
malotřídky. 
V Záblatí bylo 
u zápisu třináct, 
ve Starém Bohumíně deset dětí. 

„Je potěšitelné, že je o malotřídky stále 
zájem. Mají i do budoucna zelenou,“ 
pochvalovala si vedoucí odboru školství, 
kultury a sportu Pavla Skokanová.

Počet a rozložení budoucích prvňáčků 
letos kvitovaly školy s povděkem. Zará-
žející ale bylo zjištění, kolik rodičů sice 
přišlo potomka zapsat, protože na to má 
věk, ale v září ho přesto do školy poslat 
nechce. 

Korunka školní »miss« patří Veronice Volné
Hra na klavír, zpěv a osmkrát tanec. Výběr soutěžících pro volné vystoupení jasně 
vypovídá, v jakém duchu se neslo základní kolo soutěže Dívka roku. Ano, na prknech 
bohumínského kina se 27. ledna hlavně křepčilo. Pohybové kreace se prolínaly 
i dalšími disciplínami klání, ovšem korunku a postup do dalšího kola nakonec 
vybojovala třináctiletá Veronika Volná - pianistka.

Do soutěže pro dívky od 13 
do 15 let se v Bohumíně při-
hlásilo jedenáct školaček. 
Jedna si to ale na poslední 
chvíli rozmyslela, a tak se di-
vákům zaplněného kina 
představila rovná desítka 
slečen. Ty musely v průběhu 
večera absolvovat rozhovor 
s moderátory, volné vystoupe-
ní, aerobik a módní přehlídku.

Nejlepší dojem na porotu 
udělala žákyně osmé třídy ZŠ 
Čs. armády Veronika Volná 
(13). „Věnuji se atletice, ve 

které reprezentuji náš atle-
tický klub, a baví mě i hra na 
klavír a tanec. Také mám 
ráda zvířata, hlavně pejsky,“ 
svěřila se Veronika, vítězka 
Dívky roku. Druhé a třetí 
místo patřilo patnáctiletým 
slečnám Vladěně Liberdové 
a Veronice Horníčkové. 
Atraktivní ceny si odnesla 
i Dívka internetu Eliška Ur-
bančíková (15) a návštěvníci 
kina si zvolili Dívku publika 
– Lenku Poppeovou (14).

Původně skromná soutěž 

pro dívky vznikla pod ná-
zvem Miss teenager v roce 
1990 v Ostravě-Porubě. Po-
stupně se rozrůstala do celé 
republiky, změnila název na 
Miss poupě a od roku 1998 je 
z ní Dívka roku. Postupující 
ze základních kol čeká semifi -
nále; pro Čechy se letos koná 
31. března v Plzni, pro Mora-
vu 6. dubna v Ostravě. Finále 
proběhne 4. května v Jičíně.

(Fotostory ze soutěže 
na straně 11)

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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uzávěrka 

13. února

Největší »nával« zažila během zápisů ZŠ Čs. armády. 

Veronika Volná (13) okouzlila 
i během módní přehlídky na 
téma »Holky z naší školky«.

Zápisy do prvních tříd jsou 
vždy velkou neznámou. Počty 
dětí v mateřinkách, které by 
po velkých prázdninách měly 
vyměnit hračky za učebnice, 
jsou jen orientační. Na kterou 
školu rodiče nakonec své děti 
přivedou? Nebudou chtít 
začátek školní docházky 
svých potomků odložit? Kolik 
prvních tříd se podaří naplnit? 
To jsou otázky, na jejichž 
odpovědi školy napjatě čekají. 
Nyní už je znají a opět nebyla 
nouze o překvapení.

K zápisům dorazilo 29. a 30. 
ledna 263 dětí. Nejvíce jich 
zamířilo na tři velké školy 
v centru, které se o budoucí 
prvňáčky spravedlivě podělily. 
Po prázdninách tady otevřou sedm prv-
ních tříd (ČSA 3, Masarykova 2, Beneše 
2). Na Bezručovu školu se zapsalo 22 
dětí, což je ideální počet pro jednu tří-
du, a o budoucnost se nemusí bát ani Dokončení na str. 2

Více než desetina žáčků chce do školy až za rok
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Dokončení ze str. 1

O odklad požádali rodiče 
31 dětí. „Ve srovnání s pře-
dešlými roky je to velmi 
mnoho a přináší to kompli-
kace. Zejména ve Skřečoni to 
způsobilo patovou situaci,“ 
uvedla Skokanová. Do 
Skřečoně se letos přihlásilo 
39 budoucích žáčků, což by 
stačilo na dvě třídy. Jenže hned 
devět dětí má mít odklad, a to je 
problém. Ze třiceti prvňáčků dvě 
třídy nevzniknou a na jednu je to 
v dnešní době moc. 

Posunutí školní docházky má smysl, když 
dítě ještě do školní lavice nedozrálo. Řada ro-
dičů ale jen chce svým ratolestem prodloužit 

»bezstarostné« dětství. Tuto situaci už proto 
řeší nový školský zákon, který povolování 

odkladů zpřísnil. „Rodiče, kteří u zápisu 
oznámili, že zvažují odklad, musí do 

konce května doložit dvě kladná 
stanoviska. Odložení docházky 
musí podpořit školní poradenské 
centrum a odborný lékař – pediatr 

nebo klinický psycholog,“ 
vysvětlila Pavla Skokano-
vá. Sama doufá, že se 
zapeklitou situaci ve 
skřečoňské škole podaří 
ke spokojenosti všech 

do září vyřešit.
Pavel ČEMPĚL

AKTUÁLNĚ

Více než desetina žáčků 
chce do školy až za rok

U zápisů se nezapomínalo ani na pohyb. 
Pomáhal odbourávat stres a sloužil jako 
test fyzické zralosti.  Foto: Pavel Čempěl

Kantor musí být pořád ve střehu
Základní škola Čs. armády otevře v září rovnou tři třídy 

prvňáčků. Přihlásilo se tady totiž přes sedmdesát dětí, 

které u zápisu prošly testem školní zralosti. Poznávaly 

barvy nebo zvířata na obrázcích, vyprávěly pohádku, 

kreslily postavičky. Nic, co by neuměly ze školky. 

To ostatní se začnou učit za půl roku v lavicích.

Začínáme tělocvikem! Po-
hyb je vyzkoušeným pro-
středkem k odbourání nervo-
zity, a tak děti hned v úvodu 
zápisu čekala překážková 
dráha. Mnohým to vyloženě 
prospělo. Někteří nezdravě 
ctižádostiví rodiče dokážou 
děti pořádně vystresovat. 
A přitom je to zbytečné, děti 
při první návštěvě nemusely 
umět číst ani počítat. To vše 
se naučí v první třídě. 

Při zápisu sice měly zkusit 
něco napsat, ale jen proto, 
aby učitelky zjistily, zda psací 
potřeby správně drží. Mohlo 
by se zdát, že současné gene-
raci, která je už od plenek 
zvyklá na klávesnice a doty-
kové displeje, bude psaní dě-
lat problémy. Jenže právě 
díky tréninku s počítačovou 
myší nebo touchpadem mají 
děti v malíčku jemnou moto-
riku a psaní jim jde výtečně. 

Horší je ale to, že se jim psát 
nechce. „Učím třináct let 
a ten rozdíl mezi dětmi na prv- 
ním stupni před lety a nyní 
je propastný. Všechno »sta-
ré« je nudí. Chtějí interaktiv-
ní tabule, moderní techniku 
a hlavně, aby se jim pořád 
někdo věnoval,“ svěřila se při 
zápisu učitelka Eva Adamcová.

Zvídavost a vyžadování po-
zornosti školáků třetího tisíci-
letí je dána tím, že sami se 
zabavit příliš neumí. Že by si 
o přestávce třeba kreslili, hrá-
li piškvorky, o tom nemůže 
být řeč. Jsou zvyklí, že jim zá-
bavu obstarává technika, mul-
timédia. V hodině to vyžadují 
po kantorech, kteří tak muse-
jí být pořád ve střehu.  (tch)

Zasedání městského zastupitelstva
V pondělí 11. února ve 14 hodin se ve velké zasedací síni 

radnice uskuteční zasedání zastupitelstva města. Na pro-
gramu bude mimo jiné zpráva o činnosti městské policie 
nebo informace o výsledku hospodaření města za loňský 
rok. Zastupitele zároveň čeká závažný verdikt ohledně 
budoucnosti Národního domu ve Starém Bohumíně. 
Budou rozhodovat, zda si má město vzít úvěr a kulturní 
památku opravit.

Program jednání zastupitelstva se nachází na stránkách 
www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika Úřední 
deska, nebo v městských vývěskách.  (red)

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřa-

du v Bohumíně vyhlašuje 
výběrové řízení na pracovní 
místo na odboru rozvoje 
a investic, oddělení rozvoje 
a územního plánování. Ter-
mín dodání přihlášek je do 
20. února. Bližší informace 
na webových stránkách měs-
ta www.mesto-bohumin.cz, 
sekce Radnice,  rubrika 
Nabídka práce, nebo ve 
vývěskách. (red)

Jak probíhaly zápisy 

do prvních tříd

ZŠ u zápisu  odklad 
  žádá
ČSA    72 6
Masarykova 53 6
Beneše  48 4
Skřečoň 39 9
Bezručova        22 4
Záblatí 13 1
Starý Bohumín 10 1
Pudlov           6

celkem 263 31

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 estetické prostředí, velká 
zahrada s různými atrakcemi, 
možnost rozvíjení talentu 
v kroužcích a samozřejmě 
kolektiv kvalifi kovaných uči-
telek. Bližší informace na 
číslech   604 744 033, 
558 848 028 nebo e-mailu  
mstovarni@seznam.cz.  (esu)

TIK na satelitu 

v nových časech
Televizní zprávy a pořady 

z Bohumína sledujte na sate-
litu v nových časech. Do pro-
gramu Regionalnitelevize.cz 
vstupuje  TIK Bohumín 
nadále v pondělí, středu 
a pátek, ovšem nově v pre-
miéře vždy od 20.20 hodin. 
Reprízy začínají od 00.20, 
4.20, 8.20, 12.20 a 16.20 ho-
din  nás leduj íc ího  dne. 
Regionalnitelevize.cz, která 
na satelitu Astra 3B provo-
zuje vlastní kanál od února 
mění vysílací schéma. Je to 
v její pravomoci. (luk)

Bez elektřiny
Ve čtvrtek 7. března od 

7.30 do 15 hodin bude pře-
rušena dodávka elektřiny 
v zástavbě mezi ulicemi Čs. 
armády, Štefánikovou a Dr. 
E. Beneše. Důvodem jsou 
práce na zařízení distribuční 
soustavy. (red)
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Práce na radnici je velmi zajímavá a obzvláště práce s lidmi. O některé 
příběhy bych se chtěl s občany podělit. Ukazují, že někdy je i veselo. Někdy 
zase může být z počínání spoluobčanů smutno. Jak kdy. Každý to možná 
posoudí jinak. 

Příběh první: Otevírám okno, abych 
vyvětral. Pod okny radnice právě pro-
chází muž, který si pro sebe nadává: 
"No jo, před radnicí mají sníh uklizený! 
A jinde aby se člověk přerazil!" Taky 
pro sebe si říkám: "Musím pochválit 
domovníka. Od rána uklízí sníh, aby 
nikdo z návštěvníků radnice neuklouzl. 
Nedělá to pro úředníky, ale pro naše 
spoluobčany. A přesto jsme sklidili ta-
kovou kritiku..."

Příběh druhý: Momentálně čelím 
trestnímu oznámení jistého pana Brud-
ného ze Skřečoně. To je člověk, který si 
stále na něco stěžuje a který má i na plo-
tě stále nějaké plakáty proti všem. Mo-
mentálně mne obviňuje z kritiky vlády 
na bilboardech. Ale v minulosti mne 
obvinil i z navádění k vraždě! To když 
jsme na schůzích s občany v městských 
částech rozdávali propagační předměty 
a byly mezi nimi i kapesní nožíky. A svě-
te, div se, policie to také vyšetřovala, 
pochopitelně s negativním závěrem. Ale 
je jisté, že v té chvíli nemohli chytat sku-
tečné zločince... Tak to je ten z kategorie 
zábavné. Ale jak pro koho...

Příběh třetí: Dobrý skutek musí být 
po zásluze potrestán. Zavedení služby 
»senior taxi« považujeme jistě všichni 
za velmi užitečné. Nadstandard, ale pro 
seniory dobrá služba. Ale najdou se 
i takoví, kteří chtějí této služby zneužít, 
jet na jiná místa, než je určeno a stěžují 
si, že je tam řidič neodveze. Neodveze, 
opravdu to není pro nákup v marketu...

Příběh čtvrtý: Firma Rockwool udě-
lala v minulosti nadstandardní nabídku 
majitelům domů v okolí. Koupila je za 
velmi slušné peníze, protože stály v úze-
mí, kde byly o něco málo překročené 
limity hluku. Nikdo si tehdy nestěžoval, 
všichni prodávající byli velmi spokojeni. 
Od té doby domy chátraly a nyní je 
firma chce zcela správně demolovat. 
Chátrání nikomu nevadilo, ale nyní se 
sepisují petice proti demolici jednoho 
z nich. Iniciativa jde i od těch, kteří jej 
tehdy výhodně prodali. Rozum zůstává 
stát. Ale petici přece podepíše každý, 
kdo by byl pro demolici? Kdo z těch, 
kteří podepisují, ovšem zná podrobnos-
ti? A tak: "Město, zabraň demolici!" Ale 
není to náš objekt. Není to kulturní 

památka. Neměli jsme příjmy z prodeje 
a nebudeme ani vynakládat prostředky 
pro záchranu objektu. Ty peníze může-
me využít jinak, pro občany účelněji...

Příběh pátý: Tak se nám rozbíhá 
i na stránkách Oka velmi zajímavá dis-
kuze ohledně náměstí ve Starém Bohu-
míně. Nejen k rekonstrukci Národního 
domu, skutečné bohumínské kulturní 
památky. Ale také ohledně rekonstrukce 
náměstí, přemístění památníku a o tom, 
zda na náměstí Svobody umístit vodní 
prvek. To je pochopitelně na delší vy-
právění. Přiznám se, že nejsem přízniv-
cem velkých investic do památek v době 
krize. Ale podmínky úvěru jsou velmi 
výhodné a na naší radnici cítíme zodpo-
vědnost za městské památky. Přiznám 
se také, že nejsem ani příznivcem pře-
sunů památníků. Máme jistě mnoho 
užitečnějších věcí na práci. A vodní prvky 
mají své nevýhody. Minimálně provozní 
náklady a čištění fontány zanesené tím, 
co tam spoluobčané z okolí odhodí. Mohl 
bych napsat, že jestli se sami Starobohu-
míňáci budou dál hádat, co vlastně chtějí, 
tak raději opravíme třeba chodník v Zá- 
blatí či vybudujeme kanalizaci v Šunychlu. 
To sice uděláme taky, ale i ve Starém Bo-
humíně uděláme nakonec to, co si občané 
budou přát. Jen se musí dohodnout.

Petr VÍCHA, starosta města

Pět příběhů na téma: A tak si u nás žijeme

Děti ujely před smogem
Léčebné pobyty jsou v plném proudu. První turnus 
s dvaceti dětmi vyrazil na přelomu ledna a února do 
Metylovic, dalších sedmadvacet školáků zamířilo do 
Zlatých Hor. Malí astmatici, alergici a děti trpící obezitou 
budou měsíc rehabilitovat na čerstvém vzduchu.

Bohumínští školáci, kteří 
trpí civilizačními neduhy, vy-
jeli do sanatorií v ideálním 
období. Je topná sezona a naše 
ovzduší dostává pořádně 
zabrat. Účastníci pobytů tak 
nemusí dýchat exhalace 
z komínů, dostanou se do 
přírody a navíc absolvují lé-
čebné procedury. Prvním 
dvěma turnusům zároveň 
vychází během pobytů jarní 
prázdniny. „Nemusí je tak 
trávit ve městě a starosti od-
padnou i rodičům, kteří by 
jinak museli zajišťovat ba-
bičky, chůvy či jiné hlídání,“ 
vyzdvihla pozitiva vedoucí 
odboru školství, kultury 
a sportu Pavla Skokanová. 

Ozdravné pobyty probíhají 
už třetím rokem a zájem o ně 

roste. Co rok, to turnus navíc. 
Letos budou tři, ten poslední 
opět ve Zlatých Horách na 
Jesenicku, kde tamní léčebna 
disponuje populární speleo-
terapií. Počátkem března se 
tam bohumínské děti vystří-
dají. Autobus, který pojede 
vyzvednout druhý turnus, 
přiveze poslední várku ma-
lých pacientů.

Léčebné pobyty pro děti 
a mládež hradí zdravotní po-
jišťovny, ovšem poplatek za 
pobyt v sanatoriu připadá na 
rodiče. V Bohumíně jej ale ze 
dvou třetin dotuje město. Při 
měsíčním pobytu přispívá na 
každé dítě téměř 1 900 ko-
run. Kromě toho radnice 
platí i organizaci léčebných 
pobytů a dopravu.  (tch)

Rákosníčkova hřiště
Společnost Lidl pokračuje v projektu staveb dětských 

Rákosníčkových hřišť. Místa, kde hřiště vyrostou, letos 

vybere veřejnost. Hlasování probíhá do 28. února. 

Šanci získat Rákosníčkovo 
hřiště mají všechna města, 
ve kterých se nachází prodej-
ny Lidl. Týká se to pochopi-
telně i Bohumína. Výstavbu 
hřiště  u zdejší prodejny 
v areálu bývalých kasáren 
mohou lidé podpořit hlaso-
váním na webových strán-
kách www.lidl-rakosnickova
-hriste.cz. Hlasující mohou 
navíc získat atraktivní ceny.

Obchodní řetězec chce le-
tos po celé republice postavit 
devatenáct hřišť. Výstavbu 
každého hřiště v hodnotě 1,5 
milionu hradí Lidl a poté ho 
předá darem danému městu. 
Hřiště se symbolem pohád-
kového Rákosníčka nabízí 
dětem velkou prolézačku, 
pískoviště, šikmou horole-
zeckou stěnu, lanovou pře-
kážku, kolotoč a různé druhy 

houpaček. Klidovou zónu 
doplňuje domeček, oplocené 
hřiště, lavičky a plocha pro 
kočárky. 

Loni Lidl v Česku postavil 
jedenáct dětských hř išť 
v hodnotě 16,5 milionu. Těší 
se z nich děti v Karviné, Ost-
ravě, Olomouci a dalších 
osmi městech. Do konce 
roku 2014 má v republice 
vzniknout celkem padesát 
Rákosníčkových hřišť. 

Natálie SEDLÁČKOVÁ
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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 1+2, ul. Jateční 
177, číslo bytu 4, kategorie 
I., 2. patro. Nízká zástavba 
v klidném prostředí. Plocha 
pro výpočet nájemného 
57,72 m2, celková plocha 
bytu 62,97 m2. Prohlídka 
11.2. v 16.00 - 16.15 hodin 
a 12.2. v 9.30 - 9.45 hodin. 
Licitace se koná 13.2. v 15.30 
hodin.

● Byt 1+2, ul. Žižkova 
127, číslo bytu 9, kategorie 
II., 3. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům v centru města, 
plastová okna. Plocha pro 
výpočet nájemného 54,40 
m2, celková plocha bytu 
57,30 m2. Prohlídka 12.2. 
v 8.00 - 8.15 hodin a 13.2. 
v 14.30 - 14.45 hodin. Licitace 
se koná 13.2. v 16.00 hodin.

● Byt 0+1, ul. tř. Dr. E. 
Beneše 1071, číslo bytu 12, 
kategorie I., 3. patro. Věžový 
dům v centru města, v blíz-
kosti se nachází vlakové 
nádraží a kino, byt má oddě-
lený kuchyňský kout. Plocha 
pro výpočet nájemného 
28,69 m2, celková plocha 
bytu 30,92 m2. Prohlídka 11.2. 
v 15.00 - 15.15 hodin a 12.2. 
v 9.00 - 9.15 hodin. Licitace se 
koná 13.2. v 16.45 hodin.

● Byt 1+2, ul. Čs. armá-
dy 1072, číslo bytu 4, kate-
gorie I., 1. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka poblíž 
supermarketu Billa, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 62,91 m2, celková 
plocha bytu 65,23 m2. Pro-
hlídka 14.2. v 8.00 - 8.15 
hodin. Licitace se koná 18.2. 
v 15.15 hodin.

● Byt 1+1, ul. Trnková 
306, číslo bytu 8, kategorie 
II., 2. patro. Nízká zástavba 
v klidném prostředí, plasto-
vá okna. Plocha pro výpočet 
nájemného 49,78 m2, celko-
vá plocha bytu 55,78 m2. 
Prohlídka 15.2. v 12.30 - 
12.45 hodin. Licitace se koná 
18.2. v 15.30 hodin.

● Byt 1+1, ul. Seifertova 
602, číslo bytu 5, kategorie 
I., 3. patro. Nízká zástavba 
v blízkosti parku, školky, zá-
kladní a střední školy. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
51,20 m2, celková plocha 
bytu 51,20 m2. Prohlídka 
12.2. v 8.45 - 9.00 hodin 
a 13.2. v 15.15 - 15.30 hodin. 
Opakovaná licitace se 
koná 18.2. v 15.45 hodin.
● Byt 1+2, ul. 9. května 

592, číslo bytu 9, kategorie 
I., 3. patro. Cihlová zástavba 
v blízkosti autobusového sta-
noviště, Billy a Kauflandu. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 75,90 m2, celková plocha 
bytu 78,21 m2. Prohlídka 
11.2. v 14.30 - 14.45 hodin 
a 12.2. v 8.30 - 8.45 hodin. 
Licitace se koná 18.2. v 16.00 
hodin.
● Byt 1+2, ul. Nádražní 

718, číslo bytu 2, kategorie 
II., 1. patro. Nízká cihlová 
zástavba, zateplená podlaha, 
rekonstrukce koupelny. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
82,88 m2, celková plocha 
bytu 89,81 m2. Prohlídka 
11.2. v 14.00 - 14.15 hodin 
a 12.2. v 9.15 - 9.30 hodin. 
Licitace se koná 18.2. v 16.15 
hodin.
● Byt 1+2, ul. Student-

ská 686, číslo bytu 4, kate-
gorie II., 2. patro. Nízká 
cihlová zástavba, prostorný 
byt s velkými pokoji, plasto-
vá okna. Plocha pro výpočet 
nájemného 66,14 m2, celková 
plocha bytu 67,89 m2. Pro-
hlídka 12.2. v 8.15 - 8.30 ho-
din a 13.2. v 14.45 - 15.00 
hodin. Licitace se koná 18.2. 
v 16.30 hodin.
● Byt 1+2, ul. Slezská 

227, číslo bytu 1, kategorie 
II., 1. patro. Cihlový dům 
s plastovými okny, prostorný 
byt s balkonem, v bytě pro-
vedena GO elektroinstalace 
a plynofikace s rozvodem 
ústředního topení, rekon-
strukce koupelny. Plocha pro 

výpočet nájemného 79,50 
m2, celková plocha bytu 
82,50 m2. Prohlídka 8.2. 
v 9.15 - 9.30 hodin. Licitace 
se koná 18.2. v 16.45 hodin.
● Byt 1+3, ul. Štefáni-

kova 1073, číslo bytu 66, 
kategorie I., 12. patro. Věžo-
vý dům s funkcí domovníka 
v blízkosti supermarketu 
Billa, plastová okna. Plocha 
pro výpočet nájemného 
66,89 m2, celková plocha 
bytu 68,46 m2. Prohlídka 
18.2. v 14.30 - 14.45 hodin. 
Opakovaná licitace se 
koná 20.2. v 15.15 hodin.
● Byt 1+2, ul. Okružní 

236, číslo bytu 9, kategorie 
II., 3. patro. Nízkopodlažní 
dům v klidné lokalitě, byt je 
po celkové rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
53,70 m2, celková plocha 
bytu 56,20 m2. Prohlídka 
18.2. v 15.45 - 16.00 hodin. 
Opakovaná licitace se 
koná 20.2. v 15.30 hodin.
● Byt 1+2, ul. Jateční 

241, číslo bytu 1, kategorie 
I., 1. patro. Nízká zástavba 
v klidném prostředí. Plocha 
pro výpočet nájemného 
66,44 m2, celková plocha 
bytu 71,44 m2. Prohlídka 
18.2. v 16.00 - 16.15 hodin 
a 19.2. v 9.30 - 9.45 hodin. 
Licitace se koná 20.2. v 15.45 
hodin.
● Byt 1+3, ul. 9. května 

902, číslo bytu 3, kategorie 
I., 2. patro. Nízká cihlová 
zástavba v centru města, 
plastová okna. Plocha pro 
výpočet nájemného 82,15 
m2, celková plocha bytu 
87,70 m2. Prohlídka 18.2. 
v 15.30 - 15.45 hodin a 19.2. 
v 9.00 - 9.15 hodin. Licitace 
se koná 20.2. v 16.00 hodin.
● Byt 1+2, ul. Vrchlic-

kého 387, číslo bytu 6, 
kategorie I., 3. patro. Nízká 
zděná zástavba v klidném 
prostředí, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 54,91 m2, celková plocha 

bytu 58,02 m2. Prohlídka 
18.2. v 15.00 - 15.15 hodin 
a 19.2. v 8.30 - 8.45 hodin. 
Licitace se koná 20.2. v 16.15 
hodin.
● Byt 1+2, ul. Okružní 

1068, číslo bytu 18, katego-
rie I., 2. patro. Dům v blíz-
kosti centra města, školky, 
školy, s odpočinkovou zónou 
u domu, byt po rekonstrukci, 
plastová okna. Plocha pro 
výpočet nájemného 49,28 
m2, celková plocha bytu 
54,58 m2. Prohlídka 19.2. 
v 8.15 - 8.30 hodin a 20.2. 
v 14.45 - 15.00 hodin. Licitace 
se koná 20.2. v 16.30 hodin.
● Byt 1+3, ul. Bezručo-

va 1144, číslo bytu 17, kate-
gorie I., 4. patro. Zateplený 
věžový dům, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 67,61 m2, celková plocha 
bytu 69,93 m2. Prohlídka 
18.2. v 16.15 - 16.30 hodin 
a 19.2. v 9.45 - 10.00 hodin. 
Licitace se koná 20.2. v 16.45 
hodin.
● Byt 1+3, ul. Čs. armá-

dy 1052, číslo bytu 26, kate-
gorie I., 6. patro. Věžový 
dům s funkcí domovníka 
v blízkosti základní školy, 
plastová okna. Plocha pro 
výpočet nájemného 59,33 
m2, celková plocha bytu 
60,67 m2. Prohlídka 20.2. 
v 14.30 - 14.45 hodin a 21.2. 
v 8.15 - 8.30 hodin. Licitace 
se koná 25.2. v 16.00 hodin.
● Byt 1+2, ul. Čs. armá-

dy 1044, číslo bytu 1, kate-
gorie I., 1. patro. Nízká zá-
stavba s funkcí správce 
v blízkosti základní školy, 
plastová okna. Plocha pro 
výpočet nájemného 56,41 
m2, celková plocha bytu 
57,91 m2. Prohlídka 20.2. 
v 15.00 - 15.15 hodin a 21.2. 
v 8.45 - 9.00 hodin. Licitace 
se koná 25.2. v 16.15 hodin.
● Byt 1+3, ul. Nerudova 

973, číslo bytu 10, kategorie 
I., 3. patro. Zrekonstruovaný 
věžový dům vč. zateplení 
v blízkosti školy, školky 
a obchodů, byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 62,22 m2, 
celková plocha bytu 64,31 m2.

Dokončení na str. 5
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Maják městské policie
 ●  Při pochůzce ve Skřečoni 

strážníci zahlédli muže, který 
z opuštěného rodinného 
domu právě vynášel litinový 
radiátor. Nebylo to přemisťo-
vání materiálu v rámci rekon-
strukce, poberta se radiátor 
snažil ukrást. Po dopadení 
musel lup odnést zpět, vše se 
tak vrátilo novému majiteli 
budovy.

 ● S podobným případem se 
dalšího dne setkala hlídka 
v Koperníkově  ulici. Dva 
pachatelé odcizili kovové za-
řízení od zahradní chatky. 
Také zde se vše vrátilo na 
původní místo.

 ● Strážníci  v  uplynulém 
období dopadli kromě pacha-

telů trestné čin-
nosti i několik hle-
daných. Jednoho muže, který 
fi guroval v policejním pátrá-
ní, hlídka poznala v ulici Čs. 
armády. Právě opouštěl re-
stauraci. Dalšího zadržela 
v domě na tř. Dr. E. Beneše. 
Oba výtečníci skončili na po-
licejním oddělení. 

 ● Strážníci zhatili rovněž 
útěk trojice chovanců šuny-
chelského diagnostického 
ústavu. Mladé delikventy 
dopadli jednoho po druhém. 
Prvního v Šunychelské ulici, 
druhého na náměstí Svobody 
ve Starém Bohumíně a třetí-
ho na vlakovém nádraží ČD. 

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

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

Dokončení ze str. 4

Prohlídka 20.2.  v  15.15 
- 15.30 hodin a 21.2. v 9.00 
- 9.15 hodin. Licitace se koná 
25.2. v 16.30 hodin.
● Byt 1+1, ul. Nerudova 

973, číslo bytu 52, kategorie 
I., 11. patro. Zrekonstruova-
ný věžový dům vč. zateplení 
v blízkosti školy, školky 
a obchodů, byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 26,51 m2, 
celková plocha bytu 26,51 
m2. Prohlídka 20.2. v 15.30 
- 15.45 hodin a 21.2. v 9.15 - 
9.30 hodin. Licitace se koná 
25.2. v 16.45 hodin.
● Byt 0+2, ul. Kostelní 

328, číslo bytu 7, kategorie 
I., 4. patro. Cihlový nízko-
podlažní dům v centru měs-
ta, půdní vestavba. Plocha 
pro výpočet nájemného 
49,93 m2, celková plocha 
bytu 49,93 m2. Prohlídka 
20.2. v 15.45 - 16.00 hodin 
a 21.2. v 8.30 - 8.45 hodin. 
Licitace se koná 27.2. v 16.00 
hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 

majetkový odbor

Věčný boj s bílou nadílkou
200 tun soli, 230 tun strusky. Takové bylo množství 
posypových materiálů, které BM servis do konce ledna 
použil při úpravě městských ulic. Zima je zhruba 
v polovině a městští silničáři zatím nemuseli bojovat 
s nějakými obrovskými přívaly sněhu. Zato (nejen) je 
potrápila zrádná ledovka. 

Když sněží, vyrazí do ulic 
pluhy a sypače. Když ale prší 
a současně mrzne, zbývá je-
diné – solit, solit, solit. Jinak 
se s ledovkou bojovat nedá. 
„Led na silnici nelze nijak 
rozbít, pluhy by se při nasa-
zení zničily. K jejich použití 
musí být na vozovce mini-
málně tři centimetry sněhu,“ 
vysvětlil vedoucí údržby BM 
servisu Patrik Weiss. Při ne-
dávné ledovce se proto ve vel-
kém solilo, ale ani tento po-
stup není stoprocentní. Sůl 
zabírá pouze do mínus pěti 
stupňů. Existuje i účinnější 
řešení, speciální solanka, jen-
že její cena je mnohonásobně 
vyšší, a proto ji používají vět-
šinou pouze správci dálnic 
a silnic prvních tříd.

BM servis se stará o měst-
ské komunikace a na boj 
s bílým nadělením má tři sy-
pače, tři traktory a multi-
funkční vozítko Stiga. To je 
díky svým rozměrům ideální 
k údržbě chodníků. Pokud by 
ani tato technika nestačila, 
vypomáhají smluvní externis-

té. Například další traktory 
s pluhy v městských částech.

Zimní údržba patří k těm 
činnostem, které jsou pod 
zvýšeným dohledem obyva-
tel, hlavně motoristů. Proto 
v Bohumíně existuje přesný 
manuál údržby silnic. „Ko-
munikace jsou rozděleny do 
kategorií a u každé je jasně 
uvedeno, do jaké doby musí 
být upravena. Počítá se čas 
od začátku sněžení,“ prozradil 
Weiss s tím, že silnice jsou 
odstupňovány podle důleži-

tosti. Ty nejvytíženější úseky 
musí být sjízdné do dvou 
hodin, další do šesti, do dva-
nácti a tak dále. Manuál také 
říká, zda se k údržbě té či oné 
silnice má použít sůl nebo 
struska. V blízkosti vodních 
toků a jiných chráněných 
míst se totiž solit nesmí.

Samozřejmě se vždy na-
jdou lidé, kteří láteří, že sníh 
nikdo neodklízí. Před lety se 
kverulantům oponovalo těž-
ko, ale dnes mají silničáři 
k dispozici techniku. Každý 
vůz má GPS a dispečer přes-
ně ví, kde který stroj právě je. 
A protože se data ukládají, je 
možné zpětně zjistit trasy 
a přesné časy pohybu sypačů 
a pluhů.

Pavel ČEMPĚL

BM servis má na starosti úpravu 
městských ulic, cyklostezek a pochopitelně 
také chodníků.  Foto: Pavel Čempěl

Pozvánky snadno a zdarma
Vylepené plakáty v ulicích, zvoucí na nějakou akci, jsou stále 

v kurzu. Pořadatelé kulturních, sportovních nebo společen-
ských sešlostí dnes ale mají mnohem více možností prezentace. 
Jednu z těch bezplatných nabízí sekce Volný čas na interneto-
vých stránkách města.

Výhodou pozvánek na webu www.mesto-bohumín.cz je, že 
si je pořadatelé mohou zadávat sami. Stačí vyplnit on-line for-
mulář a dál už se nemusí starat. Formulář automaticky odejde 
do knihovny, kde jej »schválí« a zařadí do databáze k ostatním 
akcím. Ty se pak rozesílají prostřednictvím E-infa (e-mailem 
nebo SMS zprávou) odběratelům, kteří mají tuto rubriku 
nastavenou. 

Pozvánky na jednotlivé akce se zároveň zobrazují v rubrice 
»Co, kdy, kde« na městském webu. Orientaci a hledání tipů 
tady zájemcům usnadňuje funkce kalendáře. Stačí najet myší 
na určité datum a zobrazí se akce pro daný den.

Pozvánky se objeví také v Oku – v rubrice Kam v Bohumíně. 
Noviny ale na rozdíl od internetu nejsou »nafukovací«, takže 
se sem nemůže dostat úplně vše. Vždy je tady ale výběr toho 
nejpodstatnějšího. (red)
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Ocenění předával hejtman Miroslav Novák. Tajemnice Městského úřadu Bohumín Dagmar Fialová a ředitel Bohumínské městské nemocnice Vojtěch 
Balcárek přebírají čestná uznání.  Foto: Radim Fryč

Kraj ocenil zodpovědné firmy i obce

Vítězné firmy
a obce

Firmy do 50 za-
městnanců: DC Vision; 
do 250 zaměstnanců: 
Mercure Ostrava Center 
Hotel;  nad 250 za-
městnanců: OSRAM 
ČR. Obec s rozšířenou 
působností: 1. Studén-
ka, 2. Bruntál a Jablun-
kov (dělené místo), 3. 
Bohumín. Obec: Otice.

Moravskoslezský kraj uděloval ceny za společenskou odpovědnost. Slavnostní 

ceremoniál proběhl 25. ledna v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Do letošního 

čtvrtého ročníku soutěže, kterou vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje spolu 

s Radou kvality ČR, se přihlásilo rekordních 34 uchazečů.

Pojmy »společenská odpovědnost« organi-
zátoři soutěže označují zvýšený zájem o pro-
blematiku životního prostředí a sociální 
oblast. Oceňují tak organizace, které v těchto 
oblastech dělají z vlastní iniciativy více, než 
jim ukládají zákony. Čestné uznání proto 
obdrželi bez výjimky všichni přihlášení. Kraj 
jim tím dal najevo, že si cení jejich snahy.

Přece jen jde i o soutěž, a ta musí mít své 
vítěze. Hodnotící komise u přihlášených 

posuzovala řadu ukazatelů. Zaměřila se mimo 
jiné na jejich vztah k ekologii nebo jak se sta-
ví k sociálně potřebným či hendikepovaným.

Soutěž, která se koná od roku 2008, byla 
letos nově rozdělena do dvou hlavních kate-
gorií - na podnikatele a obce. Ty se dále čle-
nily podle počtu zaměstnanců a působnosti. 
V letošním ročníku zabodoval i Bohumín. 
Patří mu bronz v kategorii obcí s rozšířenou 
působností. (erh)

Polní cesta zvítězila v anketě
Z nenápadné cesty v nejsevernějším výběžku Bohumína 
je rázem »celebrita« mezi komunikacemi. 

Nově vybudovaná polní 
cesta uspěla v 6. ročníku 
c e l o s t á t n í  s o u tě ž e 
O nejlepší společné 
zařízení roku 2012. 
Získala cenu veřej-
nosti v kategorii 
»Opatření ke zpří-
stupnění pozem-
ků«.

Nová polní cesta 
Pustky vede od 
dvora Červín ke 
Kopytovu. Měří 
846 metrů a tvoří 
ji štěrkodrť prolé-
vaná asfaltem. 
Stavba propojila 
místní komuni-
kace a zpřístup-
nila odříznuté 

zemědělské pozemky. Cesta 
ale neslouží jen země-
dělcům, stala se sou-
částí loni otevřené 
příhraniční cyklo- 
trasy  a  př i lákala 
návštěvníky Poolší.

Do soutěže vyhla-
šované Minister-
stvem zemědělství 
c e s t u  p ř i h l á s i l 
Pozemkový úřad 
Karviná, který si 
byl vědom jejího 
významu. Nová 
polní cesta pro-
pojila dosud sle- 
pé ulice a zcela 
nenásilně za-
padla do kra-
jiny.  (red)

Mezi lesem a obdělávanými 
poli v lokalitě Pustky byly 

dříve zarostlé a nepřístupné 
pozemky. Nová polní cesta 

nyní slouží turistům 
a zemědělcům. 

Foto: Ervín Hudler
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Tři čtvrtiny hlasů pro vítězného kandidáta
Miloš Zeman, první český prezident, kterého si v přímé 

volbě vybrali sami občané, se ujme funkce 8. března. 

Pokud někdy v budoucnu zavítá také do Bohumína, 

čekat jej tady budou početné zástupy příznivců. 

Ve druhém kole voleb ve městě bylo jeho jméno 

na třech čtvrtinách odevzdaných lístků.

V rámci celé republiky bylo 
druhé a rozhodující kolo pre-
zidentských voleb do poslední 
chvíle poměrně vyrovnané. 
Po sečtení všech platných 
hlasů v něm zvítězil Miloš 
Zeman s 54,80 procenta hla-
sů, jeho soupeř Karel Schwar- 
zenberg získal 45,19 procenta 
hlasů. To v Bohumíně se 
žádný nervy drásající souboj 
nekonal. Zeman, který v mi-

nulosti město opakovaně 
navštívil, zde zvítězil rozdí-
lem třídy. Získal 75,71 pro-
centa hlasů (6 892 hlasů), 
Schwarzenberg jen 24,28 
procenta hlasů (2 210 hlasů).

Převaha bývalého premié-
ra, předsedy Poslanecké sně-
movny a čerstvě zvoleného 
třetího českého prezidenta 
byla patrná na celém Karvin-
sku. Zvítězil ve všech sedm-

nácti městech a obcích okre-
su. V těsném sousedství 
Bohumína, v jeho správním 
obvodu, získal Miloš Zeman 
v Rychvaldě 73 a v Dolní 
Lutyni dokonce 78,42 pro-
centa hlasů.

Obě kola volby hlavy státu 
provázela vysoká účast hla-
sujících. Ve druhém kole se 

25. a 26. ledna k urnám 
vypravilo 9 102 Bohumíňáků 
(v prvním jich bylo 9 318). 
Zvýšený zájem byl rovněž 
o voličské průkazy, se který-
mi bylo možné hlasovat 
i mimo okrsek v trvalém 
bydlišti. V prvním kole o prů- 
kaz požádalo 61 lidí, ve dru-
hém už 154 voličů.  (tch)

Poděkování
Městský úřad Bohumín děkuje školám, společenským 

organizacím a provozovatelům restaurací, že ve svých 
objektech umožnili zřízení volebních místností. Poděko-
vání si zaslouží také všichni členové okrskových volebních 
komisí. I jejich zásluhou měly prezidentské volby ve měs-
tě hladký a důstojný průběh.  (fi )

1.7. – 12.7. MŠ Nerudova   596 013 242

 SMŠ Tovární, Záblatí    558 848 028, 
604 744 033

 MŠ Skřečoň   596 033 110

15.7. – 26.7. MŠ Na Pískách, Záblatí   776 314 381

 MŠ Čáslavská   731 130 734

29.7. – 9.8. MŠ Rafi nérský lesík   596 012 873

 MŠ Smetanova   596 013 071

12.8. – 23.8. MŠ Starý Bohumín   596 013 031

 MŠ FIT Okružní   596 013 613

26.8. – 30.8. SMŠ Bambino   596 035 149

Bohumínské mateřské 
školy budou v provozu také 
o letních prázdninách. Mate-
řinky se na tom v předstihu 
dohodly a zveřejnily harmo-
nogram. V létě bude střídavě 
fungovat všech deset měst-
ských i soukromých školek. 

„Pokračujeme v úspěšném 
systému, kdy je o letních 
prázdninách v každém týd-
nu v provozu vždy minimál-
ně  jedna mateřinka. Ne 
všichni rodiče mají možnost 
poslat dítě na tábor nebo si 
zajistit hlídání třeba praro-
diči,“ uvedla vedoucí odboru 

školství, kultury a sportu 
Pavla Skokanová.

Prázdninovou docházku 
na jinou mateřskou školu si 
zajišťují rodiče samostatně. 
Stihnout to musí nejpozději 
do 30. dubna. Pro přijetí je 
nutný ofocený evidenční list 
dítěte z kmenové mateřinky. 

Ve většině zařízení se účtu-
je podle doby pobytu, pouze 
MŠ Rafinérský lesík a Fit 
školka v Okružní ulici mají 
fi xní školné. Činí 390 korun 
a nerozhoduje, kolik dnů 
dítě v mateřince skutečně 
stráví. (red)

Prázdninový provoz mateřských škol 

Věci z nového boxu zamíří k potřebným
Ve sběrném dvoře v Koperníkově ulici 
přibyl nový kontejner. Pořídil ho BM servis, 
ale obsah si na vlastní náklady odváží 
Diakonie Broumov, která se specializuje 
na sběr textilu a dalších věcí z domácností. 
Oděvy se dříve ukládaly v pytlích pod 
přístřešek, nyní mají důstojnější úložiště.

Spolupráce s Diakonií Broumov se úspěšně 
rozběhla v loňském roce. Charitativní organi-
zace, která shromažďuje věci pro potřebné, 
do Bohumína dvakrát vypravila svůj vůz. Lidé 
do něj odevzdali devět tun textilu a doplňků, 
dalších šestnáct tun přivezli do sběrného dvo-
ra. Loňský »testovací« rok ukázal, že sběr 
obdobného materiálu má smysl. Pořízení spe-
ciálního žlutého boxu je proto dalším krokem 
spolupráce s Diakonií. Je do něj možné ode-
vzdávat oblečení, ručníky, lůžkoviny, záclony, 

látky, boty, tašky, hračky nebo i nádobí. Ode-
vzdané textilní věci musí být čisté a suché, 
zabalené do igelitových tašek nebo pytlů.

Sběr textilu bude i letos probíhat také for-
mou pojízdné sběrny. Pojede společně s ná-
klaďákem, který sváží nebezpečný odpad 
a elektrozařízení. V minulosti vyrážel na sta-
noviště čtyřikrát ročně, ale jeho vytíženost 
stále klesala. „Lidé ve větší míře využívají 
stabilní sběrnu, kam mohou přijet kdykoli 
v otevírací době a nemusí čekat na vůz v ur-
čitém čase a místě,“ vysvětlila Šárka Plutová 
z odboru životního prostředí a služeb. Jízdy 
náklaďáku s nebezpečným odpadem se rušit 
nebudou, jen se kvůli menšímu zájmu sníží 
ze čtyř na dvě za rok. Letos to bude o so-
botách 27. dubna a 5. října. V těchto dnech 
pojede s náklaďákem i zmíněná pojízdná 
sběrna textilu.   (tch)

Nový kontejner v areálu BM servisu 
slouží k ukládání textilu, hraček, 
nádobí a dalších věcí, které ještě 
mohou posloužit potřebným.

Foto: Pavel Čempěl
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Na řetězy se nezapomnělo, 
na stromech zůstaly schválně
Vánoční výzdoba v létě? Ne, to není apríl, letos skutečně zůstanou po celý rok na 
vybraných stromech vánoční světelné řetězy. Jen nebudou zapnuté. Jde o úsporný 
experiment, který, pokud se osvědčí, »vydělá« na pořízení výzdoby nové.

O vánočních svátcích září v Bohumíně dva-
náct jehličnanů. Dva v centru, deset v měst-
ských částech. Město každoročně investuje 
nejen do výzdoby samotné, nákupu světel-
ných řetězů, ale část nákladů »spolkne« také 
jejich rozvěšení a následná demontáž. A prá-
vě na tuto položku se zaměřil letošní pokus. 
„Výzdoba je konstruována tak, aby celoroční 
rozvěšení bez újmy přestála. Výrobce to ga-
rantuje,“ potvrdila vedoucí organizačního 
odboru Miroslava Šmídová. Na konci roku, 
před svátky, se řetězy na stromech jen mírně 
poopraví, protože je zřejmě do té doby vítr 
trochu »pocuchá«. Loni zůstala výzdoba ce-
loročně pouze na jednom stromě v Kopytově, 
letos na všech jehličnanech v městských částech.

Bohumín, stejně jako loni, bodoval v inter-
netové soutěži o nejhezčí vánoční strom. Ten-
tokrát získal dvacet tisíc za druhé místo, které 
město investuje do nákupu nových ozdob. Mů-
žou být ještě bohatší, pokud se podaří uspořit 
další peníze díky tomu, že se řetězy nemusí 
sundávat a instalovat. Finance na nákup nové 
výzdoby se budou hodit. Jednak mají některé 
prvky už šest let a dosluhují, a zároveň se letos 
v souvislosti s výzdobou připravuje speciální 
akce. „Chystáme premiérové »Rozsvěcení 
vánočních stromů« s kulturním programem,“ 
poodhalila plány Šmídová. Zatímco dříve se 
před Vánoci jen cvaklo vypínačem, letos pro-
běhne rozsvěcení s celou parádou.  (tch)

Lidé dávají »tipy« 

akční skupině 
Čistota ovzduší, 

bezpečnost, solidarita, 

nová pracovní místa 

a podpora podnikání. 

To jsou témata, která jsou 

pro obyvatele Bohumína 

a okolí nejpodstatnější.

Vyplývá to z dotazníkové-
ho průzkumu Místní akční 
skupiny Bohumínsko (MAS). 
Probíhá od prosince a skončí 
v závěru února. V »poloča-
se«, tedy v půli ledna, se 
autorům vrátilo 450 odpově-
dí, z toho 260 v elektronické 
a 190 v papírové podobě.

Účelem dotazníku je zjis-
tit, na co by se měla města 
a obce, která jsou členy MAS 
Bohumínsko, zaměřit v pro-
gramovacím období let 2014 
až 2020. Lidé mohou vybírat 
ze šestnácti okruhů.

„Z dosavadních výsledků 
plyne, že přes 80 procent re-
spondentů považuje za nej-
důležitější čistotu ovzduší 
a zamezení smogu z vytápě-
ní. Stejně důležitá je pro do-
tazované bezpečnost, a to 
jak v oblasti snižování rizik 
v dopravě, tak ochrany před 
přírodními katastrofami 
i boje s kriminalitou,“ tlumo- 
čil výsledky Lumír Macura, 
místostarosta Bohumína 
a předseda programového 
výboru MAS Bohumínsko.

Na třetím místě s 75 pro-
centy je oblast solidarity. Ta 
zahrnuje pomoc přestárlým, 
sociálně potřebným nebo ro-
dinám s malými dětmi. Za 
velmi významné lidé považu-
jí vytváření pracovních míst 
a podporu podnikání v obci.

Dotazník lze do konce 
února vyplnit elektronicky 
na webových stránkách www. 
mas-bohuminsko.cz. „Adres-
ně ještě oslovíme spolky a ne- 
ziskové organizace v regio-
nu a také místní podnikatele, 
kteří se zatím do průzkumu 
zapojili nejméně,“ uzavřel 
Lumír Macura. 

Lukáš KANIA

AKTUÁLNĚ

Foto: Tibor Plank

Škola ve Skřečoni ve spo-
lupráci se Sdružením rodičů, 
přátel a dětí školy (SRPDŠ) 
jako každoročně uspořádala 
Reprezentační ples. Vedení 
školy děkuje dlouholetým 
sponzorům, kteří i letos pod-
pořili skřečoňský ples hod-
notnými cenami do tomboly. 
Velké poděkování patří také 
všem členům výboru SRPDŠ 
a rodičům, kteří akci organi-
začně zajišťují a bez kterých 
by se ples neuskutečnil.

Renata WYBRANIECOVÁ, 

ředitelka

Tradiční ples skřečoňské základní školy

Ve všech městských částech letos zůstane výzdoba po 
celý rok. Je dostatečně vysoko, aby nelákala zloděje, 
a ani extrémně tenké drátky nemají pro sběrače kovů 
žádnou cenu.  Foto: Pavel Čempěl

Každým dnem se rozrůstá počet bezkontaktních pla-
tebních terminálů, které zákazníkům s patřičnou kartou 

usnadňují úhradu. Tu stačí jen přiložit k terminálu a je zaplaceno. Nového trendu se drží i město. Zprovoz-
nilo moderní terminál v pokladnách kina a aquacentra. Ještě letos chce postupně zavést bezkontaktní 
čtečky na všech svých úhradových místech. Týká se to terminálu v Penzionu ve věži, městské policie, 
hlavní pokladny radnice a také pokladny na majetkovém odboru městského úřadu. (luk)

Bezkontaktní platby kartou
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Záměrně používáme slův- 
ko »by«, protože nepadlo 
žádné rozhodnutí a ještě 
dlouho nepadne. Nejprve 
proběhne anketa mezi oby-
vateli a až s jejími výsledky 
se bude dále pracovat. 

Přesto už jen zmínka o pří-
padném stěhování pomníku 
vyvolala bouřlivou diskuzi. 
Od věcných připomínek lidí, 
kteří by pomník na náměstí 

DOPISY ČTENÁŘŮ NA TÉMA: POMNÍK PADLÝM VE STARÉM BOHUMÍNĚ

Varovný prst před válečným nebezpečím
V roce 1935, kdy začalo hrozit válečné nebezpečí, přišel 
spolek válečných vysloužilců s myšlenkou postavit 
v blízkosti hranic na frekventovaném náměstí památník 
občanům, kteří zemřeli, aby oni mohli žít svobodně 
a v míru v tehdejším mnohonárodnostním městě. 

Návrh na památník vypra-
coval architekt Axmann jako 
monumentální sloup, varovný 
prst před válečným nebezpe-
čím, oslavujícím svobodu 
a ve spodní části s křídly vy-
sílajícími do čtyř světových 
stran jména těch, kteří za 
tuto svobodu zemřeli. Návrh 
se líbil, ale byl fi nančně ná-
ročný, proto spolek vyhlásil 
sbírku. Do sbírky přispívali 
po korunce všichni občané 
– Češi, Poláci, Němci i Židé, 
protože chtěli prezentovat 
snahu žít společně v míru ve 
svobodném Československu. 

V říjnu 1936 byl po pro-
slovech představitelů 
občanů všech tří národ-
ností odhalen památník 
za hojné účasti občanů. 
Je ironií osudu, že do 
dvou let vypukla II. svě-
tová válka, která při-
nesla městu okupaci 
nejdřív polským a pak 
německým totalitním 
režimem, ve kterých 
o svobodě nemohla 

být řeč, přesto ho ctili jako 
pomník padlým vojá-

kům. Ani po osvo-
bození nebyla ob-
č a n ů m  a n i 
školní mládeži 
prezentována 
skutečná histo-
rická hodnota 
památníku, ale 
tentokrát socia-
listickým tota-
litním režimem. 

Proto vstou-
pil do pod-
vědomí ob-
č a nů  j e n 
j a k o  p o -
mník pad-

lým. Dnes, kdy žijeme dvacet 
let ve svobodném Česku, 
naše kulturní instituce dále 
pokračují v zamlčování prav-
dy o historii památníku, na-
příklad na informační tabuli 
přímo před památníkem 
o něm není ani zmínka. Tím 
nás chtějí asi přesvědčit, že 
myšlenky našich předků 
o svobodě a míru jsou mrtvé, 
a proto ho schováme na 
hřbitov mezi mrtvé. K tako-
vému barbarskému činu se 
nesnížil ani jeden z totalit-
ních režimů. Važme si odka-
zu našich předků, protože 
tak vzácných památníků 
v Česku na náměstích mnoho 
není, ale módní vodní prvky 
mají všichni.

Adolf NEDĚLSKÝ, člen komise 

pro Starý Bohumín, místní rodák

Každé století přineslo 
něco nového
Na starobohumínském pomníku je uveden můj přímý 
předek, pradědeček z matčiny strany, Johann Wikret. 
Neříkám tím, že mám tím nějaké větší právo na vyslo-
vování se k této otázce, ale pro mne osobně současné 
umístění na náměstí Svobody není nikterak důstojné. 

Stydím se za to, že se okolí pomníku v posledních letech 
stalo příhodným místem k odhazování odpadků, popíjení 
a močení bezdomovců. Je s podivem, že to nikomu ze Staro-
bohumíňáků nevadí.

Občanské sdružení Přátel bohumínské historie nikdy vznik 
vodního prvku neprosazovalo a už vůbec nepožadovalo. Pouze 
v připomínkovém řízení k případným studiím poukazovalo na 
to, že zde po dlouhá staletí byla umístěna historická studna 
a možná by bylo dobré uvažovat o její alespoň symbolické 
obnově. Mohu všechny ujistit, že vznikne-li hnutí pro »nere-
alizaci megalomanského vodního prvku«, budu jedním z prv-
ních, který se do něj aktivně zapojí. 

Z historických zkušeností, které jsou podloženy mým dlou-
holetým bádáním v archivech, vím, že každé století přineslo 
do života Starého Bohumína něco nového. To bohužel mnohdy 
nejde bez toho, aniž by zaniklo něco starého. V tomto případě 
naštěstí nejde o to, že by staré zaniklo, ale o to, že něco bude 
přesunuto kousek vedle, a tím zachováno. Proč by uvažovaná 
lokace na nové části starobohumínakého hřbitova měla být 
oproti současnému stavu méně pietnějším místem? 

Pokud mne v souvislosti s pomníkem něco zaráží, pak je to 
skutečnost, že z téměř osmdesáti prokazatelných obětí II. svě-
tové války jsou na pomníku uvedeny pouze čtyři. Co památka 
a odkaz těch zbývajících? Tato historická nespravedlnost mi vadí, 
a přestože na ni dlouhodobě poukazuji, nic se dosud nestalo.

Jan F. TEISTER, předseda OS Přátel bohumínské historie

DISKUZE

Národní dům (1907) i Pomník padlým (1936) stojí na náměstí řadu dekád, 
nyní vyvolaly téměř současně bouřlivou diskuzi.

V minulém čísle Oka jsme seznámili čtenáře s plánova-
ným projektem rekonstrukce náměstí Svobody ve 
Starém Bohumíně. Jeden z návrhů rekonstrukce 
pracuje s myšlenkou přestěhování Pomníku padlým. 
Monument by se mohl stát například dominantou 
starobohumínského hřbitova a jeho místo na rynku 
by mohla zaujmout fontána. Například.

rádi zachovali, až po konspi-
rační teorie, jež za akcí vidí 
úplatkářskou aféru a lobbing 
výrobců vodotrysků. Nyní 
v rámci rubriky čtenářských 
příspěvků přinášíme dva ná-
zory na eventuální stěhování 
pomníku. Jejich autoři za-
stávají odlišné, ale legitimní 
postoje.  (tch)
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Rozdávání vysvědčení poja-
la každá škola po svém. V ma-
lotřídce v Záblatí se snažili 
zahnat chmury z případných 
špatných známek hravou for-
mou. Prvňáčci i zkušení ma-
záci se sešli v jedné 
třídě, vytvořili 
družstva a ut- 
kali se v ně-
kolika vědo-
mostních či 
dovednost- 
ních dis-
ciplínách.
Bojovalo 

se o sladké odměny pro vítě-
ze, ale ani ti méně úspěšní 
neodešli s prázdnou. 

V dobré náladě se před 
polednem všichni rozešli do 
svých učeben, kde už došlo na 
ta napjatě očekávaná vysvěd-
čení. Premiantům vyloudila 

úsměv na rtech, no a ostat-
ní žáci mají půl roku na 
to, aby se před velkými 

prázdninami mohli 
smát taky.  (erh)

Foto: 

Pavel 

ČEMPĚL

Tréninková ledová koupel hasičů
Léčitel Vincent Priessnitz, milovník vody a otužování, by byl nadšený. Ovšem 
jen do chvíle, než by zjistil, že se ostravští hasiči nepřijeli do mrazivých vod 
Vrbického jezera kurýrovat, ale trénovat.

Profesionální hasiči v průběhu roku 
absolvují četná tématická cvičení. K těm 
zimním logicky patří záchrana 
tonoucího, 

pod kterým se propadl ledový příkrov. 
Na sklonku ledna si na zamrzlou hladinu 
Vrbického jezera přijeli osvěžit znalosti 
a procvičit dovednosti hasiči ze Slezské 
Ostravy a Fifejd.

„Hasiči si zde zkoušeli různé varianty 
záchrany tonoucího. Pomocí saní, na-
stavovacích žebříků a podobně,“ popsal 
cvičení mluvčí krajského hasičského 

záchranného sboru Petr Kůdela. Hasiči 
mají obecně výtečnou kondici a v praxi 
musí hodně vydržet, ale do ledových vod 
se přece jen pořádně vystrojili. Záchranné 
vesty, helmy a především nepromokavé 
kombinézy přišly vhod. Vždyť také teplota 
vzduchu klesla k pěti stupňům pod nulou. 

Drsné podmínky nad i pod hladinou 
nakonec okusili všichni – oběti i za-
chránci. Na obou stranách barikády totiž 
stáli hasiči, a aby jedni ani druzí o nic 
nepřišli, v průběhu cvičení si zachránci 
a fi guranti role prohodili. (tch)

tonoucího, a
O

z
s
c

Na zamrzlé hladině Vrbického jezera bylo 24. ledna pěkně rušno. 
Zkoušely se různé varianty záchrany.  Foto: Petr Kůdela

Pět měsíců uteklo jako 
voda. Školní rok se na 
konci ledna překlopil 
do své druhé půlky. 
Děti, a především jejich 
rodiče, dostali černé na 
bílém, jak si v té první 
půlce vlastně vedli. 

h
a

Pololetní vysvědčení už je doma
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Příroda Bohumínska – houby (109) 

Květnatec Archerův má primární areál v Austrálii, Tasmánii a na Novém 
Zélandu. Sekundárně byl jako synantropní druh zavlečen do Severní 
Ameriky, Evropy, jižní Afriky a na ostrovy Svatá Helena a Mauritius.

Do Evropy se dostal během první 
světové války s dodávkami ovčí vlny 
a bavlny. V Česku se objevil poprvé 
v roce 1962 u Polné a postupně se rozšířil 
na většinu našeho území. Nejvhodnější-
mi stanovišti jsou ruderální porosty 
v údolích potoků nebo v okolí rybníků. 
U Bohumína byl donedávna znám pouze 
v Šilheřovicích, ale v roce 2013 nalezl 

Ctirad Božek novou lokalitu v Dolní Lu-
tyni. Mladé plodnice květnatce jsou bílé, 
vejčité a ponořené v půdě. Dospělé 
plodnice vytvářejí na krátkém třeni čty-
ři až sedm hvězdicovitě rozprostřených 
a zářivě červených ramen pokrytých 
nazelenalým, slizkým a zapáchajícím 
teřichem.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Květnatec Archerův (Clanthrus archeri)

FOTOSTORY

Korunka školní »miss« patří Veronice Volné

 Veronika Horníčková vsadila 
na pěvecké vystoupení a vyzpívala 
si třetí místo. Foto: Pavel Čempěl

První vicemiss Vlaďka Liberdová 
nezapřela, že je členkou souboru 
Radost & Impuls. Většina dívek tančila. 

Vítězka a dvě vicemiss 
- Veronika Horníčková, 
Veronika Volná, Vlaď ka 
Liberdová. 

s 

a 

Publikum si 
sympatickým 
projevem 
získala Lenka 
Poppeová. 
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Distributor odložil celostátní premiéru českého animo-
vaného fi lmu Čtyřlístek ve službách krále. Zkomplikoval 
tím situaci provozovatelům kin, kteří už fi lm všemi 
způsoby propagovali. Situace se dotkla i bohumínského 
kina, Čtyřlístek měl být o jarních prázdninách součástí 
Festivalu animovaných fi lmů. 

Kino K3 zařadilo film do 
programu s tříměsíčním 
předstihem právě na popud 
distributora. O jeho stažení se 
dozvědělo až týden před pre-
miérou, když už byly vytištěny 
všechny programy. Nyní místo 
fi lmu Čtyřlístek odpromítá ve 
všech termínech pohádku 
O myšce a medvědovi.

„Všem, kteří si už koupili 
vstupenky na Čtyřlístek, pe-
níze vrátíme a přidáme vol-
né lístky na některé z dět-
ských divadel,“ sdělil ředitel 
K3 Bohumín Karel Balcar. 
Premiéru zfilmovaného ko-
miksu Čtyřlístek distributor 
přeložil z konce ledna na pře-
lom února a března. Technic-
ká kvalita snímku totiž při 
kontrolní projekci nesplnila 

očekávání a tvůrci nyní pro-
blémy odstraňují. „V jediném 
týdnu nám odložili avizované 
premiéry hned dva filmoví 
distributoři. Dostávají tím 
kina do nepříjemných situací,“ 
posteskl si Balcar.  (red)

NOVINKY

 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  O MYŠCE A MEDVĚDOVI 90 Kč

 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  O MYŠCE A MEDVĚDOVI 90 Kč

 16.2.  v 16 hodin  KRTEK A KALHOTKY 30 Kč

 17.2.  v 10 hodin  SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 70 Kč

Filmový festival bez Čtyřlístku 

Čemat staví logistické a výrobní centrum 
Společnost Čemat rozši-
řuje své centrální sídlo 
v Bohumíně. V průběhu 
roku vybuduje ve svém 
areálu tři skladové haly, 
administrativní budovu, 
parkoviště a jedenáct 
tisíc metrů čtverečných 
úložné a manipulační 
plochy. Investice se 
pohybuje v řádech 
několika desítek milionů. 
Část nových prostor hodlá 
společnost nabídnout 
k pronájmu.

Stavba první části areálu 
v ulici Čs. armády začala loni 
na jaře. Nové skladové haly 
s menší výrobní plochou na-
bídnou asi šest tisíc paleto-
vých míst. Vedle hal, které 
bude tvořit opláštěná ocelová 
konstrukce, dále vznikne 
dvoupodlažní administrativ-
ní budova. Areál bude chrá-
něn bezpečnostními kamera-
mi a zařízením napojeným na 
pult centralizované ochrany. 

S kolaudací první části vý-
stavby se počítá ve třetím 
čtvrtletí roku.
Čemat dále plánuje rozšířit 

výstavbu do roku 2015 o mi-
nimálně jednu další halu 
s multifunkčním využitím 
výrobních, opravárenských, 
skladových a kancelářských 
prostor. Součástí investič-
ních záměrů je také vybudo-
vání otevřené expozice, ve 
které budou vystaveny pro-
dukty společnosti.

Text a foto: 
Veronika BRÁZDILOVÁ  

Čemat, dodavatel příslušenství pro 
manipulační a stavební techniku, 
rozšiřuje své centrální sídlo v ulici 
Čs. armády.

Páru doplní 
infračervené 
paprsky
Milovníci saunování mají 

další důvod k návštěvě 

bohumínského aquacen-

tra. To v uplynulých 

dnech zprovoznilo nové 

lákadlo – infrasaunu. Pro 

návštěvníky je bonusem, 

cena za využití saunové 

části se nijak nemění.

Základem působení této 
sauny jsou infračervené 
paprsky, které jsou velmi 
důležité, protože posilují 
zdravotní stav. Teplo vytvá-
řené infračervenými zářiči 
lze pocítit okamžitě. Paprsky 
pronikají až do hloubky čtyř 
centimetrů, a tak zahřívají 
tělo. U infračerveného záření 
přijde »nazmar« pouze 20 
procent energie, která ohřívá 
vzduch. Plných 80 procent 
ohřívá přímo tělo. Proto je 
infrasauna mnohem efektiv-
nější než sauna tradiční.

Systém infrasauny pracuje 
s teplotami od 30 do 60 
stupňů Celsia. Nižší teploty 
jsou vhodnější zejména pro 
lidi s vyšším rizikem kardio-
vaskulárního onemocnění. 
V infračervených saunách se 
mnohem snáze a příjemněji 
dýchá a díky tomu jsou vhod- 
nější pro zákazníky, kteří 
nesnášejí vysoké teploty ve 
standardních vlhkých a hor-
kovzdušných saunách. 

Infračervené záření přispí-
vá k detoxikaci organismu. 
U pravidelných návštěvníků 
těchto saun bylo pozorováno 
zlepšení imunitního sys-
tému, zlepšení stavu při 
kožních nemocech, snížení 
krevního t laku,  snížení 
tuhosti kloubů, posílení kar-
diovaskulárního systému, 
úleva od svalových křečí, 
uvolnění stresu a prospěšný 
vliv při hubnutí.

Lucie KANDRÁČOVÁ
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Za kolik rekonstruovat Národní dům?
Už při koupi v roce 2007 bylo jasné, že Národní dům 
ve Starém Bohumíně, pro místní »Pod zeleným«, nutně 
potřebuje generální rekonstrukci – bylo to ostatně 
součástí slibů radnice o dostavbě domů kolem náměstí 
a jeho celkové rekonstrukci.

Centrum Starého Bohumí-
na si nesporně zaslouží nový 
impuls do života, neboť je 
škoda, pokud by tato histo-
rická část Bohumína nadále 
sloužila jen pro bydlení, záři-
jový odpust, točnu autobusů 
a vzpomínala na slávu za-
šlých časů. I po šesti letech 
ale budova dále chátrá, ná-
městí na svou rekonstrukci 
stále čeká a dostavba domů 
v jeho jižní části se odkládá 
na neurčito – co s tím? 

V anketách znělo jedno-
značně: ano, rekonstruovat 
– ale za kolik? Projektanti 
s vedením radnice připravili 
ambiciózní projekt na rekon-
strukci Národního domu i se 
zajímavou vizualizací mož-
n é h o  b u d o u c í h o  s t a v u 
a vnitřního členění budovy 
včetně interiérů. Šli už do-

konce tak daleko, že řešili 
i veškeré budoucí vnitřní vy-
bavení, včetně  koberců , 
lustrů, záclon, židlí, postelí 
i zařízení kuchyně… Nikde se 
ale nedočteme, jaké jsou 
předpokládané personální či 
celkové provozní náklady 
této budovy, jejíž fasádu ne-
půjde zateplit…Kolik tedy 
budeme doplácet na provoz?

Projektanti odhadují, že 
cena za rekonstrukci může 
činit až 81 milionů Kč bez 
DPH; radnice doufá, že se jí 
podaří vysoutěžit cenu do 70 
milionů Kč bez DPH s tím, že 
by si vzala úvěr 57 milionů 
Kč. Jiný projekt ale neexistu-
je, nemáme jiné varianty ani 
alternativy, takže otázka zní: 
rekonstruovat jen podle jedi-
ného návrhu a s jediným roz-
počtem, nebo nic?

Pravda, město i takový 
úvěr »ustojí«, dokonce i teh-
dy, když si současně vezme 
55milionový úvěr na rekon-
strukci paneláků  a další 
40milionový úvěr na novou 
sportovní halu za parkem; 
ale opravdu není možné 
Národní dům zrekonstruovat 
za podstatně méně peněz, 
s méně honosným interié-
rem a hlavně s hledáním 
možných dotací či spolufi-
nancováním budoucími ná-
jemci? Z onoho 57milionové-
ho úvěru se budou totiž 
platit řadu let splátky téměř 
6 milionů Kč ročně – přitom 
se v městském rozpočtu hle-
dalo 190 tisíc na ozdravné 
pobyty dětí, 240 tisíc na se-
nior taxi, 1 milion na podpo-
ru kultury, 2,6 milionu na 
podporu sportu, 5,9 milionu 
pro Centrum sociálních slu-
žeb, 10,9 milionu Kč pro K3, 
12 milionů pro nemocnici, 15 
a 10 milionů pro Bospor… 
město přitom již 4 roky od-
kládá rozhodnutí o převzetí 

Domova Jistoty od kraje, ku-
podivu právě z důvodu, že se 
obává značných nákladů na 
jeho provoz, které už v roce 
2008 činily 25 milionů Kč… 

Za sebe říkám, že rekon-
struovat tuto kdysi výstavní 
historickou budovu určitě 
ano (včera bylo pozdě), ale 
s poloviční maximální cenou 
a s aktivním hledáním bu-
doucích nájemců, ať  nás 
v blízké době nestraší sice 
hezký, ale předražený a prázd- 
ný dům duchů… A váš názor?

David MARYŠKA, 
zastupitel za ODS 

Jedna z navrhovaných variant 
úpravy interiéru Národního domu.

Děkuji všem zodpovědným obča-

nům – voličům v historicky první 

přímé volbě prezidenta republiky.

Miloš Zeman i jeho příznivci vyhráli 
a stejně jako všichni, kdo nemají rádi 
Karla Schwarzenberga, se mohou rado-
vat. V řeči čísel je celkový poměr vítězů 
k poraženým 54,8 % pro Miloše Zemana 
a 45,19 % pro Karla Schwarzenberga. Pro 
naše město jsou možná výstižnější jiná 
čísla - 6 892 k 2 210 nebo taky 75,71 % 
k 24,28 % a světe div se! Voliči v Bohumí-
ně mnohem více než v jiných městech 
a obcích naší země demokratickou volbou 
pomohli Miloši Zemanovi otevřít brány 
Pražského hradu. Ne všichni – nás 
s opačným názorem je v Bohumíně 2 210.

Někdo se z volebního výsledku upřím-
ně těší a raduje, někdo je tiše smutný 
– jako já. Jestli se někdo ptá, proč ten 
smutek, pak odpověď zní: tak, jako má 

Poděkování a také trochu zamyšlení nad tím, jak jsme v Bohumíně volili prezidenta

každá volba své vítěze a své poražené, 
tak má i svá pravidla. A to je potíž, která 
mne trápí. Vedení kampaně ve stylu 
neváhejme zalhat vždy, když se nám 
to hodí, evokuje stav, kdy lež se stává 
normou, kdy není třeba brát ohledy na 
morálku, slušnost a poctivost. Ve stylu 
Machiavelliho „účel světí prostředky“. 
Bez špetky sebekritiky, s totální neschop- 
ností sebereflexe, s množstvím účelo-
vých lží a pomluv. To vše mne trápí 
a ještě je tady něco, co mi vyloženě 

vadí… Milošem Zemanem tolik zapíraný 
pan Miroslav Šlouf rozdávající úsměvy 
a rady při oslavách ve volebním štábu.

Věřím, že nás všech 2 210 zůstane vždy 
na straně pravdy, slušnosti a férového 
přístupu ve všech oborech lidské čin-
nosti. Bez ohledu koho a do jaké funkce 
budeme volit. Bez ohledu na to, jestli na 
volebním lístku bude Roithová, Schwar-
zenberg, Fischer nebo Franz.

Rád bych požádal jednotlivce a skupi-
ny lidí, které spojila tato prezidentská 
volba, aby osobně napnuli síly ke kon-
krétním činnostem směřujícím ke kulti-

PREZIDENTSKÁ VOLBA
vaci politického prostředí. Aby se ve větší 
míře zapojili do občanského života a usi-
lovali o dodržování zákonů této země. 

Ještě jednou děkuji všem voličům 
za jejich podporua dovolím si citovat 
Karla Schwarzenberga a jeho bezpro-
střední reakci po ukončení voleb:

„Přes tento jasný výsledek všem voli-
čům, kteří v tom studeném počasí přišli 
volit, vám musím vyjádřit svou úctu 
a díky. Děkuji mnohokrát a uvidíme se 
v lepším čase.“

Tomáš FODOR, předseda 

místní organizace TOP 09 Z
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MO ČSSD v Bohumíně děkuje všem 
občanům  za podporu Jiřího Dienstbiera 
v prvním kole prezidentských voleb, 
ale také za podporu Miloše Zemana 
ve druhém kole. 

Miloš Zeman byl v Bohumí-
ně dvakrát zvolen na sjezdu 
ČSSD předsedou strany (1995 
a 1997) a je dlouhodobým 
příznivcem vedení města Bo-
humína. Byl zde také v době 
povodní v roce 1997 a ještě 
mnohokrát jako předseda 
vlády. Po Masarykovi a Vác-
lavu Klausovi tak existuje 
naděje, že další prezident by 
mohl navštívit naše město. 

V Bohumíně  a v celém 
okrese Karviná byla podpora 
Miloše Zemana jednoznač-
ná. Není se co divit. Pan mi-
nistr Schwarzenberg sice 
"sympaticky žvatlal a byl ta-
kový milý a vtipný", jak mi 

řekli jeho  mladí voliči z Prahy, 
ale nějak rychle se přestal 
hlásit ke všemu, co provádě-
la tato vláda a zejména TOP 
09. Najednou neměl nic spo-
lečného s Kalouskovými zvý-
šenými daněmi, s církevními 
restitucemi za miliardy ko-
run, s exministrem Drábkem 
a jeho obviněným náměst-
kem Šiškou, ani s amnestií, 
kterou v první chvíli neod-
soudil. Přesto je jeho výsle-
dek, zejména v Praze, obdi-
vuhodný. Pražané buď rychle 
zapomínají, nebo si většinově 
žijí mnohem lépe, než ostat-
ní obyvatelé v celé naší 
republice. 

Současně si dovolujeme 
vyzvat naše spoluobčany, 
kteří by měli zájem vstoupit 
do místní organizace ČSSD 
a zapojit se do práce pro 
město, ať se obrátí na Igora 
Bruzla,  596 092 141 nebo 
Dagmar Procházkovou, 
 596 092 161. 

Petr VÍCHA, MO ČSSD

Nově zvolený prezident Miloš Zeman 
je velkým příznivcem Bohumína.

Poděkování voličům za podporu

Dvě medaile Jakuba Gryce z rakouského Lince
Bohumínští reprezentanti se 19. a 20. ledna zúčastnili 
23. ročníku McDonalds Mehrlagencupu v plavání. 
Prestižní klání v rakouském Linci bývá tradičně dosta-
veníčkem mládežnické plavecké špičky střední Evropy. 

O úrovni závodů dostatečně 
hovoří fakt, že mezi bývalými 
účastníky závodů nalezneme 
například rakouské souro-
zence Jukičovy. Starší Mirna 
vlastní bronzovou olympij-
skou medaili z Pekingu, její 
bratr Dinko si pro změnu 
loni z Londýna dovezl čtvrté 
místo. Z českých účastníků 
se výrazně do historie závodů 
zapsala doposud nepřekona-
ným rekordem na trati 100 
metrů znak Yvetta Hlaváčová.

Letos se do Lince sjelo na 
400 plavců ze sedmi států 
Evropy a dokonce z dalekého 
Uzbekistánu. V konkurenci 
budoucích hvězd se neztrati-
li, především díky Jakubu 
Grycovi, ani bohumínští 
plavci. Jakub v úvodní zna-
kové stovce dohmátl v kate-
gorii jedenáctiletého žactva 
na skvělém třetím místě. Pro 
zajímavost, vítězný Maďar 
Gabor Zombori překonal 
časem 1:13,16 letitý rekord 
mítinku, který měl do té 

doby v držení už zmiňovaný 
Dinko Jukič. Jelikož Jakub 
proměnil tři následující star-
ty v šesté, sedmé a čtvrté 
místo, kvalifi koval se do fi ná-
le mítinku, které proběhlo na 
trati 100 metrů polohově. 
V něm ve zlepšeném osob-
ním rekordu vybojoval, 
i přes pokračující zdravotní 
obtíže, fantastické druhé 
místo.

Vedle Jakuba dosáhly veli-
ce hodnotných umístění do 
desátého místa ještě dvanác-
tiletá Karolína Pifková a také 
nadějně se jevící jedenáctile-
tá Anežka Malcharová.

Všichni zbývající účastníci 
(Katka Skudříková, Hanka 

a 

a Zuzka Krpcovy, Klárka 
Kursová, Matěj Gryc, Tonda 
Prášek, Vítek Klich a Šimon 
Vícha) své starty na tomto 
prestižním klání evropských 
plavců proměnili v osobní 
rekordy a důležité zkušenos-
ti pro své kariéry.

Celá výprava by se jen 
stěží mohla uskutečnit bez 
pomoci obětavých rodičů 
Pavla Pifky a Libora Gryce 
a rovněž fi nančního přispění 
Rady města Bohumína.

Adrian KUDER, 
Plavecký klub Bohumín

BLAHOPŘEJEME

K jedné vstupence druhá zdarma

Aquacentrum Bohumín připravilo pro návštěvníky 
v týdnu jarních prázdnin zajímavou akci. Od pondělí 11. 
do neděle 17. února získají za cenu jednoho plného vstup-
ného pro druhou osobu vstup na bazén zdarma. Během 
jarních prázdnin dojde také k rozšíření provozní doby. Od 
pondělí do čtvrtku odpadne polední přestávka a aquacen-
trum bude fungovat od 6 do 21 hodin. V pátek se brány 
plavečáku otevřou oproti standardu o dvě hodiny dříve, 
provozní doba bude od 10 do 21 hodin. Víkendový čas od 
8 do 21 hodin se nemění.  (red)

Začíná tenisová liga
Přátelé bílého sportu, 

zbystřete pozornost! Je tu už 
17. ročník oblíbené Bohu-
mínské tenisové ligy druž-
stev. Týmy se mohou přihlá-
sit prostřednictvím e-mailu 
sbogumski@seznam.cz nebo 
telefonicky na čísle  608 
884 891. Přihlášky do 17. 
ročníku amatérské soutěže je 
třeba podat nejpozději do 
konce března.  (red)

Nábor malých 

fotbalistů
FK Bohumín hledá 

chlapce od čtyř do dva-
nácti let do mládežnic-
kých kategorií. Kluci roč-
níků  2008 a 2009 se 
scházejí a trénují jednou 
týdně ,  ročníky 2006 
a 2007 dvakrát týdně. 
Kdo u fotbalového míče 
vytrvá, může se, podob-
ně jako starší chlapci 
ročníků 2001 až 2005, 
těšit  také na zápasy 
a turnaje. Více informací 
na čísle  605 149 346.

www.ddmbohumin.cz
www.fotbalbohumin.cz 

Školní platby 

bezhotovostně
Základní škola Čs. armády 

vyslyšela podněty rodičů 
a zavádí bezhotovostní plat-
by. Stravné, školné, úhrada 
za školní družinu. To vše bu-
dou moci rodiče žáků nově 
uhradit prostřednictvím svého 
bankovního účtu nastavením 
inkasa. Službu bezhotovostní 
úhrady mohou využívat kro-
mě rodičů také zaměstnanci 
školy a veřejnost, která si ku-
puje obědy ve školní jídelně. 
Podrobnosti včetně návodu 
najdou zájemci na webu ško-
ly www.zscsa.cz.  (luk)
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Relax u keramické pece
Nevšední zahradní keramikou 
se mohou až do 11. března kochat 
návštěvníci Salonu Maryška. 
Vystavuje tam Markéta Kubiková, 
umělecká keramička ze Záblatí, 
kde má v rodinném domku vlastní 
dílnu a malý obchůdek.

Keramice se Markéta Kubiková věnuje 
od dětství. Vystudovala umělecko-prů-
myslovou školu, po čase si pořídila pec 
a začala tvořit. „Momentálně jsem na 
mateřské, takže pracuji převážně 
v noci. Je to pro mě úžasné odreagování 
od každodenních starostí,“ svěřila se 

Kubiková. Umělecká keramička se 
zabývá především výrobou zahradní 
keramiky z hrubé šamotové 
hlíny. Inspiraci pro svou 
tvorbu nachází všude 
kolem. Má ráda 
přírodní struktury 
a povrchy. Lidé si 
prý nejčastěji přejí 
přírodní a zvířecí 
motivy,  př ípadně 
andílky, kteří jsou vel-
kým hitem. „K barvení 
používám hlavně 
ox idy,  barví tka 
a engoby. V posled-

ní době jsem podlehla efektu tave-
ného skla. Glazury používám jen 

střídmě,“ prozradila Markéta. 
Výstavu její tvorby můžete v salonu 
vidět vždy v úterý a ve čtvrtek od 

15 do 18 hodin a v době konání 
kulturních akcí.  

Text a foto: Lukáš KANIA

INZERCE

Rozpad manželství 
nejvíce doléhá na děti

Manželství je umění. S tímto mottem, 
které odkazuje na fakt, že každé man-
želství je potřeba tvořit, bude ve valen-
týnském týdnu od 11. do 17. února pro-
bíhat letošní Národní týden manželství. 

Ve své psychologické praxi se často 
setkávám s dětmi z rozvrácených rodin. 
Řada z nich žije v domnění, že se rodiče 
rozešli kvůli nim. I když to není pravda, 
pocit viny někde uvnitř zůstává. Mnoho 
dětí také vyslovuje své největší přání – 
aby všichni členové rodiny žili zase 
pohromadě, aby nemuseli cestovat mezi 
maminkou a tatínkem. 

I statistické údaje jsou alarmující. 
V současnosti u nás každé druhé man-
želství končí rozvodem. Více než 40 
procent dětí se rodí mimo manželství. 
Kvůli rozvodům, kterých je každý rok 
více než 33 tisíc, přijde ročně o jednoho 
z rodičů přes 20 tisíc dětí. Výrazně na-
růstá soužití nesezdaných párů, přičemž 
četnost rozpadu těchto vztahů je mno-
hem vyšší než u manželství (se všemi 
negativními dopady na děti).

Děti potřebují fungující manželství. 
Potřebují pocit bezpečí a vědomí plno-
hodnotné rodiny, kde se všichni navzá-
jem podporují a jsou odhodláni spolu 
překonávat jakékoli překážky.

Viera KLISZOVÁ, psycholožka

Manželství je umění
V sobotu 16. února od 17 hodin se 

v Salonu Maryška na náměstí T. G. Ma-
saryka v rámci Národního týdne man-
želství uskuteční společenský večer při 
svíčkách s přednáškou. Přednášejícími 
jsou manželé Praisovi, kteří pracují 
v Centru pro rodinu a sociální péči v Os-
travě. Čekají vás i soutěže o krásné ceny 
a také malé občerstvení. Vstupné je 
dobrovolné. Křesťanský sbor Bohumín



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

Čas běží a 4. února 
už to byly 2 roky, 
kdy nás navždy 

opustil náš milovaný 
manžel, tatínek 

a dědeček 
pan Miroslav 

MACURA.
Zároveň 24. března 

vzpomeneme jeho nedožité 66. 
narozeniny. V srdcích je stále s námi, 

nezapomeneme.
Manželka Zdeňka, dcery Mirka 

a Iveta s rodinou.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti 
mohli přát, jen kytičku na hrob 

dáme a budeme vzpomínat.

10. února by se dožil 
70 let náš milovaný 

manžel, otec, 
dědeček, tchán, 

bratr a strýc 

pan Jan BOCHENEK.
Zároveň jsme si 16. ledna připomněli 

1. smutné výročí jeho úmrtí.

S úctou a láskou vzpomínají manželka 
a celá rodina.

Čas plyne, ale vzpomínky na tebe 
v našich srdcích stále zůstanou.

1. února jsme 
vzpomněli 6. smutné 
výročí úmrtí mého 
manžela, našeho 
tatínka, tchána, 

dědečka 
a pradědečka 

pana Jana KLEPACZE.
14. ledna jsme si připomněli jeho 

nedožité 74. narozeniny. 
S láskou vzpomíná a nikdy 

nezapomene manželka Věra s rodinou.

Kdo tě znal, ten si vzpomene. 
Kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

15. února 
si připomeneme 

nedožité 
70. narozeniny 

milované maminky, 
babičky, sestry, tety 

a kamarádky 

paní Jiřinky HOLINKOVÉ, 
rozené Havlíkové.

S láskou a úctou vzpomínají 
dcery Lenka a Ivana s rodinami.

Maminky neumírají, 
maminky jen spí, 

aby žily v myšlenkách a srdcích 
dětí a blízkých.

16. února 
vzpomeneme 
nedožité 65. 

narozeniny naší 
drahé maminky, 

babičky a prababičky

paní Danuše ŠAFRÁNKOVÉ 
z Bohumína.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou 
dcery Monika, Andrea, Jarka, Lenka, 

Petra, Jana s rodinami a manžel.

6. února 
jsme vzpomněli 
druhé smutné 
výročí úmrtí 

pana 
Michala 

KAROLIHO.

•
S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Anna 
s rodinou.

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ

Děkujeme rodině, 
přátelům, známým 

a sousedům, kteří se 
přišli naposledy 

rozloučit 4. ledna 
ve Vrbici v kostele 

sv. Kateřiny 

s panem 
Miloslavem HANUSKEM,

za projevenou soustrast 
a květinové dary. 
Manželka Helena, 

synové Miloslav a Petr s rodinami.

Vše na čas umírá, 

jen stopy tvé lásky zůstávají..

19. února 
si připomeneme 

nedožité 100. 
narozeniny našeho 

milovaného tatínka, 
dědečka 

a pradědečka

pana Aloise KUBÍKA.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou 
syn Alois a dcera Ilona s rodinami.

9. února 
tomu bude 5 let, 

kdy nás 
náhle opustila 

naše manželka, 
matka, babička 

paní Jana 
ZÁGOROVÁ 

ze Starého Bohumína.


S láskou a úctou vzpomíná manžel, 

syn a dcera s rodinami.

VZPOMÍNKY

Ať ti těch vzpomínek stále jen 
přibývá, ve zdraví, v radosti 

život ti ubíhá. 
Do stovky chybí ti malinký kus, 
tak to tu s námi vydržet zkus!

7. února 
oslaví své krásné 

jubileum 
90 let

paní Věra ŠRAJBROVÁ 
ze Skřečoně.

Srdečně blahopřejí synové Tomáš, 
Leo, Milan a dcera Irena 

s rodinami.

12. února oslaví 
své krásné 

jubileum 90 let

pan Bohumil 
TOMICA.
Železničář tělem i duší, 

ať mu srdíčko dlouho buší. 
Doktorům se vyhýbej, života si 
užívej, ať se stovečky dožiješ.

To ti přeje celá rodina, 
manželka Wanda, dcera Renáta 
s manželem Jiřím, vnuci Kamil 
s rodinou a vnučkou Nikolkou 

a Tomáš s Denisou.

BLAHOPŘÁNÍ

 PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS: 800 Kč

  PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ: 

JIŽ OD 3.500 Kč

STUDIO VLASY–VLASY 

Tel.: 776 200 831  www.vlasyvlasy.cz

AKCE

Řešení křížovky z minulého čísla: Benjamin 
Franklin, americký státník, přírodovědec a spisovatel: "Věřitelé 
mají lepší paměť než dlužníci." 

Informace o podmínkách inzerce v Oku 
najdete na www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.
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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 stavební po-

zemek v Dolní Lutyni. 
Velikost 1006 m2. RK nevo-
lat. Cena 390.000 Kč.  
603 382 889.
● Pronajmu garsonku 

v Tovární ul.  739 474 105.
●  Pronajmu byt 1+1 

(36,57 m2) v Mírové ul., Bo-
humín, nájem 4500 + el. 
a plyn.  739 386 006. 
E-mail: eva.kostel@post.cz.

● Pronajmu 1+1 v RD 
v Nové Vsi, jen solid. zájem-
ci, 1–2 os.  603 844 693.
● Pronajmu nebo pro-

dám 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.

● Nabízím pronájem 
podkrovního bytu, lokali-
ta Starý Bohumín, v případě 
zájmu mne kontaktujte na 
 732 989 942.

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

● Pronajmu nebytové 
prostory v Čáslavské ul. 
243, vedle cykloservisu Apo-
llo, 60 m2.  604 263 243.

RŮZNÉ

● Prodám starší klavír. 
Levně.  725 725 628. 

SLUŽBY

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

● Čištění koberců, se-
dacích souprav, interié-
ru automobilu namokro 
technikou Kärcher, půjčovna 
strojů.  724 088 643.

● NEPEČTE-NAPEČU 
VÁM! Cukroví, dorty, po 
celý rok. Super kvalita i cena. 
 737 856 868.

INZERCE

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.

JEDINEČNÁ NABÍDKA
Výprodej skladových zásob dveří 

šíře 60, 70, 90 cm  
od 400 - 800 Kč s DPH

materiál PC s DPH MJ

profil CD 15,50 bm

profil  UD 10,50 bm

SDK bílá 12,5 RB/ks 118,00 ks

SDK zelená 12,5 RBI/ks 193,00 ks

šroub TN 25/1000ks 103,00 bal

rokoplast 5kg  154,99 ks

propan butan 2kg 80,99 ks

propan butan 10kg 341,00 ks

NOVĚ 
CENY 

PROPAN 
BUTANU

Nábytek ELI
AŽ 75% SLEVY 

NA KOŽENÉ SEDACÍ 
SOUPRAVY

Tel. 776 575 150
Jana Palacha 1220

(vedle rondelu u skřečoňského mostu)

OTEVŘENO: 9.00 – 17.00
www.eli-nabytek.cz

PRODÁM DVĚ VILY - I JEDNOTLIVĚ - CENA 3,5 mil. Kč 
za DŮM  15 min. do Ostravy-Poruby, 5 min. na hranici s Pol-
skem  Vhodné jako sídlo fi rmy, byty, školící středisko  Více na 
adrese www.domyvbohumine.cz  Kontakt na majitele 
 775 298 999  PŘÍMÝ PRODEJ = VÝHODNÁ KOUPĚ
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"Dědo", ptá se vnuk, který se chystá poprve na silvestrovskou oslavu, "co je to abstinent?" -"No, to je člověk, který má buď … (viz tajenka)!" Pomůcka: a ado, Ascha, atar, koma, Lo, Ole, ORD. 

Autor: 
Jan Šula
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Poděkování za péči
Chci poděkovat primáři chirurgického oddělení Bohumín-

ské městské nemocnice Tomášovi Sobalíkovi a celému jeho 
týmu za kvalitně a odborně provedenou operaci mé zlomené 
nohy a následnou vzornou pooperační péči. Personál chirurgie 
a chirurgické ambulance byl vždy vstřícný a pořád dobře 
naladěný. Děkuji.  Radek BACÍK

Rehabilitační služby BMN 
Rehabilitační oddělení Bohumínské městské 
nemocnice (BMN) poskytuje komplexní 
léčebnou rehabilitaci pro děti a dospělé.

Tyto služby zahrnují léčebný 
tělocvik, jehož součástí je 
individuální cvičení, mobi-
lizační a měkké techniky, 
refl exní masáž, mechanote-
rapie a ergoterapie.

U specifických skupin 
onemocnění, například neu-
rologických, se aplikují spe-
ciální terapeutické metodiky. 
U dětí se využívá metoda 
Vojtova a Bobathova. Jako 
součást léčby sterility použí-
váme cvičení dle Mojžíšové, 
u  c é v n í c h  o n e m o c něn í 
a lymfatických otoků pak 
manuální lymfodrenáž.

Součástí léčby je zároveň 
fyzikální terapie aplikovaná 
formou elektroléčebných 
a vodoléčebných procedur či 
cvičení v bazénu.

Pacienty k léčbě přijímáme 
a objednáváme na základě 
žádanky vystavené praktic-
kým lékařem nebo odbor-

ným lékařem (neurolog, or-
toped a podobně) a s platným 
průkazem pojištěnce.

KONTAKTY
●  Nemocnice

MUDr. Martin Žiak, 
 596 096 221; 
Pondělí–pátek, 
7–14.30 hodin 

●  Poliklinika
MUDr. Alena Sieberová, 
 596 096 229; 
Pondělí–pátek, 
7–14.30 hodin

Jana SEDLÁČKOVÁ, 
vedoucí fyzioterapeut BMN

Péče na špičkové úrovni
Každý z nás dříve či později vyhledá lékařskou pomoc, 
navštíví ambulance, pobude v nemocnici. Bývají to ty 
méně příjemné chvíle a často na ně nevzpomínáme 
rádi. Existují ale výjimky.

Počátkem roku jsem strá-
vila týden na gynekologic-
kém oddělení v Bohumínské 
městské nemocnici. Byla 
jsem velmi mile překvapená 
ochotou a chováním všech 
sestřiček, vysokou odbornou 
úrovní lékařů a jejich přístu-
pem k pacientovi. Veškeré 
chystané zákroky se mnou 
můj operatér, doktor Petr 
Langer, předem detailně 
probral a vysvětlil. I po ope-
raci mi byla věnována opravdu 
špičková péče. Pacient si na 
takovém oddělení vůbec 

nepřipadá jako v klasické ne-
mocnici. Na celém oddělení 
panuje příjemná rodinná 
atmosféra.

Považuji tedy za svou po-
vinnost poděkovat a přede-
vším upozornit na takto per-
fektně fungující zdravotnické 
zařízení. Věřím, že se i v dal-
ších letech najdou v rozpočtu 
města finance pro udržení 
nemocnice v provozu, a bude 
tak zajištěna kvalitní zdra-
votnická péče pro pacienty 
z Bohumína a okolí.

Věra SIKOROVÁ, Rychvald
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KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Výtvarné dílny:

 ● BAREVNÉ JARNÍ PRÁZDNINY. 11.2. až 15.2. 
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin knihovna Nový 
Bohumín, 11.2. ve 13 hodin Záblatí, 11.2. a 14.2. ve 
13 hodin Skřečoň, 12.2. a 15.2. ve 13 hodin Starý 
Bohumín.

 ● 11.2. - 15.2. od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin 
VALENTÝNSKÁ PLACKA. Výroba odznáčků - 15 Kč/ks.

 ● 18.2. - 22.2. od 13 do 17 hodin (mimo středu) 
MAŠKARNÍ KLOBOUKY. Výroba klobouků.

 ● 21.2. v 9.30 hodin BOBEŠ V KNIHOVNĚ. Výrobky 
na téma »ZOO plné zvířátek«.

VÝSTAVY

 ● Do 1.3. KVĚT V KONTUŘE. Výstava maleb Marcely 
Losové, dům U Rytíře ve Starém Bohumíně, úterý 
a pátek od 15 do 18, v neděli od 14 do 17 hodin.

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

BESEDY

 ● 19.2. v 17 hodin LÁSKA A PARTNERSTVÍ. Petra 
Jarošová o lásce a partnerství z pohledu buddhismu. 
Přednášková místnost knihovny, 30 Kč.

DIVADLO

 ● 18.2. v 19 hodin DRCLA LOKTEM VO KREDENC. 
Retrokomedie z prostředí socialistického mlékárenské-
ho závodu, hraje divadla KVAS Karviná. Sál kina, 80 Kč.

 ● 24.2. v 10 hodin SŮL NAD ZLATO. Zpracování 
klasické pohádky pro děti, hraje Lidové divadlo při 
MIKS Krnov. Sál kina, 60 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN      

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

 ● 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. Animovaný 
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.

 ● 10.2. v 10 hodin LEGENDÁRNÍ PARTA. Animovaný 
film USA (Dobrodružný / Pro děti), 2012, 3D, 
dabing, 97 minut, 130 Kč.

 ● 13.2. v 9 hodin PROBUDÍM SE VČERA. Film Čes-
ko (Komedie), 2011, přístupný, 120 minut, 50 Kč 
(FK pro seniory).

 ● 14.2., 15.2. a 16.2. v 19 hodin NÁDHERNÉ 
BYTOSTI. Film USA (Mysteriózní), 2013, titulky, 
přístupný od 12 let, 123 minut, 100 Kč.

 ● 17.2. v 19 hodin AVATAR. Film USA, Velká Británie 
(Sci-fi ), 2009, 3D, dabing, přístupný, 162 minut, 100 Kč.

 ● 21.2. v 19 hodin HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA. 
Film USA, Nový Zéland (Fantasy), 2012, 3D, dabing, 
přístupný, 164 minut, 120 Kč.

 ● 22.2. v 19 hodin 30 MINUT PO PŮLNOCI / ZERO 
DARK THIRTY. Film USA (Špionážní / Akční), 2012, 
titulky, 157 minut, 100 Kč.

SALON MARYŠKA

nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz,  776 577 722

 ● 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.

 ● 8.2., 15.2. a 22.2. v 18 hodin KURZY ALFA. Kurzy 
o křesťanské víře, pořádá Farní sbor Slezské církve 
evang. a. v.

 ● 11.2., 18.2. a 25.2. v 16 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. 
Nová série cyklu cvičení pro seniory a méně pohyb-
livé cvičence pod vedením Aničky Balcárkové.

 ● 12.2. a 26.2. v 18 hodin O ZDRAVÍ. Cyklus poví-
dání o zdraví Jarmily Bazalové, vstup zdarma.

 ● 14.2. v 17 hodin VYZNÁNÍ. Křest nové sbírky 
bohumínské básnířky Dagmar Čížové. 

 ● 16.2. v 17 hodin MANŽELSTVÍ JE UMĚNÍ. Poho-
dový podvečer, beseda s psychologem, hrátky. 
Pořádá Křesťanský sbor Bohumín.

 ● 18.2. a 25.2. v 18 hodin SPONTÁNNÍ TANEC. 
Součástí hodiny je i meditace. Jeden vstup 75 Kč, 
parmanentka na 10 lekcí 650 Kč.

 ● 27.2. od 9 hodin MĚSTSKÉ KOLO V RECITACI. 
Další ročník žákovské soutěže, pořádá DDM Fontána.

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ

slunerc.webnode.cz, rcslune@centrum.cz 

 604 999 147

 ● Každou středu v 16 hodin SEMINÁŘE PRO TĚ-
HOTNÉ MAMINKY. Manipulace s miminkem, kojení 
a krmení, vývoj miminka 

 ● 20.2. ŠÁTKOVÁNÍ. Jedinečný způsob, jak přenášet 
miminko, který znaly již naše babičky. Na telefonic-
kou objednávku.

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@almamater.cz

 608 608 955, 608 975 161

Na všechny akce je nutná rezervace.

 ● 14.2. v 17.30 hodin JARNÍ ÚKLID VLASTNÍHO 
TĚLA. Beseda na téma diet a zdravého životního stylu.

 ● 15.2. v 17 hodin DÁMY HRAJÍ DÁMU a jsou 
aktivní v aktivitách.

 ● 22.2. VÝKLAD KARET S VĚRKOU. Výklad probíhá 
celý den, hodina na osobu. 

 ● 20.2. v 18 hodin JAK BÝT ŠŤASTNÝ! Praktické tech-
niky - jak meditovat, být zdravý, mít spokojené vztahy.

SENIOR KLUB 

Klubovna v Okružní ulici je pro veřejnost 

otevřená denně od 13.30 do 17 hodin. 

605 252 639, 721 828 610

 ● 12.2. ve 14 hodin PUZZLIÁDA. Soutěž ve skládání 
puzzlí, klubovna.

 ● 13.2. LA TRAVIATA. Verdiho opera v Divadle 
A. Dvořáka. Odjezd od radnice v 17.30 hodin (před-
stavení začíná v 18.30 hodin).

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

 ● 21.2. ZA OPONOU DIVADLA A. DVOŘÁKA. 
Exkurze do zákulisí ostravského divadla, sraz 
v nádražní hale, vlak odjíždí ve 12.19 hodin.

 ● 26.2. ve 14 hodin HÁČKUJEME VELIKONOČNÍ 
KUŘÁTKA. Klubovna.

SPORT

 ● 10.2. v 9 hodin VIKTORIE BOHUMÍN "B"- SLO-
VAN HAVÍŘOV "C". Šachy, okresní přebor, Viktorie 
Starý Bohumín.

 ● 10.2. v 10 hodin BOHUMÍN A OKOLÍ. Seriál zim-
ních cykloturistických výletů, Odjezd z náměstí 
T. G. Masaryka.

LEDNÍ HOKEJ - krajský přebor mužů, zimní 
stadion.

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

 ● 23.02. v 17 hodin BOHUMÍN - HORNÍ BENEŠOV.

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

O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH:

pondělí až čtvrtek:  6 – 21 hodin

pátek:  10 – 21 hodin

víkendy a svátky:  8 – 21 hodin 

PRÁZDNINOVÁ AKCE od 11.2.do17.2.: 

Za cenu jednoho plného vstupného vstup 

pro druhou osobu 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 7. DO 27. ÚNORA 

É 
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Start: 21. ledna, 
19.00 hodin, 

Bohumín. Martin 
Chodúr vydal 

nové album 
a koncertní šňůru 

k jeho propa-
gaci zahájil 

v kině K3. 
Zpěvák 
publiku 

naservíro-
val hodinu 

a půl skvělé 
muziky.

V Bohumíně od- 
startovalo Jet Set 
Caffe Tour k no-

vému CD »Manifest«, jehož název má 
hlubší význam. Deska totiž odráží Marti-

nův názor na hudební showbyznys. 
Také po hudební stránce se vymyká 
podbízivým módním trendům a díky 
tomu oslovuje posluchače napříč gene-
racemi. Do hlediště bohumínského kina 
tak usedli teenageři, které si Martin zís-
kal v pěvecké soutěži SuperStar, ale 

i vrstevníci jejich tatínků a dědečků. 
Ostravský zpěvák si pro ně připravil své 
osvědčené hity, ale i horké noviny z prá-
vě vydané desky. A posluchače svým 
repertoárem očividně oslovil. Na závěr 
vystoupení jej odměnili »standing ova-
tion«, tedy potleskem ve stoje.  (erh)

Martin Chodúr

Bohumín na dobových pohlednicích (3)
Zurčící fontána, altán, záhony s exotickými květy, 
upravené chodníky. A uprostřed toho všeho honosná 
secesní vila. Vyrostla v roce 1896 současně se 
zahájením výstavby Drátoven a byla určena právě 
jejich prvnímu řediteli. Tím byl Willy Schmitz, proto 
i vila nesla jeho jméno. 

Na kolorované pohlednici z počátku 20. století jsou 
hned dvě dominanty. Kromě Vily Schmitz je zde zachycen 
i o rok mladší Drátovenský hotel. V jeho přízemí byla 
vyhledávaná Hütten restauration neboli Hutnická restau-
race. Za vilou je na snímku zachycen i jeden dům z kolonie 
Anna Keil, která byla stejně jako hotel postavena roku 
1897. „Zajímavostí je, že vila patří do 
katastru Pudlova, zatímco hotel 
už spadá pod Nový Bohumín,“ 
upozornil amatérský histo-
rik Eduard Beneš.

I když je to k nevíře, 
hotel i vila se zachovaly 
do dnešních dnů. Je-
jich původní majitelé 
by je ale stěží poznali. 
Zejména Vilu Schmitz 
dnes dokážou identifi ko-
vat jen zasvěcenci. Na 
omšelém domě už po seces-
ní kráse není ani památky. 
A v kdysi reprezentativním interié-
ru, kde se s direktorem Drátoven scházela 
místní honorace, nyní vzniká ubytovna pro klientelu ze 
zcela opačného konce společenského žebříčku. Hotelu 
z původní podoby zůstalo o něco více.  (tch)
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Foto: Pavel Čempěl

Martin Chodúr přezdívaný »ostravský Tom Jones« s kapelou Mach 5 v Bohumíně. 
Foto: Radana Vozňáková


