti? Když už si nemohly postavit sněhuláka
nebo se zkoulovat s kamarády o Vánocích,
alespoň trochu sněhu na vyřádění by si za-
sloužily. A asi si ho hodně přály, protože je příroda v polovině led-
na vyslyšela. První letošní příděl sněhových vloček si ti nejmenší
nemohli nechat ujít. A pořádně si ho užili, protože nikdy není jisté,
jak dlouho se ještě budou moci kochat bílou peřinou. (red)
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Problémy s veřejnou službou
Účast zastupitelů
na jednáních

Jak jsou na tom bohumín-
ští volení zástupci s účastí na
jednáních? V roce 2011 se 
uskutečnilo šest zasedání
městského zastupitelstva.
Docházku jeho jednotlivých
členů zjistíte z následující ta-
bulky. Znázorňuje počet za-
sedání ze zmíněných šesti,
která zastupitelé absolvova-
li, a jakou to představuje
procentuální účast.

Balcárek Vojtěch 5 83,3

Bannert Vilém 6 100

Bruzl Igor 6 100

Ciprichová Marcela 6 100

Dudová Petra 3 (ze 4) 75
(do října 2011)

Drobek Aleš 6 100

Honysz Roman 6 100

Kalichová Petra 2 (ze 2)100
(od října 2011)

Knot Jiří 6 100

Macura Lumír 6 100

Maryška David 5 83,3

Musil Stanislav 6 100

Neudertová Marie 6 100

Němeček Svatopluk 5 83,3

Palková Věra 5 83,3

Placzková Yvona 6 100

Plášil Josef 6 100

Smigová Kamila 6 100

Srniček Pavel 3 50

Suchý Arnošt 6 100

Šmíd Vladimír 5 83,3

Trach Pavel 4 66,6

Veselý Zdeněk 6 100

Vícha Petr 6 100

(red)

b i l a n c e

Projekt veřejné služby, která se změnou zákona přešla na úřa-
dy práce, zatím tápe. Přestože města mají o pracovníky zájem,
většina ještě nepodepsala s pracáky smlouvu. Důvodem jsou
nejasnosti v počtech pracovníků, v jejich proškolování, lékař-
ských prohlídkách nebo financování ochranných pomůcek. 

»Je nám líto zaměstnanců úřa-
dů práce, kteří jsou prostředníky
mezi obcemi a státem a můžou
jen čekat, jak nedostatky ve veřej-
né službě vyřeší ministerstvo. Vel-
kým problémem je i to, že stále
nefunguje informační systém, do
kterého se mají vkládat údaje 
o nezaměstnaných a jejich odpra-
covaných hodinách,« apeloval
starosta Petr Vícha na minis-
terstvo, aby co nejrychleji
všechny nejasnosti vyřešilo.

Bohumín jako jedno z mála
měst smlouvu o veřejné službě
už podepsal a na činnost pra-
covníků vyčlenil 2,8 milionu.
»Veřejně prospěšné pracovníky
zaměstnává už mnoho let BM
servis a má s tím obrovské zkuše-
nosti. Neradi bychom přidělávali
našemu úřadu práce další problé-

my a chtěli jsme, aby veřejná
služba nastoupila už od začátku
roku a odklízela sníh,« dodal
starosta. I přesto ale Bohumín
podpoří další města a bude
spolu s nimi tlačit na minister-
stvo, aby uvedlo věci do po-
řádku. Hlavní je funkčnost 
informačního systému, protože
ten se týká i výplaty dávek.

Bohumín má zatím s úřa-
dem práce nasmlouvánu nece-
lou stovku pracovníků veřejné
služby. »Smlouvu jsme uzavřeli
až do května a máme o ni zájem 
i ve druhé polovině roku, uměli
bychom využít až 120 lidí. Za ta
léta už máme dobře vypracovaný
systém práce i kontroly, ale měs-
ta, která s tím začínají, mohou
mít problém,« sdělil Miroslav
Hradil z BM servisu. V zimě

pracovníci pomáhají přede-
vším s odklízením sněhu, na
jaře bude hlavní náplní jejich
práce úklid veřejných pro-
stranství.

Lucie BALCAROVÁ

Občané či právnické 
osoby, kteří loni získali
stavbu nebo pozemek
(koupí, darováním či dě-
dictvím), nebo naopak ne-
movitost prodali, musí do
konce ledna podat finanč-
nímu úřadu daňové při-
znání. Stejnou povinnost

mají i vlastníci, u nichž se změnily okolnosti
rozhodné pro vyměření daně. Tím se rozumí
postavení garáže, nástavby a přístavby domu,
přikoupení pozemku, změna druhu pozem-
ku a podobně.

Povinnost podat přiznání ne-
vzniká tehdy, pokud ke změnám došlo kvůli roz-
hodnutí obce či státu (viz Obecně závazná 
vyhláška o navýšení koeficientů u daně z nemo-
vitostí v městských částech pro rok 2012), nebo
se rozsah vlastnictví, počet a výměra nemovitostí
v průběhu roku 2011 nezměnil.

Při podání přiznání se vychází vždy ze stavu 
k 1. lednu aktuálního roku a přiznání se odevzdá
do 31. ledna. Kdo reaguje jen na změny, může si
vybrat, zda vyplní celé nebo pouze dílčí přiznání
(vždy tiskopis modré barvy). Dílčí přiznání pou-
žívá stejný formulář jako řádné, jen se zaškrtne
kolonka »Dílčí přiznání«. Vyplní se v něm na-
stalé změny a vypočte se nová výše daně, s dolo-
žením nabývacího titulu z důvodu kontroly

správnosti vyplněných údajů. Přiznání podává
vždy vlastník nemovitosti. Je-li nemovitost ve
společném jmění manželů, podává přiznání jen
jeden z nich. U nemovitostí v podílovém spolu-
vlastnictví vybraný společný zástupce. Pokud si
ho vlastníci neurčí, učiní tak finanční úřad.
Spoluvlastníci také mohou podat daňová při-
znání za své spoluvlastnické podíly samostatně,
ovšem ve stejné lhůtě a nejpozději do 31. ledna.
U bytů v osobním vlastnictví podává přiznání
majitel a při výpočtu daně se zároveň zohledňu-
je i podíl na společných prostorách v domě
(podle údajů v katastru nemovitostí).

Aktuální formuláře, přílohy a pokyny si lze
stáhnout z webu České daňové
správy cds.mfcr.cz. Nově vypo-
čítanou daň je třeba uhradit do

31. května, přičemž letos opět budeme zasílat
předvyplněné složenky, které však už nejsou při
úhradě na poště bezplatné. Lze samozřejmě za-
platit v hotovosti a bez poplatku na kterémkoli
finančním úřadu v ČR.

Výnos daně z nemovitostí je ve vždy v plné
výši převeden příslušné obci či městu, na jehož
území se nemovitost nachází. 

A na závěr upozornění - každý podnikatel,
který vlastní a užívá ke své činnosti zpevněné
plochy pozemků, musí rovněž podat do konce
ledna stejné přiznání kvůli změně posouzení 
jejich charakteru. 

Václav POLOK, 
ředitel Finančního úřadu Bohumín

p o r a d n a

Jak letos na daně z nemovitostí 

Výběrové řízení
Starosta města vyhla-

šuje výběrové řízení na
místo strážníka městské
policie. Detailní informa-
ce a seznam požadavků na
www.mesto-bohumin.cz,
sekce Radnice, rubrika
Nabídka práce. Přihlášky
mohou zájemci posílat
nejpozději do 31. ledna na
adresu městského úřadu
nebo městské policie.

(red)

Foto: Pavel Čempěl



dobně jako u klasické-
ho golfu. Dominantou celého hřiště bude
vodopád s potůčkem a dvěma jezírky. Jako
bonus vyrostou vedle golfových drah i tři
hřiště na pétanque. 

Stavební práce začaly na konci září 
a v prosinci se dělníci pustili do betonáže
jednotlivých jamek. U drah vyroste půj-
čovna golfových holí a míčků. Nebude 

Už za pár měsíců bude mít bohumín-
ské aquacentrum novou atrakci. Půjde
o golfové hřiště, které vzniká v dosud
nevyužité části zahrady. Původně se na
tomto místě počítalo s venkovním bazé-
nem. Ale vzhledem k vysokým nákla-
dům a omezenému
(a nevyzpytatelné-
mu) počtu sluneč-
ných dnů ke kou-
pání by to byla
neúměrně vyso-
ká investice.

»Na venkovní
koupaliště jsme si
nechali vypraco-
vat i studii. Zjistili
jsme, že by bazén
přišel na 30 milionů,
přičemž koupacích dní je za rok jen 30 až
40,« uvedl Jan Rozsypal, ředitel městské
společnosti Bospor. Ta proto hledala jinou
alternativu využití plochy a volba nakonec
padla na adventure golf.

Kořeny má tato atrakce v Americe. 
V podstatě jde o klasický golf, jehož hřiště
je zmenšené do velikosti minigolfových
drah. Jejich rozměry však jsou tím jedi-
ným, co obě varianty tohoto sportu spoju-
je. Překážky známé z minigolfu zde lidé
nenajdou. »Adventure golf u nás zatím není
příliš rozšířený. Bohumínské hřiště bude teprve
osmé v republice,« doplnil Rozsypal.

Hřiště vzniká na ploše 1 200 metrů čtve-
rečních a  bude mít 18 drah. Ty se budou
lišit terénními nerovnostmi, boulemi,
vodní pastí nebo písečnými bunkry po-

Univerzální kontaktní pracoviště

Plovárna by si na sebe nevydělala, 
zvítězil golf

3Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz

Skončila doba zbytečného obcházení úřadů. Je tady Czech
POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komuni-
kovat s úřady a institucemi

Czech POINT neboli Český podací ověřovací
informační terminál je asistovaným místem vý-
konu veřejné správy, kde může člověk zažádat 
o výpis z rejstříků, o datovou schránku či provést
autorizovanou konverzi dokumentů. 

Počátky projektu sahají do roku 2006. V roce
2008 byl přijat zákon o autorizované konverzi dokumentů a od
července 2009 začal provoz datových schránek. V současné době
dochází k závěreční fázi, která obnáší spuštění ostrého provozu
základních registrů, a to od letošního 1. července. 

Základní registry jsou specifické centrální registry veřejné sprá-
vy: registry obyvatel, osob, práv a povinností osob a registr územ-
ní identifikace, adres a nemovitostí. Tyto registry obsahují takzva-

né referenční údaje, které se týkají daného objektu a jsou jedineč-
né. V praxi to znamená, že při zápisu firmy do registru osob bude

adresa vždy přebrána z registru územní identifikace,
adres a nemovitostí a statutární zástupce firmy
bude přebrán z registru obyvatel. Nemělo by tak
docházet k nesrovnalostem a chybám v údajích
každého z nás. Dnes je pro správnost údajů při
změně adresy nutné osobně navštívit příslušný

katastrální úřad, s provozem základních registrů
se budou data převádět automaticky.

Czech POINT jako univerzální kontaktní pracoviště státní správy
je už vytvořeno na široké škále míst. Komu se však nechce navštívit
žádné z nich, má možnost využít e-shopu Czech POINTu. Elektro-
nickou cestou lze tak požádat například o výpisy z veřejné evidence
katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku.

Žaneta KOMÁRKOVÁ, právní a živnostenský odbor

v ní chybět ani občerstvení s pose-
zením a sociální zařízení.

Náklady na vybudování adventure golfu
jsou necelých šest milionů. Projekt počítá
kromě golfových drah také s výsadbou ze-
leně a osvětlením. Pokud půjde vše podle
plánu, už v červnu by si novou atrakci
mohli vyzkoušet první návštěvníci.

Lucie BALCAROVÁ

Adventure golf ještě
nemá české pojmeno-
vání. V Bohumíně mu
proto začali říkat po
svém - »zábavný golf«.

Foto: Pavel Čempěl
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I Byt 0+1, v ulici Bezručova
1144, číslo bytu 72, katego-

rie I., 13. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,13 m2,
celková plocha bytu 29,70 m2.
Prohlídka 31.1. v 10.30 - 10.45
hodin. Licitace se koná 1.2. 
v 15.30 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Student-
ská 678, číslo bytu 1, kate-

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 106,70 m2,
celková plocha bytu 107,70
m2. Prohlídka 30.1. v 14.15 -
14.30 hodin a 31.1. v 7.45 - 8
hodin. Licitace se koná 1.2. 
v 15.45 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Tyršova
822, číslo bytu 1, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 40,35 m2, cel-
ková plocha bytu 40,35 m2.
Prohlídka 31.1. v 9 - 9.15 hodin
a 1.2. v 14.30 - 14.45 hodin. Li-
citace se koná 1.2. v 16 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Tyršova
813, číslo bytu 2, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 43,93 m2, celková
plocha bytu 47,08 m2. Prohlíd-
ka 31.1. v 9.30 - 9.45 hodin a
1.2. v 15 - 15.15 hodin. Licitace
se koná 1.2. v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Nádražní
718, číslo bytu 4, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 82,31 m2, cel-
ková plocha bytu 93,35 m2.
Prohlídka 30.1. v 15 - 15.15 ho-
din a 31.1. v 8.30 - 8.45 hodin.
Licitace se koná 1.2. v 16.30
hodin.

I Byt 1+2, v ulici Čs. armá-
dy 238, číslo bytu 5, kate-

gorie II., 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 58,65 m2,
celková plocha bytu 62,20 m2.
Prohlídka 30.1. v 15.15 - 15.30
hodin a 31.1. v 9.15 - 9.30 
hodin. Licitace se koná 1.2. 
v 16.45 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Poděbra-
dova 125, číslo bytu 1, kate-

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 59,86 m2,

celková plocha bytu 59,86 m2.
Prohlídka 1.2. v 15.30 - 15.45
hodin a 2.2. v 11.15 - 11.30 
hodin. Licitace se koná 6.2. 
v 15.45 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Čs. armá-
dy 1047, číslo bytu 5, kate-

gorie I., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 39,62 m2,
celková plocha bytu 43,27 m2.
Prohlídka 1.2. v 14.15 - 14.30
hodin a 2.2. v 8 - 8.15 hodin. Li-
citace se koná 6.2. v 16 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Slezská
276, číslo bytu 4, kategorie

I., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 141,20 m2, cel-
ková plocha bytu 144,70 m2.
Prohlídka 1.2. v 14.45 - 15 ho-
din a 2.2. v 8.45 - 9 hodin. Lici-
tace se koná 6.2. v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Štefánikova
1076, číslo bytu 1, kategorie I.,

1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 56,70 m2, celková
plocha bytu 56,70 m2. Prohlíd-
ka 1.2. v 14.15 - 14.30 hodin 
a 2.2. v 8 - 8.15 hodin. Licitace
se koná 6.2. v 16.30 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Tovární
426, číslo bytu 30 , kategorie

I., 6. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 77,09 m2, celková
plocha bytu 80,03 m2. Prohlíd-
ka 31.1. v 9.45 - 10 hodin a 1.2.
v 15.15 - 15.30 hodin. Licitace
se koná 6.2. v 16.45 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Štefániko-
va 1073, číslo bytu 29, ka-

tegorie I., 6. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 67,64 m2,
celková plocha bytu 69,96 m2.
Prohlídka 8.2. v 14.30 - 14.45
hodin a 9.2. v 8.15 - 8.30 ho-
din. Licitace se koná 13.2. v 16
hodin.

I Byt 1+2, v ulici Štefániko-
va 1080, číslo bytu 12, kate-

gorie I., 4. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 57,40 m2,
celková plocha bytu 58,10 m2.
Prohlídka 8.2. v 15 - 15.15 
hodin a 9.2. v 8.45 - 9 hodin.
Licitace se koná 13.2. v 16.15
hodin.

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti 
v 1. patře hlavní budovy radnice, číslo dveří 243. Vyvolávací
cena je 42 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se 
mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém 
území ČR. Podrobné informace naleznete na stránkách
www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie Licitace
bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Licitace městských bytů
I Byt 1+2, v ulici Student-

ská 686, číslo bytu 4, kate-
gorie II., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 66,14 m2,
celková plocha bytu 67,89 m2.
Prohlídka 8.2. v 14.45 - 15 ho-
din a 9.2. v 9 - 9.15 hodin. Li-
citace se koná 13.2. v 16.30
hodin.

I Byt 1+3, v ulici Mírová
1015, číslo bytu 6, kategorie

I., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 63,45 m2, cel-
ková plocha bytu 64,45 m2.
Prohlídka 6.2. v 15 - 15.15 ho-
din a 7.2. v 9 - 9.15 hodin. Li-
citace se koná 13.2. v 16.45
hodin.

I Byt 0+2, v ulici Okružní
1087, číslo bytu 96, katego-

rie I., 9. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 49,99 m2,
celková plocha bytu 53,53 m2.
Prohlídka 14.2. v 8.45 - 9 ho-
din a 15.2. v 15.15 - 15.30 ho-
din. Licitace se koná 15.2. v 16
hodin.

I Byt 1+1, v ulici Jateční
152, číslo bytu 21, kategorie

I., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 28,68 m2, cel-
ková plocha bytu 29,65 m2.
Prohlídka 14.2. v 11 - 11.15 ho-
din a 15.2. v 15 - 15.15 hodin.
Licitace se koná 15.2. v 16.15
hodin.

I Byt 0+1, v ulici Slezská 26,
číslo bytu 13, kategorie I.,

5. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 72,12 m2, celková
plocha bytu 72,97 m2. Pro-
hlídka 6.2. ve 14.30 - 14.45 ho-
din a 7.2. v 8.30 - 8.45 hodin.
Licitace se koná 15.2. v 16.30
hodin. Licitace se mohou zú-
častnit pouze ti zájemci, kteří
si do 13.2. podají přihlášku
(majetkový odbor, č. dv. B207 -
vedlejší budova radnice).

I Byt 0+1, v ulici Bezručova
1144, číslo bytu 43, katego-

rie I., 8. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,13 m2,
celková plocha bytu 29,70 m2.
Prohlídka 14.2. v 8.30 - 8.45
hodin. Licitace se koná 15.2.
v 16.45 hodin.

Bližší informace na majetko-
vém odboru, dv. B207, e-mail:
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.
telefon 596 092 199.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

k r á t c e

Bez dluhů, 
bez zdražování

Spořádaní nájemci měst-
ských nebytových prostor se
zdražování bát nemusí. Rada
města rozhodla, že ani letos
nenavýší nájemné o inflaci
uplynulého roku. Tento pří-
stup Bohumín praktikuje už
od roku 1998. Za tu dobu
řádně platící nájemci neby-
tových prostor ušetřili asi
čtyři miliony.

»Město má každoročně právo
zvyšovat nájem nebytových pro-
stor o skutečné procento inflace
předešlého roku. Za rok 2011 to
představuje 1,9 procenta,« uvedl
Marek Sobaniec z majetkové-
ho odboru. Bohumín ale toto
navýšení už čtrnáct let u řádně
platících živnostníků neuplat-
ňuje. Nájemců, kteří budou
mít do konce února v pořádku
všechny platby za nájem a služ-
by, se tak ani letos inflační
zdražení nedotkne. Dlužníků
ovšem ano.

Bližší informace o proná-
jmech nebytových prostor lze
získat na majetkovém odboru
v radniční budově B, číslo dveří
208, e-mail sobaniec.marek@
mubo.cz, telefonický kontakt
596 092 212. (red)

Vyšší cena licitací
Rada města rozhodla o změ-

ně vyvolávací ceny u licitací
městských bytů. Ta se od 1.
dubna zvyšuje ze 42 Kč/m2 na
45,65 Kč/m2. (vach)

Poslední místa
k parkování

Posledních pět míst ve spo-
lečné podzemní garáži pod do-
mem číslo 7 na náměstí Svo-
body ve Starém Bohumíně če-
ká na své nájemce. O parkova-
cí místo se může ucházet i ten,
kdo v tomto domě nebydlí.
Bližší informace na majetko-
vém odboru, kancelář  B208
ve vedlejší budově radnice, te-
lefon 596 092 212, e-mail:
sobaniec.marek@mubo.cz.

(sb)
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■ Návštěva restaurace v ulici
Čs. armády zhořkla hledané-
mu muži z Bohumína. Do hos-
pody se te� nějaký čas nepodí-
vá. Odsouzený poberta se delší
dobu vyhýbal nástupu do věze-
ní, a proto po něm bylo vyhlá-
šeno pátrání. Strážníci si muže
všimli, zadrželi jej a předvedli
na oddělení Policie ČR, odkud
putoval do výkonu trestu.

■ Kovová konstrukce lávky
přes potok u štěrkovny zlákala
dva nepřizpůsobivé spoluob-
čany. Při odnášení osmimetro-
vé traverzy je ale naštěstí spat-
řil náhodný svědek. Díky jeho
oznámení hlídka zloděje zadr-
žela a vše museli vrátit na 
původní místo. 

■ I v novém roce se v Bohumí-
ně zakládají černé skládky. Je-
den hříšník vyhodil v Rych-
valdské ulici ve Skřečoni po-
škozené automobilové součást-
ky, další odložil k popelnicím 
v Tovární ulici starší sedačku.
Toto chování však neuniklo
pozornosti strážníka mimo
službu. Přivolal kolegy a ti pří-
pad dořešili.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

Maják 
městské policie

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

s t a l o  s e

Nepodceňujte připomínky k jízdním řádům
Vlnu nevole vyvolala poslední změna autobusových jízd-

ních řádů. Největší problémy pociťují cestující ze Skřečoně 
a z ulic Mírové a Šunychelské poté, co byla zrušena linka do
Ostravy s odjezdem v 6.18 hodin ze Studentské ulice.

»Léta dojíždím ze Skřečoně za
prací do Ostravy. Spoje vždy na-
vazovaly a nikdy nebyl problém
dojet do zaměstnání. Až nyní,«
konstatovala jedna z nespoko-
jených cestujících. »Dva roky
jsme čekali na dostavbu skřečoň-
ského mostu, takže jsme měli ztí-
ženy podmínky cestování. Te�,
když nový most konečně vyrostl,
je nám to k ničemu. Po zrušení
ranního spoje ze Studentské 
musíme docházet na jinou za-
stávku nepraktickou trasou kolem
Bochemie,« dodala nahněvaně.

»Jízdní řád meziměstských li-
nek spadá do kompetence kraj-
ského úřadu, který ho musí koor-

dinovat s řádem železničním. 
Bohumín na základě požadavků
občanů iniciuje 
v jízdních řá-
dech jen dílčí
změny,« ozřejmil vedoucí od-
boru dopravy Pavel Vavrečka.
Dodal, že důvodem změny tra-
sy zmíněné ranní linky 870555
ze Starého Bohumína do Os-
travy byl požadavek cestujících
z ulice Čs. armády u bývalé Ry-
beny. Ti totiž volali po lepší do-
stupnosti vlakových spojení 
a linka proto v některých ča-
sech jede jinou trasou a Stu-
dentskou ulici míjí. To je pří-
pad právě ranního spoje. »Spo-

lečně s ČSAD Karviná te� pro-
věřujeme změnu trasy tak, aby
mohli tento ranní autobus využít
jak obyvatelé Pudlova, tak Skře-
čoně. Trasa by byla o zhruba 900
metrů delší a je nutné zjistit, zda
by se autobus včas dostal na 

autobusové ná-
draží,« uvedl
Vavrečka. Do-

dal, že navrhovanou změnu
budou zástupci města řešit 
s ČSAD 1. února.

Bohumín nemá MHD a sup-
luje ji doprava příměstská, kte-
rou provozují přespolní doprav-
ci. Město ale příměstskou do-
pravu nemalou částkou dotuje.
Ročně téměř dvěma miliony.

Připomínky k novým jízd-
ním řádům může město podat
nejpozději do 10. dubna, upra-
vený jízdní řád pak začne 

platit od 10. června. Pokud
mají i další cestující připomín-
ky k jízdním řádům, měli by se 
s nimi obrátit na radnici co
nejdříve. (balu, tch)

a k t u á l n ě

Dobrovolní hasiči nezaháleli
212 výjezdů loni zaznamenali dobrovolní

hasiči v Bohumíně. Nejvíce jich mají na kontě
hasiči ve Starém Bohumíně, kteří jsou jako je-
diní zařazení do 3. stupně skupin jednotek
požární ochrany (JPO). Ostatní městské týmy
jsou ve skupině JPO 5. Město zřizuje celkem
šest jednotek sborů dobrovolných hasičů.

»Loni vyjížděli naši dobrovolní hasiči k 67 požá-
rům, což byla zhruba třetina z celkového počtu 
výjezdů. U požárů zasahovala jednotka ze Starého
Bohumína 41krát, jednotka ze Šunychlu 14krát, 
ostatní jednotky 2 až 4krát,« uvedl místostarosta
Lumír Macura. 

Z celkového počtu výjezdů bylo nejvíce přípa-
dů označených jako technická pomoc, kdy jde
například o zásahy u spadlých stromů nebo o li-
kvidaci bodavého hmyzu. V průběhu roku nej-
častěji vyjížděla jednotka ze Starého Bohumína,
která loni zasahovala u 103 případů. Následuje
JSDH Šunychl s 25, Kopytov s 23, Skřečoň 
a Záblatí s 22 a Vrbice se 17 výjezdy.

Na zabezpečení činnosti jednotek město v roce
2011 vydalo skoro 1,1 milionu korun. Z toho na-

příklad výdaje na výstroj a výzbroj činily 267 tisíc,
na pohonné hmoty 116 tisíc a údržba vozového
parku 107 tisíc. Do investic spojených se zbrojni-
cemi a jejich vybavením město loni vložilo přes
300 tisíc. Rozsáhlou modernizací prošla hasičská
zbrojnice ve Starém Bohumíně, která stála měst-
skou pokladnu dva miliony korun. (luk)

Dobrovolní hasiči loni zasahovali také u požáru 
domu v Pudlově-Lounech. Foto: archiv SDH

Hazardní krádež
Poškození a ohrožení provo-

zu obecně prospěšného zaříze-
ní mají na svědomí neznámí
zloději cenných kovů ve Vrbici.
Na železniční trati přestřihli 15.
ledna napínací drát a ukradli
250 metrů měděného trolejo-
vého vedení. Krádeží a způso-

benou poruchou provozu způ-
sobil škodu za 120 tisíc. Pokud
je policie dopadne, hrozí jim je-
den až šest let nepodmíněně.

Vykradené auto
Na parkovišti u prodejny 

v Rychvaldu řádil 13. ledna
neznámý lapka. Rozbil okno
zadních dveří osobního auta 
a uvnitř se zmocnil dvou note-
booků, tabletu a přenosného

harddisku. Odcizením věcí 
a poškozením vozidla napá-
chal škodu za 45 tisíc. 

Očesali sloupy
V pátek 6. ledna zahájila po-

licie vyšetřování krádeže po-
blíž železnice. Kdosi tady odci-
zil z dolní části sloupů vysoké-
ho napětí 62 příček. Poškoze-
ná společnost škodu vyčíslila
na 86 tisíc. (red)

Foto: Pavel Čempěl
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Obnova probíhá i díky 
evropským dotacím

O podporu na obnovu veřej-
ného prostranství a zlepšení
prostředí v určité lokalitě mů-
že žádat jen město. Ovšem 
o dotace na regeneraci byto-
vých domů mohou žádat
všichni vlastníci, tedy i fyzické
osoby, bytová družstva či spo-
lečenství vlastníků jednotek.
Bohužel část určená pro byto-
vé domy je téměř vyčerpaná.
Pro další výzvu budou důležité
úspory z uskutečněných pro-
jektů a vývoj kurzu eura.

Lokalita, ve které město 
uskutečňuje svůj IPRM, je 
poměrně rozsáhlá. Prakticky

zahrnuje celý Nový Bohumín,
mimo oblast za parkem. Hrani-
ce zóny tvoří železárenský
most, nádraží, park a část ulice
Nerudovy, Mírové, Osvobodi-
telů, Jateční a Okružní. Částeč-
ně zóna zasahuje i do Pudlova.

V rámci IPRM už byly re-
konstruovány domy v Mírové
ulici 1015 a 1016, Čáslavské
971, Svat. Čecha 1093, Tyršo-
vě 622, Čs. armády 122 a 123.
Město plánuje také regeneraci
domu 973 v Nerudově ulici. 

Z prostředků EU se domy doč-
kaly zateplení, výměny oken 
a dveří, výměny či modernizace
lodžií a podobně. Rekonstruk-
ce si vyžadaly 53 milionů korun
a dotace činila 23 milionů.

Dále byla z IPRM zkulturně-
na tři veřejná prostranství -
parkoviště na sídlišti v Neru-
dově a Mírové ulici, parkoviště
u polikliniky v Čáslavské ulici
a »korzo« k náměstí Budouc-
nosti. Náklady na tyto práce či-
nily 13,5 milionu korun a dota-
ce byla 10,5 milionu.

Více informací k IPRM 
a konkrétním projektům naj-
dete na webu www.mesto-
bohumin.cz v sekci Radnice,
rubrice Ostatní / IPRM.

Věra VZATKOVÁ, 
manažer IPRM, 

odbor rozvoje a investic

Výzva č. 3 IPRM ukončena
9. prosince byla ukončena výzva č. 3 k předkládání žádostí o do-

taci v oblasti regenerace bytových domů, kterou město vyhlásilo 
loni 16. března. Důvodem ukončení je vyčerpání finančních pro-
středků určených pro tuto výzvu. Jakmile budou probíhající projekty
ukončeny a vyúčtovány, město vyhlásí další výzvu dle zbylých pro-
středků. IPRM města umožňuje městu i ostatním vlastníkům byto-
vých domů například vyměnit okna, zateplit fasády či vyměnit výtahy.
To vše s podporou státu. Informace k IPRM města můžete získat na
www.mesto-bohumin.cz/data/dokumenty/ 2235.pdf. (vza)

Koncepce rozvoje
Moravskoslezského
kraje

Počátkem roku obdržel
Bohumín od Ministerstva ži-
votního prostředí dva mate-
riály, které se týkají rozvoje
kraje do roku 2020. Ty 
budou podrobeny procesu
posuzování vlivu na životní
prostředí. 

Koncepce nesou název »Ak-
tualizovaná Strategie rozvoje
Moravskoslezského kraje na
léta 2009 - 2016 po aktualizaci
na léta 2009 - 2020« a »Aktu-
alizovaná Regionální inovační
strategie Moravskoslezského
kraje na léta 2010 - 2016 po 
aktualizaci na léta 2010 - 2020«.

Do materiálů je možno na-
hlížet na bohumínském odbo-
ru životního prostředí a služeb,
kancelář 211, I. poschodí radni-
ce v úřední dny od 7.30 do 12 
a od 13 do 17 hodin (v jiném
termínu po telefonické domlu-
vě na čísle 596 092 198).

Oznámení je zveřejněno
rovněž na úřední desce krajs-
kého úřadu a lze do něj nahléd-
nout na webu eia.cenia.cz/sea/
koncepce/prehled.php pod kó-
dem MZP121K a MZP122K.  

Písemná vyjádření ke kon-
cepcím je možno zaslat Minis-
terstvu životního prostředí,
odboru posuzování vlivů na ži-
votní prostředí a integrované
prevence do 20 dnů ode dne
zveřejnění na úřední desce
Moravskoslezského kraje. 

Iva CRHOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

vyjádřete se

Bohumín úspěšně využívá Integrovaný plán rozvoje města
(IPRM), který je nezbytný pro získání podpory z EU v rámci
Integrovaného operačního programu. Podpora je zaměřena
na obnovu veřejného prostranství a zlepšení kvality života v
oblasti bydlení, tedy regeneraci bytových domů ve vymezené
zóně. Město získalo v roce 2008 pro své IPRM 2,5 milionu
EUR. Jde o časově omezenou podporu do roku 2015.

d o t a c e

Loni byl rekonstruován dům 
v ulici Svatopluka Čecha 1093.

Změnila se i veřejná prostranství - vznikla parkoviště u polikliniky v Čáslavské ulici a na sídlišti v Nerudově a Mírové ulici. Foto: Mirka Hrbáčová



podporu provozu nově vzniklé
Noclehárny sv. Martina. V dů-
sledku ekonomické krize může
dojít k poklesu financí pro
fungování našich služeb, takže
výtěžek Tříkrálové sbírky 
bude možná záchranou pro
některé z bohumínských zaří-
zení. Část sbírky bude směřo-
vat na humanitární projekty 
v zahraničí.

Celkový výtěžek 241.294
korun byl pro Charitu Bohu-
mín rekordní. V samotném
Bohumíně byla vykoledována
taktéž historicky nejvyšší část-
ka  133.810 korun. Výsledek
Tříkrálové sbírky je projevem

hlubokého humani-
tárního cítění s těmi,
kteří se ocitají v ne-
lehkých životních si-
tuacích. 

Děkuji všem, kteří
se do sbírky jakýmkoli
způsobem zapojili - ko-
ordinátorům, kolední-
kům, správcům farnos-
tí, zástupcům měst 
a občanům. Pomohli
dobrým skutkem těm,
kteří pomoc potřebují. 

Monika VAVREČKOVÁ,
ředitelka Charity Bohumín

▲ Sčítání kasiček skončilo příjemným 
překvapením. Vybraný obnos pomůže
charitativním projektům ve městě. 
Někteří dárci byli mimořádně štědří.

Foto: Pavel Čempěl
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Sbírku provázela zdvořilost a štědrost
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Výsledky Tříkrálové sbírky v uplynulých letech

▲

Už podvanácté vyšli do 
ulic koledníci Tříkrálové
sbírky, zpívali koledy a pís-
meny K+M+B žehnali do-
mům. Svým přáním přinášeli
radost a řada starších občanů
už je netrpělivě očekávala.

Upřímně chci poděkovat
všem, kteří podpořili Tříkrálo-
vou sbírku svým darem a přija-
li koledníky ve svých domo-
vech. Nejvíce mě hřeje zjištění,
že se skupinky Tří králů neset-
kaly se žádnými negativními
projevy. Nikdo na ně nebyl
vulgární a koledníci se vraceli
se spoustou kladných ohlasů.

Prostředky letošní sbírky
jsou určeny pro střediska Cha-
rity Bohumín, konkrétně na
rekonstrukci pokoje odlehčo-
vací pobytové služby v Charit-
ním domě pokojného stáří sv.
Františka, na podporu provo-
zu bezplatné sociálně-právní
občanské poradny, na provoz
nízkoprahového denního cen-
tra pro osoby bez domova a na

Lidé i v těžké době myslí na své bližní
I přes nelehkou dobu se letošní Tříkrálová sbírka setkala s vel-

kým ohlasem. Skupinky Kašparů, Melicharů a Baltazarů vykole-
dovaly rekordní částku. Obsah kasiček v Bohumíně činil po sečtení
133 810 korun, přičemž pětašedesát procent vybrané částky zůstane
ve městě. Pro Charitu Bohumín je Tříkrálová sbírka 2012 
nejúspěšnější v celé dvanáctileté historii. (luk)

Přihlášky na jarní příměstský tábor
Dům dětí a mládeže začal přijímat přihlášky na jarní pří-

městský tábor. Koná se během jarních prázdnin od 6. do 10.
února, proto je nejvyšší čas zapsat své dítě v době, kdy je ještě
dostatek volných míst. 

Na programu tábora se objeví sportovní a společenské hry, 
počítače, hry na X-Boxu, návštěva aquacentra a další aktivity. 
Táborníci od 6 do 16 let se budou scházet každý den a trávit spo-
lečně čas od 9 do 16 hodin. 

»Pro rodiče může být problém zajistit si na celý týden prázdnin bu�
hlídání nebo vytvořit dětem program. Náplň příměstského tábora se pro-
to snažíme vytvořit tak, aby byla maximálně pestrá a našel si v ní každý
to své,« ujistil Jaroslav Kalous z DDM Bohumín.

Cena tábora je 800 korun a jeho kapacita je omezena. V ceně
jsou čtyři návštěvy aquacentra, pojištění a stravování v restauraci
Keb-Up. Informace získáte na telefonních číslech 734 788 660,
605 149 346 nebo e-mailu info@ddmbohumin.cz (oves)

k r á t c e

Skřečoň bez proudu
24. února od 7.15 do 11.30

hodin a 1. a 9. března od 7.15
do 14.30 hodin bude kvůli
kontrole a opravě distribuční
soustavy přerušena dodávka e-
lektřiny ve Skřečoni. Odstáv-
ka se dotkne rodinných domů
naproti kostelu. 

Nová čísla DDM
Dům dětí a mládeže má od

ledna nová telefonní čísla -
podatelna 734 788 660, eko-
nomický úsek 734 788 661.

Změnil se také telefon rekre-
ačního střediska v Jablunkově-
Návsí na 731 124 621.

Další novinkou, která začne
platit od února, jsou nové 
e-mailové adresy. Budou je mít
všichni zaměstnanci, a to ve
tvaru prijmeni. jmeno@ddm-
bohumin.cz. Hlavní adresou
bude info@ddmbohumin.cz.
Dosud používal DDM jen jednu
univerzální adresu ddmbohu-
min@post.cz. Ta bude fungo-
vat souběžně s novými kon-
takty až do září. Pak zanikne.
Dokončuje se také podoba no-
vých webových stránek, které
by měla být představeny na
přelomu dubna a května. (red)
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Firmy dobrovolně myslí na ekologii 
Kvalitu ovzduší v našem regionu ovliv-

ňuje doprava a lokální topeniště. Hlavní
podíl na znečištění, zejména polétavým
prachem, ale z dlouhodobého hlediska
mají velké průmyslové podniky. Proto se
před dvěma roky začaly zavádět takzva-
né »regulační řády«. Firmy, které je přij-
mou, musí v době smogových situací sní-
žit vypouštění škodlivin. Je-li to nutné,
třeba i omezením provozu.

Regulační řády mají svou hierarchii.
Ten ústřední zahrnuje osm podniků - nej-
větších znečiš�ovatelů v regionu, ten kraj-
ský dalších zhruba tři sta velkých továren.
Existují i místní regulační řády, ovšem 
Bohumín ho nemá a ani o jeho vydání ne-
uvažuje. Důvody jsou prosté. Dva největší
bohumínští znečiš�ovatelé, železárenské
závody Ocelárna a Viadrus, totiž spadají
pod Krajský regulační řád, který platí od
července 2010. 

na aktuální téma

Deklaraci s firmou Bonatrans podepsa-
lo město v prosinci, s Rockwoolem k tomu
dojde nejpozději do února. Město si po-
stoje obou firem velice váží a oceňuje jej.
Podepsáním deklarace si firmy uvědomují
spoluodpovědnost za kvalitu ovzduší. 
Plněním deklarace dojde ke snižování
prašnosti nejen v době smogu, ale trvale. 

Lucie BALCAROVÁ, Pavel ČEMPĚL

spadají mezi zdroje s významným vlivem na
kvalitu ovzduší. Proto by dobrovolnou spo-
lupráci mělo završit podepsání deklarace,
tedy vzájemné dohody, kdy se obě společ-
nosti zaváží ke konkrétním krokům v oblasti
životního prostředí, a to nejen v době smo-
gové situace. Například k opatřením pro
trvalé snížení sekundární prašnosti patří
maximální využívání železniční dopravy
namísto kamionové, anebo snížení množ-
ství odpadu a tím množství automobilové
dopravy, která odpad odváží na skládku.

S dalšími dvěma bohumínskými podniky,
Bonatransem a Rockwoolem, které by
mohly mít vliv na kvalitu ovzduší, město od
té doby jedná o dobrovolné spolupráci na
zlepšování životního prostředí. Z posled-
ních dat totiž vyplývá, že firmy díky tomu,
že investovaly do technologických zařízení
a snížily vypouštěné emise do ovzduší, ne-

V našem regionu mají hlavní podíl na znečištění
ovzduší polétavým prachem průmyslové podniky,
ale i kamionová doprava a lokální topeniště.

Bohumín v boji za lepší ovzduší
Na společném boji za lepší ovzduší se dohodli zástupci měst

a obcí na poslední schůzce Svazu měst a obcí okresu Karviná.
Ta proběhla 17. ledna v Havířově. Probíral se na ní Akční
plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2012 i výsledky jednání
pracovní skupiny pro lepší ovzduší s ministrem životního pro-
středí Tomášem Chalupou.

»V pracovní skupině s minist-
rem jsou jen vybraná velká města.
Proto jsme se dohodli, že se 
s kolegy budeme navzájem infor-
movat o jednání skupiny a výstu-
pech na jednáních Svazku, proto-
že kvalita ovzduší nás trápí všech-
ny úplně stejně. Momentálně se

pracuje na tvorbě Akčního plánu
pro Moravskoslezský kraj na rok
2012, tak jsme jeho dosavadní
znění rozdali všem členům Svaz-
ku k připomínkování. Další pra-
covní schůzka s ministrem se 
uskuteční 9. února u nás v Bohu-
míně a jedním z bodů programu

bude právě akční plán. Připomín-
ky obcí proto zapracujeme do naší
odpovědi,« uvedl starosta Petr
Vícha s tím, že Bohumín už
připomínkoval v tomto plánu
například frekvenci čištění ve-
řejných komunikací.

Díky Akčnímu plánu pro
Moravskoslezský kraj v roce
2011 je nově dálnice z Ostravy
do Bohumína bez poplatku.
Zároveň se letos rozjede infor-
mační kampaň zaměřená na
lokální topeniště. Oficiálně ji
v únoru zahájí ministr životní-

ho prostředí Tomáš Chalupa.
Zapojí se do ní i školy a veřej-
nost v rámci »Týdne pro čistý
vzduch«. Od února pak budou
moci domkaři žádat krajský 
úřad o dotaci na výměnu sta-
rého kotle za ekologický. 
Na podzim zase ministerstvo
životního prostředí chystá no-
vý dotační titul na podporu
ozdravných pobytů pro děti 
z oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší.

Lucie BALCAROVÁ

Výrobce zastávek podcenil vítr
Silnému větru, který bičoval město v první polovině ledna,

neodolaly dvě nové autobusové zastávky u pošty v Záblatí.
Nejvíce utrpěly střechy z polykarbonátu, jejichž díly vzal 
severák s sebou.

Vzhledem k tomu, že po
vichru přišly do města srážky,
přestaly auto-
busové čekár-
ny plnit svůj
účel. Na cestující sněžilo nebo
pršelo jako by tam žádná 
zastřešená zastávka nebyla.

»Máme podezření, že uchycení
průsvitných polykarbonátových
desek na střeše je nedostatečné 
a neodolá silnějším náporovým

větrům. Odborná firma proto pře-
zkoumá systém uchycení a spo-

lečně s dodáv-
kou nových de-
sek posílí jejich

upevnění,« slíbil Ivo Lenoch 
z odboru životního prostředí 
a služeb. Dodal, že kromě 
opravy obou střech bude třeba
na jedné ze zastávek doplnit 
i rozbité sklo, které tvoří její
zadní stěnu. (red)

s t a l o  s e

V Záblatí u pošty poškodila »vichřice« autobusové čekárny v obou 
směrech. Foto: Ivo Lenoch
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Atletika je »spravedlivý« sport 
Mezi výraz »bohumínská atletika« a jméno Karla Hasníka je možno bez nadsázky umístit rov-

nítko. Dvaašedesátiletý hlavní trenér AK Bohumín připravoval stovky mladých atletů. Vychoval
šest mistrů republiky a zástupy okresních a krajských přeborníků. Přitom sám tvrdí, že se 
k atletice dostal omylem. Toto »nedopatřením« navázané spojení už ale úspěšně trvá pětatřicet let.

»Atletika je ›spravedlivý‹ sport. Co člověk nenatrénuje, to 
nemá,« říká hlavní trenér AK Bohumín. Foto: Pavel Čempěl

Karel Hasník (62) snil o kariéře
fotbalového trenéra. Sám hrál
velkou kopanou do 40, sálovou
až do svých 50 let.

Sportovní dráha Karla 
Hasníka měla být původně spo-
jena se zeleným pažitem. Od
dětství hrál kopanou a před-

pokládal, že bude, stejně jako
jeho otec, fotbalovým trené-
rem. Měl tímto směrem na-
šlápnuto. Dostal nabídku učit

na »sportovní« škole Čs. armá-
dy a trénovat na Faji. Zbývalo
jen absolvovat vojnu. Jenže po
návratu z povinné služby bylo
vše jinak. Z trénování sešlo 
a »rozplynulo« se i slíbené uči-
telské místo. Karlu Hasníkovi
tak nezbylo než nastoupit jako
vychovatel na bohumínské 
učiliště a sportu se věnovat jen
v rámci mimoučební výchovy.

»Trenéra fotbalu už na učilišti
měli, a tak mě ›šoupli‹ k oddílu at-
letiky, kterou jsem nikdy předtím
nedělal,« zavzpomínal Hasník
na první setkání s královnou
sportu. Té ale začal postupně
přicházet na chu�. Nejvíce ho
motivovalo, když v houfu rozjí-
vených teenagerů objevil něko-
ho talentovaného. »Nadání je
jen polovinou úspěchu. Ta druhá
půlka se musí vytrénovat, vydřít. 
I sebevětší talent to bez pořádné
přípravy daleko nedotáhne,« po-
znamenal Hasník, kterého tro-
chu mrzí přístup současné mla-
dé generace. Nadaní sportovci
se podle něj rodí stále, ale jen
málokterý z nich je ochoten na
tréninku »propotit dres«.

Po několika slabších letech
se nyní místní atletika i díky
podpoře města zase rozjíždí. 
AK Bohumín navštěvuje úcty-
hodných 120 dětí v šesti věko-
vých skupinách. »S těmi nej-
menšími začínáme pracovat už od
školky, pomáhají nám i učitelky,«
sdělil Karel Hasník s tím, že ho
i po pětatřiceti letech stále těší,
když v dětech dokáže o královnu
sportu probudit zájem.

Pavel ČEMPĚL

Děkujeme touto cestou Řím-
skokatolické farnosti Nový Bohumín a jmenovitě faráři Jacku
Domańskému a farnímu vikáři Tomaszovi S. Juszkatovi za
procítěná slova a důstojné provedení mše při pohřbu pana
Štefana Kroščena. Zarmoucená rodina

Důstojná mše

Mateřské školy o prázdninách

2.7. - 13.7.
● Záblatí, Na Pískách 

✆ 596 035 010

● Fit školka, Okružní 
✆ 596 013 613

16.7. - 27.7.
● Rafinerský lesík ✆ 596 012 873

● Starý Bohumín ✆ 596 013 031

30.7. - 10.8.
● Nerudova ✆ 596 013 242

13.8. - 24.8.
● Čáslavská ✆ 596 011 160

● Smetanova ✆ 596 013 071

27.8. - 31.8.
● Záblatí, Bambino (soukromá)

✆ 596 035 149

Mateřské školy ve Skřečoni
a SMŠ Tovární v Záblatí nebu-
dou kvůli rozsáhlým opravám
budov v provozu. Rodiče nebo
zákonní zástupci dětí si musí
nejpozději do 30. března sa-
mostatně zajistit přijetí k prázd-
ninovému provozu na jiné
mateřské škole. Při přijetí je
nutný ofocený evidenční list
dítěte z kmenové MŠ. (sko)

Mnozí rodiče už plánují letní dovolenou, proto zveřejňuje-
me přehled prázdninového provozu mateřských škol.

DDM letos slaví čtyřicátiny
Přípravy na oslavy 40. výročí založení domu dětí a mládeže

jsou v plném proudu. Veškeré akce v průběhu roku bude pro-
vázet připomínka výročí a vše vyvrcholí v prosinci závěreč-
ným programem. 

Přátelé a fandové domu dětí
a mládeže se mohou těšit na
výstavu dobových fotografií,
mimořádné
Dny otevře-
ných dveří 
a další tématicky zaměřené 
akce. Současně probíhají také
pravidelné volnočasové aktivi-
ty, a tak jsou zaměstnanci
DDM v jednom kole.

»V letošním školním roce se
nám daří. Počet klientů se v ob-
dobí od září do prosince přehoup-
nul přes 900. Máme rekordní po-
čet lektorů, kteří vedou jednotlivé
zájmové útvary, a stále se nám
hlásí další děti a subjekty, které
chtějí využít našich služeb nebo 

s námi spolupracovat,« uvedl ře-
ditel DDM Ondřej Veselý.
Dům dětí se také připravuje

na přírůstky
baby boomu 
z posledních

let. »Už nyní s touto generací 
4 až 6letých dětí aktivně pracuje-
me a připravujeme odpovídající
nabídku,« dodal Veselý.

Dům dětí a mládeže se 
v souvislosti s kulatým výročím
obrací na občany s prosbou 
o zapůjčení fotek, videí a další-
ho zajímavého materiálu ve
vztahu k historii a činnosti
DDM. Další informace na mai-
lové adrese balcarkova.lydie@
ddmbohumin. cz. (red)

v ý r o č í
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Šála ze Skřečoně hřeje i prezidenta

Příští výzdoba bude zase o něco bohatší

Když venku fouká severák a za límec se snáší sněhové vločky,
vezme člověk zavděk něčím teplým na krk. Ovšem šály z dílny
Jiřího Jančaříka (50) ze Skřečoně nejsou v kurzu jen v zimě. Pod
jeho rukama se rodí pletené oděvní doplňky, které si prorazily
cestu na ochozy stadionů, a více než módní guruové je oceňují
sportovní a hudební fandové.

A� už sledujete fotbal či ho-

kej a spatříte fanoušky se šála-

mi v klubových barvách, s vel-

kou pravděpodobností pochá-

zejí právě ze Skřečoně. Výrobě

tohoto specifického artiklu se

totiž v republice věnují jen tři
živnostníci. Jedním z nich je 
i Jiří Jančařík, který první spor-
tovní šálu upletl, tehdy ještě 
z hecu, před téměř dvaceti lety.

»Pletací stroje jsme si ještě do
panelákového bytu pořídili počát-
kem 90. let. Dnes už bývalá man-
želka chtěla podnikat a začala na
nich vyrábět klasické svetry a čepi-
ce,« vrátil se k počátkům podni-
kání Jančařík. S první fandov-
skou šálou se setkal až o pár let
později. »Přivezl si ji kamarád 
z Itálie a zajímal se, zda bych 
dokázal něco podobného uplést.
Moc se mi do toho nechtělo, asi

půl roku jsem to
odkládal,« přiznal
se pletař. Když
ale šálu konečně
vyrobil, další už
na sebe nenechaly
dlouho čekat.

Nejen moderní
pletací mašinka, 
i klasický šicí stroj
přijde ke slovu. Šály
se totiž nakonec 
sešívají do podoby
dutého »rukávu«.

Tak zase za rok. Stejně jako doma pu-
tují po Třech králích baňky a žárovičky 
z vánočního stromku zpět do krabic, tak
i výzdobu městských ulic je třeba uložit
na čas do skladu. Ke slovu se dostane 
opět až v listopadu.

Dekorace si o loňských svátcích odbyly
několik novinek. Změnila se barevnost vý-
zdoby ze žluté na modrobílou. Ve stejné
barvě byly také nové světelné závěsy na ná-
městí a záblesky na stromech před kinem. 
S inovacemi se počítá i letos. Doplňovat 
a rozšiřovat se bude výzdoba kolem kina 
a ve Studentské ulici. Největší novinkou
ale bude vánočně vyzdobený strom v Nové
Vsi, která dosud takový symbol neměla. Na
pořízení světelných řetězů půjde třicetitisí-
cová odměna za vítězství v celostátní soutěži
»O nejhezčí vánoční strom měst a obcí Čes-
ké republiky 2011«. Bohumín ho vybojoval
díky dvěma vánočně oděným jehličnanům 
u kina a masivní podpoře hlasujících. (red)

Elektrikáři BM servisu mají instalaci i demontáž 
výzdoby v malíčku. Sundat dekoraci z jednoho sloupu
jim nezabere ani pět minut. Foto: Pavel Čempěl
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Bohumín hledá nejkrásnější slečnu roku 2012. Do soutěže
se mohou přihlásit dívky, které budou mít v dubnu mini-
málně 16 let a maximálně 23 let. Třetí ročník volby královny
krásy pořádá městská agentura K3 Bohumín. 

Účastnice soutěže musí být svobodné a bezdětné. Podmín-
kou účasti v soutěži je i trvalý pobyt nebo studium či práce 
v Bohumíně. Finále soutěže proběhne v kinosále 14. dubna.

Adeptky se mohou přihlásit osobně v kině, kde vyplní při-
hlášku, nebo zaslat e-mail na adresu kultura@k3bohumin.cz.
V obou případech je nutné připojit svou fotografii. Přihlášky
dívky najdou i na bohumínském gymnáziu a střední škole. 
Uzávěrka přihlášek je na přelomu ledna a února. 

Na soutěžící čekají lákavé ceny, každá si odnese malý dárek.
Vítězka se může těšit na korunku a zájezd do ciziny. Ve hře je
Londýn, Paříž nebo Benátky. (luk)

Korunka už čeká na Miss 2012

Vodáctví je sezonní záležitostí, přesto je minimálně jednou
do roka třeba toto pravidlo porušit. Přišla s tím před pěti

lety parta vodáků z klubu Posejdon. Od té doby pořádá pravi-
delný »novoroční« sjezd Olše od Věřňovic až k soutoku s Odrou.

První sjezd osmikilometrové trasy byl v roce 2007 spontánní 
reakcí na »zrušení« hranic a vznik Schengenského prostoru. Čeští
vodáci akci vymysleli s přáteli z polských Gorzyc. Projíž�ka zimní
krajinou ale na ně zapůsobila natolik silně, že se k řece každým 
rokem v netradiční době vraceli. Letos se jich 7. ledna sešlo u nového
nástupního místa pro vodáky ve Věřňovicích přes třicet. Novoroční
sjezd až do polského Zabełkowa jim zabral zhruba hodinu. (red)

Jiří Jančařík měl zpočátku
pletení jako koníčka a dál pra-
coval v železárnách. Dnes záso-
buje šálami a dalšími výrobky
Česko a řadu evropských zemí.
Zápasy fotbalu, hokeje, florba-
lu, košíkové, ale i koncerty roc-
kových kapel, tam všude jsou 
k vidění pletené výrobky ze 
Skřečoně. »Mé osobní fandovství
či naopak antipatie k určitému
klubu při práci nehrají roli. Všech
svých zákazníků si vážím,« zacho-
vává si profesionální odstup
Jančařík, který se může pochlubit
i hodně exkluzivními výrobky.

Momentálně pracuje na šálách
pro Martinu Sáblíkovou a před
Vánocemi upletl speciální sadu
i pro prezidenta Václava Klause.
»Šály se pletou po dvou kusech 
a výroba jednoho páru trvá asi ho-
dinu. S těmi prezidentskými jsem
si ale vyhrál. Obvykle mívají šály
maximálně šest barev, ale tyto mě-
ly deset a pletení tak zabralo až
dvě a půl hodiny,« svěřil se Jan-
čařík. Šály věnoval prezidento-
vi darem a odměnou mu byla
pohlednice s jeho osobním po-
děkováním a pozváním.

Pavel ČEMPĚL

Jiří Jančařík (50) připravuje i grafické návrhy jednotlivých šál. 

Hodně netypická výstroj do lodi. V této roční  době ale velmi praktická.

Sjezd zimní řeky má své kouzlo. Jen si vodáci musí dávat pozor, aby se
»neudělali«. Koupel by mohli odstonat. Foto: Lumír Macura

Na řeku v rukavicích 
a kulichu

Dvě poděkování pracovníkům nemocnice
● Chceme poděkovat všem lékařům a zdravotnímu personálu 

interního oddělení a LDN Bohumínské městské nemocnice za pří-
kladnou a obětavou péči, kterou poskytují naší dceři po celou dobu
její hospitalizace. Marta KOSTRUHOVÁ, Rostislav KOSTRUH

● Chci ze srdce poděkovat pracovníkům Bohumínské městské 
nemocnice, především primáři chirurgického oddělení Tomáši 
Sobalíkovi, primáři JIP a týmu lékařů a sester, kteří svým profesio-
nálním i lidským přístupem vrátili po vážném onemocnění mého
syna zpět do života. Ze srdce všem přeji hodně zdraví a štěstí 
v pracovním i osobním životě. Eva PUKOVÁ
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Zastav se, začti se, zamysli se...
Dívku roku budeme
znát 19. února

Deset děvčat od 13 do 15
let se představí 19. února od
15 hodin ve finále soutěže
Dívka roku v kině K3. 

Až do finálového dne se mů-
žete do soutěže aktivně zapojit
i vy. A to hlasováním na portálu
bohumin.cz, kde zvolíte nejsym-
patičtější děvče v kategorii Dív-
ka roku - internet 2012. V do-
provodném programu vystoupí
D. F. Crew se svou UV show
nebo taneční seskupení Money
Crew Fest. Vstupenky v ceně
50 Kč už jsou v prodeji. (oves)

Pohádky za dvacku
Pohádkový maraton za symbolickou

dvacetikorunu připravilo pro školáky
kino K3 Bohumín. Dvakrát denně, v 10
a 16 hodin, bude celé jarní prázdniny
promítat filmy pro děti.

»Pohádky budeme promítat z DVD nosičů,
za který distributorovi platíme cenu za den
projekce. Tím, že nejde o premiérové tituly 
a o digitální filmy, nestanoví nám distributor
tak vysokou cenu. Pro nás to znamená, že si
můžeme dovolit dát dětem minimální vstupné
v podobě symbolického ›zla	áku‹, tedy dvace-
tikoruny,« vysvětlil ředitel K3 Bohumín
Karel Balcar.

Jarní prázdniny jsou časem her, pohá-
dek i dobrodružství. Zpestřete si své volno
a přij�te do kina na prázdninový filmový
festival. Na programu budou pohádky Jak
ševci zvedli vojnu pro červenou sukni
(6.2.),  Krtek a oslava (7.2.), Tom a Jerry:
Kouzelný prsten (8.2.), Grotesky Toma 
a Jerryho 1 (9.2.) a Monstra vs. Vetřelci
(10.2.). (red)

Asi tři desítky posluchačů z řad rodičů a prarodičů 
dorazily 18. ledna na seminář »Máte doma předškoláka?«.

Jednotlivé přednášky se zabývaly rozdíly mezi mateřskou školou a 1. třídou, věnovaly se
zralosti potenciálních školáků nebo změně školského zákona. Na semináři v budově 
radnice vystoupili učitelé a pracovníci pedagogicko-psychologické poradny. (red) 

Předškolní seminář
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Na názory, pohled na svět 
a pocity středoškoláků mohou
narazit lidé v Bohumíně
kdekoli. Studenti gymnázia 
a střední školy je vyjádřili v do-
pisech, které nyní kolují měs-
tem. S projektem »Pošli to
dál« přišel volnočasový Klub
U létající ryby. Dopisů koluje
mezi lidmi zhruba 130.

V prosinci dostali středoško-
láci v hodinách českého jazyka
za úkol napsat jednostránkový
dopis na téma »Až …«. Dopisy
se pak sešly v Salonu Maryška,
kde je členové mládežnického
klubu roztřídili, vložili do obá-
lek a roznesli po městě.

»Doba je dnes neuvěřitelně 
uspěchaná. Každý někam chvátá
a nevnímá, co se kolem děje. Chtě-
li jsme na to upozornit a přimět lidi
k zamyšlení a zastavení se,« vy-
světluje autor akce František
Horvát. Studenti dopisy roz-
místili na různých veřejných
místech. Lidé na ně narazí na
úřadech, v obchodech, bance,
nádraží i v autobusových 
zastávkách a na lavičkách. 
Pokud dopis čtenáře zaujme,
může jeho autorovi odepsat.

»Budeme rádi za zpětnou vaz-
bu. Vytvořili jsme pro ni speciální
schránku před Salonem Maryška.
Sem mohou lidé vhazovat pode-

psané i nepodepsané odpovědi,«
uvedla členka klubu Zuzana
Švancarová. 

Pro odpově� mohou zájem-
ci využít i e-mail info@marys-
ka.cz. Mají na to čas do polovi-

ny února. Pak autoři projektu
odpovědi vyhodnotí a nejlepší
představí studentům střed-
ních škol při závěrečném pro-
gramu.

Text a foto: Lukáš KANIA

Bohumínští studenti chtěli dopisní akci vyjádřit své názory k hektické
době a třeba i vyvolat diskuzi.

Návštěva ve škole
Děti z MŠ Nerudova 1040

spolu s rodiči navštívili ZŠ Čs.
armády. Paní ředitelka sezná-
mila rodiče se školním vzdělá-
vacím programem a děti se
mezitím v družině zapojily do
herních činností se žáky školy.
Po prohlídce školy se předško-
láci usadili do lavic a paní uči-
telka je seznámila s výukou na
interaktivní tabuli. Všechny
děti si společně procvičily gra-
fomotoriku na pracovních lis-
tech a zazpívaly si písničku. Ve
škole se 17 předškoláčkům lí-
bilo se do 1. třídy se moc těší.

Jarmila ZIKMUNDOVÁ

k r á t c e
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Místo učení stavěl sokolovnu a k t u á l n ě

Kdo blíže nezná Bohumí-
ňáka Evžena Škutu, těžko by
dokázal uvěřit, že v minu-
lých dnech oslavil 100. naro-
zeniny. I když se o sebe ve
svém sídlištním bytě dokáže
i sám postarat, je moc rád, 
že za ním denně z Ostravy
dojíždí jedna z jeho dvou dcer.

Zdravotně Evžena Škutu 
omezuje snad jen horší sluch.
»Už jsem opotřebovaný,« mávne
nad tím rukou. Těší se na svůj
věk neobyčejné mentální svě-
žesti, pořád sleduje dění kolem
sebe. Moc jej mrzelo, že se kvůli
chvilkové slabosti nemohl zú-
častnit prosincových oslav 100
let záblatského Sokola. »Já byl
u toho, když se v Záblatí stavěla
tamní sokolovna. Měli jsme zrovna
ve škole svatý týden, tak jsem
vždycky rodičům tvrdil, že se jdu
učit na zahradu, a místo toho
jsem pomáhal na stavbě,« vzpo-
míná čiperný jubilant.

Recept na dlouhověkost pod-
le něj neexistuje. »Krásného
věku se dožili i mí dva bratři, asi
to máme vrozené,« říká. Přitom
zastánci zdravé výživy by z něj
radost neměli. Ovoce, zeleninu
a sýry začal jíst prý až tehdy,

Evženu Škutovi přišli pogratulovat místostarosta Igor Bruzl, předseda
komise pro občanské záležitosti Vilém Bannert a za Sokol Záblatí starostka
Blanka Freitagová. Foto: archiv rodiny

když mu domů začali dovážet
obědy. Ovšem nikdy tělu neu-
bližoval kouřením nebo kon-
zumací alkoholu. O tom, že 
elánu má stále dost, svědčí 
i fakt, že když z jeho bytu po

blahopřání odcházeli zástupci
města a Sokola, jeho hlavní
starostí bylo, aby zaplatil člen-
ské příspěvky v záblatské jed-
notě i na tento kalendářní rok.

(bir)

Zdravý pohyb a hra fair play
Pod záštitou Státního zdravotního ústavu 

v Praze loni proběhla soutěž »S pohybem kaž-
dý den«. Byla určena všem žákům základních
škol, kteří si samostatně a podle pravidel fair
play zapisovali a hodnotili svou každodenní
pohybovou aktivitu. 

Cílem soutěže bylo motivovat děti ke zvýšení
pohybové aktivity, nebo� se nedostatečný pohyb,
nadbytečný příjem potravy a dětská obezita stá-
vají hrozbou světového zdraví. Naše škola je jako
jediná v Bohumíně zapojena do sítě »Škol pod-
porujících zdraví«, proto soutěže tohoto typu 
vítáme a vedeme žáky ke všem pohybovým akti-
vitám, a� už ve škole nebo v jejich volném čase.

Soutěž, do které se naši žáci zapojili už potře-
tí, probíhala elektronickou formou od června do
října. Do slosování o ceny byli zařazeni všichni
školáci, kteří dosáhli 30 bodů během 30 dnů.

Soutěž byla zároveň hrou fair play, v níž šlo 
o poctivost a čestnost.

Celkem se soutěže zúčastnilo 1 420 soutěží-
cích z celé republiky. Ne všichni však splnili
podmínky. Do slosování o ceny, jež se uskuteč-
nilo v prosinci ve Státním zdravotním ústavu 
v Praze, tak bylo zařazeno pouze 617 účastníků.
Velice nás potěšilo, že mezi oceněnými byly také
čtyři žákyně naší školy - Aneta Polgárová (4.A),
Nicola Vasasová (8.B), Romana Widenková
(8.B) a Kateřina Minarovičová (9.A).

Doufáme, že úspěch našich žákyň motivuje 
ostatní děti ke zvýšení pohybové aktivity. Sou-
časně tím jejich prostřednictvím a nenásilnou
formou naplňujeme jeden z cílů Školy podporu-
jící zdraví, k níž se hlásíme.

Barbora BOLCAROVIČOVÁ, 
ředitelka ZŠ Beneše

V letošním roce přechází provoz Jeskyňky - centra zdraví a relaxace
pod občanské sdružení Alma mater. Nadále je možné využívat

všechny služby centra. Provozní doba centra v pondělí, úterý, středu od 9 do 12 a od 14 do 18 
hodin, ve čtvrtek a pátek na objednávku, tel.: 608 608 955. (dak)

Změny v Jeskyňce

Střední škola na 
televizní obrazovce

Střední škola v Bohumíně
připravila pro zájemce o stu-
dium a zvídavé diváky krát-
kou filmovou sondu ze života
školy. Nechcete-li čekat do
16. února, kdy se v rámci Dne
otevřených dveří opět veřej-
nosti otevřou brány školy, je
video ideálním řešením.

Studovali jste u nás? Pak si
můžete prohlédnout známé
prostory školy i naše pedagogy.
Chcete s námi projít svou pří-
pravu pro budoucí povolání?
Snad vás nabídka oborů osloví.
Krátkým videem diváka prove-
dou naši studenti Hanka Bečico-
vá a Lukáš Chybiorz. Představí
mnohá zákoutí školy a vtipně
přiblíží novinky i tradiční nápl-
ně jednotlivých oborů.

Video je určeno především
žákům posledních ročníků zá-
kladních škol - potencionál-
ním »posilám« školy. Příno-
sem může být i pro jejich rodi-
če, prarodiče a všechny, kteří
jim mohou poradit v jejich
rozhodování o dalším studiu.
»Doufáme, že osloví také místní
firmy, naše sociální partnery, kte-
ří přistupují vstřícně k umis	ování
žáků na svá pracoviště v rámci
jejich odborného výcviku a praxí,«
uvedla ředitelka školy Zuzana
Serbousková.

Chcete cestovat, účastnit se
netradičních výletů? Zažít vůni
dálek i kulinářské exotiky? Jste
pečliví kutilové se zájmem 
o řemeslo? Nebo si zatím neu-
míte vybrat? Na webových strán-
kách školy se můžete nechat
inspirovat -www.sosboh.cz/cs/
fotogalerie/. Filmová ukázka
bude od 4. do 10. února ke
zhlédnutí také v TIKu.

Pavlína BLAŽKOVÁ

Pronájem základny
DDM nabízí veřejnosti,

sdružením a sportovním klu-
bům volné termíny pronájmu
turistické základny v Návsí 
u Jablunkova. Základna je 
plně vybavena a umožňuje celo-
roční vyžití za rozumnou cenu.
V zimě je kapacita 28 osob. In-
formace o volných termínech
na e-mailu taskova.hana@
ddmbohumin.cz, nebo telefo-
nu 734 788 660. (red)



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  2  /  2 0 1 214 OOKKOO

»Zapomenutá« sokolská historie
Sokol Záblatí oslavil 100 let trvání a jeho

historii v krátkosti připomněl článek v po-
sledním loňském Oku. Tělocvičná jednota
byla v republice za dobu své existence ně-
kolikrát zakázána, naposledy po »únoru
1948«. I v těchto temných dobách, kterým
se minulý článek nevěnoval, ale sokolská
tradice pokračovala. U nás to bylo v letech
1962 až 1992 pod hlavičkou TJ Slovan 
Záblatí. Pojďme si nyní toto »opomenuté«
období připomenout.

1. ledna 1962 byla oficiálně
sloučena TJ Slovan Záblatí 
s TJ Baník ŽDB - středisko
Záblatí. Slovanu byl předán
veškerý majetek vybudovaný
Sokolem Záblatí, včetně ob-
jektu sokolovny.   

Slovan svěřený majetek vy-
užíval, ale zároveň rukou vzor-
ného hospodáře spravoval 
a zhodnocoval. Vždy� nezane-
dbatelnou část základny Slo-
vanu tvořili právě bývalí čle-

nové Sokola. V uvedeném ob-
dobí se Slovan vzorně staral 
o sokolovnu i přilehlé hřiště.
Mimo běžnou údržbu zde in-
vestoval značné finanční pro-
středky a jeho členové tu od-
pracovali stovky brigádnic-
kých hodin. Z vlastních zdrojů
například zafinancoval opravu
malého hřiště za sokolovnou.
Položení asfaltového povrchu
a vytvoření dvou tenisových 
a basketbalového hřiště stálo

zhruba 350 000 korun. Nema-
lé prostředky byly vloženy do
zvelebování sokolovny. Byla
například vyměněna střešní
krytina včetně oplechování 
a také okna v restauraci. Dále
byla provedena rozsáhlá opra-
va vytápění. V akci »Z« byla
vybudováno nové přisálí a bar
v suterénu. 

Vzhledem k finančně nároč-
né údržbě neměl o objekt 
nikdo jiný zájem a zřejmě jen
díky Slovanu budova přečkala
zmíněných 30 let bez újmy.
Pamětníci by jistě mohli při-
pomenout, jaký osud potkal ji-
né objekty Sokola, které ne-
měl kdo udržovat.

I na sportovním a kulturním
poli Slovan částečně převzal
započatou práci Sokola, když
mimo kopanou organizoval 

i další sportovní soutěže, na-
příklad lyžařské, volejbalové,
běžecké. Pracovaly zde oddíly
odbíjené, kulturistiky, stolní-
ho tenisu, zdravotně rekreační
tělesné výchovy (ZRTV) a ta-
ké divadelní soubor.

Mimoto bylo pořádáno i mno-
ho kulturních akcí, za které 
uvádíme alespoň ty, na něž pa-
mětníci vzpomínají nejčastěji:
sportovní a maškarní ples, vi-
nobraní, »šmigrustovku«, sta-
vění májky, pou�ovou zábavu,
zájezdy, silvestrovské oslavy. 

Považovali jsme za správné
zmínit zde toto období Sokola
v Záblatí, protože jsme pře-
svědčeni, že třicet »společných
let« Slovanu a Sokola se ne-
smazatelně zapsalo do historie
obou organizací. 

Vedení Slovanu Záblatí

Ke 100. výročí trvání Sokola Záblatí 

Fotbal prošel generačním zemětřesením
Na valné hromadě Fotbalového klu-

bu Bohumín došlo k velikému, ovšem
zároveň očekávanému personálnímu
třesku. Nově stojí ve vedení klubu Lu-
káš Fluxa, jenž vystřídal dosavadního
předsedu Františka Ježíška, a notně
omlazenou podobu má i výkonný 
výbor klubu.

»Nešlo o žádnou revoltu, naopak stávající
členové výboru sami přišli s myšlenkou, že už
je asi načase provést v klubu generační výmě-
nu vedení,« prohlásil Lukáš Fluxa, v této
sezoně ještě i aktivní fotbalista účastníka
krajského přeboru, který jako jediný ob-
hájil svůj post ve výboru. Kromě něj byl

valnou hromadou jednomyslně zvolen i no-
vý místopředseda Panagiotis Vasiliu a další
členové výboru bratři Pavel a Milan Srnič-
kové, Vladimír Vyrobik a Petr Lakomý.

Nový šéf klubu poděkoval členům valné
hromady za důvěru a končícím funkcioná-
řům za velký kus práce, kterou pro klub
dlouhá léta vykonávali. Vždy� například
odcházející předseda Ježíšek fotbalu v Bo-
humíně obětoval sedmnáct let svého života.
»Máme nač navazovat. Zejména se chceme
snažit, abychom pozvedli úroveň mládežnic-
kého fotbalu, nebo	 s tím jde ruku v ruce 

i možný výkonnostní posun prvního týmu.
Hodláme také stavět na velké důvěře s partne-
ry,« doplnil Fluxa.

Končící výbor se loučil s Fotbalovým
klubem Bohumín podstatným úspěchem,
o který se fotbalové vedení snažilo neú-
spěšně několik dlouhých let. »O areál 
v parku se od nového roku stará společnost
Bospor, město nám vyšlo vstříc a připravuje i
rekonstrukci škvárového hřiště tak, abychom
během roku definitivně mohli opustit stadion
na Faji. Jsou to vítané kroky, které nám
ohromně ulehčí situaci, navíc snad tím i začí-
ná proměna fotbalového komplexu v parku 
k lepšímu,« poděkoval za vstřícnost Fluxa.

(bir)

n o v i n k y

Basketbalisté obrali Havířov o body
Naši košíkáři vkročili do

druhé poloviny soutěže ví-
tězně. Na palubovce Restar-
tu Havířov
dokázali sou-
peři oplatit
porážku z úvodu soutěže.

Po vyrovnaném průběhu zá-
pasu se o vítězi rozhodovalo až
v závěru, kdy naši hráči pro-
měnili ze dvou trestných hodů
jen jeden a zápas se musel pro-
dlužovat. V prodloužení už
nedali soupeři šanci hlavně

dobrou střelbou Jana Sikory.
Další zápas sehrají bohu-

mínští basketbalisté na domá-
cí palubovce
v tělocvičně
Domu dětí 

a mládeže Fontána v pondělí
13. února v 19.30 hodin s muž-
stvem Slavie Havířov.

Restart Havířov - TJ Bohu-
mín 67:71; body: Sikora 20,
Ziembinski V. 15, Pohludka 10

Jaroslav ZIEMBINSKI, 
oddíl košíkové

v ý s l e d k y

Návštěvnost bazénu
Až tři dny před Silvestrem

byl překvapivě vytvořen loňský
roční rekord návštěvnosti na-
šeho aquacentra. Během 29.
prosince si přišlo zaplavat 1204
lidí. Druhou největší návštěv-
nost loni zažil krytý bazén s to-
bogánem poslední den letních
prázdnin - 1189 návštěvníků.
Aquacentrum denně v průmě-
ru přivítá 500 lidí, za celý rok
2011 to bylo 188 638 plavců. 

k r á t c e V návštěvnosti tak uplynulý
rok překonal výsledek z roku
2010, kdy na bazén zavítalo 185
161 lidí. Nepokořen ale zůstává
absolutní rekord z roku 2008.
Tehdy se mohlo aquacentrum
pyšnit návštěvností 226 460 
osob! (lum)

Tenisté pozor!
Přihlášku do 16. ročníku Bo-

humínské tenisové ligy pošlete
do 31. března na e-mailovou ad-
resu sbogumski@seznam.cz.
Bližší informace na čísle 608
884 891 - Svatoslav Bogumski.
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Tým 1. SC Bohumín '98 i dál prohání lídra

Jeden cíl jsme splnili, druhý ještě žije

V popředí s míčkem Martin Melichar z 1. SC Bohumín '98. Foto: Ondřej Veselý

Výsledky utkání v MS přeboru mužů 
FBC Fermente - FbC Kozlovice 7:1 

Slavia florbalshop.cz Havířov C - FBC Fermente 4:7

FBC Fermente - FbC Kozlovice  2:4 

FBC Čeladná - FBC Fermente 3:4

FBK SKP Frenštát p. R. - FBC Fermente 5:4

FBC Fermente - FbK Horní Suchá B 4:3

1. FbK Rožnov p. R. B - FBC Fermente 2:2

FBC Fermente - FBC BD Stav Frýdek-Místek B 9:4 

SK Domaslavice - FBC Fermente 4:4

FBC Fermente - Slavia florbalshop.cz Havířov C 5:5

● Pohár České pojišťovny
Tým FBC Fermente nejprve

š�astně, s jedinou výhrou ze
čtyř utkání, postoupil ze sku-
piny v rámci prvního kola. Za
zápasy druhého kola museli
bohumínští vyrazit do Slavko-
va u Brna. Po dvou porážkách
s Jihlavou a Hlukem se vidina
postupu vzdalovala. Ale dvě
výhry nad domácím Slavko-
vem a Telnicemi nakonec po-
sunuly Fermente do třetího
kola a předsezonní cíl se tak
naplnil.

Soupeřem ve třetím kole byl
ale silný Spartak Přerov. Tý-
mu, jež patří dlouhodobě k nej-
lepším ve druhé lize, nakonec
Fermente podlehl 4:7. Tato 
fáze turnaje už je vyřazovací 
a pro bohumínský klub tak 
účast v Poháru ČFbU skončila.

● Moravskoslezský přebor
mužů divize D

Po deseti odehraných utká-
ních je Fermente na průběž-
ném třetím místě se ztrátou
dvou utkání a jednoho bodu
na lídra soutěže FBC Čeladná.

Toho ale zatím jako jediný tým
dokázalo porazit. »Bohužel nás
mrzí dvě porážky s týmy z Kozlo-
vic a Frenštátu z chvostu tabulky.
Ztracené body nám v konečném
účtování mohou chybět,« přiznal
předseda klubu Ondřej Šalbut.

Nyní má Fermente před se-
bou ještě porci 30 bodů z dese-
ti utkání, které ho čekají ve
druhé polovině soutěže. »Zku-
síme ještě zabojovat o postup, 
i když víme, že to nyní bude hod-
ně těžké,« dodal Šalbut. (oš)

V prosinci skončila první polovina florbalového přeboru.
Tým FBC Fermente Bohumín bojoval v MS přeboru mužů 
a Poháru České pojišťovny. Hlavním cílem bylo postoupit do
3. kola Poháru ČFbU a vylepšit pátou pozici z předešlých tří
sezon. Tajným snem byl pak postup do MS ligy.

Po hubenějších letech prožívají flor-
balisté 1. SC Bohumín '98 nesmírně 
úspěšnou sezonu ve 3. lize. Do roku
2012 vstoupili výhrami nad havířovský-
mi kluby Slavií B (6:4) a Slovanem (5:4),
pak sice podlehli Stonavě (3:4), ovšem
béčko ligového FBC Ostrava už znovu
deklasovali 9:5. V tabulce soutěže jsou
druzí. »Vedoucí Opava je o dvě výhry před
námi, ale před třetí Slavií Havířov B už
máme náskok deseti bodů,« uvedl trenér
Bohumína Ondřej Veselý.

Florbalisté zatím v soutěži pouze dva-
krát prohráli. Před koncem roku je v duelu
o první průběžnou příčku zdolal v parád-
ním zápase právě zatím suverénní lídr 
tabulky Opava (6:4), minulý víkend pak
nestačili na zkušenými oporami disponují-
cí družstvo Stonavy. »Prostě byli soupeři 
o malinko lepší, my zahodili šance,« potvrdil
druhý trenér týmu Jiří Habram. Obavy,
zda porážky negativně neovlivní pohodu 
v týmu, se nenaplnily. »Dokázali jsme hned 
v dalších zápasech naplno bodovat. Už tak je
to pro nás super sezóna, ani jsme moc nepočí-
tali, že budeme v tabulce tak vysoko, navíc
Opavu chceme dál prohánět. Ukazuje se, že
kádr je te� dobře složený. Zkušené kluky dopl-
nili šikovní mladí, se kterými dlouhodobě pra-
cujeme, a dohromady nám to skvěle funguje,«
poznamenal Ondřej Veselý.

Boj o návrat do třetí nejvyšší soutěže
není na programu dne. »Velká finanční 
zátěž, více cestování, skvělí soupeři,« vypočí-
tával Habram, proč se Bohumín do druhé
(celomoravské) ligy zatím netlačí. »A v ne-

poslední řadě nemožnost ukázat se doma, pro-
tože vyšší soutěž už se nehraje turnajově. Bez
haly tam nemáme co dělat, v přípravě jsme už
te� mílový krok za ostatními,« připustil.

Letos však florbalisté poprvé ve své 
čtrnáctileté historií zažijí, jaký je to pocit
organizovat svou soutěž na území města. 

»Jsme pořadateli závěrečného turnaje sezony
a se společností Bospor jsme se už  dohodli, že
poslední dubnovou sobotu nastoupíme ke dvě-
ma utkáním na místním zimním stadionu. Pro
tým to bude snad ještě větší zážitek, než kdy-
bychom vyválčili postup,« usmál se Veselý.

(bir)
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Kdo tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo tě měl rád, 

ten nikdy nezapomene.

6. února 

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

pana Michala KAROLIHO.

�
S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Anna s rodinou.

Neměli jsme moc ani sílu,
abychom tě zdrželi. Te�
můžeme jen vzpomínat.
4. února vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí

našeho milovaného
manžela, tatínka 

a dědečka 

pana Miroslava MACURY.
Zároveň si 24. března připomeneme 

jeho nedožitých 65  let.

S velkou láskou a úctou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou manželka Zdeňka,

dcery Iveta a Mirka s rodinami.

Čas plyne, 
ale vzpomínky na tebe 

v našich srdcích 
stále zůstanou.

1. února vzpomeneme

5. smutné výročí úmrtí

mého manžela, našeho

tatínka, tchána, dědečka 

a pradědečka 

pana Jana KLEPACZE.
14. ledna jsme vzpomněli jeho nedožité

73. narozeniny.

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene

manželka Věra s rodinou.

Čas neuvěřitelně utíká.
Ale není dne, kdy 

bychom tě nevzpomněli.
26. ledna uplynulo 

5 let, kdy nás navždy

opustila naše milovaná

maminka, babička,

prababička a sestra 

paní Emílie URBÁNKOVÁ.

Tvůj obraz máme stále v paměti 

a tvé dobré srdce nikdy nezapomeneme.

Dcery Jarmila a Dana a syn Miroslav 

s rodinami.

Kdo v srdci žije, 
neumírá.

3. února vzpomeneme

10. smutné výročí 

úmrtí manžela, 

bratra, otce 

pana Jana
KUDLÍKA.

�
S láskou a úctou vzpomíná manželka,

dcera s rodinou, syn s rodinou, 

bratr s rodinami.

Měl jsi nás rád, 
chtěl jsi žít. 

Přišla nemoc zlá, 
musel jsi odejít.

2. února vzpomeneme

1. výročí úmrtí 

pana Aloise
MARTIAKA.

�
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Anna, děti Marta a Libor.

Blahopřání - jubilea

1. února se dožívá

významného život-

ního jubilea 80 let

paní Marie
WAJDOVÁ.

�
Při této příležitosti přejeme do dalších

let všechno nejlepší, hodně zdraví 

a životního optimismu.

Syn Ladislav s manželkou, 

vnučka Vla�ka s dcerou Barborkou 

a Vašek.

2. února oslaví 

80. narozeniny 

pan Erich
BALARIN.

�
Vše nejlepší, 

hodně štěstí, zdraví a životního elánu

do dalších let přejí manželka Věra, 

syn Jaroslav a dcera Jana 

s rodinami.

27. ledna oslaví 50 let 

společného života naši rodiče 

Marie a Andělín
HANZLÍKOVI

z Pudlova.

�
Přejeme vám tolik štěstí, kolik je kapek

v moři, tolik zdraví, kolik je zrnek písku

na poušti a tolik lásky, kolik je 

hvězdiček na nebi, když vyjde měsíc. 

K tomu všemu hodně božího požehnání,

a� vás Matička boží chrání, 

spokojenosti, elánu, životního 

optimismu. To vám ze srdce přejí 

dcery Karin, Monika a vnoučata.

Vzpomínky - úmrtí

Kdo vás znal, ten si vzpomene, 
kdo vás měl rád, nikdy nezapomene.

3. února uplyne právě rok od úmrtí 

paní Boženy 
ŘEZNÍČKOVÉ († 76)

a pana Milana 
ŘEZNÍČKA († 57).

�
Kdo jste je znali, 

věnujte jim, prosím, 

tichou vzpomínku.

�
Za celou rodinu dcera Jarmila 

a sestra. 



16. ledna nás opustily
dvě významné bohu-
mínské osobnosti.
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Blahopřání - jubilea Milá Aničko, 
věk není to, v čem poznává se stáří. 

Když tvé oči září, když se tvé srdce umí smát,
pak věř nám, ten věk není znát.

5. února oslaví své
85. narozeniny naše

sestřička, tetička,
maminka, babička 

a tchyně 

paní Anna
VAVŘÍČKOVÁ.

Hodně štěstí, stálé zdraví, pohodu 

a boží požehnání do dalších let 

ze srdce přeje celá rodina.

4. února oslaví své

krásné životní 

jubileum 70 let 

paní Eliška
TOMÁŠOVÁ.

Hodně štěstí, zdraví,
lásky a životního 

elánu do dalších let
přejí manžel Jaroslav, dcera Dagmar 

s manželem Jiřím, syn Zdeněk 
s manželkou Slávkou, syn Martin 
s manželkou Lenkou. Vnuci Dan, 

Tomáš, Kamil, Jirka, Jakub a Vojtěch 
a pravnuci Nikolka a Matyáš.

2. února oslaví své

70. narozeniny 

paní Marie
CIGOŠOVÁ.

Všechno nejlepší,

hlavně hodně 

zdraví, štěstí 

a spokojenosti do dalších let 

přeje syn Karel s rodinou 

a synové Radomír a Miroslav.

REALITY
● Koupím byt v Boh., pří-

padné dluhy uhradím, serióz-
ně. ✆ 736 228 883

● Koupím rodinný dům
nebo pozemek v Bohumíně 
a jeho okolí. ✆ 777 925 010.

● Prodám dr. byty v Boh.
o vel. 1+1 a 3+1, oba s lodžií.
✆ 736 228 883.

● Prodám byt 2+1 po re-
konstrukci, blízko centra, níz-
ká zástavba. 670 tis. Kč. Mož-
ná prohlídka. Volat po 15 hod.
✆ 602 575 716.

● Prodám dvougenerační
dům + 200 m2 nebytových pro-
storů, celé podsklepené, 2 ga-
ráže, dílna, udírna, velká tera-
sa s krbem + půdní vestavba.
Ve Skřečoni. ✆ 775 124 604.

● Prodám rodinný dům
5+1 v Bohumíně u Apolla. Zn.
2600000. ✆ 736 719 764.

● Prodám garáž v Drátov-
nách, cena 75 000 Kč. ✆ 608
173 445.

ř á d k o v á  i n z e r c e

● Pronajmu nebo prodám
dr. byt 2+kk - novostavba ve

Starém Bohumíně. Nastěho-

vání ihned. ✆ 725 685 070.

● Pronajmu byt 2+1 (54
m2), 2. patro, v centru Bohu-

mína. Byt je po celkové rekon-

strukci, zateplený, vlastní ko-

tel, velká úspora energií. 

✆ 608 975 161.

RŮZNÉ
● V novém roce s novou po-

stavou. Pomůžeme Vám zdra-

vě a dlouhodobě zhubnout.

Prvních 10 zájemců získává

Analýzu stavby těla a násled-
nou konzultaci zcela zdar-
ma. Volejte 739 237 505.

● Přijmeme recepční 
a výpomoc na úklid do penzi-

onu v Bohumíně. E-mail: 

recepce@ustarepekarny.cz, ✆
731 613 774.

SLUŽBY
● Provádíme pokládku

plovoucích podlah, PVC, ko-

berců, samonivelační stěrky.

✆ 604 265 861.

● NEPEČTE - NAPEČU
VÁM! Cukroví, dorty, po celý

rok. Super kvalita i cena. 

✆ 737 856 868. 

Petr Nevyjel
účetní

zpracování mezd
účetnictví 

daňová evidence

Telefon: 596 014 417
Mobil: 603 478 991
E-mail: nevyjel@click.cz
Web: www.petr.nevyjel.sweb.cz 

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P. O. Box 61 

735 81 Bohumín 1

Jste zaměstnanec, živnostník, důchodce? 
Pobíráte rentu, či jste na mateřské dovolené?

KOLIK POTŘEBUJETE?
Volejte či zašlete sms ve tvaru »UVER OKO INFO« na 777 479 083. 

Cena sms dle tarifu vašeho operátora.
Hledáme spolupracovníky na pozici úvěrových poradců.
www.sol idni -uver.cz

PÁLENICE
RYCHVALD 
nabízí volné 

termíny 
LEDEN - ÚNOR

2012
pro výrobu destilátů 

z vašeho ovoce. 
Přihlášky na tel.

607 913 821 

E-mail: halwire@centrum.cz

VÝSTAVA MOTÝLŮ 
A BROUKŮ
25. 2. 2012

BOHUMÍN − Dům služeb 
9.00 − 13.00 hodin

KADEŘNICTVÍ 
HERMANOVÁ

Provoz
nepřerušen
1 máje 723 Skřečoň 
Tel: 602 787 522 
www.antesat.cz/hanka.html 

Právník Jiří DEMEL 
(* 1929) pracoval v žele-
zárnách, ale do povědo-
mí obyvatel města vešel
svými literárními sklony.
Zajímal se o dějiny Bo-
humína a téměř pětatři-
cet let byl městským kro-
nikářem. Rovněž je au-
torem četných historic-
kých knih a publikací.

Hudebník Jaromír
PYTLÍK (* 1936) něko-
lik desítek let působil na
bohumínské základní umě-
lecké škole. Nejprve coby
učitel, později i ve funkci
ředitele školy. Současně
byl jako bravurní houslis-
ta členem Janáčkovy fil-
harmonie Ostrava a or-
chestru Národního divad-
la Moravskoslezského. 
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»Já ti se tak strašně nudím!« »Tak se dej k nám do pěveckého spolku. Hrajeme tam karty, vypravujeme vtipy, popíjíme.« »A kdy zpíváte?« »… (viz tajenka).«
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MĚŘENÍ 
OSTEOPOROZY
kostní sonodenzitemetrií

ZDARMA.
V neurologické ambulanci Bohumín, 

Studenská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)

VŠECHNA VYŠETŘENÍ SE PROVÁDĚJÍ V AMBULANCI
NA POČKÁNÍ, BEZ ŽÁDNÉ OBJEDNACÍ DOBY!

MUDr. Boris Milberger

KONTAKT: Tel./Fax : 596 013 544, tel.: 595 534 565
Mobil: 774 416 439 Email: milb@seznam.cz 

NEPODCEŇUJTE PREVENCI
OSTEOPOROZY!

Osteoporoza či tzv. »řídnutí kostí« je
velmi zákeřná a »tichá nemoc«, která
se může poprvé projevit až téměř 
fatálně - zlomeninou obratle, zápěstí
nebo krčku stehenní kosti. Postihuje
stále větší procento populace - v Čes-
ké republice je to asi 600 tisíc lidí. 

www.neurologicka-ambulance-bohumin.cz



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 26. LEDNA DO 27. ÚNORA

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

K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 124

VÝSTAVY
■ 1.2. SVĚT JE KRÁSNÝ. Nadační fond Přes Kaluže 
uvede výstavu a krátký film z prostředí lidí s mentálním
postižením. Promítání filmového snímku 1.2. v 17 hod.
foyer kina, vstup volný. 

■ 1.2. PORTRÉTY. Studenti fotokroužku K3 Bohumín
představí své portrétní fotografie. Galerie knihovny, dle
otevírací doby studovny.

DIVADLO

■ 26.2. v 10 hodin JŮLINKA A KOUZELNÉ RAČÍ
KLEPETO. Pohádka o princezně Jůlince, která si nechce
vzít prince ze sousedního bohatého království. Hraje
Divadlo Devítka Ostrava. Sál kina, 50 Kč. 

■ 27.2. v 19 hodin TŘETÍ STUPEŇ POVODŇOVÉ
PASIVITY. Humorná satira, hraje divadelní soubor Pro-
padlo z Václavovic. Sál kina,60 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 203.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
Akce se konají v dětském oddělení knihovny.
■ 6. až 10.2. od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin
ZÁBAVNÉ JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ. Výtvarné
dílny, soutěže a hry.

6.2. Šnečí štafeta
7.2. Želvičky z krabičky
8.2. (pouze od 9 do 12 hodin) Tajemné zvíře 
9.2. Barevný svět 
10.2. Malíř popleta
VYRÁBÍME MAŠKARNÍ MASKY
6.2. ve 13 hodin - knihovna Záblatí.
6.2. a 9. 2. ve 13 hodin - knihovna Skřečoň.
7.2. a 10. 2. ve 13 hodin - knihovna Starý Bohumín.

■ VALENTÝNSKÁ PŘÁNÍ. Výtvarná dílna, vyrobte si 
zamilované přání pro své blízké.
13. a 14. 2. v 15 hodin - knihovna Nový Bohumín.
13. 2. ve 13 hodin - knihovna Záblatí.
13. 2. od 13 hodin -  knihovna Skřečoň.
14. 2. od 13 hodin - knihovna Starý Bohumín.
■ 13. až 17. 2. od 13 hodin (mimo středu) POHÁDKY
NEJEN DO POSTÝLKY. Čítárnička, dětské oddělení kni-
hovny.

■ 23.2. v 15 hodin POKUSY A ROŠŤÁRNY. Výroba
vlastního parfému, dětské oddělení knihovny.

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

■ 26.1. v 17 hodin SMRT A ZNOVUZROZENÍ. Vyprávě-
ní Petry Jarošové o smrti a znovuzrození z pohledu
buddhismu. Přednášková místnost knihovny, 30 Kč.

■ 21.2. v 17 hodin SEX: ŠLEHAČKA NA DORTU.
O AIDS, sexu, lásce a věrnosti bude přednášet Tomáš
Řehák. Přednášková místnost knihovny, 30 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN

On-line rezervace vstupenek na www.k3bohumin.cz
■ 6. až 10.2. v 16 hodin PRÁZDNINOVÉ POHÁDKY ZA
DVACKU. Prázdninový filmový festival pohádek z DVD
nosičů. Kino, 20 Kč

6.2. Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni
7.2. Krtek a oslava
8.2. Tom a Jerry: Kouzelný prsten
9.2. Grotesky Toma a Jerryho 1
10.2. Monstra vs. Vetřelci

■ 14.2. v 19 hodin LÁSKA JE LÁSKA aneb VALENTÝN
V KINĚ. Promítání nové české filmové komedie, part-
nerský horoskop a tombola. Kino, 100 Kč.
■ 27.1. v 19 hodin LOVE. Film Slovensko (Drama / Ro-
mantický / Thriller), 2011, 90 minut, přístupný od 12
let, 90 Kč.
■ 28. a 29.1. v 19 hodin UNDERWORLD: PROBUZENÍ.
Film USA (Akční / Fantasy / Horor), 2012, 3D, 85 mi-
nut, titulky, přístupný, 160 Kč.
■ 29.1. v 10 hodin AUTA 2. Animovaný film USA (Ro-
dinná komedie), 2011, 3D, 110 minut, dabing, pří-
stupný, 130 Kč.
■ 2.2. v 19 hodin MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY. Film
USA, Švédsko, Velká Británie, (Krimi /  Mysteriózní /
Thriller) 2011, 158 minut, titulky, přístupný od 15 let,
80 Kč.
■ 3.2. v 19 hodin SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ.
Film USA (Akční / Mysteriózní), 2011, 129 minut, pří-
stupný od 12 let, 85 Kč.
■ 4. a 5.2. v 19 hodin LÁSKA JE LÁSKA. Film Česko
(Komedie / Drama), 2012, přístupný, 100 Kč.
■ 5.2. v 10 hodin HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV. Film
USA (Dobrodružný / Drama / Mysteriózní), 2011, 3D,
126 minut, titulky, přístupný, 130 Kč.
■ 8.2. v 19 hodin UNDERWORLD: PROBUZENÍ. Film
USA (Akční / Fantasy / Horor), 2012, 3D, 85 minut, ti-
tulky, přístupný, 155 Kč.
■ 9. a 10.2. v 19 hodin STAR WARS: EPIZODA I -
SKRYTÁ HROZBA. Film USA (Sci-Fi), 1999, remastro-
váno do 3D, 136 minut, dabing, přístupný, 130 Kč.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ
www.bobescentrum.cz, 

bobes@bobescentrum.cz,✆ 604 800 100,
604 388 853 (herna)

■ 31.1. 15.30 hodin KURZ PŘÍPRAVY PŘEDŠKOL-
NÍCH DĚTÍ. Ukázková hodina před nástupem do první
třídy. Centrum mladé rodiny Bobeš

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, 
slunerc.webnode.cz, rcslune@centrum.cz,

✆ 604 999 147

■ 30.1. v 16 hodin PINGU'S ENGLISH. Ukázková lekce
zábavného kurzu angličtiny pro děti od 2 do 9 let. Ro-
dinné centrum Slůně

SPORT

BASKETBAL
■ 13.2. v 19.30 TJ BOHUMÍN - SLAVIA HAVÍŘOV.
Ligová soutěž v basketbalu, tělocvična DDM.

ŠACHY
■ 29.1. v 9 hodin VIKTORIE BOHUMÍN B - INTER
PETROVICE B. Sokolovna Starý Bohumín.
■ 5.2. v 9 hodin VIKTORIE BOHUMÍN A - BŠŠ FRÝDEK
- MÍSTEK C. Sokolovna Starý Bohumín.
CYKLISTIKA
■ Každou neděli v 10 hodin ABY ZADNICE NEZMĚKLA.
Seriál zimních cyklovýletů, sraz na nám. T.G.M. 
CVIČENÍ
■ V 19 hodin ZUMBA S MONIKOU. Každý čtvrtek vel-
ká tělocvična ZŠ Masarykova, každou neděli sokolovna
v Záblatí. www.zumba-bohumin.cz 
■ ZUMBA FITNESS. Každou neděli v 18 hodin tělocvič-
na SŠ Bohumín, každé úterý v 19.15 hodin tělocvična
gymnázia. 
■ ZUMBA TONING. Každý čtvrtek v 19 hodin tělocvič-
na SŠ Bohumín. www.zumbabohumin.cz
■ AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé každé pondělí
v 18 hodin a každou středu v 19 hodin, pro děti každé
pondělí v 17 hodin a každou středu v 17.45 hodin.
Tělocvična ZŠ Skřečoň, ✆ 606 903 505.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, ✆ 596 092 300, 
777 707 786, www. bospor.info

AKCE: 3.2. od 12 do 21 hodin budou mít 
ŽÁCI ZŠ při předložení vysvědčení se samými 

jedničkami VSTUP NA BAZÉN ZDARMA.

■ AQUACENTRUM BĚHEM JARNÍCH PRÁZDNIN:

AKCE: od 6. do 10.2. 
DVĚ HODINY ZA CENU JEDNÉ.

6., 7., 8. a 9.2. 6 - 21 hodin
10.2. 10 - 21 hodin
11. a 12.2. 8 - 21 hodin

■ STANDARDNÍ PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až čtvrtek: 6 - 7.45 a 12 - 21 hodin
pátek: 12 - 21 hodin
víkendy a svátky 8 - 21 hodin 

ZIMNÍ STADION

Janáčkova 1218, ✆ 596 016 530, 
777 707 782, www. bospor.info

BRUSLENÍ BĚHEM JARNÍCH PRÁZDNIN:
Veřejné bruslení 3.2. 13.30 - 15 hodin

4. a 5.2. 14 - 15.30 hodin
6. a 7.2. 13.30 - 15 hodin
8.2. 16 - 17.30 hodin
9. a 10.2. 13.30 - 15 hodin
11.2. 14 - 15.30 hodin

Diskotéka na ledě 11.2. 17.45 - 19.15 hodin

STANDARDNÍ PROVOZNÍ DOBA:
Veřejné bruslení středa 16.00 - 17.30 hodin

sobota 14.00 - 15.30 hodin
neděle 14.00 - 15.30 hodin

Diskotéka na ledě sobota 17.45 - 19.15 hodin
V době veřejného bruslení je otevřena půjčovna bruslí. 

Pronájem ledové plochy na telefonickou objednávku 
✆✆  777 707 783.
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Seriál vyprávění speleologů o zážitcích z loňské cesty do Norska píše Josef Wagner

(Pokračování z minulého čísla)
Příští ráno balíme do batohů, co se do

nich vejde, abychom se nemuseli vracet, 
a vyrážíme do místa základního tábora.
Jmenuje se Stordalsstua a je vzdáleno asi 
7 kilometrů od našeho auta. Ještě do obě-
da, za krásného slunečného počasí vystu-
pujeme do sedla, kde bude náš základní
tábor. Stavíme jeden stan v terénu a sou-
časně se dva z nás zabydlují v jedné chatce
Norského turistického svazu. To abychom
mohli tuto chatku využívat během půso-
bení expedice k vaření, sušení výstroje,
zpracovávání naměřených dat. 

Další den se probouzíme do mlhavého,
studeného rána. Venku je jen osm stupňů 
a začíná pršet. Před námi je výstup k jezeru
Isvatnet, které leží vysoko nad námi, 
a čeká nás také přechod do rajonu kotliny
Jiegnalakko. Tam jsme působili už v roce
1988 a objevili řadu nových jeskyní o celko-
vé délce skoro 2,5 kilometru. Ze základního
tábora nás čeká trasa dlouhá 10 kilometrů,
naštěstí s převýšením pouze 600 metrů.

Už při výstupu na hřebeny kaňonem
říčky, vytékající z jezera Isvatnet, zjiš�uje-
me, že letošní stav sněhu na hřebenech 
je mnohem vyšší než při minulých expedi-
cích. Také řeka v kaňonu, kterou jsme 
v pohodě přecházeli, je v tomto roce ne-
překonatelná. Proto volíme výstup po
příkrých zvodněných svazích a stěnách ka-
ňonu a jsme nakonec rádi, že dosahujeme
ústí jezera Isvatnet ve zdraví. Je nám jas-
né, že tudy cesta pro příští dny nepovede.

Obcházíme jezero, jehož délka je asi 
5 km, a vystupujeme do kotliny Jiegnala-
ko. Celý den se zabýváme revizí stavu jes-
kyní objevených naší expedicí v roce 1988
a jejich zaměření pomocí GPS. Prolézáme
postupně všechny jeskyně, které jsou stej-
ně jako před 23 lety krásně zbarveny. Při
této revizi objevujeme novou nevelkou
jeskyni J-7. Současně plníme další cíl vý-

pravy - mapujeme změny hydrologického
systému v kotlině Jiegnalako od našeho
minulého působení v této oblasti.

První problém, který nastal cestou zpět
do tábora, nesl jméno »černý granát«. Kry-
stalický minerál, který tvarem a barvou
krystalů hodně připomíná náš český gra-
nát, využívaný tak často při výrobě šperků.
Členové naší výpravy, kteří byli v Norsku
poprvé, brzy zjistili, že některá skaliska
jsou krystaly černého granátu přímo pose-
ta a zlatokopecká, či spíše granátokopecká
horečka je přímo posedla. Až jim Pepa mu-

▲ Barevné mramorové stěny meandrů 
v jeskyni N-2. ▼ Horečka zvaná Černé
granáty. Foto: Josef Wagner

Tromso 2011 
4. část

Nočním mostem se můžeme kochat jen na fotce
V minulém Oku jsme

informovali o nové láv-
ce v Ostravské ulici,
která se krátce po ofici-
álním uvedení do pro-
vozu stala terčem rabo-
vání. Nenechavci vzali
útokem především sou-
části osvětlení mostu.
Jen hrstce lidí se tak 
naskytl noční pohled na
most v podobě, jakou 
zamýšlel jeho architekt -
s centrálním pylonem,
na který míří paprsky ze

sel slíbit, že na kopání granátu bude ještě
spousta času a jediným problémem bude,
jak plné batohy těchto »šutrů« snést do údo-
lí. Ale přesto, zvláště Pavel musel být od
granáty pokrytých skalních stěn odvlečen
násilím. Do tábora se vracíme pozdě v no-
ci, ale tady to je jedno, slunce nezapadne.

(Pokračování příště)

čtyř halogenových lamp,
a veřejným osvětlením
zabudovaným v zábradlí.
Protože není jisté, kdy
se podaří způsobené
škody napravit, může-
me se tak zatím novou
lávkou kochat alespoň
na jednom z mála sním-
ků. Vděčíme za něj foto-
grafovi Janu Kohutovi,
který pohotově (a pro-
zíravě) zmáčkl spouš�
krátce po prvním na-
světlení mostu. (red)Foto: Jan Kohut


