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Nemocnice uzavřela smlouvy s pojišťovnami
Bohumínská městská nemocnice 
(BMN) může slavit. Počátkem ledna 
podepsala se všemi zdravotními 
pojišťovnami smlouvy na dalších 
pět let. Nejpodstatnější je, že 
rozsah poskytované zdravotní péče 
zakotvený v dohodách je stejný 
jako dosud. Nic není třeba rušit či 
redukovat. BMN je díky tomu v rámci 
kraje unikátní. Když pomineme 
nesrovnatelně větší Fifejdy, 
neexistuje na severu Moravy 
městem vlastněná nemocnice 
s takovou šíří služeb.

Od počátku 90. let funguje v Česku 
systém, kdy pojišťovny vybírají zdravot-
ní pojištění a peníze pak přerozdělují 
zdravotnickým zařízením. Každých pět 
let ale musí nemocnice s pojišťovnami 
uzavírat nové rámcové smlouvy, ve kte-
rých se vždy dohodnou na rozsahu po-
skytovaných služeb. Pojišťovny drží 
»kasu«, a proto mají při vyjednávání 
navrch. Určují, za co jsou ochotny platit 
a za co ne. Když si jim zdá, že je nějaký 
obor nerentabilní či zbytečný, příště na 
něj fi nance neuvolní. V minulých letech 
se tak stávalo, že špitály musely zavírat 
oddělení a redukovat personál. Bohu-
mín nebyl výjimkou, stačí vzpomenout 
na rušení porodnice v roce 2004. 
Tentokrát se ale vedení BMN podařil 

husarský kousek. Se všemi pojišťovnami 
uzavřelo na příštích pět let smlouvy na 
poskytování péče v nezměněném roz- 
sahu. Je to úspěch, protože ještě před 
rokem nebyla situace růžová.

Minulé smlouvy měly platit do konce 
roku 2012, jenže pojišťovny je hromadně 
vypověděly už o rok dříve. Prohlásily, že 
se chtějí spolu s ministerstvem podílet 

na reformě zdravotnictví, 
a všechny nemocnice tak 
čekalo náročné smlouvání 
o podobě nových dohod. 
Se  č tyřmi nejvě tš ími 

pojišťovnami jednal 
osobně ředitel BMN 

Vojtěch Balcárek. 
Přiznal, že jedná-
ní byla dlouhá, 
těžká ale korekt-
ní.  Za některé 
lékařské obory 
ale musel tvrdě 

bojovat. V men-
ších špitálech po-
jišťovny například 
nechtějí fi nancovat 
operativní zákroky 
(ty se mají podle 
nich dělat jen ve vel-

kých nemocnicích) 

a tentokrát jim byla trnem v oku bohu-
mínská gynekologie. „Standardem je 
obor gynekologie a porodnictví. Naše 
oddělení se ale kvůli absenci porodnice 
jmenuje gynekologiie a miniinvazivní 
operativa. A toto se pojišťovnám nelíbí,“ 
potvrdil Vojtěch Balcárek. Jeho týmu se 
ale podařilo pojišťovny přesvědčit, že 
některé gynekologické operace a zákroky 
mají v Bohumíně své místo a oddělení 
se tak rušit nemusí. Je to obrovský 
úspěch, velikostí srovnatelné špitály 
v Českém Těšíně nebo v Bílovci se s ope-
rativou musely rozloučit a obecně se 
malé nemocnice transformují na léčeb-
ny dlouhodobě nemocných (LDN) nebo 
provozují jen ambulance.

Díky podepsaným smlouvám se 
v příštích pěti letech nemusí spektrum 
zdravotnických služeb v BMN měnit. 
Sama nemocnice ale chce od roku 2014 
zavést úspornou novinku - jednodenní 
operativu. Je to moderní trend, který se 
praktikuje u méně náročných zákroků 
(křečové žíly, karpální tunely a podobně) 
a vyhovuje zdravotníkům i pacientům. 
Ti totiž nemusí po operaci vylehávat 
několik dnů na nemocniční posteli. 
Dopoledne jdou na sál a večer už jsou 
doma s rodinou.

Pavel ČEMPĚL

Foto: Pavel Čempěl
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Nával ve volebních místnostech
Premiéry se většinou těší velkému zájmu. U první přímé volby českého prezidenta 
to nebylo jiné. I v Bohumíně se tato událost setkala s mimořádným ohlasem. 
Ve volebních místnostech se dokonce čekaly fronty, než se lidé dostali za plentu.

Prezidentské klání oslovilo i občany, kteří 
běžně hlasovat nechodí a které zapisovatelky 
ve volebních místnostech obvykle nevídají. 
První kolo volby hlavy státu přilákalo k ur-
nám 9 385 bohumínských voličů, což před-
stavuje velmi slušnou účast 51,62 %. Jen pro 
srovnání, v podzimních krajských a senátních 
volbách byla účast Bohumíňáků pouze 35 %.

Samotné volby proběhly hladce, ale došlo 
i na perličky. Ve Skřečoni dali hned tři lidé 
hlas Tomio Okamurovi. Zarážející na tom je, 
že tento kandidát z boje o hrad dávno před-
tím vypadl. Neexistoval tudíž hlasovací lístek 
s jeho jménem, a tak si ho oni tři výtečníci 
buď z nevědomosti nebo z recese sami vyro-
bili. Další kuriozitou byla návštěva meziná-
rodních pozorovatelů. Tři Bělorusové ze spo-
lečnosti Election Observation navštívili 
volební místnost v základní škole v Pudlově. 
Chvíli sledovali, jak lidé volí, udělali si pár 
fotek a pak odjeli zase o kus dál.

Po sečtení všech platných hlasů se vůle 
našich voličů shodovala s tou celorepubliko-
vou jen v některých bodech. V prvním kole 
v Bohumíně zvítězil, stejně jako v celém Česku, 
Miloš Zeman. Ve městě získal 31,82 % hlasů. 
Pořadí na dalších místech se ale s celostátní-
mi výsledky rozcházelo. Druhý skončil Jiří 
Dienstbier s 20,55 %, třetí Jan Fischer s 18,43 
%. Karel Schwarzenberg, který skončil v celé 
zemi druhý a postoupil do dalšího kola, 
Bohumínské příliš neoslovil. S 11,30 % obsa-
dil čtvrté místo. Ostatní kandidáti jen paběr-
kovali a každý nasbíral v průměru kolem 
dvou procent hlasů. (tch)

(Výsledky druhého kola voleb a jméno 
nového českého prezidenta byly známy až po 
uzávěrce tohoto čísla Oka).

Zápisy 
prvňáčků

Termíny zápisů dětí do 
1. tříd základních škol budou 
v Bohumíně podobně jako 
v minulých dvou letech jed-
notné. V menších školách 
budou probíhat jeden, ve 
větších dva dny. Na své bu-
doucí školičky se děti z mate-
řinek přijdou představit 
v úterý 29. a ve středu 30. 
ledna.

Jednotný termín souvisí se 
snahou dodržovat »spádo-
vost« - systém, kdy dítě na-
vštěvuje školu v blízkosti 
svého bydliště. „Apelujeme 
na rodiče, aby spádovost, 
o které se dozví v mateřské 
škole svého dítěte, dodržo-
vali. Jde především o cent-
rum Bohumína, kde potře-
bujeme prvňáčky rovno- 
měrně rozmístit do všech tří 
základních škol tak, aby 
byly spravedlivě vytížené,“ 
nabádá vedoucí odboru škol-
ství, kultury a sportu Pavla 
Skokanová. K zápisu rodič 
potřebuje rodný list dítěte 
a svůj občanský průkaz. (red)

Zápisy do 1. tříd ZŠ 
pro školní rok 2013/2014

●  ZŠ Bezručova
30. ledna 12–17 hodin

●  ZŠ Záblatí
30. ledna 14–16.30 hodin

●  ZŠ Masarykova
29. a 30. ledna 
12–17 hodin

●  ZŠ Čs. armády
29. ledna 12–17 hodin 
a 30. ledna 8–17 hodin

●  ZŠ Beneše
29. a 30. ledna 13–17 
hodin (zápis proběhne 
na elokovaném pracovišti 
v Masarykově ulici)

●  ZŠ Skřečoň
30. ledna 8–17 hodin

●  ZŠ Starý Bohumín
29. ledna 12–17 hodin

●  ZŠ Pudlov
29. ledna 11.30–16 hodin; 
zápis do přípravné třídy 
od 8 do 12 hodin

Ani letos není k cestě do Ostravy nutná dálniční znám-
ka. Bezplatný úsek D1 od státní hranice k Rudné ulici 
měří dvaadvacet kilometrů.  Foto: Pavel Čempěl

Pořád bezplatná. Motoristé, kteří 
využívají dálnici pouze k cestám do 
Ostravy, si nemusí ani letos pořizovat 
dálniční známky. 

Bez poplatků dojedou po D1 až k velkému 
kruhovému objezdu na křížení s Rudnou ulicí 
(16 kilometrů). Známka není potřebná ani 

Omezenou rychlostí, ale bez známky
v opačném směru, od Bohumína ke státní 
hranici (6 kilometrů).

Poplatky byly na ostravském úseku dálnice 
zrušeny na počátku minulého roku. Jde 
o pilotní projekt ministerstev dopravy a život-
ního prostředí, který má otestovat, zda dálnice 
skutečně odvede dopravu z center měst a při-
spěje tím ke zlepšení ovzduší. Používání 
ostravské D1 má být bezplatné dva až tři roky. 
I zde ale platí něco za něco. Šoféři sice nemu-
sí investovat do známky, ale nemohou využít 
maximální dálniční rychlost. V osvobozeném 
úseku je rychlost omezena na 110 kilometrů 
za hodinu.

Motoristy, kteří pravidelně jezdí do krajské 
metropole, potěšili i stavbaři pracující na 
rekonstrukci Svinovských mostů. Strategický 
dopravní uzel byl celý loňský rok mimo pro-
voz a práce měly skončit až letos na jaře. 
Mosty, které jsou vstupní branou do Poruby, 
se ale podařilo otevřít s tříměsíčním předsti-
hem těsně před Vánoci.    

Pavel ČEMPĚL

Druhé kolo voleb 

Druhé kolo volby prezidenta proběhne 
v pátek 25. ledna od 14 do 22 a v sobotu 
26. ledna od 8 do 14 hodin. Utkají se 
v něm Miloš Zeman a Karel Swarzenberg.
Hlasovací lístky se nebudou distribuovat 
občanům, budou přímo ve volebních 
místnostech. 

AKTUÁLNĚ
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Senior taxi je levné, ale má svá pravidla
Radniční taxík pro sedmdesátileté a starší občany se 
ani na chvíli nezastaví. O novou službu, která v republice 
funguje pouze ve dvou městech, v Bohumíně 
a Rychvaldě, je nebývalý zájem. Jen v prvním týdnu 
absolvovalo senior taxi 101 jízd. Po měsíci provozu 
město dotovaný projekt vyhodnotí. I mezi babičkami 
a dědečky se už totiž našli fi lutové, kteří se snaží 
obcházet pravidla.

Vzhledem k absenci měst-
ské dopravy senior taxi 
starším lidem z Bohumína 
výrazně pomůže. Jedna jízda 
je přijde na pouhých patnáct 
korun, zbytek dotuje radni-
ce. Pasažéři ale musí ctít 
nastavená pravidla a v první 
řadě respektovat trasu. Taxi 
totiž dojíždí pouze na pře-
dem určená místa, kam patří 
nemocnice,  poliklinika, 
aquacentrum, náměstí T. G. 
Masaryka a všechny pošty či 
hřbitovy ve městě. „Na pří-
pravách služby jsme spolu-
pracovali s Klubem seniorů 
a sociální komisí. Počet 
zastávek považujeme za 
dostačující,“ sdělil místosta-
rosta Igor Bruzl. Někteří 
cestující přesto s řidičem 

smlouvají, aby je zavezl na 
další místa a ještě jsou nepří-
jemní, když to taxikář prá-
vem odmítne. „Seniorů nad 
70 let je v Bohumíně 2 200 a 
není možné, aby je taxi vozi-
lo, kam si zamanou. To by 
radnice fi nančně nezvládla,“ 
dodal místostarosta.

Striktně daná místa fungu-
jí jako výstupní autobusové 
zastávky, jen hodinu odjezdu 
určuje cestující. Ten si však 
musí jízdu minimálně den 
předem telefonicky zamluvit 
na čísle 730 181 181. Objed-
naní mají přednost podle 
pořadí zavolání a aby si 
jeden člověk neuzurpoval 
drožku na úkor ostatních, 
může ji za měsíc využít ma-
ximálně osmkrát.

Služba je v provozu krátce, 
všechno je nové a ještě chvíli 
potrvá, než se zaběhne. Dosud 
někteří cestující zmatkují, 
nasedají do cizích taxíků 
a chtějí odvézt za patnáct 
korun. Jiní si zase po svém 
vykládají pravidlo, že mohou 
mít jednočlenný doprovod 
a hrnou se do auta s celou 
rodinou. „Senioři si musí 
uvědomit, že služba je pro ně 
bonusem. Musí proto akcep-
tovat podmínky jejího vyu-
žívání,“ uzavřel Igor Bruzl 
s tím, že po měsíci provozu si 
město fungování senior taxi 
vyhodnotí.
Lucie BALCAROVÁ, Pavel ČEMPĚL

Zájem o senior taxi je obrovský. Někteří zájemci už limit osmi jízd na měsíc 
vyčerpali během necelých dvou týdnů.  Foto: Lucie Balcarová

Městská tržnice 

opět v provozu
Po krátké pauze se v půlce 

ledna vrátil život do městské 
tržnice. Jako na počátku kaž-
dého roku prodělala pravi-
delnou provozní přestávku. 

„Městská tržnice je v pro-
vozu celoročně. Mnozí pro-
dejci, například s textilem, 
nabízejí zboží i v zimních 
měsících,“ říká Ivana Balgo-
vá z odboru životního pro-
středí a služeb. Mimo provoz 
je tržnice vždy jen první dva 
týdny nového roku. Je to 
období, kdy lidé po svátcích 
moc nenakupují.

Město loni tržnici za 2,2 
milionu zrekonstruovalo. 
Vzniklo tady dvacet jednot-
ných stánků, které mají nové 
střechy, pulty a krytí prodej-
ního prostoru. Obnovou 
prošel rovněž povrch tržnice 
a chodníky. (luk)

Dohoda rodičů je lepší než soudní úprava
Ne vždy je možné, aby dítě žilo společně s oběma 

rodiči. Co tedy dělat, když se rodiče rozejdou? Dítě má 

právo nadále se stýkat s druhým rodičem, se kterým 

už nežije v jedné domácnosti. Toto se vylučuje pouze, 

pokud rodič dítě fyzicky či psychicky týral. 

To, že se rodiče přestali mít 
rádi, že si nerozumí a jiné po-
dobné důvody, které vedly 
k rozpadu vztahu, by neměly 
být důvody k bránění ve styku 
rodiče s dítětem. Dítě se už 
tak musí přizpůsobit tomu, že 
najednou nežije společně 
s matkou a otcem. Ale když se 
ještě  nemůže s druhým rodi-
čem ani stýkat, je to pro dítě 
o to těžší.

Proč není soudní úprava 
styku vhodná a je lepší se do-
hodnout? Protože život při-

náší různé nepředvídatelné 
události. A je-li striktně sta-
noveno, že v přesně stanove-
ném dni, hodině a místě 
musí dojít k předání dítěte, 
je to neskutečně svazující 
pro všechny. Nejcitelněji se 
to nakonec dotýká  dítěte, 
které místo toho, že by moh-
lo jít s kamarády ven, tak 
musí jít k druhému rodiči 
a pokud by nešlo, tak by na-
stal velký problém. Přitom 
stačí, když se rodiče ohledně 
dítěte od počátku domluví 

a přizpůsobí se jeho zájmům 
a potřebám. 

Tam, kde se rodiče nemo-
hou dohodnout, přichází na 
řadu sociální pracovníci. Or-
gány sociálně–právní ochrany 
dětí, případně psychologové 
a další odborníci společně hle-
dají řešení, které bude v nej-
lepším zájmu dítěte. K soudní 
úpravě styku se přistupuje 
v krajních případech, kde není 
domluva možná. Vhodnou al-
ternativou v případě špatné 
komunikace mezi rodiči je 
mimosoudní dohoda o úpravě 
styku, kterou lze časem upra-
vovat a přizpůsobovat potře-
bám dítěte i celé rodiny.

Martina OLÁHOVÁ, 

sociální odbor

Neziskové zájmové organizace, které se chtějí ucházet o dotace 
z rozpočtu města na rok 2013, musí podat žádosti nejpozději do 

31. ledna. Žádost je třeba podat písemně na odboru školství, kultury a sportu městského 
úřadu. Bližší informace na čísle 596 092 245 nebo e-mailu drapelova.sarka@mubo.cz. (dráp)

Žádosti o dotace

KRÁTCE
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Připravované licitace městských bytů 
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo 
dveří A243. Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace 
se mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné 
informace naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie. Licitace 
bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 0+1, v Tovární ulici 
426, číslo bytu 18, kategorie 
I., 4. patro. Věžový panelový 
dům, nová plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 39,05 m2, celková plocha 
bytu 39,05 m2. Prohlídka 
29.1. v 11.00-11.15 hodin. 
Opakovaná licitace  se 
koná 30.1. v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, v Tovární ulici 
426, číslo bytu 38, kategorie 
I., 8. patro. Věžový panelový 
dům, nová plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 33,58 m2, celková plocha 
bytu 34,10 m2. Prohlídka 
29.1. v 10.45-11.00 hodin. 
Opakovaná licitace  se 
koná 30.1. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, v Nerudově uli-
ci 1158, číslo bytu 7, katego-
rie I., 2. patro. Věžový dům 
s možností parkování u domu. 
Poblíž škola, školka, zdravot-
ní a nákupní středisko. Byt je 
po rekonstrukci koupelny, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 48,26 m2, 
celková plocha bytu 52,51 m2. 
Prohlídka 28.1. ve 14.30
-14.45 hodin a 29.1. v 9.00
-9.15 hodin. Licitace se koná 
30.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, v ulici 9. květ-
na 902, číslo bytu 1, katego-
rie II., 1. patro. Nízká cihlová 
zástavba v centru města. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
68,99 m2, celková plocha 
bytu 71,78 m2. Prohlídka 
29.1. v 9.15-9.30 hodin. Opa-
kovaná licitace se koná 
30.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, v Bezručově 
ulici 1144, číslo bytu 35, ka-
tegorie I., 7. patro. Zateplený 
věžový dům, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 66,86 m2, celková plocha 
bytu 68,43 m2. Prohlídka 
29.1. v 10.00-10.15 hodin. 
Opakovaná licitace  se 
koná 30.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, v Nádražní uli-
ci 765, číslo bytu 3, kategorie 
I., 1. patro. Nízká cihlová zá-
stavba, plastová okna, lokální 

vytápění plynovými topidly - 
gamata. Plocha pro výpočet 
nájemného 43,50 m2, celková 
plocha bytu 48,00 m2. Pro-
hlídka 29.1. v 8.30-8.45 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 30.1. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, v Trnkové ulici 
306, číslo bytu 2, kategorie 
II., 1. patro. Dům v klidném 
prostředí, nová kuch. linka. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 50,33 m2, celková plocha 
bytu 56,33 m2. Prohlídka 28.1. 
v 16.15-16.30 hodin. Licitace 
se koná 4.2. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, v Okružní ulici 
1055, číslo bytu 37, kategorie 
I., 8. patro. Zateplený dům 
s plastovými okny poblíž cent-
ra. Plocha pro výpočet nájem-
ného 37,27 m2, celková plocha 
bytu 38,61 m2. Prohlídka 29.1. 
v 10.15-10.30 hodin a 30.1. 
v 15.00-15.15 hodin. Licitace 
se koná 4.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, v Alešově ulici 
1070, číslo bytu 36, katego-
rie I., 7. patro. Věžový dům 
v centru v blízkosti vlakového 
a autobusového nádraží. 
Možnost parkování u domu. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 28,79 m2, celková plocha 
bytu 31,12 m2. Prohlídka 29.1. 
v 10.30-10.45 hodin a 30.1. 
v 15.15-15.30 hodin. Licitace 
se koná 4.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, v Bezručově 
ulici 1145, číslo bytu 29, ka-
tegorie I., 6. patro. Věžový 
dům s funkcí domovníka, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,90 m2, 
celková plocha bytu 70,52 m2. 
Prohlídka 30.1. v 15.45-16.00 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 4.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, v Bezručově 
ulici 1144, číslo bytu 11, ka-
tegorie I., 3. patro. Zateplený 
věžový dům, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 67,61 m2, celková plocha 
bytu 69,93 m2. Prohlídka 
30.1. v 16.00-16.15 hodin. 
Opakovaná licitace  se 
koná 4.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, v Jateční ulici 
1153, číslo bytu 56, kategorie 
I., 12. patro. Dům je po celko-
vé rekonstrukci včetně zatep-
lení. Plocha pro výpočet 
nájemného 67,15 m2, celková 
plocha bytu 69,02 m2. Pro-
hlídka 6.2. v 16.00-16.15 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 11.2. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, na tř. Dr. E. 
Beneše 98, číslo bytu 13, 
kategorie I., 5. patro. Cihlový 
nízkopodlažní dům v centru 
města po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 71,53 m2, celková plocha 
bytu 73,38 m2. Prohlídka 6.2. 
v 15.00-15.15 hodin a 7.2. 
v 9.00-9.15 hodin. Licitace se 
koná 11.2. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, v ulici Čs. ar-
mády 1047, číslo bytu 8, 
kategorie I., 3. patro. Nízko-
podlažní dům v blízkosti zá-
kladní školy, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 37,47 m2, celková plocha 
bytu 38,97 m2. Prohlídka 6.2. 
v 14.15-14.30 hodin a 7.2. 
v 8.15-8.30 hodin. Licitace se 
koná 11.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, v Okružní ulici 
716, číslo bytu 86, kategorie 
I., 10. patro. Kompletní re-
konstrukce domu, 2 lodžie, 
v blízkosti škola, obchody 
a oddechová zóna. Plocha pro 
výpočet nájemného 63,51 m2, 
celková plocha bytu 69,49 
m2. Prohlídka 29.1. v 9.45-
10.00 hodin a 30.1. v 14.30-
14.45 hodin. Licitace se koná 
11.2. v 16.15 hodin ve vedlejší 
budově radnice, zasedací 
místnost číslo dveří B101. 
Mohou se jí zúčastnit pouze 
ti zájemci, kteří si do 6.2. 
podají přihlášku (majetkový 
odbor, číslo dveří B207 – 
vedlejší budova MěÚ). 

 ● Byt 1+3, v Alešově ulici 
1070, číslo bytu 57, kategorie 
I., 10. patro. Věžový dům 
v centru města v blízkosti vla-
kového a autobusového ná-
draží. Možnost parkování 
u domu. Plocha pro výpočet 

nájemného 67,10 m2, celková 
plocha bytu 69 m2. Prohlídka 
4.2. v 15.00-15.15 hodin a 5.2. 
v 9.00-9.15 hodin. Licitace se 
koná 11.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, v ulici Čs. ar-
mády 689, číslo bytu 11, ka-
tegorie I., 4. patro. Zrekon-
struovaný cihlový dům, 
parkování před domem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
66,39 m2, celková plocha 
bytu 66,39 m2. Prohlídka 4.2. 
v 14.30-14.45 hodin a 5.2. 
v 8.30-8.45 hodin. Licitace se 
koná 11.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+2, v Okružní ulici 
1069, číslo bytu 66, katego-
rie I., 6. patro. Dům v blíz-
kosti centra s odpočinkovou 
zónou u domu, plastová 
okna, byt po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 51,15 m2, celková 
plocha bytu 54,81 m2. Pro-
hlídka 6.2. v 15.15-15.30 ho-
din a 7.2. v 9.15-9.30 hodin. 
Opakovaná licitace  se 
koná 13.2. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, v Bezručově 
ulici 1144, číslo bytu 28, ka-
tegorie I., 5. patro. Zateplený 
věžový dům, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 65,28 m2, celková plocha 
bytu 68,36 m2. Prohlídka 4.2. 
v 16.00-16.15 hodin a 5.2. 
v 8.45-9.00 hodin. Licitace se 
koná 13.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, v Bezručově 
ulici 1145, číslo bytu 44, ka-
tegorie I., 9. patro. Věžový 
dům, plastová okna. Plocha 
pro výpočet nájemného 67,90 
m2, celková plocha bytu 70,52 
m2. Prohlídka 4.2. v 15.45-
16.00 hodin a 5.2. v 9.15-9.30 
hodin. Licitace se koná 13.2. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ve Slezské ulici 
227, číslo bytu 1, kategorie 
II., 1. patro. Cihlový dům 
s plastovými okny, prostorný 
byt s balkonem, v bytě GO 
elektroinstalace a plynofi kace 
s rozvodem ÚT, rekonstrukce 
koupelny. Plocha pro výpočet 
nájemného 79,50 m2, celková 
plocha bytu 82,50 m2. Pro-
hlídka 6.2. v 14.45-15.00 ho-
din a 8.2. v 9.15-9.30 hodin. 
Licitace se koná 18.2. v 16.45 
hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor
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Maják městské policie
 ●  Náhodný svědek zare-

gistroval a oznámil rozbití 
vstupních dveří skřečoňské 
prodejny potravin v ulici 1. 
máje. Díky popisu hlídka pa-
chatele zajistila za kruhovým 
objezdem směrem na Dolní 
Lutyni.

 ● Strážník mimo službu při-
volal kolegy k rodinnému 
domu ve Skřečoni. Do kůlny 
na zahradě vnikl zloděj a už 
se chystal odvézt odcizená 
kamna, trubky a další kovový 
materiál.

 ● V Lidické ulici si hlídka 
všimla muže, který se zde 
lopotil s litinovým odlitkem. 
Vláčel ho ke sběrně surovin. 
Tušení strážníků se potvrdilo, 

poberta ukradl tři 
podobné odlitky 
z blízké firmy v Bezručově 
ulici.

 ● Podezřelou trojici mužů ve 
vozidle prověřila hlídka u mar- 
ketu v Rychvaldě. Ukázalo se, 
že po jednom z nich bylo 
vyhlášeno pátrání. To ale 
nebylo vše. Muži měli v autě 
as i  šedesát  značkových 
dioptrických brýlí. Během 
následného prověřování 
vyplynulo, že pocházely z vy-
kradené prodejny oční optiky 
v Ostravě–Mariánských Ho-
rách. Povedenou trojku si 
převzala Policie ČR.

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín

MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 

Když nad hrobem nemá 
kdo truchlit
Poslední rozloučení je už z principu smutnou záležitostí. 

A co teprve, když pohřeb nemá kdo vystrojit. V tom 

případě musí roli pozůstalých ze zákona suplovat 

město. Bohumín za rok 2011 vypravil dvanáct pohřbů, 

loni jich bylo už třináct.

Počet městem vyprave-
ných pohřbů vypovídá o tom, 
že jde o častější jev, než by se 
mohlo zdát. Netýká se totiž 
jen zesnulých, kteří nemají 
žádné příbuzné, ale i těch, 
jejichž pozůstalí si poslední 
rozloučení nemohou fi nančně 
dovolit. „V takových přípa-
dech zajišťujeme pohřeb my. 
Zesnulý přitom nemusí být 
ani občanem Bohumína. 
Rozhodující je, že zemřel na 
území města, například 
v  nemocnic i , “  ozřejmil 
vedoucí sociálního odboru 
Daniel Ucháč.

O pohřby lidí, k nimž se 
nikdo nehlásí, se sice stará 
město, ale náklady na jeho 
bedrech nezůstávají. Pokud 
zemřelý zanechal nějaký ma-
jetek, město se připojuje 
k dědickému řízení a rozlou-

čení se pokryje z něj. Když 
skoná člověk nemajetný, 
město pohřeb vypraví, ale 
náklady mu proplácí Minis-
terstvo pro místní rozvoj.

»Úřední« varianta posled-
ního sbohem je samozřejmě 
tou nejlevnější, zahrnuje 
pouhé zpopelnění. Urny 
s ostatky se po čase ukládají 
do společného hrobu. „Může 
ovšem nastat situace, kdy 
příbuzní neměli prostředky 
na vystrojení pohřbu, ale 
ostatky by si rádi vzali. I to 
je po domluvě s pohřební 
službou možné,“ uvedla Eva 
Nováková ze sociálního od-
boru. V takovém případě si 
pohřební služba neúčtuje 
uložení urny do hrobu a bez-
platně ji vydá pozůstalým.

Pavel ČEMPĚL

Přišel o vůz
V noci 5. ledna si neznámý 

pachatel přivlastnil v Jateční 
ulici osobní vůz Audi A6. 
Automobil v modré metalíze 
si majitel cenil na sedmdesát 

tisíc. Policie vyhlásila po 
autě celostátní pátrání.

Zničený lak
Ostrým předmětem poškrá- 

bal vandal v ulici Čs. armády 
karoserii zánovního fordu. 
Oprava poničeného laku při-
jde na pětadvacet tisíc.  (red)

Rozhodnutí roku: Opravit nebo zakonzervovat?
Naše zastupitele čeká na prvním zasedání roku 2013 
těžké rozhodnutí. Možná nejsložitější v letošním roce. 
V pondělí 11. února budou rozhodovat o budoucnosti 
Národního domu ve Starém Bohumíně. Opravit jej díky 
výhodnému, ale stále vysokému úvěru, nebo stavbu 
»zakonzervovat« a počkat na lepší ekonomické časy?

Projekt na rekonstrukci 
Národního domu i stavební 
povolení jsou na světě už 
hezkých pár let. Zatím ale 
chybělo to nejdůležitější – 
fi nance. Je to investice nad 
možnosti města a žádná 
vhodná dotace na obzoru. Až 
doteď. Před časem vznikl 
fond Jessica, jenž formou 
zvýhodněných úvěrů podpo-
ruje projekty, které nebyly 
úspěšné při získávání dotací. 
Město by z něj mohlo získat 
půjčku 57 milionů, které by 
pokryly větší část nákladů 
rekonstrukce. „Úroková sazba 
úvěru je přitom mimořádně 
výhodná, jen 0,2 procenta. 
Za deset let, což je doba 

splácení, by město na úro-
cích přeplatilo pouhých 800 
tisíc,“ vysvětlil místostarosta 
Lumír Macura. Sám by byl 
pro úvěr si vzít a Národní 
dům opravit. Rozhodnout 
ale musí zastupitelé.

Opravit kulturní památku 
je jedna věc, ale co pak s ní. 
Skeptici namítají, že se pro 
dům nenajde využití a bude 
třeba provoz dotovat. Řeše-
ním by mohla být spolupráce 
s polskými partnery, provo-
zovateli zámečku v Chałup-
kách. „Na dva roky dopředu 
mají objednané svatby. Ná-
rodní dům by mohl hostům 
poskytnout ubytování,“ na-
stínil Macura s tím, že hotelo-
vá část domu by díky skvělé 
dostupnosti problém s vytíže-
ním mít neměla. Složitější to 
bude s restauračními prostory 
pro 112 a sálem pro 120 lidí. 
Řešením by kromě tradičních 
plesů bylo třeba pořádání se-
minářů a konferencí.

Další části objektu by mohly 
sloužit jako výstavní prostory 
historických artefaktů, čímž by 
zastoupily roli muzea, které 
Bohumín nemá. A nakonec 
by zde mělo fungovat také 
informační centrum.   (tch)

Projektová dokumentace oprav už existuje, ale musela by se aktualizovat. 
Od jejího vzniku se ledacos změnilo, například už je kompletně opravená 
střecha.   Foto: Pavel Čempěl

STALO SE
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Televizní zprávy 

nyní i z družice
Televizní informační kanál 

(TIK) už vysílá i na satelitu. 
Zprávy z Bohumína šíří dru-
žice Astra 3B na kanálu Re-
gionalnitelevize.cz. Do jejího 
programu TIK vstupuje tři-
krát týdně, jde o zkušební 
vysílání ve spolupráci s tele-
vizí Fabex Ostravsko. 

„Zprávy  z  Bohumína 
můžete sledovat na stanici 
Regionalnitelevize.cz v pat-
náctiminutových blocích 
vždy v  pondě l í ,  s tředu 
a v pátek s premiérou v 17 
hodin. Reprízy vysíláme 
v 21 hodin a následující den 
v 1, 5, 9 a 13 hodin,“ říká 
Marek Spáčil z videostudia 
TV Marko, které je servisní 
organizací bohumínské tele-
vize. Pondělí a středy je na 
satelitu bohumínské zpravo-
dajství, v pátek zpravidla 
besedy a dokumenty. 

Vysílání na satelitu je už 
čtvrtou cestou, jak lze zprávy 
z Bohumína sledovat. TIK 
vysílá v síti kabelových ope-
rátorů RIO Media a PODA, 
televize má archiv na webu 
www.mesto-bohumin.cz/
videoarchiv a druhým rokem 
vysílá na 59. kanálu DVB-T 
na stanici LTV Plus, kde má 
ucelený půlhodinový blok 
začínající vždy ve 4, 10, 16 
a 22 hodin. 

Další novinkou jsou vstupy 
TIKu do vysílání TV Pohoda. 
V tomto případě nejde o uce-
lený blok z Bohumína, ale 
o výběr reportáží zařazova-
ných nepravidelně v průběhu 
týdne. Regionální zprávy TV 
Pohoda vysílá denně od 6, 
7.30, 12, 18 a 22 hodin. TV 
Pohoda vysílá v MUX4 na 
63. kanálu. (luk)

TIK na satelitu
Program Regionalnite-

levize.cz naladíte na sate-
litu Astra 3B (23,5° vý-
chodně),  12,168 GHz,  
polarizace vertikální, SR 
27500, FEC 3/4, norma 
DVB-S, bez kódování.

Ekonomická situace posledních let nutí šetřit lidi 
i města. Bohumín naštěstí dlouhodobě dobře hospodaří, 
takže není nucen dělat drastické škrty v rozpočtu. 
Přesto i na něj dolehl důsledek nižšího výběru daní 
v řádu 20 až 30 milionů ročně. 

Takový výpadek příjmů je 
možné řešit jedině omeze-
ním investic. Omezení ale 
neznamená, že by se nein-
vestovalo vůbec. Letošní vý-
daje Bohumína na výstavbu 
a modernizace jsou ve srov-
nání s jinými městy stále 
velmi vysoké – 110 milionů 
korun. Asi 51 milionů přitom 
půjde do bydlení a 59 milio-
nů do investic.

V oblasti bydlení počítá 
město například s komplexní 
rekonstrukcí dvou věžových 
domů v Bezručově ulici za 20 
milionů korun. V Nerudově 
ulici se bude investovat do 
napojení městských domů 
na teplovod, což si vyžádá 
asi devět milionů. Dalších 
čtrnáct milionů město vyčle-
nilo na napojení domů v Ja-
náčkově ulici na teplovod 

a rekonstrukci sociálního 
zařízení. Deset milionů korun 
půjde do vybudování kanali-
zací ve Skřečoni, Šunychlu 
a Záblatí. Dokončovat se 
bude skřečoňská cyklostezka 
za 4,1 milionu.

V plánu jsou i regenerace 
veřejných ploch. Díky pěta-
dvaceti milionům prokoukne 
okolí Nerudovy a Poděbra-
dovy ulice a prostor mezi 
náměstím T. G. Masaryka 
a pěší zónou. Proměny se 
dočká také prostranství Osvě-
ta naproti supermarketu Billa. 

Lucie BALCAROVÁ

110 milionů do výstavby a oprav

Kam s ním? Rozhodne lokální anketa
Zachovat nebo přestěhovat? Žhavé téma budoucnosti 
Pomníku padlým bylo hlavní náplní setkání, které se 
uskutečnilo 14. ledna ve starobohumínské škole.

Schůzku připravila občan-
ská sdružení Přátel bohu-
mínské historie a Hraniční 
meandry Odry. Pozvání při-
jali zástupci města a dorazily 
také čtyři desítky obyvatel 
městské části. Organizátoři 
je seznámili s myšlenkou 
přesunout pomník z náměstí 
na hřbitov a představili vizu-
alizace vodních prvků, které 
by mohly v budoucnu monu-
ment na náměstí nahradit. 
Nakonec došlo i na hlasování, 
ve kterém většina přítom-
ných Starobohumíňáků pře-
sun pomníku podpořila. Třia- 
dvacet bylo pro, deset proti, 

ostatní se zdrželi hlasování. 
Ve větším měřítku má názor 
místních lidí zmapovat lokální 
anketa. (tch)

Hlavním tématem setkání byl pomník, místostarosta Lumír Macura ale 
přítomné informoval i o současné situaci kolem Národního domu. 

Foto: Pavel Čempěl

Ve Skřečoni bude pokračovat loni započatá stavba cyklostezky 
v ulici 1. máje, mezi nové projekty patří mimo jiné modernizace 
lokality poblíž hřbitova v Nerudově ulici.  Foto: Pavel Čempěl

NOVINKY
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Zaujme fontána místo po monumentu?
Vyrazí do akce »stěhováci«? Náměstí Svobody ve Starém Bohumíně by 
mohl po 77 letech opustit Pomník padlým. Ten se totiž příliš nehodí do 
koncepce plánované rekonstrukce náměstí. Jeho místo by měla nahradit 
jiná dominanta – vodní prvek. Nic ale není defi nitivní. O případném 
stěhování a podobě fontány rozhodnou hlavně starobohumínští občané.

Studie rekonstrukce náměstí se zrodila 
asi před dvěma lety a loni touto dobou 
představili sochaři první návrhy vod-
ních prvků. Jenže nepochodili. Lidem se 
fontány ve tvaru »koryt« nelíbily, smetli 
je ze stolu a muselo se začít znovu. Ten-
tokrát od píky. Zrodila se totiž myšlenka, 
že by vodní prvek a pomník nemusely 
stát vedle sebe a »překážet si«, ale že by 
jeden uvolnil místo druhému. Architekti 
proto začali pracovat na nových návr-
zích, které počítají s tím, že už pomník 
na náměstí nebude.

Nápad odstěhovat monument se jmé-
ny padlých v obou světových válkách je 
možná »kacířský«, ale kupodivu se až 
na pár výjimek setkává s pochopením. 
Možná i proto, že už se pro něj našlo 
nové místo, které je vzhledem k povaze 
pomníku vhodné. „Pomník by se mohl 
stát dominantou nové části starobohu-

mínského hřbitova. Ideálně by se hodil 
na křižovatku chodníků,“ uvedla vedoucí 
odboru rozvoje a investic Jitka Ptošková. 
Jedním dechem ale dodává, že verdikt 
o přemístění nepadne od stolu na rad-
nici. Město se přikloní k variantě, která 
zvítězí v chystané anketě mezi obyvateli 
Starého Bohumína.

Až podle výsledků místního průzku-
mu bude možné pokročit dál a vybrat 
typ vodního prvku. Poté, co byla zavržena 
»koryta«, zpracovali sochaři tři nové 
varianty. Vodu bude na náměstí nepří-
mo zastupovat i středověká studna. Ta 
je, jak ukázal loňský průzkum, zasypaná 
a s její obnovou se nepočítá. Symbolicky 
by ale měla být její existence při pře-
stavbě náměstí připomenuta, například 
vhodným ztvárněním v dlažbě. 

Pavel ČEMPĚL

Aktuální návrhy vodních prvků pro náměstí 
Svobody. Mají pracovní označení »meandry«, 
»malá vlna« a »velká vlna«.

Pomník vznikl k uctění památky padlých v 1. světové válce. Později na 
něm přibyla i jména bohumínských obětí druhého světového konfl iktu. 
Jeden ze současných návrhů počítá s přemístěním pomníku na starobo-
humínský hřbitov. Kuriózní je, že jej zde chtěli postavit i jeho tvůrci ve 30. 
letech minulého století. Nakonec ale vyrostl na náměstí, aby byl více »na 
očích«.  Foto: Pavel Čempěl

Význam pomníku už pominul
Pomník padlým sochaře Theodora Mallenéra zhotovený 
podle návrhu Eugena Axmanna pochází z roku 1936. 

V době svého vzniku, kdy 
se svět reálně obával dalšího 
válečného konfliktu, byl 
pomník, připomínající I. svě-
tovou válkou, materiální 
školy a lidské utrpení, na 
exponovaném místě legitim-
ní. Ale co dnes, kdy už dlou-
há desetiletí žijeme v míru? 
Dnes už pomník v nikom 
žádnou pietu nevyvolává. 
Naopak bohužel slouží jako 
zákoutí k popíjení alkoholu, 
močení opilců a přespávání 
bezdomovců. Protože jde 
o pouhý pomník, pod nímž 

se nevyskytují žádné ostatky, 
shodla se většina členů sdru-
žení Přátel bohumínské his-
torie, že by bylo moudré při-
hlédnout k potřebám dnešní 
doby. Změna vzhledu ná-
městí Svobody ve Starém 
Bohumíně je potřebná. Proto 
s přesunem pomníku na 
vhodnější místo, kde by byl 
ve válce padlým předkům 
vzdáván daleko větší hold, 
sdružení většinou hlasů sou-
hlasí.

OS Přátel bohumínské historie
(redakčně zestručněno)

Dům dětí a mládeže letos připravuje 
osm dětských táborů, čtyři příměstské 

a čtyři v Návsí u Jablunkova. Tady proběhne první tábor už 
od 8. do 15. února. K rezervaci míst na jakýkoli turnus je možné 
použít internetový formulář na webu www.ddmbohumin.cz 
nebo přijít osobně do DDM. Kapacita každého tábora je 25 dětí.

Moravskoslezský kraj vyhlásil 4. roč-
ník fotosoutěže „Zimní srandovánky“. 

Amatérští i profesionální fotografové mohou přihlásit snímky, 
na kterých bude zima zobrazena vtipným způsobem. Soutěž 
probíhá do 10. března. Podrobnosti na www.msregion.cz. (red)

Dětské tábory

Vtipná zima

NEPŘEHLÉDNĚTE
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Opravy po vandalech 

neberou konce
Autobusové zastávky jsou od toho, aby 

cestujícím při čekání nepršelo na hlavu 

a nefoukalo za krk. U té v Ostravské 

ulici, přestože je relativně nová, to však 

bohužel neplatí. Chybí zde dvě skleněné 

tabule, takže na lidi v čekárně fouká 

a sněží od silnice i z polí.

„Zastávka Pudlov–Louny ve směru na 
Bohumín je poškozena už minimálně dva 
roky. Jednu výplň rozbili vandalové, druhá 
s největší pravděpodobností praskla při 
sekání trávy,“ napsala obyvatelka z Pudlova, 
která se v internetové rubrice »Ptejte se« 
dotazovala, zda a kdy město zástavku opraví.

„Bohužel není snadné při značném rozsahu 
vandalismu v Bohumíně udržovat všechny 
čekárny na území města v bezvadném stavu. 
Některé jsou po zasklení do několika dnů 
rozbity znovu,“ konstatoval Ivo Lenoch z od-
boru životního prostředí a služeb. Přislíbil 
ale, že až to počasí dovolí, nechá město opravu 
čekárny na zastávce Lounská provést 
v nejbližším možném termínu. (balu)

Přístřešku v Ostravské ulici chybí dvě skleněné tabule. 
Zejména v zimě, kdy z polí vane severák, tady není 
čekání nic příjemného.   Foto: Pavel Čempěl

Zdravotníci budou investovat do oprav i vybavení
Auta na trávníku, kolem 

vyježděné koleje, s tím 

je konec. Nemocnice 

»zlegalizuje« parkování 

na volné ploše uvnitř 

areálu za internou. 

Ještě letos tady vybuduje 

místa pro stání až 

dvanácti aut. Parkoviště 

ze zámkové dlažby přijde 

na 120 tisíc.

Bohumínská nemocnice je 
stabilní, nemusí řešit exis-
tenční problémy (viz článek 
na titulní straně) a může 
modernizovat své zázemí. 
Kromě už zmíněného par-
kingu letos dojde především 
na rekonstrukci toalet a kou-
pelen na ošetřovatelském 
oddělení. V minulosti byla 
sekce následné péče »Popel-
kou« mezi odděleními, po-
sledních pár let se tady ale 
hodně investovalo a inovova-
lo. Význam oddělení totiž 
stále roste a už nyní tvoří 
polovinu lůžkového fondu. 
V jeho jedné části už sociální 
zařízení a koupelny obnovou 
prošly, nyní se bude moder-

nizovat druhá část. Práce si 
vyžádají asi čtvrt milionu.

Největší investice tento 
rok čeká objekt, který má 
pod svými křídly nemocnice, 
ale stojí v Novém Bohumíně. 
Měnit se budou všechny dve-
ře a okna polikliniky. Pokud 
zbudou peníze, mohla by se 

opravit i střecha, která je 
dlouhodobě ve špatném sta-
vu. Město chce na rekon-
strukci uvolnit dva miliony. 

Další finance půjdou tra-
dičně do nákupu zdravotnic-
ké techniky. Nemocnice jí 
nakoupí za dva miliony a sli-
buje, že se dostane na každé 

oddělení. Největší díl si ale 
letos ukousne chirurgie, těšit 
se může na přístroj pro umě-
lou plicní ventilaci. Jeden 
špičkový ventilátor už má 
jednotka intenzivní péče 
interny, nyní podobný »dý-
chač« za půl milionu dostane 
chirurgická JIP. (tch)

Na volné ploše za nemocniční budovou »B« vznikne parkoviště pro dvanáct aut.  Foto: Pavel Čempěl

Poděkování Radosti 
Chci poděkovat všem lidem 

kolem souboru Radost & Im-
puls. Lence Krčové, Petře 
Kolibačové, dětem i rodičům. 
Už dlouho šiji pro děti kostý-
my a během let se naše vztahy 
vyvinuly v pevné přátelství. 

Děkuji, že na mne myslí. 
Když jsem byla na operaci 
kolena, dostávala jsem denně 
spoustu SMS od dětí i dospě-
lých – že mi drží palce, že to 
bude dobré. A mně hned bylo 
líp. Děkuji i za vstupenky na 
MS v Rize. Sledovala jsem vy-
stoupení našich dětí a držela 
jim palce. Netušila jsem, jak 
těžké je obstát v takové konku-
renci – a naši tanečníci to zase 
dokázali a vybojovali medaile. 

Děkuji i Ivaně Žákové, která 
mi umožnila prožít krásný 
týden s dětmi na letním táboře.

Všem přeji v roce 2013 hodně 
zdraví, spokojenosti a úspěchů.

Jarmila POPEŇAŽNÍKOVÁ

DOPISY
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Bude z ní památka nebo hromada sutin?
Tak živo už v Hořínově vile ve Skřečoni roky nebylo. Fotoaparáty cvakají, 

památkáři, úředníci z města i kraje si obhlíží budovu zleva, zprava. Pak 

dělníci vybourají zazděné dveře a pozorovatelé se soukají dovnitř, aby si 

prohlédli interiér. Vše proto, aby pak vyřkli nad vilou ortel. Bude srovnána 

se zemí, jak to má v plánu současný majitel, nebo ji zachrání status 

kulturní památky, což si přejí stovky lidí z Bohumína a okolí?

Hořínovu vilu, secesní stavbu z roku 
1914, nyní vlastní sousední společnost 
Rockwool. Ředitel jejího bohumínského 
závodu Stanislav Vicher na místě připo-
mněl, že fi rma vilu a další domy v okolí 
vykoupila po stížnostech obyvatel na 
kvalitu bydlení. Dlouhodobě jim vadil 
hluk a prach ze zá-
vodu. „Domy jsme 
po odkoupení za-
jistili, okna a dve-
ře zazdili, ale za-
bezpečení  s tá le 
někdo vybourával 
a vnikal dovnitř,“ 
uvedl Vicher. Ne-
známými vetřelci 
byli zloději  kovů . 
O jejich řádění se 
mohl i  přesvědč i t 
i účastníci prohlídky Hořínovy vily. 
Uvnitř na ně čekala prázdná místa 
po vytržených radiátorech, ukradené 
litinové vaně nebo ze zdí vytržených 
elektrických kabelech.

Vykoupené domy Rockwool postupně 
demoluje a k zemi měla jít i Hořínova 
vila. To však milovníky historické archi-
tektury a další aktivisty rozhořčilo a vy-
táhli do boje za její záchranu. Vznikly 
petice a předchozí majitelka podala ná-

vrh, aby byla stavba prohlášena kultur-
ní památkou. Konečné slovo bude mít 
Ministerstvo kultury, ale to potřebuje 
znát doporučení místních úřadů a pa-
mátkářů. Ti všichni se proto 16. ledna 
vypravili na obhlídku.

Není vůbec jasné, jaký verdikt nako-
nec ohledně Hořínovy vily padne. Insti-
tuce mají třicet dnů na vyjádření a jejich 
stanoviska jsou zatím nejednoznačná. 
Jedni vyzdvihují secesní architekturu 
s tím, že se v okolí žádná podobná stavba 
už nedochovala. Jiní oponují žalostným 
stavem budovy a tím, že uvnitř kromě 
dveří a zárubní nic historicky cenného 
nezůstalo. Také je podle nich nešťastné, 
že návrh na zapsání vily do seznamu 
památek přišel pozdě – až po vydání 
demoličního výměru, kdy do stržení 
domu zbývalo už jen pár dnů.  (tch)ouhodobě jim vadil 

. 
e 
t

Přestože už je na vilu vydán demoliční výměr, během probíhajícího řízení o prohlášení za kulturní 
památku ji majitel zbourat nemůže. Ve vile prý hrozí nebezpečí úrazu. Bez ochranné přilby dovnitř 
nikdo nesměl.  Foto: Pavel Čempěl

Lidé v peticích vzkazují: »Nebourejte vilu!«
Osud vily, kterou před téměř sto lety zbudoval zednický 

mistr a majitel stavební fi rmy Richard Hořín, není lidem 

lhostejný. Na její záchranu vznikly hned dvě petice, 

které dosud podepsalo už přes 850 lidí.

Ve Skřečoni se na konci 
loňského roku objevily de-
moliční čety a začaly bourat 
Rockwoolem vykoupené 
rodinné domy v ulici U Hřiště. 
Když se ukázalo, že stejný 
osud čeká i sousední seces-
ní vilu, lidé začali bít na 
poplach. Jedna skupina akti-
vistů rozjela záchrannou akci 
na internetu, kde Radek 
Charuza přišel s myšlenkou 
zorganizovat petici. „O exis-
tenci vily jsem předtím 
věděl, ale neznal jsem její 
historii a význam,“ svěřil se 

student. „Jako občana Skře-
čoně mě zamrazilo, když 
jsem zjistil, že má jít vila 
k zemi.  Stavba je  stále 
zachovalá a šla by úspěšně 
rekonstruovat do původní 
podoby,“ dodal spoluautor 
petice Adam Musiol.

Oba mladí muži se díky 
internetu spojili také s před-
poslední majitelkou vily 
a pravnučkou stavitele. Ta 
nezávisle zorganizovala kla-
sickou listinnou petici a na-
víc požádala o zapsání vily 
do seznamu kulturních 
památek. „Když jsem se 
dozvěděla o záměru Rock- 
woolu zdemolovat vilu, byla 
jsem velice šokována a zdrce- 
na,“ uvedla Lucie Hořínová. 

Podle svých slov před lety 
s prodejem domu dlouho 
váhala a přesvědčilo ji až úst-
ní ujištění zástupců fi rmy, že 
vilu zvelebí. „Prohlašovali, 
že ji po rekonstrukci využijí 
jako sídlo firmy,“ dodala 
Hořínová, která nyní pod-
niká všechny kroky, aby 
bohumínskou a samozřejmě 
i rodinnou památku uchráni-
la před likvidací.

Listinnou petici, kterou 
podpořilo 622 lidí, už orga-
nizátorka odevzdala na rad-
nici. Internetová petice na 
webu jednej.cz, pod niž se do 
půlky ledna podepsalo 250 
signatářů, stále pokračuje.

Pavel ČEMPĚL

Iniciátor internetové petice Radek 
Charuza (24) studuje management 
v neziskovém sektoru. Není odbor-
níkem na architekturu, ale historické 
stavby ho oslovují. 
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POSLEDNÍ MÍSTA 
DO ZLATÝCH HOR
Koncem ledna a počátkem 

února vyjede za čistějším 

vzduchem ve dvou 

turnusech šedesát 

bohumínských dětí. 

Budou mezi nimi alergici, 

astmatici i děti trpící 

obezitou. Volná místa jsou 

ještě ve třetím turnusu, 

s přihlášením dítěte by 

však rodiče neměli otálet. 

Město letos vypraví do lázní 
tři výpravy, v té poslední jsou 
ještě volná místa. „První tur-
nus odjede 31. ledna do léčebny 
v Metylovicích, druhý 4. února 
do Zlatých Hor,“ uvedla Pavla 
Skokanová, vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu. 
Právě do léčebny ve Zlatých 
Horách, která disponuje po-
pulární speleoterapií, mohou 
rodiče své děti ještě poslat na 
třetí březnový turnus. Dítě 
musí splňovat předpoklady 
pro léčebný pobyt a mít dopo-
ručení lékaře pro zdravotní 
pojišťovnu. „Rodiče, kteří 
chtějí poslat dítě do Zlatých 
Hor, by měli lékaře navštívit 
nejpozději do konce ledna,“ 
upozornila Skokanová.

Město léčebné pobyty dětí 
dotuje, hradí dvě třetiny ná-
kladů za pobyt. Na žáka je to 
při měsíčním pobytu skoro 
1.900 korun. Na náklady Bo-
humína jde také organizace 
projektu a doprava dětí. In-
formace poskytne Pavla Sko-
kanová,  596 092 246. (luk)

LAST MINUTE Z »fáraček« ke dřevěným hercům
Když jede autem přes Bohumín, vždy 
zatočí k parku, aby se projela kolem 
gymnázia. Z nostalgie. 

Jarmila Hájková (57), ředitelka Divadla 
loutek na Černé louce, totiž pochází z Vrbice. 
Prošla tamní dvoutřídkou, pak devítiletkou 
v Pudlově a nakonec zmíněným gymnáziem. 
Dodnes na něj ani na město nezanevřela, přes-
tože nyní žije i působí v Ostravě.

Tatínek, hlava ajznboňácké rodiny, měl dvě 
přání. Chtěl syna, který bude také železničá-
řem. Narodila se mu však dcera, jež navíc dala 
modré armádě košem. „Nejsem technický typ,“ 
pokrčí rameny Jarmila Hájková, která raději 
v Praze vystudovala právnickou fakultu. O to 
překvapivější byly její další kroky - hned po 
škole nastoupila do OKD.

Pár let pracovala v »revíru«, ale pak přišel 
další obrat. Spolupracovník z OKD žil se sólist-
kou Státního divadla Ostrava, Hájková se jí svě-
řila se svou láskou k múzám, slovo dalo slovo 
a zanedlouho vyměnila právničinu šachetní za 
divadelní. Poslední změna, výměna živých herců 
za ty dřevěné, nastala počátkem 90. let, kdy se 
od státního divadla odloučila loutková scéna.

Po krátkém působení v roli náměstkyně se 
Jarmila Hájková posunula do čela divadla, kte-
rému (až na dvouletý »odskok« do ostravského 
studia České televize) šéfuje dodnes. Stála 
u všech důležitých momentů loutkové scény. 
Ještě jako právnička připravovala její odlouče-
ní, jako ředitelka byla u stavby zbrusu nového 
divadla na zelené Černé louce. 

Profesní život má vrbická rodačka spojený 
s Ostravou a posledních pár let i ten osobní. 
Nebyla to ale jednoduchá volba, spíše živelná. 
Přišla totiž v roce 1997. „Hrály v tom roli po-
vodně, kdy jsme k vrbickému domku jezdili na 
lodičce. Vodu miluji, ale takto už jsem nikdy 
»plavat« nechtěla,“ vysvětluje Hájková důvod 
stěhování. I když už v Bohumíně nežije, stále 
jeho vývoj sleduje. A s potěšením. „Je to nesku-
tečný rozdíl. Během studií jsem se vracela vla-
kem na omšelé nádraží, dnes je všechno krásně 
opravené, udržované,“ obdivně pokývá hlavou. 
Do Bohumína ředitelka divadla příležitostně 
zavítá. Má tady kamarádky z gymnázia, ze kte-
rých jsou dnes většinou kantorky na zdejších 
školách, a čas od času se scházejí na kus řeči.

Pavel ČEMPĚL

Právnička Jarmila Hájková důvěrně zná svět 
havířů i divadelních múz. Foto: Pavel Čempěl

 Poslední dvě dekády spojila vrbická rodačka 
s ostravskou loutkovou scénou.

Báječný svět 

mezi knížkami
Chodíte rádi do knihovny? 

My do naší knihovny, která 
je přímo v naší škole, chodí-
me moc rádi. Paní knihovnice 
Danuše Račková má pro nás 
vždy připravený zajímavý 
program. Pomáhá nám také 
vybrat si moc pěkné knížky, 
které si rádi čteme. Děkuje-
me jí.

Žáci a učitelé ZŠ v Záblatí

Zápis předškoláků
V soukromé MŠ Tovární 

v Záblatí proběhne 27. a 28. 
února od 9 do 15 hodin zápis 
dětí na školní rok 2013–2014. 
Na děti čeká příjemné a este-
tické prostředí, velká zahrada 
s různými atrakcemi, možnost 
rozvíjení talentu v kroužcích 
a samozřejmě kolektiv kvali-
fi kovaných učitelek. Bližší in-
formace na číslech  604 744 
033, 558 848 028 nebo e-
mailu mstovarni@seznam.cz.

 (esu)
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Příroda Bohumínska – motýli (108) 

Černopáska kakostová náleží do velmi 
různorodé a početné čeledi můrovití 
(Noctuidae). Do současné doby bylo ve 
světě popsáno okolo 35 000 druhů této 
čeledi, v České republice žije 472 druhů.

Tato můra se vyskytuje na obrovském území 
v palearktické, orientální až australské oblasti. 
V Česku je rozšířena na výslunných stráních, les-
ních okrajích a pasekách od nížin do pahorkatin. 
Dospělí motýli jsou aktivní od poloviny května 
do srpna nejen v noci, kdy přilétají na světlo, ale 
příležitostně i ve dne na květech chrp, pcháčů 
a bodláků. Housenky žijí na různých bylinách 
a dřevinách; hlavními živnými rostlinami jsou 
kakost (Geranium spp.) a jehlice (Ononis spp.). 
Černopásky kakostové se vyskytují v Novém 
i Starém Bohumíně. Jiří ŠUHAJ

Černopáska kakostová (Pyrrhia umbra)
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Kapela Glayzy v současném 
složení: zleva René, Magda, 
Maja, Bobacz, Hela, Ovares. 

Foto: Glayzy

Kapela Glayzy slaví neuvěřitelné dvacetiny
Už neuvěřitelných 20 let 
působí na hudební scéně 
věřňovicko–bohumínská 
skupina Glayzy. Začátek 
byl přitom hodně netra-
diční. Členové si nejdříve 
rozdělili role – určili, kdo 
na co bude hrát – a až pak 
pomalu začali zkoušet.

Roztomilé byly začátky 
bubenice Ingrid. Chtěla hrát 
na bicí, ale protože žádné 
neměla, tloukla paličkami do 
kufrů. Postupně se kapela vy-
pracovala. Úžasná kytaristka 
Maja, kvůli které na koncerty 
pravidelně chodí mužští fa-
noušci, měla skupinu, s ohle-
dem na svůj nízký věk, zprvu 
zakázanou. A tak se alespoň 
dívala do zkušebny zvenčí 
oknem, stojíc na kyblíku. 

Do roku 2002 bylo složení 
kapely až na post zpěvačky 
neměnné: bicí Ingrid, basky-
tara Stucki, klávesy Magda, 
kytara René a sólová kytara 
Maja. Zpěvaček bylo mnoho 
Irka, Alča, Petra, Denisa, 
Andrea, Agnes, ale také zpě-
vák David. V letech 2002—
2005 proběhla v kapele bouře. 
Baskytaru ovládl Bobacz, 
za bicími se usadil Ovares 
a na postu zpěvačky Hela. 
V tomto složení je možné 
vidět Glayzy dodnes. Tvorba 

kapely je už zvěčněna celkem 
na čtyřech albech, na kterých 
se snoubí řízný rock plný 
energie s netradičně pojatými 
texty.

Helena WODECKÁ

KRÁTCE

Jedničkáři na bazén
Bohumínské aquacentrum 

připravilo u příležitosti ukon-
čení školního pololetí akci pro 
premianty. Školáci, kteří 
budou mít samé »biče«, tedy 
jedničky, mají o pololetních 
prázdninách 1. února vstup 
na bazén zdarma. Stačí, když 
s sebou vysvědčení přinesou. 

Provozní doba pošt
Česká pošta od 1. února 

upravuje provozní dobu na 
pobočkách v Pudlově a v Zá-
blatí. Nově budou mít otevřeno 
ve všední dny od 9 do 11 
hodin a od 14 do 17 hodin. (red)

Výběrové řízení
Soukromá MŠ Tovární 

v Záblatí vyhlašuje výběrové 
řízení na místo učitelky. 
Nutností je odborné vzdělání, 
termín podání přihlášek do 
15. března. Žádosti se životo-
pisem zasílejte na e-mail: 
evasulova@seznam.cz, bližší 
informace na čísle telefonu 
605 984 957.  (esu)

Miss Bohumína
Agentura K3 Bohumín vy-

hlásila soutěž Miss Bohumína 
2013. Přihlásit se mohou dív-
ky svobodné a bezdětné od 16 
do 23 let z Bohumína i okolí. 
Uzávěrka přihlášek je na 
přelomu ledna a února. Infor-
mace na  731 130 717.  (red)
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Poradna není aktuální
Loni na podzim proběhla ve městě anonymní 

anketa na téma drog. Zapojili se do ní rodiče 

žáků základních i středních škol, klienti 

Charity Bohumín, Renarkonu a dotazník byl 

k dispozici i na webu města. Vyplnilo jej 514 osob.

Smyslem ankety bylo zjistit, 
zda uživatelům drog, jejich 
rodičům, známým či kamará-
dům schází poradna, kde by 
mohli získávat informace 
a rady. Z dotazníků vyplynu-
lo, že velká část respondentů 
(40 procent) zná ve svém 
okolí člověka, který má pro-
blémy s návykovými látkami. 
Jedenáct procent dotazova-
ných potřebuje poradit, neboť 
má podezření, že drogy užívá 
jejich dítě, příbuzný či známý.

Pokud jde o samotnou po-
radnu, 15 procent lidí uvedlo, 
že by ji vůbec nevyužilo, tři 
procenta by ji naopak potře-
bovala okamžitě a největší za-
stoupení (82 procent) měla 
skupina, která by poradnu 
využila, ale až v případě potře-
by. Pokud by se už responden-
ti rozhodli poradnu využít, 58 
procent z nich by dalo před-
nost zařízení v Bohumíně, 27 
procent preferuje jiné město. 
Ostatní respondenti tuto otáz-
ku neřešili, protože by porad-
nu nenavštívili.

Z výsledků průzkumu je 
patrné, že v Bohumíně je po-
četná skupina uživatelů drog. 
Lidé však necítí jako prioritu 
mít ve městě nějaké poraden-
ské místo, kam by si mohli 
drogově závislí či jejich blízcí 
přijít pro radu a pomoc.

Zřízení poradny proto není 
na programu dne, zato je 
vhodné dále rozvíjet prevenci. 
Nabízí se širší spolupráce se 
školami, s odborníky, s mé-
dii. Preventivní působení 
by se mělo zaměřit na děti 
a mládež, ale také na jejich 
rodiče a veřejnost. Zapomínat 
se nesmí ani na informova-
nost občanů. Pokud potřebu-
jí v oblasti drog poradit, aby 
věděli, na koho se mohou ob-
rátit a získat potřebné rady 
a informace. Pracovní skupina 
pro krizové situace, působící 
v rámci komunitního pláno-
vání sociálních služeb města, 
děkuje všem, kteří se na vypl-
nění dotazníků podíleli.

Daniel UCHÁČ, 
vedoucí sociálního odboru

Majitele dvoutaktů čeká akcemi nabitý rok
Veterán Trabant klub (VTK) Bohumín vstupuje do další 
sezony. Tu uplynulou zhodnotili příznivci dvoutaktů 
v prosinci na vánočním setkání. Konalo se v Českém 
Těšíně, protože klub působí hned v několika okresech.

Na setkání dorazilo asi še-
desát účastníků – kmeno-
vých členů, pozvaných hostů 
ze spřátelených klubů a ro-
dinných příslušníků. Nej-
starším účastníkem setkání 
byl 92letý trabantista ze Skře- 
čoně, který stál u zrodu klu-
bu. Trabantem už nejezdí, 
ale setkání se zúčastňuje.

Loni se členové se zúčast-
nili srazů v Orlové, Michál-
kovicích, Kravařích, Hlučíně, 
Morávce, na Plumlovské 
přehradě, v Prachovských 
skalách, ale i v Polsku a na 
Slovensku. Také letos se 
uskuteční třídenní srpnové 
setkání v Řece v Beskydech, 

kam dorazí majitelé vozů 
Trabant, Wartburg, Barkas, 
Velorex a jiných »smra-
ďochů«. Další akce budou 
následovat, v létě se konají 
dvě až tři měsíčně.

Veterán Trabant klub Bo-
humín má aktuálně 26 aktiv-
ních členů. Pravidelně se 
schází poslední neděli v mě-
síci v restauraci U Tomášů ve 
Skřečoni. Besedují, plánují 
výjezdy a vedou burzu ná-
hradních dílů. Člen, který 
má v daném měsíci naroze-
niny, dostane malý dárek.

Program trabantistů začí-
ná už za pár dnů. V únoru 
proběhne zimní sraz v Troja-

novicích. Akci pořádá Tra-
bant klub z Fýdku–Místku 
a Klub přátel modrého dýmu. 
Další akcí, je dubnový sraz 
auto–moto veteránů na Pra-
šivé, kde nemohou členové 
VTK Bohumín určitě chybět,  

Veterán Trabant klub Bo-
humín ochotně přivítá nové 

členy. Kromě zájmu vstoupit 
do klubu musí samozřejmě 
vlastnit nějaký dvoutakt, se 
kterým jezdí po silnici a má 
platnou STK. Na srazy a se-
tkání může ale přijet či přijít 
každý, kdo s motorismem 
spojil svoje záliby.

Eduard KULA, VTK Bohumín

Milovníci »PVC jaguárů« na srazu v Michálkovicích.  Foto: Pavel Čempěl

Díky za darování pozemků
Bohumín se dlouhodobě zabývá narovnáním právního 
vztahu k vlastnictví pozemků pod chodníky, které byly 
v dřívějších letech vybudovány pro větší bezpečnost 
chodců. V tomto se snažíme i nadále pokračovat. 

Z uvedeného důvodu oslo-
vujeme vlastníky těchto 
pozemků, zda a za jakých 
okolností by byli ochotni 
převést pozemky, které jsou 
pod těmito stavbami do 
vlastnictví města. Mnozí 
vlastníci s tímto souhlasí 
a jsou ochotni pozemky do 
vlastnictví města převádět 
bezúplatně, protože jsou si 
vědomi toho, že město kaž-
doročně vynakládá nemalé 
fi nanční prostředky na údrž-
bu chodníků.

S takovým řešením už sou-
hlasilo mnoho vlastníků po-
zemků, například v ulici 
1. máje ve Skřečoni, v ulici 
Ostravské ve Vrbici, ale také 
v jiných lokalitách celého 
města. Za darování pozemků 
pod chodníky patří těmto 
občanům velký dík.

Věříme, že se nám nadále 
bude dařit a dohodneme 
se tak i s dalšími vlastníky, 
kteří prozatím ještě nejsou 
defi nitivně rozhodnuti.

Kajetán RAUT, majetkový odbor

Básnická sbírka
Z pera bohumínské básníř-

ky Dagmar Čížové vzešla dal-
ší sbírka poezie. Jmenuje se 
»Vyznání« a její slavnostní 
křest proběhne 14. února 
v 17 hodin v Salonu Maryška. 
Rolí kmotrů se ujmou Anto-
nín Drábek a Věra Lopatko-
vá. O hudební doprovod se 
postará Jarda Holeš.  (red) 

Na žádosti 

už zbývá jen pár dnů
Žadatelé, kteří se budou 

v letošním roce ucházet o do-
tace z rozpočtu města v soci-
ální oblasti, mají posledních 
pár dnů na rozmyšlenou. Pří-
jem žádostí končí 31. ledna. 
Více informací telefonicky na 
čísle 596 092 210 nebo osobně 
v kanceláři číslo 128, sociální 
odbor, přízemí v radniční
budově »A«.  (duch)

KRÁTCE
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Tanec s meditací
V Salonu Maryška startuje 

nový cyklus – kurzy břišního 
a spontánního tance. Začíná 
4. února v 18 hodin. Cílem 
nového cyklu je zpevnění 
těla, součástí hodiny bude 
vždy i meditace. Jeden vstup 
stojí 75 korun, parmanentka 
na 10 lekcí 650 korun. Více 
na www.levitas.estranky.cz.

(red)

 9.2.   v 16 hodin  TOM A JERRY 3 30 Kč

 10.2.  v 10 hodin  LEGENDÁRNÍ PARTA (3D) 130 Kč

 11.2.  v 10 hodin  TOM A JERRY 5 30 Kč

 11.2.  v 16 hodin  ČTYŘLÍSTEK 115 Kč
    100 Kč děti

 12.2.  v 10 hodin  KOUZELNÝ DĚDEČEK 30 Kč

 12.2.  v 16 hodin  SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK 80 Kč

 13.2.  v 16 hodin  HURÁ DO AFRIKY 70 Kč

 14.2.  v 10 hodin  POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI 30 Kč
   A KOČIČCE

 14.2.  v 16 hodin  AUTA 2 (3D) 100 Kč

 15.2.  v 10 hodin  TOM A JERRY 6 30 Kč

 15.2.  v 16 hodin  ČTYŘLÍSTEK 100 Kč

 16.2.  v 16 hodin  KRTEK A KALHOTKY 30 Kč

 17.2.  v 10 hodin  SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 70 Kč

Agentura K3 připravila 

na jarní prázdniny, které 

letos na Karvinsku 

připadají na polovinu 

února,  »Filmový festival 

animovaných fi lmů«.

Každý den bude na progra-
mu kina jedna pohádka. 
Výběr bude široký, od star-
ších klasických snímků , 
promítaných z DVD za sym-
bolických třicet korun, až po 
nejnovější filmové trháky 
ve vysokém rozlišení a 3D 
projekci. 

Z jednotlivých festivalo-
vých představení si tak určitě 
vyberou rodiče nejmenších 
capartů i odrostlejší školáci, 
kteří mají rádi fi lmová dob-
rodružství. (red)

Filmový festival animovaných filmů

11. a 15. února se v kině K3 
promítá v rámci festivalu ani-
movaných fi lmů Čtyřlístek.

Město nezavrhuje kanál, ale jeho trasu
Po železnici a dálnici stále existuje možnost, že Bohumín 
bude mít i vodní kanál. Projekt propojení Dunaje, Odry 
a Labe, který se řeší už od roku 1873, je stále živý. 
Na konci loňského roku ho oprášilo Ředitelství vodních 
cest, když vyhlásilo soutěž na zpracování studie 
proveditelnosti. Město proti vzniku vodního kanálu 
není, ale opakovaně upozorňuje, že nesouhlasí 
s navrhovanou trasou.

„Plánovaná trasa zasáhne 
do posledního zbytku volné 
krajiny ve městě. Přitom se 
nabízí možnost vést kanál 
od Starého Bohumína 
přes Polsko, kde jsou 
ideálnější podmínky. 
Jsou tam pole a louky, 
nesto j í  tam domy 
a není tam chráněné 
území. Žádáme proto 
vládu České republiky, 
aby přehodnotila pů-
vodní trasu a posoudila 
možnost vedení kanálu 
přes Polsko,“ řekl sta-
rosta Petr Vícha.

Současné plány státu, 
který počítá s vedením 
uměle vyhloubeného vod-
ního kanálu přes Bohumín, 
přináší městu jen problémy. 
V navrhované trase kanálu 
totiž platí »územní rezerva«, 
která je obdobou stavební uzá-
věry, a znamená dlouhodobou 
blokaci rozvoje v Šunychlu 
a Starém Bohumíně. 

Město proto opětovně 
žádá vládu o přehodnocení 
vedení kanálu Dunaj–Odra–

Labe. „Trváme na tom, aby 
posoudila možnost vést od 
Starého Bohumína kanál 
přes Polsko. Tam podle nás 
nehrozí takové střety se stá-
vající zástavbou ani ochra-
nou přírody,“ doplnil Vícha.

Vedení trasy přes 
polské území je zmíně-
no i v Územní studii 
reálnosti a účelnosti 
územní ochrany prů-
p l a v n í h o  s p o j e n í 

Dunaj–Odra–Labe z roku 
2007. Podle ní je nepříznivý 
zásah kanálu do vodní cesty 
a chráněných přírodních sta-
novišť zásadní. Ze studie vy-
plývá, že negativa by bylo 
možné omezit pouze tím, že 
trasa kanálu povede přes 

Polsko. Odmítavé stanovisko 
k navrhované trase vodního 
kanálu přes Bohumín už město 
v uplynulých letech mnoho-
krát deklarovalo. „Nesouhlas 
jsme uplatňovali na minis-
terstvu pro místní rozvoj, 
životního prostředí, dopravy, 
zahraničních věcí a také v do- 
pise adresovaném Úřadu 
vlády ČR. A uděláme to znovu. 
Musí se v té věci začít jed-
nat,“ uzavřel starosta.

Lucie BALCAROVÁ
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Duna

První neslavné pokusy o splavnění Odry 

proběhly v dubnu 1975. Byla to tehdy »velká 

sláva«, ale aby železem naložené lodě nedrhly 

o dno, musela se z přehrady vypouštět voda 

a u remorkéru se upravoval lodní šroub.

Podle vládního návrhu by se tady měl vyhloubit umělý kanál s jednou 
plavební komorou kvůli vyrovnání hladiny. Kanál by tak mimo jiné 
odřízl čističku odpadních vod, která by se ocitla na »ostrově«.

Kontroverzní úsek 

kanálu v Šunychlu 

a Kopytově 

POZVÁNKA
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je  určen především na pomoc 
nemocným, handicapovaným, 

seniorům či sociálně potřeb-
ným. Loni se díky příspěvkům 
podařilo zprovoznit pokoj pro 
odlehčovací službu v domě 
pokojného stáří. Sbírka také 
podpořila chod denního centra 
pro osoby bez přístřeší a noc-
lehárnu.  (erh)

Lidé pomohli dobré věci a postarali se 
o druhý největší výtěžek sbírky v historii. 

Foto: Markéta Kvíčalová

Lidé věnovali koledníčkům 126 tisíc

Centrum 

celoživotního učení
Už třetím rokem je Střední 

škola Bohumín (SŠ) zapojena 
do projektu Národního ústa-
vu odborného vzdělávání. 
Cílem projektu je proměnit 
střední školy z institucí po-
skytujících počáteční vzdělá-
vání v centra celoživotního 
učení. Škola navázala na tra-
diční kurzy, rekvalifikace 
a začala postupně působit také 
v oblasti poskytování dílčích 
a profesních kvalifi kací.

Tři programy jsou určené 
zájemcům o doplnění kvali-
fi kace – Dělník ve strojíren-
ské výrobě, Hutník – tažeč 
kovů, Péče o seniory a osoby 
se zdravotním postižením. 
Poslední z nich byl loni pilot-
ně testován a osvědčení zís-
kala desítka absolventek. 
V souladu se Strategickým 
plánem rozvoje dalšího vzdě-
lávání poskytuje škola pro-
fesní kvalifi kace v oblastech 
elektrotechniky a stravování, 
které vedou k vykonání závě-
rečné zkoušky a k získání 
výučního listu. Zmíněné pro-
gramy navazují na obory, 
které škola poskytuje v rámci 
prvotního vzdělávání. O tyto 
obory je zájem, takže i do 
budoucna je předpoklad 
zajištění dalšího vzdělávání.

Oblasti dalšího vzdělávání 
volí SŠ tak, aby vytvořené 
učební materiály mohly slou- 
žit i v rámci prvotního vzdě-
lávání a opačně. Výuka pro-
bíhá v modernizovaných 
učebnách vybavených novou 
multimediální technikou. Více 
než 600 tisíc na nákup vyba-
vení získala škola díky loni 
spuštěnému projektu »Inter-
aktivně ke své budoucnosti«, 
který financuje EU v rámci 
operačního programu »Vzdě- 
lávání pro konkurenceschop-
nost – Peníze středním ško-
lám«. Pro praktický odborný 
výcvik využívá SŠ moderní 
dílny v objektu železáren.

Další vzdělávání je určeno 
především zaměstnancům, 
kteří si chtějí doplnit znalos-
ti a dovednosti, případně 
zvýšit kvalifi kaci. Hlásí se ale 
i zájemci z řad veřejnosti 
nebo uchazeči z evidence 
úřadu práce.

Tomáš CEDIVODA, 
Střední škola Bohumín

Praktická škola, bez ohledu 
na národnost

Ve správním obvodu Bohumína nyní funguje už jen jedna škola s polským vyučovacím jazykem. Je v Dolní Lutyni. 
Foto: Ervín Hudler

V kraji v současnosti funguje osmnáct základních škol 
s polským vyučovacím jazykem, v okrese osm. Bohumín 
už školu podobného zaměření nemá, ale v jeho 
správním obvodě ještě jedna je. Rodiče, kteří chtějí, 
aby jejich děti z národnostních nebo ryze praktických 
důvodů ovládali jazyk severních sousedů, mohou 

zavítat do Dolní Lutyně.

Škola v Koperníkově ulici 
má sice v názvu »s polským  
jazykem vyučovacím«, ale 
v jádru jde o školu českou. 
Má to své výhody. „Žáci mají 
možnost dokonale ovlád-
nout polský i český jazyk, už 
od druhé třídy mají češtinu 
ve stejné hodinové dotaci 
jako na českých školách,“ 

ozřejmila ředitelka školy 
Alicja Berki. Co se týče dalšího 
vzdělávání nebo hledání za-
městnání, mají v budoucnu 
absolventi dvoujazyčné zá-
kladky širší možnosti. Mohou 
si vybírat na obou stranách 
hranice. „Chodí k nám i děti, 
jejichž oba rodiče jsou české 
národnosti. Jen to dokládá, 

že pochopili a využili této 
přednosti,“ dodala Berki. 

Jen u polštiny a češtiny ale 
děti ve škole nezůstávají. Od 
1. třídy tady funguje kroužek 
anglického jazyka, od 3. třídy 
povinná výuka angličtiny, 
v 6. a 7. třídě konverzace v an- 
glickém jazyce a od 7. třídy 
výuku dalšího cizího jazyka. 

Dolnolutyňská škola dispo-
nuje odbornými učebnami, 
jídelnou, posilovnou, kni- 
hovnou. V samostatné budo-
vě se v areálu nachází také 
mateřská škola. Zápisy dětí 
do prvních tříd a do mateřin-
ky se uskuteční 28. ledna od 
14. do 16. hodin. (erh)

Koledníčci Tříkrálové sbírky 
vyrazili do města 4. ledna. 
Přáli lidem úspěšný nový 
rok, předali jim drobnou 
pozornosta štědří dárci 
na oplátku věnovali 
větší či menší částku do 
zapečetěné pokladnič-
ky. Pětašedesát pro-
cent z celkového výno-
su sbírky zůstane doma 
v Bohumíně a pomůže pro-
jektům místní Charity.Výtěžek 

Ve znamení čísla »3«. Tříkrálová sbírka se v Bohumíně konala už 
po třinácté a do ulic vyrazilo  třicet trojic dobrovolníků. Podařilo 
se jim vykoledovat druhou nejvyšší částku v historii sbírky - 126 
tisíc. Loňský rekord 133 tisíc, který by k letošním trojkám slušel 
víc, se tak překonat nepodařilo.
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FK Bohumín zazářil na halových turnajích

Kurzy pro rodiče v Bobši
Centrum mladé rodiny Bobeš vstupuje do celostátního 
projektu Gramotnost.cz a vytvoří Centrum učení pro 
dospělé. Rodičům nabídne kurzy, jejichž hlavními 
tématy budou fi nanční a tělesné zdraví.

Školy připravují děti na 
budoucnost, ale co dospělí? 
Přitom není pochyb, že se 
stále potřebují učit mnohé-
mu novému. Do našich životů 
vstupují nové výzvy, napří-
klad informační technologie, 
ale také nové problémy. Mezi 
ty nejpalčivější patří péče 
o zdraví a správa hmotného 
majetku. Ze statistik vyplývá, 
že právě ve fi nanční a zdra-
votní  gramotnosti  naše 
dospělá populace pokulhává.

CMR Bobeš proto pro 
rodiče připravilo programy 
» R o z u m í m e  p e nězům « 
a »Zdravá abeceda«. Odbor-
níci je upravili tak, aby se 
dospělí vhodnou formou 
seznámili s nejdůležitějšími 
tématy. Lektoři jsou odbor-
níky s dlouholetou zkušenos-
tí a účastníci mohou využít 
i další možnosti vzdělávání 
portálu Gramotnost.cz.

Bobeš v této souvislosti 
nabízí semináře s následují-
cími tématy v termínech: 
29.1. Zdravotní rizika dnešní 
populace; 5.2. Životní styl; 
5.3. Zdravý pohyb; 9.4. 
Zdravá výživa; 21.5. Vnitřní 
pohoda; 4.6. Zdravé pro-
s t ře d í  a  2 5 . 6 .  Z d r a v ý 
prostor. Jeden seminář trvá 
90 minut. Rodiny, které se 
projektu zúčastní, podpoří 
CMR slevou na svých pohy- 
bových aktivitách či plavání.

Díky tomu, že projekt spo-
lufi nancuje EU a stát, mohou 
pořadatelé tyto kurzy nabíd-
nout zájemcům bezplatně, 
a to včetně  hlídání dětí. 
Informujte se na čísle 604 
388 853, e-mailu herna@
bobescentrum.cz nebo webu 
www.bobescentrum.cz.

Petra KALICHOVÁ, 

koordinátor CMR Bobeš

Noční turnaj v badmintonu
Venku tma jako v pytli, uvnitř na palubovce ovšem 
velmi rušno. Tak bude vypadat v sobotu 9. února v noci 
tělocvična Domu dětí a mládeže Fontána. Proběhne 
zde 4. ročník Badminton Night, turnaje pro neregistro-
vané amatérské hráče. Na kurtech budou bojovat až do 
brzkých ranních hodin.

„Na letošní ročník se mi-
mořádně těšíme, protože 
poprvé hrajeme pod zbrusu 
novým osvětlením, které 
v tělocvičně máme od loň-
ského podzimu. Podmínky 
tak budou nesrovnatelně 
lepší,“ slibuje ředitel DDM 
Ondřej Veselý.

Prezentace začíná v 19 
hodin, samotná hra v 19.15 
hodin. Hrají se čtyřhry, 

maximální počet přihláše-
ných dvojic je dvacet. Turnaj 
je určený hráčům starším 16 
let, mužům i ženám. Závazné 
přihlášky mohou posílat e-
mailem na kalous.jaroslav@
ddmbohumin.cz, nebo tele-
fonicky na číslo 775 931 119 
do vyčerpání míst, termíno-
vě nejpozději do 4. února.

Lukáš KANIA

Prestižní plavecké závody
Bohumínští plavci změřili síly se závodníky z Evropy a Asie. 

Jedenáct členů Plaveckého klubu Bohumín se v druhé 
polovině ledna vydalo do Lince v Rakousku, kde se zúčastnilo 
23. ročníku mezinárodních plaveckých závodů. Spolu s plavci 
z Bohumína o medaile usilovalo dalších asi čtyři sta závodní-
ků z osmatřiceti klubů z osmi zemí Evropy a Asie.  (luk)

Přihlášky nejpozději 4. února

Starší žáci na turnaji ve Stonavě, kde 5. ledna obsadili druhé místo. 
Foto: Jana Franková

Starší i mladší žáci 
FK Bohumín úspěšně 
reprezentovali město 
na okresních halových 
turnajích – vybojovali 
druhé místo. Pochvalu 
zaslouží i mladší přípravka, 
která na mezinárodním 
podniku v Korni 
s kvalitními soupeři 
obsadila šesté místo. 

V neděli 2. prosince se bo-
humínští mladší žáci U13 
zúčastnili okresního halové-
ho turnaje v Orlové. Mužstvo 
trenéra Libora Plhoně suve-
rénně proplulo základní sku-
pinou, ve finále ale smolně 
podlehlo Petrovicím 1:2. 
Mladší žáci svými výkony 
navázali na podzimní tažení 
v okresním přeboru, kde na 
prvním místě neztratili ani 
bod.

Krásná  moderní  ha la 
s umělou trávou byla v nedě-
li 16. prosince dějištěm Arse-
nal Cupu ve slovenské Korni. 

kům se naše mladší pří- 
pravka vyrovnala, dvakrát 
dokonce soupeře gólově pře-
střílela a umístila se na cel-
kovém šestém místě. Trenéři 
Lukáš Pluta s Jaroslavem 

Kubinským se shodli, že pro 
kluky i pro ně samotné byl 
turnaj zážitkem i cennou 
zkušeností. 

Nejčerstvějším úspěchem 
je novoroční druhé místo 
starších žáků na okresním 
halovém turnaji hraném ve 
Stonavě. Svěřenci trenérů 
Vladimíra Vyrobika i Petra 
Hájka mezi svátky poctivě 
trénovali a možná právě pro-
to v základní skupině porá-
želi týmy z vyšších soutěží. 
Finále opanovali po drama-
tickém průběhu Albrechtice. 
Nejlepším hráčem turnaje 
byl vyhlášen bohumínský 
Marek Gábor.

„Tyto úspěchy jsou pro mě 
důkazem, že mládež v Bohu-
míně připravujeme dobře. 
Věřím, že v nastolené práci 
budeme nadále pokračovat a 
rok 2013 bude pro FK Bohu-
mín ve znamení úspěchů,“ 
řekl šéftrenér mládeže FK 
Bohumín Vladimír Vyrobik.

David KUBÁŇ

Utkaly se zde mladší pří-
pravky kategorie U8 z České 
republiky i zahraničí. Na 
tomto turnaji měl své za-
stoupení také Bohumín. Ba 
co víc, kvalitním protivní-



16   S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

Láska smrti nezná.

16. ledna 
jsme vzpomněli 

6. smutné výročí, 
kdy nás opustil 

můj manžel 

pan Libor 
KRUPA.

•
S láskou vzpomíná manželka Slávka 

s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají..

1.února 
vzpomeneme 

33. výročí úmrtí

pana Leo 
WĄTROBY 

z Pudlova.

.
Věnujte mu, prosím, s námi 

tichou vzpomínku.

Dcera Magdaléna s rodinou

A láska zůstala, ta smrti nezná.

16. ledna 
jsme vzpomněli 

1. smutné výročí, 
kdy nás

navždy opustil náš 
milovaný manžel, 
tatínek a dědeček

JUDr. Jiří DEMEL.


Stále vzpomínají manželka Eva 

s rodinou.

1. února 
vzpomeneme 

1. smutné výročí 
úmrtí našeho 
milovaného 

manžela, otce, 
dědečka, bratra 

a strýce 

pana Oto KOCHA.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Urszula, 

dcery Pavla a Lenka s rodinami, 
sestra Anna a neteř Hana.

Marně tě naše oči hledají, 
marně nám po lících slzy stékají. 

Odešel jsi tiše, jako když hvězda padá, 
vzpomínka na tebe však neuvadá.

3. února 
vzpomeneme 

1. smutné výročí 
úmrtí našeho syna, 

bratra, švagra 
a strýce 

pana Martina KLUSE.
Zároveň jsme si 14. prosince připo-
mněli jeho nedožité 31. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomínají maminka, 
bratr Robert s manželkou a dětmi 

a bratr Daniel s přítelkyní a synem.

Čas plyne a vzpomínky zůstanou.

23. ledna 
vzpomínáme 

na smutné 1. výročí 
úmrtí naší babičky 

a sestry 

paní Jozefy 
PUPKOVÉ

a zároveň na její nedožité 86. 
narozeniny, které by oslavila 11. ledna.

S úctou vzpomínají bratr Emil 
s rodinou a Gengelovi.

Čas plyne, 
ale vzpomínka zůstává.

15. února uplynou 
4 roky od úmrtí 

mého syna 

pana Zdeňka 
WAJDY.


Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 

matka, bratr s manželkou, 
neteře s rodinami a kamarádi.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

2. února 
tomu budou 2 roky, 

kdy nás 
navždy opustil 

pan Alois 
MARTIAK.

•
S láskou vzpomínají manželka Anna, 

dcera Marta, syn Libor.

Dotlouklo srdíčko, ztichl tvůj hlas, 
ale vzpomínka na tebe dál žije v nás.

24. ledna jsme 
vzpomněli 1. smutné 
výročí úmrtí našeho 

manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka

pana Eduarda 
SOLICHA.

S láskou vzpomínají manželka Romana, 
synové Dalibor s přítelkyní a Roman 

s manželkou, vnoučata Natálka, Monika 
s manželem a Roman s rodinou. 

Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

VZPOMÍNKY

1. února se dožívá 
81 let 

paní Marie 
WAJDOVÁ.

 
U této příležitosti 

přejeme do dalších let 
všechno nejlepší, hodně zdraví 

a životního optimismu.

Syn Ladislav s manželkou, 
Vlaďka a Petra s rodinami.

22. ledna oslavil

pan Milan 
BRAVANSKI

z Bohumína
75 let.

Hodně štěstí, 
zdraví, lásky 

a životního elánu 
do dalších let přejí manželka 

Markéta, dcera Alena s manželem, 
vnučka Petra s manželem, 
vnuk Václav s manželkou 

a pravnoučci Anička, Kubíček, 
Ondrášek a Davídek.

BLAHOPŘÁNÍ

Srdečné blahopřání
Úctyhodných 101 let v lednu oslavil 

pan Evžen Škuta. Pevné zdraví, štěstí 
a životní pohodu přeje komise pro ob-
čanské záležitosti.

Své »ano« si řekli: 
Tomáš Sedlaczek a Eva 

Dedková, oba z Bohumína
Zbyněk Mašlík ze Starého 

Města a Karolína Kaňoková 
z Bohumína
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Naposledy jsme se 
rozloučili

Margita Farbárová * 1947 
z Nového Bohumína

Antonie Sedláčková * 
1956 z Nového Bohumína

Terezie Pająková * 1930 
z Nového Bohumína

Ivana Urbánková * 1970 
 Nového Bohumína

Marie Křenková * 1939 
z Nového Bohumína

Aloisie Opicová * 1923 
ze Skřečoně

Zdeněk Molata * 1965 z 
Nového Bohumína

Eva Školníková * 1937 
z Nového Bohumína

Jindřich Křevký * 1918 
ze Skřečoně

Zuzana Krásná * 1943 
z Vrbice

Josef Ptašek * 1928 
z Nového Bohumína

Miloslav Hanusek * 1940 
z Vrbice

Drahuše Lelková * 1937 
z Nového Bohumína

František Drobek * 1927 
z Nového Bohumína

Slávka Šurinová * 1941 
ze Starého Bohumína

Anna Škutová * 1920 
ze Starého Bohumína

Miroslav Piperek * 1928 
ze Skřečoně

Antonín Kadlec * 1945 
z Nového Bohumína

INZERCE

REALITY

●  Koupím jakýkoliv 
byt, příp. dluhy uhradím, 
mohu zajistit náhr. bydlení 
nebo si vás ponechám jako své 
nájemníky, vše na smlouvu 
přes notáře.  736 228 883.
● Prodám dr. byt 2+1 

v přízemí, zateplený, pl. 
okna, Čáslavská 972. Cena 
350.000 Kč. 737 930 133.
● Prodám řadovou ga-

ráž, dobrý stav, elektřina, 
ihned volná. Cena dle úř. od-
hadu nebo dohodou.  603 
945 769 nebo 731 018 008.
● Pronajmu byt 3+1 v ul. 

Tovární.  731 664 532.
●  Pronajmu byt 3+1 

v Mírové ulici.  602 714 
416 nebo e-mail milos.sova 
@email.cz.
● Pronajmu byt 1+1 v ul. 

ČSA, 32 m2. Měs. nájem 4 tis. 
Kč + el. + plyn. Vhodné pro 
1 osobu.  721 998 758.

● Pronajmu garsonku 
v Tovární ul.  739 474 105.

● Pronajmu garáž za ZŠ 
Bezručova (Fibichova ul.). Cena 
750 Kč.  603 777 543.

● Pronajmu garáž v Zá-
blatí za Partyzánem. Cena 
750 Kč.  603 777 543. 

RŮZNÉ

● Prodám ledničku Za-
nussi – 90 l, cena 500 Kč, 
mrazák pultový Eurotech – 
280 l, cena 1.000 Kč. 605 
445 313.

SLUŽBY

● Čištění koberců, se-
dacích souprav a židlí, na-
mokro technikou Kärcher. 
Přijedeme k Vám. 724 088 
643. www.cistyautointerier.
mypage.cz.

●  P o d l a h ářs t v í  D V 
FLOOR. Více na www.dv-
floor.cz.  604 265 861.

Děkuji všem voličům z Bohumína a okolí za Váš hlas 

v prvním kole a věřím, že nejen Vy, ale i ostatní dosud 

nerozhodnutí voliči vyjádříte ve druhém kole voleb ve dnech 

25. – 26. ledna STOP PRAVICOVÉ POLITICE A TÉTO VLÁDĚ. 

Mým jedním z velkých úkolů bude vést věcnou 

diskusi právě s vládou, a to nejen o současných refor-

mách, sociální politice, ale také budu své úsilí směřovat 

k prosazení jednoho z nejdůležitějších protikorupčních 

opatření, za což považuji zákon o prokázání původu 

příjmů a majetku.  

DĚKUJI ZA VAŠI PODPORU.  Miloš Zeman

PILATES
ZŠ Čs. armády

K  
 

 19.00 
.

www.pilatesruzena.cz

Zaměstnanci, živnostníci, důchodci či rentisti pozor!
POTŘEBUJETE PŮJČIT A PŘITOM MÍT JISTOTU FÉROVÉHO A SOLIDNÍHO PŘÍSTUPU?

Potom VOLEJTE BEZPLATNOU LINKU 800 404 444 

nebo navštivte www.solidni-uver.cz.

Můžete se obrátit i na vedoucího oblasti, mobil: 777 479 083.

Pro oblast Bohumín rovněž hledáme 2 obchodní zástupce.
Řešení křížovky z minulého čísla   Povídá manželka muži: "Miláčku, za chvíli budeme 

tři!" - "To je úžasná novina!" - "Taky si myslím. Rodiče se rozvádějí a maminka se stěhuje k nám." 

INZERCE
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Benjamin Franklin, americký státník, přírodovědec a spisovatel:  "…(viz tajenka)."  Pomůcka: Oi, piony, PMK, Stina, Teor, Terta, Ulan. 

Autor: 
Jan Šula

Slovensky
»svod« Kanón
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řešitelný
problém

Výrobce
zvonů Útok

☺

Dopal
MPZ

Egypta

Rozechvívat
struny
Hlas 

hýkavce

Zbytky 
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Na konci uplynulého roku se nadělovalo nejen pod stromečky 
v domácnostech ale také v Bohumínské městské nemocnici. 
Nemocnice zakoupila nový sonografi cký přístroj Philips HD 15. 
Lékaři radiodiagnostického oddělení (RDG) s ním od nového roku 
začali pracovat. 

Nový ultrazvuk má multioborové 
využití. Částečně jej použí-
vají i lékaři interního 
oddělení a ortopedické 
ambulance. Zobrazovací 
možnosti přístroje jsou 
na podstatně vyšší úrov-
ni než u předešlého, což 
je velkým přínosem pro 
práci lékařů a rovněž 
pro dobro pacien-
tů. Obrovskou vý-
hodou přístroje je 
m o ž n o s t  p r á c e 
s uloženými daty. 
L é k a ř  s i  mů ž e 
prakticky celé vy-
šetření nahrát 
a zpětně si ho 
pak prohlížet, 
konzultovat.

Spektrum vy-
šetření se výraz-
něji nemění. Lékaři RDG 

jsou schopni provést vyšetření 
břicha, prsů, krku a štítné 
žlázy, měkkých tkání, sva-
lového aparátu a cévního 
systému. Pod ultrazvuko-
vou kontrolou se také pro-
vádějí lokalizace a upřes-
nění nehmatných lézí, 
punkce a také případný 

odběr bioptického 
materiálu.

Na radiodiag- 
nostickém od- 

dělení se sono-
grafická vyšetření 

provádějí každý pracovní 
den. Pacienti však musejí mít 
žádanku či doporučení odesí-

lajícího lékaře. K vyšetře-
ní na konkrétní hodinu 
se mohou objednat na 
čísle 596 096 241.

Radmila PRÁŠKOVÁ, 
lékař RDG

Nový ultrazvuk už je v provozuOhnivé jen nápoje a tanečnice...
Začíná plesová sezona, lidé hodí starosti za hla-

vu a chtějí se bavit. Je na pořadatelích akcí, aby 
hostům zajistili nejen pestrý program, ale aby se 
postarali také o jejich bezpečnost. Základem je 
bezpečnost požární.

Každá společenská akce se může konat jen ve 
stavbách, které jsou k takovému účelu určeny. 
Počet účastníků nesmí v žádném případě překro-
čit jejich kapacitu.V průběhu akce jsou organizá-
toři mimo jiné povinni zabezpečit dostatek úniko-
vých východů a dbát na jejich označení. Také musí 
mít v záloze potřebné množství hasebních 
prostředků a požární hlídky. 

Pokud jsou na programu zábavy vystoupení 
s otevřeným ohněm, jsou nutná další opatření. 
Striktně je třeba zakázáno plnění balonků plyny, 
které tvoří se vzduchem výbušnou nebo hořlavou 
směs (vodík či acetylén). Takto naplněné balonky 
nesmí sloužit ani jako výzdoba. Pokud jde o další 
dekorace, nad únikovými cestami a pod stropem 
shromažďovacího prostoru nesmí být použity 
hořlavé látky nebo látky, které při tepelném roz-
kladu odkapávají nebo odpadávají. 

Nelze opomenout, že pořadatelé mají povinnost 
účastníky akce i účinkující s protipožárními opat-
řeními seznámit. Zejména s vytýčením únikových 
cest, označením únikových východů, případně 
vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých kout-
ků, umístěním hasicích přístrojů a podobně. 

Václav KOMÁREK, preventista HZS MS kraje



  BO H UM Í NSK É M Ě S T SK É N OV I NY ·  č ís lo  2 /2013 19

PRO G R AMY TAK É NA W W W. M ESTO - BO H UM I N.C Z N E BO W W W. K 3BO H UM I N.C Z

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 ● 24.1. a 25.1. od 13 do 17 hodin OBRÁZKY Z ČÍ-
SEL. Výtvarná dílna, dětské oddělení knihovny.

 ● 4.2. až 8.2. od 13 do 17 hodin (mimo středu) 
ČERTOVSKÉ POHÁDKY. Čítárnička a herna,dětské 
oddělení knihovny. 

VÝSTAVY

 ● Do 31.1. BLACK AND WHITE. Výstava černobí-
lých snímků fotokroužku DDM, galerie knihovny.

 ● Do 31.1. PF 2013. Výtvarná díla ze soutěže bo-
humínských školáků o nejzajímavější novoročenku. 
Galerie knihovny.

 ● Do 31.1. DOTYKY DNE - VŠEDNÍHO I NEVŠED-
NÍHO. Výstava kreseb a fotografi í umělců z regionu, 
foyer kina.

 ● 4.2. až 1.3. PORTRÉTY: PŮVAB A ROZLIČNOST. 
Fotografická výstava Jana Lipovského z Ostravy, 
galerie knihovny. 

BESEDY

 ● 29.1. v 17 hodin SÍLA MYŠLENEK. Přednáška 
Lucie Hovjacké o tom, co dokáže pozitivní myšlení a co 
jsou afi rmace. Přednášková místnost knihovny, 30 Kč.

DIVADLO

 ● 28.1. v 19 hodin ŽENA PŘES PALUBU. Divadelní 
inscenace slovenské autorky Adriana Totiková 
v podání Divadla Silesia Ostrava. Sál kina, 60 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN            

On-line rezervace vstupenek na webu 
www.k3bohumin.cz.

 ● 24.1. v 19 hodin NADĚJNÉ VYHLÍDKY. Film Velká 
Británie (Drama / Historický), USA, 2012, titulky, 
přístupný od 12 let, 128 minut, 100 Kč.

 ● 25.1. v 19 hodin SINISTER. Film USA (Krimi / Horor), 
2012, titulky, přístupný od 15 let, 110 minut, 80 Kč.

 ● 26.1. v 19 hodin a 27.1. ve 20 hodin NESPOUTA-
NÝ DJANGO. Film USA (Western / Dobrodružný), 
2012, titulky, přístupný od 15 let, 141 minut, 130 Kč.

 ● 27.1. v 10 hodin SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 
2. Animovaný fi lm Belgie (Dobrodružný / Pro děti), 
2012, dabing, 93 minut, 80 Kč.

 ● 31.1. a 1.2. v 16 hodin a 3.2. v 10 hodin ČTYŘLÍSTEK 
VE SLUŽBÁCH KRÁLE. Animovaný fi lm Česko (Ko-
miks / Pro děti), 2012, 100 minut, 135 Kč, děti 110 Kč.

 ● 31.1. a 1.2. v 19 hodin GANGSTER SQUAD – 
LOVCI MAFIE. Film USA (Krimi / Retro), 2013, titulky, 
přístupný od 15 let, 113 minut, 90 Kč.

 ● 2.2. a 3.2. v 19 hodin HOBIT: NEOČEKÁVANÁ 
CESTA. Film USA, Nový Zéland (Fantasy), 2012, 
dabing, přístupný, 164 minut. 2.2. verze 3D za 120 
Kč, 3.2. verze 2D za 90 Kč..

 ● 7.2. a 8.2. v 19 hodin MANIAK. Film USA (Thriller 
/ Horor), 2012, titulky, přístupný od 15 let, 93 minut, 
100 Kč.

 ● 9.2. v 16 hodin TOM A JERRY: 3. ČÁST. Animova-
ný fi lm USA (Pro děti), 94 minut, dabing, 30 Kč.

 ● 9.2. a 10.2. v 19 hodin KONEČNÁ. Film USA 
(Akční / Thriller), 2013, titulky, přístupný od 15 let, 
107 minut, 100 Kč.

SALON MARYŠKA

nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz,  776 577 722

 ● Každou středu odpoledne KROJE V MARYŠCE. 
Schůzka členek vlastivědně-etnografi ckého klubu.

 ● Do 11.3. CESTY ZA OBZOR. Výstava velkofor-
mátových fotografi í Jakuba Kotase. Výstavu může-
te vidět vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin 
a v době konání akcí.

 ● 28.1. a 4.2. v 16 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Nová 
série cyklu cvičení pro seniory a méně pohyblivé 
cvičence pod vedením Aničky Balcárkové.

 ● 29.1. v 17 hodin ZDRAVÍ Z PŘÍRODY. Cyklus 
povídání o zdraví.

 ● 25.1. v 18 hodin KURZY ALFA. Kurzy o křesťanské 
víře, pořádá Farní sbor Slezské církve evang. a. v.

 ● 4.2. v 18 hodin KURZ BŘIŠNÍHO A SPONTÁNNÍ-
HO TANCE. Součástí hodiny je i meditace. Jeden 
vstup 75 Kč, parmanentka na 10 lekcí 650 Kč.

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@almamater.cz

 608 608 955, 608 975 161

Na všechny akce je nutná rezervace.

 ● 30.1. v 18 hodin JAK BÝT ŠŤASTNÝ! Praktické 
techniky - jak meditovat, být zdravý, mít spokojené 
vztahy. Úvodní hodina, solná jeskyně.

 ● 31.1. VÝKLAD KARET S VĚRKOU. Jaký bude rok 
2013, solná jeskyně. Výklad probíhá celý den, hodina 
na osobu.

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ

www.bobescentrum.cz, bobes@bobes-

centrum.cz,  604 800 100, 604 388 853

 ● 30.1. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK. 
Na telefonickou objednávku.

SENIOR KLUB 

Klubovna v Okružní ulici je pro veřejnost 

otevřená denně od 13.30 do 17 hodin.  

605 252 639, 721 828 610

 ● 30.1. a 6.2. ve 14 hodin HRÁTKY. Skládačky, 
rébusy, přesmyčky - hravou formou proti únavě 
mozkových buněk. Klubovna.

SPORT

 ● 3. 2. v 9 hodin VIKTORIE BOHUMÍN "A" - SLO-
VAN HAVÍŘOV "B". Šachy, krajská soutěž, Viktorie 
Starý Bohumín.

LEDNÍ HOKEJ - krajský přebor mužů, zimní 
stadion.

 ● 26.1. v 17 hodin BOHUMÍN – KOPŘIVNICE.

 ● 9.2. v 17 hodin BOHUMÍN - ROŽNOV p. R.

CVIČENÍ

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin, velká tělocvič-
na ZŠ ČSA.  731 134 525, www.pilatesruzena.cz. 

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, tělocvič-
na ZŠ Beneše u PZKO. Na tel. objednávku  604 
999 147. slunerc.webnode.cz

 ● ZUMBA S MONIKOU. Středa v 18 hodin velká 
tělocvična ZŠ Čs. armády; čtvrtek v 19 hodin velká 
tělocvična ZŠ Masarykova; neděle v 19 hodin soko-
lovna v Záblatí. www.zumba-bohumin.cz 

 ● ZUMBA FITNESS. Úterý v 19.15 hodin tělocvič-
na gymnázia; neděle v 19 hodin tělocvična SŠ v 
Husově ulici. www.zumbabohumin.cz

 ● KUNDALINI JÓGA. Pondělí v 17 hodin ve školi-
cím středisku ve Skřečoni, POWER JÓGA. Pondělí 

v 19 hodin ve Sportcentru v Mírové ulici. www.wel-
lness-guru.cz

 ● CVIČENÍ NA MASARYKOVĚ ZŠ:  Pondělí v 18 
hodin PILATES, v 19 hodin BOSU; úterý v 19 hodin 
BOSU; středa v 18 a 19 hodin BOSU; čtvrtek v 18 
hodin POMALÉ POSILOVÁNÍ, v 19 hodin PIYO – 

PILATES – JOGA; neděle v 18 hodin VELKÉ MÍČE. 
Na BOSU rezervace na  734 532 903.

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé v pondělí 
v 18 hodin a ve středu v 19 hodin, pro děti v pondě-
lí v 17 hodin a ve středu v 17.45 hodin. Tělocvična ZŠ 
Skřečoň,  606 903 505.

AQUACENTRUM 

Koperníkova 1216,  596 092 300,  

777 707 786, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí až čtvrtek: 6 - 7.45 a 12 - 21 hodin

pátek:  12 - 21 hodin

víkendy a svátky  8 - 21 hodin

AKCE: Za samé jedničky o pololetních 

prázdninách 1. února VSTUP NA BAZÉN 

ZDARMA. 

ZIMNÍ STADION  

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

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ:

sobota  14 – 15.30 hodin

neděle  15 – 16.30 hodin

V době veřejného bruslení bude otevřena 

půjčovna bruslí.

DISKOTÉKA NA LEDĚ:

sobota  17.45 – 19.15 hodin

ŠKOLA BRUSLENÍ: 3.2.2013 - 24.3.2013. 

BRUSLENÍ O PRÁZDNINÁCH:

 ● Pololetní prázdniny:

1.2. pátek  12 – 13.30 hodin

 ● Jarní prázdniny:

11.2.  13.30 – 15 hodin

12.2. až 14.2. 14 -15.30 hodin

15.2.  12 - 13.30 hodin

Pronájem ledové plochy na telefonickou 

objednávku.

KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 24.1. DO 9.2. 

NSKÉ

.
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Bohumín pravidelně inovuje kolekci svých propagačních 
předmětů. Portfolio suvenýrů je velmi obsáhlé.

K mání jsou klasické 
pohlednice, hrníčky, 
propisky, klíčenky, ale 
i originální pexeso či 
kvarteto. Samostatnou 
kategorií jsou dekorativní 
magnety. Před časem 
město vydalo sběratel-
skou kolekci s historic-
kými motivy, nyní je 
nově doplnily další dvě 
varianty magnetů. Jedna z nich je praktická, 
protože slouží současně jako otvírák. Prodává 
se v kulatém provedení a je na ní vyobrazeno 
náměstí před historickou radnicí. Nejnověj-
ším přírůstkem do rodiny suvenýrů pak je 

trojice magnetů »na ledničku«. Je na nich 
opět náměstí, nová lávka v Ostravské ulici 
a zajímavé srovnání denního a nočního pohle-
du na budovu nádraží. Nové upomínkové 
předměty jsou k mání v radničním infocentru. 
Kulaté magnety s otvírákem stojí dvacet, 
podlouhlé třicet korun.  (erh)

Náměstí s nádražím na ledničce
»Kotlíkové« dotace pokračují

Zájemci o čtyřicetitisícový příspěvek 
na výměnu ručně plněných kotlů za 
automatické mohou stále podávat 
žádosti na krajském úřadě. Výměna 
jednoho kotle znamená úsporu až sta 
kilogramů emisí prachu ročně.

Finanční podpora je možná díky vy-
hlášené 3. společné výzvě o poskytnutí 
dotace z programu Moravskoslezského 
kraje a Ministerstva životního prostředí. 
Žádosti o dotaci je možné podávat do 
28. června. „Kraj pro tuto výzvu uvolnil 
20 milionů, stejnou částku poskytlo mi-
nisterstvo,“ uvedla mluvčí kraje Petra 
Špornová.

V rámci první výzvy se loni v únoru 
přihlásilo 562 zájemců, během druhé 
výzvy, která probíhala od června do 
října, přijal krajský úřad zhruba 950 
žádostí o dotaci. 

Podrobné podmínky dotačního pro-
gramu jsou zveřejněny na webu kraje, 
ministerstva a Státního fondu životního 
prostředí České republiky. (luk)

Bohumín na dobových pohlednicích (2)
V minulém čísle jsme seznámili čtenáře Oka se sbírkou 

historických pohlednic, které městu věnoval bohumínský 

rodák, nyní žijící v Německu. Slíbili jsme, že díky tomu 

vznikne nový seriál – dnes přinášíme jeho druhou část.

Cestu do historie města 
jsme začali v centru, na hlavní 
třídě. Dnes zde ještě zůsta-
neme, jen se přesuneme od 
nádraží na druhý konec třídy 
dr. E. Beneše. Na počátku 
20. let minulého století, kdy 
vznikl tento snímek, se jme-
novala třída 28. října. Pravá 
strana ulice se za posledních 

90 let prakticky nezměnila. 
Pouze v rohové budově na 
křižovatce s Komenského 
ulicí, kde je dnes pobočka 
banky, prodávala umělé kvě-
tiny živnostnice Marie Zá-
mečnik. K nepoznání se zato 
proměnila protější strana. 
V místech obchodního kom-
plexu Centrum kdysi stávaly 

»pruské domky«, obydlí že-
lezničářů pruské národnosti.

V minulosti bývalo zvykem 
černobílé fotografi e koloro-
vat, což je i tento případ. Ne 
vždy se ale malíř »trefil«. 
„Tramvaje v té době rozhodně 
nebyly červené, byly zelené,“ 
upozornil na chybu bohu-
mínský  znalec  his tor ie 
Eduard Beneš. K tramvajím 
a hlavní třídě se váže ještě 
jedna nesrovnalost, ta ale 
vznikla až nedávno. Př i 
rekonstrukci ulice byly jako 

památka na provoz lokálek 
zakomponovány do dlažby 
koleje s pamětní tabulí. Na té 
stojí „Vzpomínka na tramva-
je, spojující v letech 1902 – 
1973 Starý a Nový Bohumín, 
Ostravu, Orlovou, Karvinou 
a Fryštát.“ Nápis je ale zavá-
dějící. „První tramvaj – koň-
ka – se v Bohumíně skutečně 
objevila v roce 1902, ale jez-
dila jinou trasou. V místech, 
kde je cedulka s kousky kolejí, 
lokálky jezdily až od roku 
1914,“ dodal Beneš. (tch)

NEPŘEHLÉDNĚTE

Foto: Pavel Čempěl


