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Nekonečný boj s hazardem
Bohumín má od roku 2005 obecně závaznou vyhlášku o veřejně přístupných místech, 
na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno. Vyhláška byla 
a je zaměřena na potírání hazardu a s tím spojených negativních dopadů na občany 
našeho města. I přes její dlouholetou existenci Ministerstvo fi nancí v roce 2010  
protiprávně povolilo 223 videoterminálů na území města.

Město v minulosti mnoho-
krát vyslovilo nesouhlas 
s umístěním těchto přístrojů 
a podalo na Ministerstvo fi nan-
cí žaloby a podněty ke zrušení 
těchto terminálů. V roce 2011 
došlo díky legislativní změně 
k výraznému poklesu počtu 
přístrojů na 137. Provozovatelé 
totiž museli začít městu platit 
místní poplatek za povolené 
přístroje, nikoli za provozované, 
a tak si v rámci úspor dobro-

volně některá 
nevyužitá po-
volení zrušili. 
Vláda v roce 2011 schválila 
přechodné tříleté období, které 
platí do konce letošního roku. 
Během něj musí obce strpět 
tyto moderní hrací automaty 
i v místech, kde jejich provoz 
obecně závazná vyhláška 
obce zakazuje. 

Ústavní soud však ve stej-
ném roce dal za pravdu obcím 

a doporučil 
Ministerstvu 
financí, aby 

zrušil všechna povolení vy-
daná v rozporu s obsahem 
obecně závazných vyhlášek. 
A co se od té doby stalo? 
Hraje se dál! Celková výše 
vsazených částek na termi-
nálech umístěných na území 
města za rok 2012 činila 121,5 
milionu a za leden až listo-
pad 2013 to bylo 133,9 mili-

onu. Celková výše vyplace-
ných výher z terminálů umís-
těných na území města za 
rok 2012 představovala 88,7 
milionu a za leden až listo-
pad 2013 97 milionů Kč. 
Ročně tak lidé v Bohumíně 
prohrají na automatech prů-
měrně 35 milionů korun. 
Aktuální počet videotermi-
nálů na území města je 111. 
Ministerstvo financí v roce 
2013 sice vydalo rozhodnutí 
o zrušení všech protiprávně 
umístěných hracích terminálů, 
avšak provozovatelé loterií 
využívají systému odvolání, 
vydaná rozhodnutí napadají 
a prodlužují si tak dobu 
jejich provozování. 

Eva GIECKOVÁ,

vedoucí fi nančního odboru

K VĚCI

vládne dítě přechod od bezstarostného hraní k soustředěné 
činnosti? Vydrží sedět spořádaně v lavici, umí zacházet 

s tužkou či perem, jdou mu barvy, čísla, dny v týdnu? Na většinu z těchto otázek se snaží 
odpovědět zápisy předškoláků do prvních tříd. V Bohumíně letos proběhly 28. a 29. 
ledna. Do škol k prvnímu seznámení dorazilo 257 dětí.  (Pokračování na str. 2)

Z
Fotostory 

Pavla 
Čempěla 
ze zápisů 
do 1. tříd  

najdete 
na straně 11.
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Sportu stále fandím z celého srdce
Stávající zastupitelstvo města 
má za sebou tři roky působnosti. 
Postupně oslovujeme jeho členy 
s dotazy, jak se jim daří práce 
v tomto vrcholném orgánu 
města. Arnošt Suchý je stálicí 
v bohumínském zastupitelstvu, 
a přestože nezaujímal čelní místo 
na kandidátní listině své volební 
strany, preferenční hlasy voličů 
mu v něm zajistily pozici. 

Patříte ke »služebně 

nejstarším« zastupitelům. 

Co pro vás práce v zastupi-

telstvu znamená?

Je to především čas, který 
musíte obětovat. Je to pěta-
dvacet let dlouhá cesta Bo-
humínem, zákony, vyhláška-
mi. Cesta s lidmi a pro lidi. 
Jsem členem KSČM. Máme 
svůj volební program a cíle, 
které mám na paměti při 
jednání zastupitelstva, na 
které se vždy poctivě připra-
vuji. Některé materiály jsou 
velmi obsáhlé. Například 
připravovaný územní plán 

budu studovat několik dnů, 
abych byl na jeho projedná-
vání připraven.

S občany jste v kontaktu, 

lidé vás znají a věří vám, 

což dokládá vaše opakované 

zvolení do zastupitelstva. 

S jakými požadavky 

či problémy se na vás 

nejčastěji obracejí?

Jsou to většinou díry v ces-
tách, chodnících, černé sklád-
ky, přerostlé stromy, keře 
zasahující  do chodníků 
a cest. Připomínky k cyklo-
stezkám, parkovištím, značení 
v dopravě, vybavení hřišť 

a tak dále. Vždy zajdu za pří-
slušným vedoucím odboru 
městského úřadu vyřídit 
konkrétní záležitost. Díky 
tomu je všechny osobně znám. 
Jsou to i připomínky k vyhláš 
kám, administrativě, vyúčto-
vání tepla služeb a podobně.

Jste předsedou bezpečnostní 

komise. Město má v této 

oblasti omezené možnosti, 

hlavní role zde patří 

republikové policii. Můžete 

jmenovat některé aktivity, 

které podle vás přispívají 

ke zvýšení bezpečnostní 

situace v Bohumíně?  

Nedovedu si představit 
Bohumín bez městské poli-
cie, která má omezenější 
pravomoci než Policie ČR, 
ale hraje důležitou roli pro 
bezpečnost nás obyvatel. 
Hlídky strážníků potkávám 
denně v ulicích, pult centra-
lizované ochrany chrání dů-
ležité objekty města i jiných 
organizací proti vykrádání 
především v noci. Technicky 
je stále kvalitnější kamerový 
systém, trvale monitoruje 

velkou část města. Strážníci 
plní nejen represivní funkci 
vůči porušovatelům zákonů 
a vyhlášek, ale jsou aktivní 
i v akcích v oblasti prevence 
kriminality. Ke snížení kri-
minality v našem městě by 
jistě přispělo významnou 
měrou snížení nezaměstna-
nosti, ale to je faktor, který 
neumím ovlivnit.

Je o vás známo, že máte 

kladný vztah ke sportování

všeho druhu. V minulosti 

jste byl také předsedou 

komise sportu, kterou 

zřizuje rada města. 

Je sportování váš relax?

Ke sportu jsem vždy měl 
a mám kladný vztah. S přibý-
vajícím věkem a problémy se 
zdravím jsem přešel od orga-
nizování akcí a aktivní účasti 
na nich k pasivnějšímu pojetí. 
Dlouhé procházky přírodou 
po okrajových částech Bohu-
mína jsou asi mým největším 
loňským výkonem. Sportu 
a sportovcům však stále fan-
dím z celého srdce.

Děkuji za rozhovor.  (red)

Zastupitelstvo 2010 – 2014: BILANCE PO POLOČASE

Zmatky u zápisů, rodiče si pletli školy
(Pokračování ze str. 1)

Školy podle údajů z mateřinek před-
pokládaly, že k zápisům dorazí méně 
dětí než loni, asi 250 (v roce 2013 jich 
bylo 263). Nakonec jich přišlo o něco 
více, takže čísla jsou srovnatelná s loň-
skými. Stejný je ale bohužel i počet 
rodičů, kteří žádají pro své děti odklad 
školní docházky. Letos jich bylo devět-
advacet, tedy více než desetina dětí 
u zápisů. „Pokud dítě není pro školní 
docházku zralé, je to odůvodněný krok. 
Mnohdy se však dospělí jen snaží svému 
potomkovi prodloužit bezstarostné dět-
ství,“ pokrčila rameny vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu Pavla Skoka-
nová. Přesný počet dětí, které do lavic 
usednou až příští rok, bude znám do 
konce května. O odkladech rozhoduje 
školní poradenské centrum a odborný 
lékař – pediatr nebo klinický psycholog.

Přestože jsou mnohá čísla z lednových 
zápisů srovnatelná s loňskými, jeden 
rozdíl tady je. A dost podstatný. Zápisy 
nedaly přesnou odpověď na to, kolik 

prvních tříd která škola vlastně otevře. 
Řada rodičů totiž nerespektovala »spá-
dovost«, příslušnost ke škole podle 
bydliště. Na nepřehledné situaci se po-
depsaly především romské a sociálně 
slabé rodiny z nově vzniklých ubytoven. 
K zápisům se sice spořádaně vypravily, 
ale ne na »své« školy. „Situací se ještě 
budeme zabývat. Musíme vyřešit 
spádovost a optimální rozložení dětí ve 
třídách,“ dodala Skokanová. Jisté tak 
podle ní pouze je, že velké školy v centru 
otevřou po prázdninách šest nebo sedm 
prvních tříd.

Co naopak pracovníky školství potě-
šilo, byla budoucnost malotřídek. 
Do Záblatí se přihlásilo devět dětí, do 
Starého Bohumína dokonce dvanáct. 
Tradice malých škol tak žije dál.

Lednový zápis budoucích prvňáčků 
proběhl i do loni otevřené soukromé 
školy, která působí v prostorách Bez-
ručovy školy. Žáci různých ročníků 
prvního stupně se zde vzdělávají Mon-
tessori metodou. Jde o alternativní 

způsob výuky pro školáky, který vyža-
duje jiný přístup. K zápisu tady dorazilo 
šest dětí. Dva z Bohumína, další z Ost-
ravy, Orlové, Havířova a Albrechtic.

Pavel ČEMPĚL

Zápisy 

do prvních tříd 2013

Základní škola u zápisu

ČSA   ...................................................... 68

Masarykova ......................................... 58

Beneše  ................................................. 44

Skřečoň  ................................................ 29

Bezručova  ............................................ 30

Záblatí  ....................................................  9

Starý Bohumín .................................... 12

Pudlov  ....................................................  7

CELKEM  ............................................. 257

Pozn.: Skutečný počet dětí, které budou 

školu od září navštěvovat, dodatečně ovlivní 

spádovost a odklady školní docházky.
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Sobota 1. února. První skupina 
dětí odjíždí do Metylovic na Frý-
decko-Místecku. Turnus tvoří 
osm chlapců a šest dívek.

 Foto: Pavel Čempěl

zájem, ale pojišťovna ho ne-
posvětila. Rodičům sděli-
la, že jejich potomek na 
tom není tak zle, aby mu-
sel na měsíc do sanatoria.

Pavel ČEMPĚL

Prominutí penále: Přes dvě třetiny úspěšných žádostí
Obyvatele městských bytů, kteří se dostali do skluzu s placením nájemného 
nebo služeb, už nemusí tolik děsit hrozba penále. Pro poplatky z prodlení 
platí od poloviny roku 2012 nové, smířlivější zásady. Mimo jiné mohou lidé 
v odůvodněných případech požádat o prominutí penále. Více než dvěma 
třetinám žádostí, které nájemníci za dobu platnosti zásad podali, město 
vyhovělo. 

Případ, kdy se člověk zpozdí s platbou 
za nájem nebo služby, může potkat ka-
ždého. I když svůj rest později uhradí, 
pořád je tady »trest« v podobě poplatků 
z prodlení. Aby zbytečně nepykali 
spořádaní nájemníci, kteří mají snahu 
pohledávky urovnat, schválili zastupitelé 
předloni nové podmínky pro prominutí 
poplatků z prodlení.

Žádost o prominutí penále si může 
podat nájemník, který už samotný dluh 
uhradil. Písemnou žádost s odůvodně-

ním vzniku dluhu podá na majetkovém 
odboru radnice, který o žádosti rozho-
duje. „Penále promíjíme v takové výši, 
kterou už žadatel zaplatil. Musí ale 
uhradit minimálně deset procent z vy-
počtených poplatků do tří měsíců od 
podání žádosti,“ uvedla Zuzana Hanu-
šová z majetkového odboru. Dodala, 
že od července 2012, kdy tato možnost 

existuje,  požádalo o odpuštění poplatků 
z prodlení jednačtyřicet lidí. Osmadva-
ceti žádostem odbor vyhověl, dvanáct 
nesplňovalo podmínky prominutí.

Pokud ale dlužník nezačne pohledáv-
ky splácet do třiceti dnů od doručení 
výzvy a neuhradí je do půl druhého 
roku, bude mu poplatek z prodlení 
dopočten v plné výši. Totéž platí, pokud 
nebude řádně plnit dohodnutý splátkový 
kalendář.

Město ke konci ledna evidovalo dluhy 
ze správy bytů bez sankcí ve výši 17,2 
milionu. Možnost prominutí penále se 
týká pouze nájemníků, kteří své resty 
splácejí dobrovolně. Na případy, kdy 
město dluh vymáhá soudně nebo už 
byla nařízena exekuce, se nevztahuje.

(tch)

AKTUÁLNĚ

Bohumínské děti vyrazily už počtvrté na ozdravné 
pobyty do lázní. Měsíční kúra je určená dětem, 
které trpí alergií, astmatem či obezitou. Ve srovnání 
s minulými roky je však obsazenost turnusů minimální. 
Je to velmi zvláštní, protože se letos poprvé za pobyt 
v léčebně nemusí nic platit. Ústavní soud totiž denní 
poplatek zrušil.

Město letos vypravilo do 
ozdravoven jen dva turnusy. 
Do Zlatých Hor na Jesenicku 
odjelo počátkem února osm- 
advacet dětí, do Metylovic na 
Frýdecko-Místecku pouze 
čtrnáct. Pobyt v sanatoriích 
tak absolvuje o polovinu 
méně dětí než loni. 

Projekt ozdravných pobytů 
před třemi lety připravilo 
město. Kvůli stoupajícímu 
počtu dětských alergiků 
a astmatiků v regionu sužo-
vaném exhalacemi. Vždy 
v zimě, kdy jsou smogové si-
tuace nejhorší, dětem zajistilo 
pobyt na čerstvém vzduchu 
s ozdravným programem. 
Bohumín pobyty také doto-
val. Hradil dopravu a dvě 
třetiny lázeňských poplatků, 
zbylou třetinu dopláceli rodiče.

Když Ustavní soud k 1. led-
nu 2014 zrušil stokorunové 
poplatky za lůžkovou péči 
v nemocnicích, vztahoval se 
verdikt i na lázně.  Letošní 
ozdravné pobyty jsou tedy 
pro rodiče dětí zcela zdarma. 
Také město hradí už jen do-
pravu. Proto je paradoxní, že 
této možnosti využije jen 

hrstka malých pacientů. Vy-
světlení se nabízí několik.

Co je nové, to táhne. Zprvu 
byla poptávka obrovská, ale 
letos projekt běží už počtvrté 
a je možné, že už se část zá-
jemců »nasytila«. Druhou 
možnou příčinou je měsíční 
absence dětí ve škole. I v lé-
čebně sice probíhá výuka, 
ale probíraná látka se nemusí 
shodovat s tou 
či onou školou. 
A je tu ještě 
jedno vysvětle-
ní, zřejmě nej-
pádnější. Poby-
tový poplatek 
sice odpadl, ale 
procedury  se 
platí stále. Hra-
dí je zdravotní 
pojišťovny, které 
také musí pobyt 
dítěte v ozdra-
vovně schvalovat. 
Zdá se ale, že také 
pojišťovny šetří 
a »přiškrtily ko-
houtky«. Město 
eviduje několik 
signálů od rodičů, 
kteří měli o turnus 
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Pobyty jsou zdarma, ale nával se nekoná
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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. Nádražní 
718, číslo bytu 7, kategorie 
II., 3. patro. Cihlová zástavba 
poblíž centra města, vlakové-
ho a autobusového nádraží 
a nákupního centra Billa, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 72,31 m2, 
celková plocha bytu 73,35 m2. 
Prohlídka 10.2. v 14.30–14.45 
hodin. Licitace se koná 10.2. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 
366, číslo bytu 4, kategorie 
I., 2. patro. Cihlový dům 
v nízké zástavbě v klidné čás-
ti města. V blízkosti parku, 
supermarketu, pošty a dět-
ského lékaře. Možnost parko-
vání u domu. Byt s plastový-
mi okny, ústředním topením 
a balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 56,95 m2, cel-
ková plocha bytu 57,70 m2. 
Prohlídka 12.2. v 15.00–15.15 
hodin a 13.2. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 17.2. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. nám. T. G. 
Masaryka 939, číslo bytu 4, 
kategorie I., 4. patro. Cihlový 
nízkopodlažní dům v centru 
města s funkcí domovníka. 
Byt s balkonem do dvora. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 51,88 m2, celková plocha 
bytu 52,63 m2. Prohlídka 
10.2. v 15.30–15.45 hodin 

a 11.2. v 9.30–9.45 hodin. Li-
citace se koná 17.2. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 1. máje 265, 
číslo bytu 2, kategorie I., 2. 
patro. Cihlový nízkopodlažní 
dům ve Skřečoni, v objektu se 
nachází pobočka České pošty 
s vlastním vchodem, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 99,05 m2, celková 
plocha bytu 99,05 m2. Pro-
hlídka 12.2. v 14.30–14.45 
hodin a 13.2. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace se koná 17.2. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Alešova 
1070, číslo bytu 18, katego-
rie I., 4. patro. Dům v centru 
města, možnost parkování 
před domem. Byt s balko-
nem, nová plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 28,04 m2, celková plocha 
bytu 29,62 m2. Prohlídka 
10.2. v 15.00–15.15 hodin 
a 11.2. v 10.00–10.15 hodin. 
Licitace se koná 17.2. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
808, číslo bytu 1, kategorie 
I., 1. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům v klidné lokalitě. 
V blízkosti park, zimní sta-
dion a bazén. Nově nainstalo-
váno ústřední vytápění, nová 
koupelna se sprchovým kou-
tem, plastová okna. Plocha 
pro výpočet nájemného 41,10 
m2, celková plocha bytu 41,10 
m2. Prohlídka 17.2. v 15.00
–15.15 hodin a 18.2. v 10.00
–10.15 hodin. Licitace se 
koná 19.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
810, číslo bytu 3, kategorie 
I., 2. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům v klidné lokalitě. 
V blízkosti park, zimní sta-
dion a bazén. Nově nainstalo-
váno ústřední vytápění, nová 
koupelna se sprchovým kou-
tem, plastová okna. Plocha 
pro výpočet nájemného 48,10 
m2, celková plocha bytu 50,35 
m2. Prohlídka 17.2. v 15.00

–15.15 hodin a 18.2. v 10.00
–10.15 hodin. Licitace se 
koná 19.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
810, číslo bytu 5, kategorie 
I., 3. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům v klidné lokalitě. 
V blízkosti park, zimní sta-
dion a bazén. Nově nainstalo-
váno ústřední vytápění, nová 
koupelna se sprchovým kou-
tem, plastová okna. Plocha 
pro výpočet nájemného 49,85 
m2, celková plocha bytu 53,85 
m2. Prohlídka 17.2. v 15.00
–15.15 hodin a 18.2. v 10.00
–10.15 hodin. Licitace se 
koná 19.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
810, číslo bytu 6, kategorie 
I., 3. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům v klidné lokalitě. 
V blízkosti park, zimní sta-
dion a bazén. Nově nainstalo-
váno ústřední vytápění, nová 
koupelna se sprchovým kou-
tem, plastová okna. Plocha pro 
výpočet nájemného 45,85 m2, 
celková plocha bytu 45,85 m2. 
Prohlídka 17.2. v 15.00–15.15 
hodin a 18.2. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 19.2. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul.  Jateční 
1153, číslo bytu 34, kategorie 
I., 7. patro. Zateplený věžový 
dům v klidové zóně poblíž 
centra města, základní a ma-
teřské školy, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 67,15 m2, celková plocha 
bytu 69,02 m2. Prohlídka 
17.2. v 15.15–15.30 hodin 
a 18.2. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace se koná 24.2. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul.  Jateční 
1154, číslo bytu 12, kategorie 
I., 3. patro. Zateplený věžový 
dům v klidové zóně poblíž 
centra města, základní a ma-
teřské školy, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 47,75 m2, celková plocha 
bytu 51,49 m2. Prohlídka 
19.2. v 14.30–14.45 hodin 

a 20.2. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace se koná 24.2. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 0+1, ul. tř. Dr. E. 
Beneše 1071, číslo bytu 61, 
kategorie I., 11. patro. Věžový 
dům v centru města poblíž 
vlakového nádraží a kina. 
V bytě je zrekonstruovaná 
koupelna a balkon. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,04 
m2,  celková plocha bytu 
29,62 m2. Prohlídka 19.2. 
v 15.00–15.15 hodin a 20.2. 
v 10.00-10.15 hodin. Licitace 
se koná 24.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Slezská 26, 
číslo bytu 5, kategorie I., 3. 
patro. Bezbariérový byt v nově 
postaveném, zatepleném, níz-
kopodlažním domě s výta-
hem ve Starém Bohumíně. 
Poblíž školka, základní škola 
a nemocnice. K bytu náleží 
vlastní parkovací místo, 
sklepní kóje. V domě je správ-
ce a zajištěn úklid společných 
prostor. Plocha pro výpočet 
nájemného 66,17 m2, celková 
plocha bytu 73,02 m2. Pro-
hlídka 11.2. v 9.15–9.30 
hodin a 12.2. v 15.15–15.30 
hodin. Licitace bezbariérové-
ho bytu se koná 24.2. v 16.45 
hodin. Licitace se mohou 
zúčastnit pouze ti zájem-
ci, kteří si do 17.2. podají 
přihlášku (majetkový od-
bor, č. dv. B207 – vedlejší 
budova MěÚ). K žádosti 
o bezbariérový byt je nutné 
doložit lékařské potvrzení 
o nutnosti bezbariérového 
bytu a že je žadatel schopen 
samostatného bydlení. Byt 
je určen lidem s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
Může jít například o občany 
upoutané na vozík, případně 
o osoby, které se při chůzi 
dlouhodobě neobejdou bez 
holí, lidé se zrakovým, slu-
chovým nebo mentálním 
postižením, případně osoby 
pokročilého věku.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů 

V 7. patře tohoto domu v Jateční 
ulici 1153 se 24. února nabízí byt 
velikosti 1+3. 
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Nový asfalt vydržel jen dva měsíce. Loni na konci 
listopadu silničáři kompletně vyspravili Slezskou ulici 
ve Starém Bohumíně. Koberec ještě zářil novotou, když 
jej před pár dny stavební stroje znovu rozkopaly. Kvůli 
opravě vodovodu. Šlendrián, nutné zlo, nebo promyš-
lený tah? To záleží na úhlu pohledu.

Lidé z okolí jen nechápavě 
kroutí hlavou. Sotva jedna 
parta dělníků položí nový 
asfaltový koberec, už ho druhá 
rozbíjí, jako v Kocourkově. 
Jak se to mohlo stát?

Na Slezskou ulici od ne-
mocnice k náměstí se na 
podzim vztahovala třetí fáze 
kompenzačních oprav komu-
nikací. Opravoval je na své 
náklady stát jako »bolestné« 
za silnice zničené během 
stavby dálnice. Když se se-
znam ulic k opravě tvořil, 
město oslovilo správce inže-
nýrských sítí, jestli v nich 
něco neplánují. Vodaři, ply-
naři a další se oslovují vždy 
právě proto, aby se akce sla-
dily a cesty se nerozkopávaly 
opakovaně. U Slezské ulice 
se tentokrát vyskytl problém. 
Severomoravské vodovody 
a kanalizace (SmVaK) avi-
zovaly plánovanou opravu 
vodovodního řadu. Termín? 
Rok 2014 nebo 2015, podle 
fi nančních možností.

„Řešili jsme dilema. Slezská 
ulice rekonstrukci nutně po-
třebovala,“ uvedl Petr Sobek 
z městského odboru dopravy. 
Ulice se podle něj nakonec 

do seznamu kompenzačních 
oprav dostala i s rizikem, že 
ji do konce roku 2015 SmVaK 
rozkope. Nikdo netušil, že to 
místo dvou let budou jen dva 
měsíce. Vodaři na opravu 
řadu našli peníze už nyní 
a pustili se do díla. Po opravě 
po sobě samozřejmě »ukli-
dí«, ale už to nebude ono. 
Nevyasfaltují totiž celou šíři 
vozovky, ale jen pruh nad 
kanálem, který rozkopali.  

 ● Dopoledne 9. ledna se tři 
pobertové vypravili krást 
kovy na železnici v blízkosti 
vlakového nádraží. S lupem 
pak zamířili nejbližší cestou 
ke sběrně, v Lidické ulici je 
však strážníci zadrželi. Ukra-
dený materiál si vyzvedli pra-
covníci drah, pachatele čeká 
přestupková komise. Jednoho 
z nich navíc hlídka po do-
padení předala republikové 
policii, protože fi guroval z da-
tabázi hledaných.

 ● V Lidické ulici strážníci 
následujícího dne chytili 
a pokutou potrestali dalšího 
nenechavce, který měl namí-
řeno do kovošrotu. Udat tam MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 

chtěl oplocení, které odcizil 
ve fi remním areálu v ulici 9. 
května.

 ● Kontejner na sběr vyřaze-
ných spotřebičů zaujal 10. 
ledna jednoho výtečníka. Vů-
bec mu nevadilo, že nádoba 
stojí přímo v budově radnice 
a snažil se z ní vydolovat něco 
zpeněžitelného. Strážníci 
muži krádež překazili a navíc 
mu uložili pokutu.

 ● V pravé poledne 19. ledna 
se dva lapkové vrhli na odsta-
vený železniční vůz v Pudlově 
naložený kovovým materiá-

lem. Ten shazovali 
přímo z vagonu. 
Odvézt už ho ale 
nestihli, čin jim překazila 
hlídka.

 ● Zatím poslední případ krá-
deže kovů se stal 20. ledna. 
Dva muži ho odcizili přímo ve 
sběrně v Lidické ulici a chtěli 
jej znovu prodat v jiné. Stráž-
níci nenechavce přistihli, 
když materiál přemisťovali 
plně naloženým vozíkem. 
Na místě jim uložili blokové 
pokuty.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

Maják městské policieKRÁTCE

Zkratku zaplatil 

životem
Tím nejhorším možným 

scénářem skončil 18. ledna 
před pátou hodinou ráno ná-
vrat dvou mladíků (oba 19) 
domů z diskotéky. Místo aby 
překonali železnici po skře-
čoňském mostě, vydali se 
zakázanou »zkratkou« přes 
koleje. „Jednoho z nich však 
zachytil projíždějící vlak. 
Mladík utrpěl těžká zranění, 
kterým na místě podlehl,“ 
popsal tragickou událost 
mluvčí karvinské policie 
Miroslav Kolátek.  (red)

Cesta má šrám na kráse, ale město nic nestála

Není pochyb, že sladění 
prací nebylo šťastné a že část 
peněz vyletěla komínem. Kdo 
na tom ale paradoxně vydě-
lal, byl Bohumín a potažmo 
i řidiči. Slezská ulice patří 
městu, a protože byla ve 
špatném stavu, muselo by 
ji ze svého opravit. Takto to 
v rámci kompenzačních 
oprav udělalo státní Ředitel-
ství silnic a dálnic, a to včetně 
obnovy podloží a kanalizač-
ních vpustí. Vozovka sice 
bude mít po zásahu SmVaKu 
šrám na kráse, ale jinak 
je zcela nová a především 
nestála město ani korunu.

Pavel ČEMPĚL

Ve Starém Bohumíně probíhá oprava vodovodního řadu. Bohužel to 
odnesl i nově položený koberec . Na konci listopadu místní silničáře 
ve Slezské ulici vítali, na konci ledna už méně.  Foto: Pavel Čempěl
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Od přestupků až po hrdelní zločiny
Republikoví policisté bilancovali uplynulý rok. Strážci 
zákona ze zdejšího obvodního oddělení mají pod 
palcem celý Bohumín a Rychvald. Operují na území, 
které má rozlohu téměř padesáti kilometrů čtverečních 
a žije v něm bezmála třicet tisíc obyvatel.

V rámci ochrany veřejného 
pořádku museli loni policisté 
řešit šestnáct případů výtrž-
nictví (13 Bohumín, 3 Rych- 
vald). Obušek, pouta, slzný 
plyn, chvaty sebeobrany nebo 
jiný donucovací prostředek 
použili čtyřiadvacetkrát. Ve 
všech případech oprávněně. 
Zažehnat museli loni policisté 
také jeden hromadný kon-
fl ikt. Potyčku několika desí-
tek osob v lokalitě u nádraží. 
Konfl ikt nepřizpůsobivých se 
starousedlíky přijelo mírnit 
čtyřiadvacet policistů a čtyři 
strážníci.

Příslušníci Policie ČR pro-
věřovali v roce 2013 v Bohu-
míně a Rychvaldu 2 267 pře-
stupků  (v roce 2012 jen 
1 556). Nejčastěji šlo o poru-
šení dopravních přestupků 
(1 459 případů), drobné krá-
deže (511) a přestupky proti 
občanskému soužití (205). 
Tyto prohřešky policie tres-

tala především blokovými 
pokutami (1 365), závažnější 
případy (580) postoupila k 
dořešení přestupkové komisi.

Rovněž u trestných činů 
loni policie zaznamenala 

nárůst, ale ve srovnání s pře-
stupky jen mírný. Bohumín-
ští policisté vyšetřovali 952 
trestných činů (o rok dříve 
929) a pachatele odhalili 
v 413 případech, což předsta-
vuje objasněnost 43,4 pro-
centa (v roce 2012 bylo 
objasněno 398 případů, 42,8 
procenta). Největší podíl 
měla vykradená auta, a to ve 
115 případech (87 Bohumín, 

26 Rychvald). Bylo odcizeno 
29 vozů (23 Bohumín, 6 
Rychvald), došlo k 58 vlou-
páním do bytů či rodinných 
domů (41 Bohumín, 17 Rych-
vald) a 24 kapesním kráde-
žím (22 Bohumín, 2 Rych- 
vald). Bohumínské oddělení 
Policie ČR evidovalo také 
trestné činy řidičů. Dvaačty-
řicet šoférů (26 z Bohumína  
a 16 z Rychvaldu) se kvůli 
požití alkoholu nebo drog 
dopustilo ohrožení pod vli-
vem návykové látky a devě-
tasedmdesát hříšníků (47 
z Bohumína, 32 z Rychvaldu) 
usedlo za volant, přestože 
jim to soud zakázal.

Kriminálka v roce 2013 vy-
šetřovala také dvě vraždy 
(Bohumín), osm loupeží (6 
v Bohumíně, 2 v Rychvaldu) 
a osmadvacet úmyslných 
ublížení na zdraví (25 přípa-
dů se odehrálo v Bohumíně, 
3 v Rychvaldu). Kvůli pode-
zření ze spáchání trestného 
činu policisté zadrželi 159 
osob.  (tch)

Doklad mít musíme, ale ne nutně v kapse
Modrá, později červená knížečka, zafóliovaná kartička a nyní plastová 
»kreditka«. Tak se v uplynulých dekádách vyvíjela podoba našeho občan-
ského průkazu. Česko je jednou z evropských zemí, v nichž jsou »občanky« 
povinné. Na rozdíl například od Francouzů, kteří ji pouze mít mohou, 
pokud chtějí, nebo Britů, kteří žádnou identifi kační kartu nevlastní.

Občanský průkaz je hlavním pomoc-
níkem při prokazovaní totožnosti. Ne 
však jediným. Zákonná povinnost mít 
tento doklad totiž neznamená doslovně 
nosit ho stále u sebe. Totožnost je možné 
prokazovat i jinými doklady, řidičským 
průkazem, pasem, různými osobními 
průkazkami nebo jen svědectvím třetí 
osoby. V takových případech si ale poli-
cisté musí sdělené údaje ještě dále ově-
řovat. S výzvou k prokázání totožnosti se 
člověk může nejčastěji setkat právě 
v případě republikových policistů 
a městských strážníků. Za určitých okol-
ností mohou identitu zjišťovat i celníci, 
lesní, rybářská či myslivecká stráž.

„Prokázáním totožnosti se rozumí 
prokázání jména, data narození, bydliště, 
případě rodného čísla a státní přísluš-
nosti,“ sdělila Eva Honyszová z právního 
a živnostenského odboru radnice. V mi-

nulosti příslušníci bezpečnosti žádný 
konkrétní důvod ke kontrole osobních 
dokladů nemusili mít. Mohli si o něj říct 

kdykoli. Dnes však mohou policisté 
vyzvat k prokázání totožnosti jen v ur-
čených případech (viz tabulka). „Pokud 
ale občan svou identifikaci odmítnete 
nebo ji nemůže na místě hodnověrně 
prokázat, je policista oprávněn jej ke 
zjištění totožnosti předvést na příslušné 
oddělení policie“ dodala Honyszová.

(tch)

Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu:
 ● podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku

 ● od které je požadováno vysvětlení

 ● která odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby

 ● která se bezdůvodně zdržuje v bezprostřední blízkosti policí chráněného prostoru

 ● která vystupuje nebo vychází z objektu, kam je policí vstup zakázán

 ● která má na veřejnosti zbraň a hrozí, že ji použije k násilí nebo pohrůžce násilím

 ●  která se zdržuje v blízkosti místa, kde došlo k trestnému činu nebo přestupku, požáru nebo jiné 
mimořádné události

 ● která má být předvedena na žádost příslušného orgánu

 ● která je oznamovatelem trestného činu či přestupku

 ● zdržující se v prostoru, o němž lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení k pobytu

 ●  na žádost jiné osoby, jestliže tato má na zjištění totožnosti právní zájem (revizor v dopravním prostředku 
nebo poškozený, která požaduje identifi kaci pro účely náhrady škody).

 ●  při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku 
nebo pro předcházení trestné činnosti Eva HONYSZOVÁ

Ilustrační foto: Pavel Čempěl

BILANCE
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Zapomenuté okno má cenu zlata
Staré trubky, kabely, ztrouchnivělé dřevo i provlhlé omítky. Všechno musí pryč. Ve 
Starém Bohumíně probíhá už čtvrtý měsíc rekonstrukce secesního Národního domu. 
Dosud se vzhledem k roční době pracovalo téměř výhradně v interiéru a ruch na 
staveništi připomínal jeden velký úklid. Z drtivé většiny místností už dělníci odstranili 
vše zničené či nepotřebné, obnažili zdi, stropy i podlahy.

Koncem ledna už byly všechny místnosti 
Národního domu bez omítek. Byly poničené 
a neměly žádnou historickou hodnotu, vznikly 
během předchozích rekonstrukcí. V jedné 
části, v reprezentačním tanečním sále, však 
omítka zůstala. Ta jediná je původní, sádrová, 
a památkáři trvají na její záchraně. Potíž je 
v tom, že na ni předchozí majitel nastříkal 
nevkusný černý variopaint. „Odstranění 
nástřiku bude velice náročné. Je to titěrná 
a zdlouhavá práce,“ komentovala překážky 
Lenka Jochimová z městského odboru rozvo-
je a investic. 

Kromě jediné sádrové omítky toho v domě, 
dříve nazývaném Hotel Pod zeleným, z doby 
původní výstavby v letech 1906 až 1907 mnoho 
nezůstalo. Například i všechna okna jsou 
novějšího data, včetně těch v sále, která his-
toricky pouze vypadají. Jsou to kopie, jež navíc 
ani neodpovídají originálům z dobových fotek 
z počátku 20. století. Překvapením proto 
bylo, že se jedno původní okno přece jen našlo. 
Nachází se v malém kumbálu vedle schodů na 
střechu. Během minulých rekonstrukcí ho 
nikdo nevyměnil snad právě proto, že bylo 
v tak zastrčeném místě. Nyní má ale cenu zlata. 
„Poslouží jako vzor při výrobě replik všech 
oken. Truhláři nemusejí složitě vymýšlet imi-
tace historických profi lů, při výrobě mohou 
vycházet přímo z originálu,“ pochvalovala si 
Jochimová. 

Zatímco přes zimu dělníci pracovali uvnitř 
objektu, už v březnu se přesunou ven. Ve dvoře 
v zadním traktu začne výstavba přístřešku 
pro kola a lodě. Ten vytvoří zázemí městské 
půjčovny lodí, kterou provozují starobohu-
mínští hasiči. Přístřešek by měl by měl být 
hotov do června, aby sloužil už během letošní 
vodácké sezony. Pavel ČEMPĚL

Ve sklepě pokračuje odborný výzkum. Nadšení 
archeologů, kteří nedávno objevili pod podlahou 
kamennou studnu, bohužel opadlo. Detailní 
průzkum ukázal, že studna, kterou považovali za 
středověkou, vznikla až v novějších dobách.  

Až budou prostory Národního domu vypadat tak, jako vlevo na vizualizaci, bude vyhráno. Zatím je ale situace jiná 
– všude jedno velké staveniště. Po odstranění poničených omítek začne práce mykologům. Uvnitř objektu bují 
dřevokazné a další parazitní houby, které je třeba zlikvidovat. Foto: Pavel Čempěl

Program festivalu 
pohádek 

Každý den o jarních prázdninách 
v 16 hodin, vstupné 20 Kč.

 ● 15.2. Čtyřlístek ve službách krále

 ● 16.2. Jak vycvičit draka

 ● 17.2. Kung Fu Panda

 ● 18.2. Legendární parta

 ● 19.2. Scooby-Doo: Zimní superpes

 ● 20.2. Lego: Batman

 ● 21.2. Flinstoneovi: Vánoční koleda

Přijďte oslavit 

Valentýna do kina
Letošní svátek zamilova-

ných 14. února mohou páry 
oslavit také v kině. Na pro-
gramu budou hned dva fil-
my. Romantický snímek 
z předminulého století Zimní 
příběh v 18 hodin a hudební 
fi lm legendární kapely Meta-
llica ve 20.30 hodin ve 3D. 
Letos dostanou návštěvníci 
zdarma skleničku vína a čo-
koládové srdíčko, nebo si 
můžou nechat vyrobit valen-
týnskou placku.  (red)

POZVÁNKA

Pohádky 
za zlaťák
Jarní prázdniny jsou 
časem her, pohádek 
i dobrodružství. Zpestře-
te si své volno a přijďte 
do kina na prázdninový 
fi lmový festival pohádek. 
Každý den od 15. do 21. 
února v 16 hodin na děti 
čeká jedna pohádka.

„Pohádky budeme promítat 
z DVD, za která distributorovi 
platíme cenu pouze za den 
projekce. Pro nás to zname-
ná, že si můžeme dovolit dát 
dětem minimální vstupné 
v podobě symbolického »zla- 
ťáku«, tedy dvacetikoruny,“ 
vysvětlil ředitel K3 Bohumín 
Karel Balcar.

Děti se můžou těšit na par-
tu čtyř kamarádů, kteří se po 
40 letech z komiksu přesu-
nuli i na fi lmové plátno. Ale 
i na trojrozměrného draka, 
pandu „Po“, Lego Batmana 
nebo Flinstoneovy (viz pro-
gram).  (kach)
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Na poruchu upozorníte i z mobilu
Nefunkční lampa, poškozená značka, propadlý chodník, závada v městském domě. 
Na to vše lze upozornit velmi jednoduše a operativně pomocí chytrého telefonu. 
Služba »Hlášení závad«, která funguje na webu města, rozšířila své možnosti.

V lednu informatici rad-
nice zprovoznili mobilní 
aplikaci služby »Hlášení 
závad« pro operační sys-
tém Android,  což  je 
v Česku nejrozšířenější 
platforma u chytrých 
mobi lních zař ízení . 
Aplikaci si za několik 
málo dnů nainstalovalo 
do svého smartphonu 
přes padesát lidí.

„Elektronickou služ-
bu »Hlášení závad« 
jsme na městském 
webu spustili před ne-

celým rokem. Dosud jsme jejím prostřednic-
tvím přijali přes pět set hlášení, celou jednu 
pěti z nich jsem zadal sám. Na webu se služba 
osvědčila, proto jsme vytvořili mutaci i pro 
chytré telefony,“ uvedl informační technik 
radnice Jiří Rozsypal.

Nahlášené závady se v aplikaci na mobilu 
zobrazují v přehledné grafi cké mapce Bohu-
mína. Za první dva týdny lidé poslali s pomocí 
chytrých telefonů přes čtyřicet podnětů.

Služba je bezplatná, slouží primárně k hlá-
šení poruch a vad na městském majetku 
a v městských domech. Odstraňováním se 
vesměs zabývá BM servis, ty méně vážné řeší 
zpravidla do 48 hodin. 

Lukáš KANIA

Čistý komín
Na špatné topení v domác-

nostech cílí webová a mobilní 
aplikace Čistý komín. Vytvo-
řila ji ostravská nezisková 
organizace Čisté nebe pro 
obyvatele Moravskoslezské-
ho kraje. Ti mohou přidávat 
fotografi e kouřících komínů 
na mapu a motivovat tak 
domkaře ke zlepšení způso-
bů vytápění. 

„Lidé se na nás obracejí 
s dotazy ohledně sousedů, 
kteří jim topením znepříjem-
ňují život. Aplikace »Čistý 
komín« může tyto problémové 
topiče motivovat k výměně 
starého kotle nebo ke zlepšení 
způsobu vytápění,“ domnívá 
se projektová manažerka Čis-
tého nebe Kamila Plocková. 
Pilotní projekt je vytvořen pro 
Severní Moravu. Podle zku-
šeností a zájmu je možné jeho 
rozšíření do dalších krajů.  

Mobilní aplikace Čistý ko-
mín (www.cisty-komin.cz), 
díky které může uživatel 
okamžitě přidat fotku kouří-
cího komínu na mapu, je 
k dispozici pro operační sys-
témy Android a iOS. „Novým 
projektem chceme navázat na 
naši mobilní aplikaci Smog 
Alarm (www.smogalarm.cz), 
která uživatelům zobrazuje 
aktuální hodnoty znečištění 
ovzduší. Tu jsme spustili 
v listopadu 2011 a od té doby 
si ji stáhly desítky tisíc lidí,“ 
dodává ředitelka Čistého 
nebe Markéta Ubíková.

Spuštění projektu dopro-
vází i soutěž »O největšího 
čmoudila«. Probíhá na face-
bookových stránkách Čisté-
ho nebe, kde mohou lidé při-
hlašovat fotky kouřících 
komínů. Autor fotografie 
s nejvíce hlasy získá terapii 
mořským vzduchem.   (red)

Elektronický pranýř 
znečišťovatelů

Čísla jsou povinná, grafická úprava volná
Nadzemní stavby, které mají obvodové zdi a střechu, musí být označeny číslem. Čísla 
popisná se přidělují objektům k bydlení nebo podnikání, čísla evidenční stavbám 
pro rodinnou rekreaci, například zahradním chatkám. Neoznačují se jen vedlejší 
budovy, které jsou součástí jednoho celku – výrobní haly uvnitř areálu, garáže při 
domech, vedlejší stavby. 

Každá budova 
se označuje 
pouze jedi-
ným číslem, 
buď popisným 
nebo evidenč-
ním. K číslování 
se užívá arabských 
číslic na viditelném 
místě. Čísla popisná a evi-
denční přiděluje obec na 
žádost vlastníka stavby. K ní 
musí doložit geometrický 
plán stavby a jeden z následu-
jících dokladů – kolaudační 
rozhodnutí nebo souhlas, 
souhlas s užíváním stavby, 
ověřený pasport stavby, sta-
novisko stavebního úřadu 
o existenci stavby nebo do-
datečné povolení stavby.

V minulosti vydával staveb- 
ní úřad vlastníkům objektů 
tabulky s přiděleným číslem 
popisným. Každá obec je 
tehdy měla v jednotné úpra-
vě, v Bohumíně šlo o bílé 
číslice na červeném podkla-
dě. Už více než dvacet let 

se ale cedulky 
nevydávají. 
Majitel stav-
b y  o b d r ž í 
pouze doklad 
o přiděleném 
čísle, grafi ckou 

podobu si  vol í 
sám a na vlastní ná-

klady. Jistá pravidla při 
ztvárnění ale dodržet musí, 
č íslo popisné např íklad 
nesmí být zaměnitelné s čís-
lem evidenčním. Cedulky 
s evidenčními čísly, bílé 
číslice na zeleném podkladu, 
se vydávají stále, a to za 
padesátikorunový poplatek. 
Vlastník je pak následně při-
dělenou tabulkou povinen 
budovu viditelně označit 
a udržovat ji. 

Přečíslování budov se pro-
vádí jen výjimečně, jsou-li 
pro to vážné důvody – nej-
častěji při duplicitě čísel 
popisných v městské části. 

Renáta FRANKOVÁ, 
stavební odbor
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Nejčastější křestní jména 

podle roku narození

2013: Jakub, Eliška; 2003: Jan, 

Tereza; 1993: Jan, Lucie; 1983: 

Jan, Jana; 1973: Petr, Jana; 

1963: Jiří, Jana; 1953: Jiří, Ma-

rie; 1943, 1933, 1923 i 1913: 

Josef, Marie; 1903: Josef, Anna.

Ryze bohumínské novorozeně 
zavařilo počítače
Matyáš a Tereza. Tato jména dávali rodiče 

v Bohumíně svým dětem loni nejčastěji. 

Tereza uhájila první místo v hitparádě 

křestních jmen z předešlého roku, Matyáš 

vystřídal na první příčce Dominika, který 

se těšil největší oblibě v roce 2012.

Jméno Matyáš daly maminky v Bohumíně 
hned deseti chlapcům. „Jen s malým odstupem 
je za ním v pomyslném žebříčku Jakub, kte-
rého evidujeme osmkrát. O třetí místo se dělí 
Adam a Jan,“ prozradila matrikářka Pavlína 
Ucháčová.

U dívek drží prim jméno Tereza. Rodiče ho 
holčičkám dali šestkrát. Těsně za Terezkou 
jsou Eliška a Viktorie, shodně v pěti případech.

Při pojmenování potomků se stále častěji 
projevují zahraniční vlivy nebo popularita 
kulturních a společenských ikon. V rodných 
listech novorozeňat se tak loni u dívek obje-
vila například jména Cyntie nebo Laurencie. 
Mezi chlapci má Bohumín od loňska také Rosse, 
jmenovce ze seriálu Přátelé, nebo »římského 
císaře« Marka Aurelia. Kromě jmen exotic-

kých se rodiče vrací také k oživené tradici 
dvou jmen. „Dvě křestní jména dali rodiče 
devíti dětem,“ dodala Ucháčová.

Po zrušení bohumínské porodnice v roce 
2004 přivádějí maminky na svět své ratolesti 
v jiných městech. Loni se bohumínským ro-
dičům narodilo 203 dětí (přehled minulých 
let v tabulce), v rodném listě mají jako místo 
narození nejčastěji Karvinou, Ostravu nebo 
Havířov. Výjimkou ale nejsou ani porody 
v zahraničí, ve Francii nebo na Filipínách. 
Paradoxně je ale největší raritou loňského 
roku místo narození Bohumín. V jednom pří-
padě byla totiž maminka tak na »rozsypání«, 
že by nestihla dojet mimo město, a tak při-
vedla na svět potomka na gynekologii v bohu-
mínské nemocnici. Dítě narozené v Bohumíně 
po téměř deseti letech ale nadělalo neplechu 
v administrativě. Počítačový program matriky 
už s touto destinací nepočítal a musel se spe-
ciálně upravit. Možná se tato úprava bude 
ještě hodit. Kvůli stále populárnějšímu trendu 
rodit doma v bytě může být ryze bohumín-
ských miminek mnohem více.

Pavel ČEMPĚL

BOHUMÍNSKÁ NOVOROZEŇATA: 2003  196 2004  206 2005  221 2006  287 

2007  258 2008  247 2009  241 2010  245 2011  210 2012  207 2013  203

ZAJÍMAVOSTI

Hitparáda jmen 

20. a 21. století
Když nastávající rodiče vy-

bírají jméno pro budoucího 
potomka, mají několik mož-
ností. Zachovat rodovou tra-
dici, akceptovat aktuální 
trendy nebo ve snaze dát 
svému dítěti punc výjimeč-
nosti sáhnout po jménech 
netradičních. 

Rodičům z Bohumína se 
v uplynulém roce nejvíce lí-
bila jména Tereza a Matyáš. 
V rámci celé republiky se ale 
narodilo nejvíce Elišek a Ku-
bíčků. První příčky se každo-
ročně mění, i jména podlé-
hají módním vlivům. Jaká 
třeba »frčela« před deseti, 
dvaceti nebo před sto lety?  
Díky databázi Ministerstva 
vnitra můžete do »hitpará-
dy« křestních jmen uplynu-
lého století nahlédnout. (tch)

Naštvaní řidiči, otrávení pracovníci 

města. Řádění zlodějů kovů nezná 

mezí a ušetřen není ani starý 

hraniční most do Polska. Pobertové 

už poněkolikáté ukradli kabel, 

který vede pod mostem a napájí 

semafory na obou stranách hranice.

Barevné kovy jsou mezi zloději kvůli 
laxním zákonům bohužel stále v kurzu 
a měděný kabel pod mostem je vyloženě 
láká. Během uplynulého půl roku ho 
ucvikli už třikrát. Při poslední lednové 
krádeži ho zmizelo sto šedesát metrů. 
„Opakované krádeže už jsou neúnosné. 
Ve spolupráci s městkou policií musíme 
v kritckém místě zpřísnit bezpečnostní 
opatření,“ sdělil Roman Pak z odboru 
životního prostředí a služeb.

Zlodějské nájezdy na starobohumín-
ský most končí nemalou škodou. Opra-
va posledního lednového případu přijde 
na sto čtyřicet tisíc korun. Kromě mate-
riální újmy způsobují chmatáci další 
komplikace, především v dopravě. 
Ustřižením kabelu vyřadí semafory, 
a tím ochromí i provoz. Bez světelné 

Hit ád j

Stačí jeden »šmik« a auta musí oklikou

signalizace nemohou na jednosměrný 
hraniční most auta, protože by se 
uprostřed mohla střetnout. Během 
výpadku semaforů tak všichni řidiči 
musí využívat k cestě do Polska a zpět 
několik set metrů vzdálený nový 
most.  (tch)

Bez semaforů 
mohou na most 

jen cyklisté, auta 
musí počítat 
s objížďkou. 

Kabel zloději 
ustřihli už 

potřetí
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Aby řemesla nevymřela. Slezští předškoláci z obou stran 
hranice se postupně seznamují s dovednostmi našich 
předků. S projektem přišly polské Krzyżanowice, které 
do něj přizvaly i bohumínskou Fit školku. 

České děti nejprve absolvo-
valy tři návštěvy u severních 
sousedů. Spolu s krzyżanowic- 
kými předškoláky navštívily 
kovárnu, včelín, hrnčířskou 

dílnu a sledovaly při práci mi-
stry jednotlivých oborů. Další 
dvě  cesty do Polska ještě 
bohumínské dět i  čekají . 
Atraktivní bude například 
exkurze ve mlýně.

Setkání dětí z mateřinek ale 
proběhlo i u nás. Ve čtvrtek 
30. ledna zavítalo do Fit škol-
ky v Okružní ulici jednadvacet 

V sobotu 25. ledna se děti a rodiče společně 
bavili na každoročním maškarním plese 
v sokolovně v Záblatí. Program se nesl v duchu 
»cirkusu«, který připravila Lucie Semančíková. 
Šašci Bambulka a Ťulda spolu s principálkou 
a hudebníkem Honzou Kuchařem nenechali 
děti i dospěláky ani chvíli zahálet.

Všichni se dostatečně pobavili při zajímavých 
vystoupeních, soutěžích a úkolech. A zábava samo-
zřejmě pokračovala při tanci, který ke karnevalu 
patří. Děti se dočkaly, jako každý rok, oblíbené tom-
boly, a každý si tak odnesl domů nějaký malý dárek. 
Sál by plný rozmanitých masek a zářil dětskými 
úsměvy. To byla odměna pro nás všechny, protože 
není nic příjemnějšího, než vidět spokojené děti.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli 
pěkné sváteční odpoledne pro děti připravit a také 
místnímu TJ Sokol Záblatí za opětovné a bezplatné 
zapůjčení prostoru sokolovny. 

Zaměstnanci MŠ Na Pískách Foto: Dana Šímová

Zábavný rej masek v cirkusovém šapitó

Jak to dělali jejich prapradědečkové

polských dětí. Spolu s domácí-
mi předškoláky utvořily tři sku-
pinky a vydaly se plnit úkoly. 
Jedna ze tříd se proměnila 
v řemeslnou dílnu a na progra-

mu byla lekce z hrnčířství. 
Další skupina si šla protáh-

nout tělo do místní mini-
tělocvičny, třetí plnila 

úkol na interaktivní 
tabuli. Přestože mezi 
dětmi byla znát jistá 

jazyková bariéra, při 
kolektivních aktivitách vždy 
našly společnou »řeč«.  (erh)

V minitělocvičně Fit školky si české 
i polské děti společně zaskotačily.

Po krátkém povídání o historii hrnčířství přišlo 
na řadu hnětení a tvarování hlíny. Hlavně 
s válečkem se děti zabavily. Foto: Pavel Čempěl
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Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)
Příroda Bohumínska – houby (131)

Hlíva ústřičná je podzimní houba rostoucí na pařezech 
a kmenech listnáčů, vzácněji i jehličnanů. Běžně ji 
nalezneme od září do konce listopadu, během mírných 
zim se čerstvé plodnice objevují až do února.

Nejstarší zmínky o léčivých 
účincích hlív pocházejí z Číny 
z pátého století před naším 
letopočtem – z období dynas- 
tie Sung. Používala se k zmír-
nění chronických zánětů, pro-
ti únavě, křečím svalstva, 
necitlivosti končetin a bloká-
dám páteře. V tradiční čínské 
medicíně je ceněno její příz-

nivé působení proti cukrovce, 
leukémii a poruchám tlaku. 
Moderními výzkumy se pro-
kázaly dobré účinky na chro-
nické respirační choroby 
a alergie.  Užívání hlívy 
ústřičné také snižuje zvýšenou 
hladinu cholesterolu a potla-
čuje srážení trombocytů.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ 

První seznámení se školou – i s bukanýry
Děti z mateřinek, které po prázdninách vymění hračky za školní pomůcky, 
absolvovaly zápisy do prvních tříd. Dostavit se musely všechny, včetně těch, 
pro něž budou rodiče žádat roční odklad. I když některé kráčely na svou 
první návštěvu školy trochu nejistě, všechny obavy z nich na místě spadly. 
Většina škol totiž pojala zápisy zábavnou a hravou formou.

S naším objektivem jsme letos zavítali 
na dvě bohumínské školy. Na Benešovce 
čekal děti pohodový pohovor s učitelkami, 
které si ověřily, jestli už budoucí žáčci 
znají čísla a písmena, zda poznávají barvy 
a podobně. Malí návštěvníci si také mohli 
osahat moderní tablety, které škola poří-
dila jako vyučovací pomůcky. A protože 
se Benešova škola nachází u frekventované 
silnice, na programu byla i lekce z do-
pravní výchovy. Dva skuteční policisté 
učili děti, jak se chodí po přechodu.

Přijímací třída skřečoňské školy, která 
počtem žáků »konkuruje« velkým deví-

tiletkám v centru, se pro změnu promě-
nila v baštu korzárů. U zápisů asistovali 
starší žáci, kteří v kostýmech pirátů pro-
vedli budoucí spolužáky různými námoř-
nickými úkoly. Ty hravou 
formou a pod dohle-
dem kantorů tes-
tovaly jemnou 
m o t o r i k u , 
dovednosti 
a základní 
z n a l o s t i 
předškolá-
ků.  (tch)
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Co je to vlastně láva? Láva je roztave-
ný horninový materiál neboli magma 
vystupující sopečnými jícny nebo podél 
zlomů a prasklin, rozlévající se na zem-
ském povrchu. Teplota lávy je asi 700 až 
1 200°C a obsahuje tekuté fáze i krystaly 
a plyny. Přítomnost plynů v lávě zvyšuje 
jejich tekutost. Při zvláště silných explo-
zích je láva vymršťována do vzduchu 
v podobě sopečných bomb, škváry nebo 
popela. Jindy jen vytéká z kráterů v po-
době lávových proudů a v těch pak 
mohou vznikat jeskyně.

Pronikáme chodbami stovky metrů 
daleko, když narážíme na velký pod-
zemní dóm, na jehož konci ve stropě je 
opravdu druhý východ z jeskyně. Přímo 
do banánové plantáže. Jenže dnes už je 
uzavřen mříží. Asi tam majiteli chodili 
jeskyňáři krást banány. V dómu zakládá-
me podzemní tábor a po skupinkách se 

vydáváme různými směry na průzkum 
jeskyně. Je to opravdu silný zážitek po-
zorovat, co dokáže vytvořit proud žhavé 
lávy. Pavel začíná tvořit hrubou paměťo-
vou mapu podzemí, třeba pro ty, kteří by 
se po nás chtěli do podzemí Sam Marcos 
podívat. Informací na internetu o této 
jeskyni je opravdu málo.

Prolézáme většinu ze sítě prostorných 
chodeb, ale i plazivek a členitých laby-
rintů, a pak se opět všichni setkáváme 
v místě podzemního tábora. Jsme všich-
ni pěkně zpocení a není divu. V jeskyni 
je teplota více než +20°C. To je sakra 
rozdíl oproti +5° C v našich jeskyních.

Stěny jeskyně jsou často pokryty bílý-
mi povlaky způsobené infi ltračními vo-
dami, prosakující po deštích do jeskyně 
z polí, hnojených zemědělci, a tyto vody 
jsou stahovány do podzemí. Stejný eko-
logický problém jako v mnohých dalších 
jeskyních na světě.

Fotografi cky dokumentujeme nejzají-
mavější pasáže jeskyně, doplňujeme 

Pavlovi některé údaje do paměťové 
mapy jeskyně a vystupujeme zpět na 
povrch.

Jsme přímo nad pláží San Marcos, 
a tak nemůžeme jinak, než smýt prach 
a bláto z jeskyně v Atlantickém oceánu. 
Jako na všech plážích ostrova má písek 
černou barvu. Je to vlastně rozrušená 
a za tisíce let činnosti mořského příboje 
v písek proměněná sopečná láva ze 
zdejších vulkánů. (Pokračování příště)

Tenerife 2013
8. část8. část

Seriál vyprávění bohumínských speleologů o zážitcích z letošní výpravy píše Josef Wagner

Televizní informační kanál Bohumín letos slaví 15. 
výročí založení a diváci se mohou stát hvězdami jeho 
vysílání. Zapojte se do fotosoutěže a zašlete snímek 
spojený s Bohumínem nebo bohumínskou televizí. 
Vyfoťte sebe, kamarády, své známé a pak sledujte, 
kdy se fotka objeví na obrazovce. 

Soutěž probíhá až do 31. 
srpna. Diváci mohou foto-
grafie posílat e-mailem na 
adresu tik@mubo.cz s tím, 
že připojí své jméno a kon-
takt. Zaslané fotky se objeví 
v nejsledovanějším bloku, 
v pořadu Zpravodajství. Mů-
žete tak pobavit nejen sebe, 
své kamarády a přátele. 

„Chceme výročí TIKu osla-
vit s našimi diváky. Žijeme 
tady spolu patnáct let a mys-
lím, že jsme dobrými sousedy. 
Proto neváhejte a vyfoťte sebe, 
svou rodinu, přátele nebo ka-
marády kdekoli v Bohumíně. 

Ukažte, kde se vám líbí, kde 
relaxujete, kam rádi chodíte,“ 
láká Marek Spáčil, majitel 
videostudia TV Marko, které 
je provozovatelem TIKu Bo-
humín. 

Do soutěže je možné zaslat 
libovolný počet snímků. Po-
drobná pravidla k soutěži na-
jdete na www.tik.tvmarko.cz. 
Vítěze TIK vyhlásí v září. Na 
vylosované soutěžící čekají 
lákavé věcné ceny.

TIK Bohumín začal vysílat 
19. srpna 1999. U jeho zrodu 
stálo město Bohumín a ser- 
visní organizace videostudio 

Patnáct let dobrým sousedem

TV Marko. Vysílání mohli 
v prvních letech přijímat vý-
hradně uživatelé kabelové 
televize a záznamy si půjčo-
vali v knihovně. Významný 
okamžik pro bohumínskou 
televizi přišel v březnu 2011, 
kdy začal s podporou města 
vysílat zprávy z Bohumína 
na 59. kanálu pásma DVB-T 
v celém Moravskoslezském 
kraji a lidé si je vůbec poprvé 
mohli naladit s pomocí běž-
né televizní antény a set-top 
boxu.

Lukáš KANIA, 

redakce zpravodajství

Chodby v jeskyni San Marcos jsou učebnicovým 
příkladem vzniku jeskyní v lávách.

Vstup do jeskyně San Marcos.
 Foto: Orcus Bohumín

Hasiči děkují 
Děkujeme sponzorům za 

věcné a fi nanční dary do tom-
boly našeho hasičského plesu. 
Poděkování patří restauraci 
Belfast, odboru školství, kul-
tury a sportu MěÚ Bohumín, 
elektru Klíma, Martě Bočkové, 
Tani Kaizarové, předsedovi 
TOP 09 Bohumín Tomáši Fo-
dorovi, gastrocentru Mikeš, 
železářství Skřečoň, zlatnictví 
Ovádková, Antonínu Šubrtovi, 
Petru Vopelkovi a senátorovi 
Petru Víchovi.

Hasiči Kopytov

KRÁTCE

Akce pro dvojice
Aquacentrum připravilo 

akci pro návštěvníky. Pokud 
dorazí v páru, zaplatí jen jedno 
vstupné. Akce platí do konce 
února, vztahuje se na bazén 
a mohou ji využít dvojice bez 
rozdílu věku a pohlaví.  (red)
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Bohumín na dobových pohlednicích (18)

Foto: Pavel Čempěl

Kromě kulturních památek 
v Bohumíně není mnoho domů, 
které se za sto let prakticky nezměnily. 
V Nádražní ulici u městské tržnice 
se ale jeden takový nachází. Až na 
plastová okna se jeho současná 
podoba od historické pohlednice 
z roku 1905 moc neliší.

I když cihlový barák vypadá jako je-
den celek, je to vlastně dvojdomek. Byl 
postaven postupně  v letech 1899 
a 1900, a protože během dokončení 
druhého vyrostlo v Bohumíně několik 
desítek dalších nemovitostí, nemá dům 
navazující čísla popisná. První má čp. 
239, druhý 297. Na dobové pohlednici 

je za ním ještě patrná menší budova 
tehdejší německé mateřské školy.

Dominantou ulice však byl v 19. a 20 
století objekt na protější straně ulice. Byl 
postaven kolem roku 1870 ve stylu ne-
oklasicismu. Podle jeho vzhledu se mu 
začalo říkat »zámeček«. „Původně sloužil 
k ubytování rakouských a pruských úřed-
níků. Od lidí, kteří v zámečku bydleli po 
válce, jsem zjistil, že tam bylo dvanáct 
velkých třípokojových bytů,“ prozradil 
znalec bohumínské historie Eduard Be-
neš a doplnil, že v přízemí byly kanceláře 
traťové distance a kulturní místnosti. Zá-
meček se ale bohužel do dnešních dnů 
nedochoval. Nájemníci dostali v roce 1970 
nové byty, objekt postupně chátral a jeho 
osud zpečetila v roce 1985 demolice. (tch)

Bezplatné vyšetření »k narozeninám«
Ministerstvo zdravotnictví spolu se zdravotními pojišťovnami rozjely rozsáhlou 
preventivní akci. Zaměří se na konkrétní nádorová onemocnění – rakovinu prsu, 
děložního hrdla a kolorekta (tlustého střeva). Pojišťovny postupně pozvou 
k preventivnímu vyšetření ty klienty, kterým riziko onemocnění hrozí nejčastěji. 
Podle odhadů ministerstva půjde téměř o dva miliony lidí.

Cílem projektu je snížení 
výskytu nádorových one-
mocnění v pozdních stádiích 
a zvýšení zájmu obyvatel o pre- 
venci a péči o vlastní zdraví. 
Akce, která potrvá až do červ-
na příštího roku, není naho-
dilá. Pojišťovny dopisem 
osloví jen klienty z cílových 
skupin. Na preventivní scree- 
ningová vyšetření rakoviny 
prsu pozvou ženy od 45 do 
70 let, na vyšetření karcino-
mu děložního hrdla ženy od 
25 do 70 let a v případě vyšet-
ření na karcinom kolorekta 
muže i ženy od 50 do 70 let. 
,,Tato preventivní kampaň je 

velmi rozum-
ná.  Př ináší 
pozitiva z hle-
diska medicínského, lidského 
i ekonomického. Když se díky 
preventivnímu vyšetření 
onemocnění zachytí v čas-
ném stadiu, může začít léčba 
a lze tak zachránit lidský 
život. V konečném důsledku 
zároveň ušetří systém veřej-
ného zdravotního pojištění,“ 
uvedl ředitel Bohumínské 
městské nemocnice Vojtěch 
Balcárek a dodal: „Naše ne-
mocnice je ve spolupráci se 
zdravotními pojišťovnami 
a terénními lékaři plně při-

pravena se 
na akci podí-
let. Můžeme 

nabídnout komplexní diag- 
nostiku tlustého střeva meto-
dou kolonoskopie a také 
specializované gynekologické 
vyšetření v rámci screeningu 
nádorů v oblasti děložního 
čípku. V případě pozitivního 
nálezu pacienty u nás podrob-
ně vyšetříme a jsme pochopi-
telně také schopni a připra-
veni klienty léčit.“

Na vyšetření dostanou 
v rámci akce pozvánku klienti 
všech zdravotních pojišťoven, 
kteří v nedávné minulosti 

tyto prohlídky neabsolvovali. 
Odhadem jich bude asi 1,85 
milionu. Pokud na dopis 
nezareagují a k vyšetření se 
nedostaví, obdrží do léta 
příštího roku pozvánku ještě 
jednou. První várka dopisů 
už k adresátům dorazila. Po-
jišťovny je rozeslaly v polovi-
ně ledna a týkaly se 150 tisíc 
lidí. Další pozvánky budou 
odcházet v měsíčních interva-
lech a především těm pojištěn-
cům, kteří mají v konkrétním 
měsíci narozeniny.

Pozvánky neobsahují přesné 
datum a místo preventivní 
prohlídky. Na tom se musí 
sami pacienti dohodnout se 
svým praktickým lékařem 
nebo specialistou. Provedená 
screeningová vyšetření jsou 
bezplatná a v rámci této akce 
nebudou lidé muset platit 
ani třicetikorunový regulační 
poplatek.

Pavel ČEMPĚL

ZDRAVÍ
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Občané Bohumína nezapomínají
Letos budou troje volby. Připomněl nám to David Maryška z ODS ve svém příspěvku 
v minulém čísle Oka. A se skromností sobě vlastní zkritizoval všechno a všechny, 
zapomněl ale na svou milovanou ODS. A tak je mu to třeba připomenout.

ODS získala v nedávných volbách do posla-
necké sněmovny 7,5 procenta hlasů. Dle pana 
Maryšky dosáhla ČSSD ve volbách mizerného 
výsledku, ale 7,5 procenta ODS můžeme za-
řadit mezi katastrofy. 

Výměnou vedení 
ODS doufá, že lidé za-
pomenou. Že zapomenou na milenku pana 
Nečase, která dřela jako kůň a brala za to sta-
tisícové odměny. Že zapomenou na církevní 
restituce, které pomohl ODS prosadit odsou-
zený poslanec. O co jednodušší by měla rad-
nice prosazování výkupu pozemků od občanů 
na stavbu protipovodňových hrází, kdyby 
mohla majitelům nabídnout stejnou cenu za 
metr čtvereční jaká je ve smlouvě s církvemi. 
To vše na úkor daňových poplatníků. 

Pane Maryško, a co váš guru Klaus a jeho 
lednová amnestie! Velké kauzy se zametly 
pod koberec, byli propuštěni zloději, násilníci 

a podobně. Trestná činnost se zvedla z roku na 
rok o osm procent. Jistě by o tom mohla mluvit 
policie, městští strážníci, ale i občané Bohumí-
na. Ano, pane Maryško, my nezapomínáme.

A co se týče EU, 
je to ze strany ODS 
pořád stejná písnička. 

Já se ale úředníkům z EU nedivím. Posílají 
k nám peníze a při kontrolách zjišťují, že se 
velká část peněz rozkrade. A pomoc je to velká. 
Neznám město v Česku, kde by se něco nepo-
stavilo z evropských peněz. Bylo by dobré, 
aby někdo z radnice napsal, co se s pomocí 
peněz z evropských fondů postavilo v Bohu-
míně. To by i páni Maryškové museli zmírnit 
svou kritiku. Nebojím se, že se na radnici dosta-
nou lidé, které tam nechci. Za těmi stávajícími 
je vidět dobře odvedená práce a já jsem rád, že 
v Bohumíně bydlím s celou svou rodinou.

Jan GRIM, důchodce

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

Poděkování
V nedě l i  19.  ledna 

postihla mého manžela 
Pavla Búbelu na schůzi 
zahrádkářů srdeční zá-
stava. Děkuji všem, kteří 
se jej pokusili zachránit. 
Zahrádkářům, záchran-
né službě, lékařům. Zá-
roveň děkuji všem přáte-
lům, známým, sousedům 
za účast na posledním 
rozloučení, projevy sou-
strasti a květinové dary.

Kristina BÚBELOVÁ

Tenisová liga
Sportovci, hlaste se do 18. 

ročníku Bohumínské tenisové 
ligy. Registrace probíhá na 
e-mailu sbogumski@seznam.cz 
nebo telefonicky na čísle 608 
884 891 (Svatoslav Bogum-
ski). Přihlášky se přijímají 
do konce března.   (red)

Máme ministra! Svatopluk Němeček 
šéfuje zdravotnictví
Historicky poprvé má bohumínská sociální demokracie 
svého ministra, šéfem resortu zdravotnictví byl jmenován 
Svatopluk Němeček. „Nikdy jsem opravdu nevěřil, že 
bych tuto funkci mohl zastávat, i když mí známí o tom 
občas žertovali. Připadalo mi to asi stejně reálné, jako 
šance stát se třeba hollywodskou hvězdou,“ říká člen 
MO ČSSD Bohumín Svatopluk Němeček.

Místní sociální demokracie 
měla přes deset let zastoupe-
ní v parlamentu díky Alfrédu 
Michalíkovi, který během 
poslanecké kariéry zajistil 
městu dotace, převyšující 
130 miliónů korun. Druhé 
volební období šéfuje klubu 
senátorů ČSSD starosta Petr 
Vícha, a teď má Bohumín za-
stoupení i ve vládě. „Buďme 
upřímní, město jako takové 
asi mé jmenování do funkce 
zásadně nepozná. Na druhou 
stranu věřím, že pokud se mi 
podaří aspoň zčásti zlepšit 
kondici našeho zdravotnictví, 
tak to pocítí na zlepšení svých 
ekonomických výsledků naše 
nemocnice,“ tvrdí Němeček.

Ve svém oboru je uznáva-
nou kapacitou, která se těší 
respektu i napříč politickým 
spektrem. V letech 2002–
2005 stál v čele Bohumínské 

městské nemocnice, doteď 
působil jako šéf Fakultní ne-
mocnice v Ostravě. „Z dlouho-
dobého hlediska to vnímám 
jako možnost udělat něco pro 
české zdravotnictví a vyřešit 
aspoň některé zásadní pro-
blémy. Stávající situace nemá 
daleko ke krizi – zásluhou 
pánů Hegera, Kalouska a celé 
Nečasovy vlády bylo zdravot-
nictví finančně rabováno 
a ocitlo se opravdu na pokra-
ji kolapsu. Rusnokova vláda 
sice něco napravila, ale pořád 
jsme na tom hodně špatně. Je 
mi jasné, že to nebude příliš 
jednoduchá ani veselá mise,“ 
tvrdí ministr.

Co se pro Svatopluka Ně-
mečka změní? „Teď to pro 
mě znamená hlavně velkou 
zátěž. Člověk se ocitne v pro-
středí, které tolik nezná. Mám 
na mysli roli ministra, zdra-

votnictví znám naštěstí dobře. 
Z kraje a Bohumína, kde mám 
plno dobrých kamarádů 
a lidí, na které se jde spoleh-
nout, přejdu do Prahy. Řeší 
se bydlení, přesun rodiny 
a podobně. K tomu je těžké 
zvykat si na podpásové me-
diální útoky na objednávku 
vlivných finančních skupin 
ve zdravotnictví, které se 
oprávněně bojí, že se jim 
šlápne na kuří oko. Takže 
teď rozhodně euforii nepro-
žívám. Spíš je to obrovská 
odpovědnost, která místy 
drtí. Ale jak se říká – dal 
jsem se na vojnu a budu 
bojovat. A budu vděčný Bo-
humíňákům, když mi v té 
Praze budou držet palce,“ do-
plňuje ministr zdravotnictví.

Bohumín je pro něj srdeční 
záležitostí. „Narodil jsem se 
tu, chodil tady do školy a po 
dokončení medicíny ve městě 
trvale žiji. Bohumín mě for-
moval. Bez něj bych byl jiný. 
A v politice mě zase dotváře-
la práce v bohumínské ČSSD 
nebo působení v radě a za-
stupitelstvu. Myslím, že se 
tady rozhodně nemáme za 

co stydět. Jsem hrdý na to, že 
patřím k Bohumínu i místní 
ČSSD,“ říká.

Je rád, že v Praze nebude 
osamocený. Doprovodí jej 
manželka s oběma dětmi. 
„Pracovně ale musím rezig- 
novat na své členství v dozorčí 
radě Bohumínské městské 
nemocnice. Moc rád bych do-
táhl do konce svůj mandát 
městského zastupitele, ale 
musím se poradit s kolegy 
v klubu nakolik to bude reál-
né. Chtěl bych si vazbu na 
město udržet,“ dodal Svato-
pluk Němeček.

Igor BRUZL,
 předseda MO ČSSD Bohumín

POLITIKA
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Nový web »nové školy«
Moderní, přehlednější, perspektivněj-

ší. Takový je nový web ZŠ ČSA. Škola ho 
na adrese www.zscsa.cz uvedla do pro-
vozu v závěru ledna. „Po téměř třech 
letech jsme se rozhodli obléct náš web do 
zcela nového hávu, aby všechny důležité 
informace rodiče a naše děti nalezli ještě 
jednodušeji, rychleji a pohodlněji,“ oko-
mentoval nový web ředitel školy Adrian 
Kuder. Škola už dříve zavedla také svůj fa-
cebookový profi l, který s webem propojila.

Nový web je interaktivní, jeho pro-
střednictvím se lze také přihlásit do 
aplikace »Škola online - Informační sys-
tém pro žáky a jejich zákonné zástupce«. 
Na internetu tak mohou rodiče sledovat 
docházku dětí a jejich prospěch, rozvrh, 
učivo, komunikovat s učitelem a nahlížet 
do elektronické žákovské knížky. Pre-
zentace je rozdělená do čtyř základních 
částí – pro základní školu, mateřinku, 
školní jídelnu a školní družinu. (luk)

KURZY TERMÍNY CENA
Základy práce na PC 5., 12., 19. a 26. února 200 Kč
Základy práce s internetem  20. a 27. února 150 Kč
MS Word 4., 11., 18., 25. března a 1. dubna 350 Kč
MS Excel 6., 13., 20. a 27. března 250 Kč
MS PowerPoint 26. března a 2. dubna 150 Kč
Úprava videa a hudby 11. a 12. dubna 250 Kč
Úprava digitálních fotografi í: 
Lightroom 9. února 400 Kč
Photoshop 11. a 12. dubna 650 Kč
Zoner Photo Studio 25.  a 26. dubna 250 Kč
Sociální psychologie 20. února – 24. dubna 650 Kč
Papírová krajka 25. února 50 Kč

Večer otázek, odpovědí i dobré muziky
17. ledna praskala klubovna občanského sdružení Profi t12 ve švech. Členové a hosté 
se těšili na setkání se starostou města Bohumína. Tentokrát, v už oblíbeném pořadu 
Vážně i nevážně s představiteli města a politiky, pozvání přijal Petr Vícha.

Naši hosté vždy usedají do 
horkého křesla a otázky, kte-
ré jim naše moderátorka 
místopředsedkyně Jarmila 
Cywková pokládá, jsou pro 
ně obávaným oříškem. A tak 
jsme přivítali pana starostu 
i další nám milé hosty. Měli 
jsme radost, že pozvání při-
jali Alfréd Michalík s man-
želkou a bohumínská spiso-
vatelka Helena Červenková. 
Kytarista Jarda Holeš zahájil 
krásnou písní a hrál a zpíval 
po celý večer.

S otázkami, které jednu za 
druhou panu starostovi ser- 
vírovala Jarmila Cywková, se 
dotazovaný mistrovsky vy-
rovnal. Dozvěděli jsme se 
něco o jeho dětství, o zájmu 
o sport a kulturu, o jeho fy-
zičce a o lásce ke své rodině. 
Přišla řada na otázky od po-
sluchačů, kteří toho využili 
a hovořilo se skutečně o všem. 

O rodině, o výchově dětí, 
o městě, o politice.

Druhá část večera byla 
skutečně super. Překvape-
ním bylo vystoupení našeho 

bývalého poslance Alfréda 
Michalíka, který bravurně 
zvládá hru na saxofon a za 
doprovodu Jardy Holeše mis-
trně zahrál krásné melodie, 
při kterých jsme si i zazpívali. 
Soutěž dvou týmů, které se 
ve vítězném družstvu zúčast-
nil také starosta, byla legrační 
a zajímavá. Další bylo kolo 
vtipů. A to byl nářez dobré 
nálady.

Závěrem Petr Vícha popřál 
všem hodně štěstí, zdraví 
a úspěchů v novém roce. Po 
celý večer se klubovnou pro-
línal úsměv a pohoda. Naši 

č l e n o v é ,  b y ť 
s onkologickým 
onemocněním, 
se bavili a úplně 
zapomněli  na 
své starosti. Dě-
kujeme všem, 
kteří pomohli 
krásné atmo-
sféře.
Zdeňka CICHÁ, 

předsedkyně 
Profi t12 

Exposlanec Alfréd Michalík 
vystřihl skvělé sólo na saxo-
fon. Rande Dam se opět neslo 
v pohodové atmosféře. 

Foto: Profi t12
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Knihovna nabízí od února další kurzy
Bohumínská knihovna otevírá další běh kurzů. Zájemci se mohou už nyní 
přihlašovat ve studovně knihovny na kurzy počítačové, rukodělné 
a sociální psychologii, které budou probíhat od února do dubna.

Oblast počítačů zahrnuje výuku kan-
celářských programů či software pro 
úpravu fotografi í a videa. Opět se také 
otevírá kurz sociální psychologie. Věnovat 
se bude deseti tématům, mezi kterými 
nechybí například komunikace, pochvala, 
vztahy mezi mužem a ženou, manipulace, 
argumentace a další.

„Často přicházejí do knihovny lidé hle-
dající práci na internetu a vůbec neví, jak 
si mají sestavit životopis. Na kurzu jim 

řekneme, jak na to. Někteří si chtějí své 
znalosti jen osvěžit nebo, v případě star-
ších lidí, jít s dobou a umět ovládnout 
počítačové programy,“ uvedla vedoucí 
knihovny Magdaléna Jedzoková.

Výuka probíhá v přednáškové místnosti 
s přenosnými počítači. Kurzistům se lektor 
osobně věnuje, mají možnost vše sledo-
vat na velkoplošném plátně a obdrží 
základní písemné vzdělávací materiály. 
Více na www.k3bohumin.cz.  (maje)

Kolik nás je?
Během uplynulého roku kles počet 

obyvatel Bohumína. Ale jen nepatrně, 
o sedmnáct lidí. K 1. lednu žilo ve městě 
22 312 obyvatel, přesně před rokem jich 
bylo 22 329. Nově se k pobytu v Bohu-
míně přihlásilo 358 lidí, 374 se odhlásilo. 
Dalších 1 203 Bohumíňáků změnilo ad-
resu kvůli stěhování v rámci města.  (red)
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Odešla... Jediná na světě, 
jež nikdy nezradí. Na ni nám 
zůstane nejhezčí vzpomínka. 

Byla to nejdražší, byla to maminka. 

22. ledna jsme se 
naposledy rozloučili 

s naší milovanou

paní Kristou 
URBANOVOU 

z Vrbice, která nás opustila 16. ledna 
ve věku 68 let. Děkujeme všem, kteří 
se účastnili pohřbu a doprovodili ji 

na její poslední cestě...
Za zarmoucenou rodinu dcery 
Markéta a Gabina s rodinami.

Přišel den, kdy jsme ti chtěli přát, 
ale místo toho musíme kytičku 
na hrob dát a tiše vzpomínat.

11. ledna nás 
opustila 

paní Kornelie 
JAROŠKOVÁ, 

která by 31. ledna oslavila jubilejní 
80. narozeniny. Děkujeme za účast, 

podporu a květinové dary všem, kteří 
se přišli rozloučit s naší maminkou.
S úctou a láskou vzpomínají synové 
Zdeněk, Dušan, Luboš s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

2. února jsme 
vzpomněli nedožité 

92. narozeniny 
našeho tatínka,

pana Karla 
KOLEBAČE.

Zároveň 3. srpna uplyne 21 let, 
kdy nás opustil.


S láskou a úctou vzpomínají 

syn Jindřich a dcera Lydie s rodinami.

Kdo v srdci žije, ten nikdy neumírá.

8. února 
vzpomeneme 

10. smutné výročí, 
kdy nás navždy 

opustila naše drahá 
maminka, babička 

a prababička, 

paní Kateřina KRZYWOŇOVÁ
z Pudlova.


S láskou a úctou vzpomíná 

dcera Lubica a vnučka Lucie s rodinou.

Nad starú horú slunéčko vycházá, 
to zasej další boží den přicházá. 

Cesta už zarostla, tvá ruka poklesla, 
my ti už nemůžem ku zdraví přát.

1. února jsme 
si připomněli 

nedožité
73. narozeniny 

našeho milovaného 
manžela, tatínka a dědečka, 

pana Heřmana 
JAMNITZKÉHO,

který nás opustil 3. února 2013.
S láskou tvoje zlatíčka.

Čas plyne, vzpomínka zůstává.

7. února 
si připomeneme 
nedožitých 90 let

paní Marie 
LITNEROVÉ

z Pudlova.

Zároveň 29. prosince uplynuly 3 roky 
od jejího úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají 
manžel Mirek, dcera Dana 

a vnučky Lenka, Jana a Eva s rodinami.

VZPOMÍNKY

Zhasly oči našeho tatínka, 
nezhasne však nikdy 

na něho vzpomínka...

1. února jsme 
vzpomněli 20. 

smutné výročí úmrtí 
našeho drahého 

tatínka a dědečka,

pana Ing. Libora ZLÁMALÍKA.


S láskou a úctou vzpomíná syn Tomáš 

s manželkou a vnukem Liborem.

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

6. února vzpomene-
me 5. smutné výročí 

úmrtí 

pana Zdeňka 
JANÍKA 

z Bohumína.


S láskou vzpomínají manželka Jana, 

syn Robert 
a rodiny bratrů Jiřího a Antonína.

Kdo tě znal, 
ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, 
nezapomene.

18. února 
vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 

paní Anny 
ŠTĚRBOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel 

a syn s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá...

V těchto dnech 
si připomínáme 

10. smutné výročí, 
kdy nás navždy 

opustila 
naše manželka, 

maminka, babička,

paní Věra POLÁKOVÁ.


S láskou a úctou vzpomíná manžel, 

dcera Kateřina s rodinou a dcera Jana.

Kdo v srdci žije, neumírá...

4. února jsme 
vzpomněli 3. výročí 

úmrtí našeho 
drahého manžela, 
tatínka a dědečka,

pana Miroslava 
MACURY.

Zároveň 24. března vzpomeneme 
jeho nedožité 67. narozeniny.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou 
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 
71 let náš milovaný 

manžel, otec, 
dědeček, tchán, 

bratr a strýc, 

pan Jan BOCHENEK.
Zároveň jsme si 16. ledna připomněli 

2. smutné výročí jeho úmrtí.
S úctou a láskou vzpomínají manželka 

a celá rodina.
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Čas plyne, 
ale vzpomínka zůstává.

15. února uplyne 
5 let od úmrtí 

mého syna, 

pana Zdeňka 
WAJDY.

Stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou matka, 

bratr s manželkou, 
neteře s rodinami a kamarádi.


1. února se dožívá 

82 let 

paní Marie 
WAJDOVÁ.

Při této příležitosti 
přejeme do dalších 

let všechno 
nejlepší, hodně zdraví a životního 

optimismu.
Syn Ladislav s manželkou, 
Vlaďka a Petra s rodinami.

● Řádkovou inzerci můžete podávat také pro-
střednictvím on-line formuláře na internetových 
stránkách www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

Ceník inzerce v Oku najdete na 

www.mesto-bohumin.cz, 

sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

REALITY
● Prodám garsoniéru 20 m2 s bal-

konem v ul. Svat. Čecha. Cena dohodou. 
 733 541 607
● Pronajmu nový byt 1 + KK ve 

Skřečoni, 37 m2, ihned volný.  603 
488 048. 
● Nabízíme k pronájmu nebyto-

vé i bytové prostory na nám. Mic-
kiewicze 590.  602 153 103.
● Pronajmu nebo prodám dr. byt 

1+1, v nízké zástavbě v ul. ČSA, po re-
konstrukci. Byt je s balkónem a ihned 
k dispozici.  776 084 481.
● Prodám dr. byt 0+1, ul. Svat. Če-

cha. Cena dohodou. Tel.: 732 335 
435.
● Prodám dům v Dolní Lutyni 

7+1, větší zahrada, studna, 3K septik, 
cena 3 miliony. RK ne!  596 544 106.
● Prodej RD ve Skřečoni. Po re-

konstrukci, 1 garáž, 1 kryté stání, okrasná 
zahrada s pergolou. Cena 2 800 000 Kč. 
Mail: lja@seznam.cz.  722 588 358.
● Prodám 2+1, nízká zást., ihned do 

os. vl., centrum Bohumína. Dohodou. 
Možno i s gar.  773 782 785.

SLUŽBY
● Provádíme pokládku plovou-

cích podlah, PVC, koberců, samoni-
velační stěrky.  604 265 861.
● NEPEČTE-NAPEČU VÁM! Cuk-

roví, dorty, po celý rok. Super kvalita 
i cena.  737 856 868.

(Pokračování na str. 18)

INZERCEINZERCE

Petr Nevyjel
zpracování mezd

účetnictví
daňová evidence

elektronická podání

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P.O.Box 61

735 81 Bohumín

Telefon:  596 014 417

Mobil:  603 478 991

E-mail:  penekonom@seznam.cz

Web:  petr.nevyjel.sweb.cz

Řešení křížovky 
z minulého čísla: 
Tajenku tvoří arabská 

moudrost: Kdo ukradne vejce, 
ukradne slepici.

10. února oslaví krásné životní 
jubileum 90 let naše maminka, 

babička a prababička, 
paní Štěpánka 

STUDENTOVÁ.
Hodně zdraví, 
štěstí, pohody 

a životního elánu 
do dalších let 

přejí dcera 
a synové 

s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

Naposledy jsme 
se rozloučili

Búbela Pavel * 1942 z No-
vého Bohumína Cediwoda Zikmund 
*1944 z Nového Bohumína Drlíková 
Cecilie *1924 z Nového Bohumína 
Grzybowská Alena *1946 ze Skřečoně 
Horváth David *1994 ze Skřečoně 
Chroboczek Antonín *1928 z Nového 
Bohumína Jarošková Kornelie *1934 
ze Skřečoně Krejčí Irena *1943 z No-
vého Bohumína Kúdelová Jiřina *1935 
ze Skřečoně Prokschová Emilie *1941 
ze Starého Bohumína Puková Vlasta 
*1925 z Pudlova Putnoki Štefan *1949 
z Nového Bohumína Schulzová Edel-
trauda *1941 ze Skřečoně Siudová Mi-
lena *1958 z Nového Bohumína Štěr-
bová Herta *1934 z Nového Bohumína 
Štvrtňa Karel *1927 z Nového Bohumí-
na Urbanová Krista *1945 z Vrbice.

VZPOMÍNKY

● Po dobu prodeje aktuálního čísla OKA jsou řádkové inzeráty 
zveřejněny i na webu města www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.
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� MOČÁL OSEKAT
TESLICÍ

ŽACÍ
NÁSTROJ

DOMÁCKY
ALBERT � OCHUT-

NATI
HYNOUT
V BOJI OBILNINA LOTYŠSKÉ

PLATIDLO �
SPOR-
TOVNÍ
KLUB
(ZKR.)

HIC PCHÁČ SLANISKO

STARO-
ŘECKÁ

POHŘEBNÍ
OBĚŤ

ASIJSKÝ
STÁT

MOŘSKÝ
ZÁLIV

DRUH
VÍNA USKUPENÍ

KORÁ-
LOVÝ

OSTROV

POLYNÉS.
NÁPOJ

SUNDSKÝ
OSTROV

HERNY
ŠVÝCAR.

MATE-
MATIK

ZAČÁTEK
TAJENKY

PRACOVAT
S PILOU
SLOVEN.

„ŽITO”

RUSKÁ
ŘEKA

2X SNÍŽ.
TÓN A

STROMO-
ŘADÍ

MOČAN
URČENÁ K
TRESTÁNÍ

TATO
ZNAČKA
BERYLIA

TU MÁŠ
SLITINA

Fe+Al
NÁRODO-

HOSPODÁŘ

NÁPOR
STOJAN

LIKÉRNÍK
NEMÍRNĚ

PÍT

DRUH
NEROSTU

FIRN
STELIVO

PŘED-
LOŽKA

POSLEDNÍ
ZE STA

PLÁPOLAT MÍTI
SNY

� EDÉM
PŘED-
LOŽKA

PÍSMENO
ALFABETY

DŘ. NÁZEV
DUNAJE

INIC. ZPĚV.
PILAROVÉ

CEL. KÓD
S. LEONE
ZN. TELE-
VIZORŮ

HORSKÁ
SLUŽBA
RUSKÁ
ŘEKA

ČÍSLOVKA
DRUHOVÁ

KÓD
LETIŠTĚ

LAS VEGAS
ŘÍZNUTÍ

OSTROV V
ŘETĚZCI
ATOLŮ

ČIN

UKAZO-
VACÍ

ZÁJMENO

KONEC
TAJENKY
PRVNÍ PO-
MOC (ZK.)

TOPIVO DÍVČÍ
JMÉNO

DOMÁCKY
ANETA

TESAŘSKÝ
SPOJ

ZAFOU-
KATI

FRAN-
COUZSKÝ
HEREC A
REŽISÉR

„PANE VRCHNÍ, TO KUŘE JE JENOM KOST A KŮŽE.” „PROMIŇTE, PANE, NETUŠIL JSEM, ... (TAJENKA).” POMŮCKA: AKAI, ALIT, EULER, ISA.

(Dokončení ze str. 17)

● Hloubkové čištění 
koberců, sedacích sou-
prav, rohových lavic, židlí, 
interiéru aut, technikou Kär-
cher.    724 088 643. 
www.cistyautointerier.cz.
● Nabízím doučování 

českého jazyka, přípravu 
na přijímací zkoušky, státní 
maturitu. 736 467 552.
PRÁCE

● Nabízím seriózní a dlou-
hodobou spolupráci nejen 
finančním poradcům v oblasti 

INZERCE
bankovních produktů (spotře-
bitelské úvěry, konsolidace, 
hypotéky aj.). Velmi zajímavé 
provize.  775 071 239.

RŮZNÉ

● Antikvariát Bohumín 
koupí staré pohlednice 
Bohumína a okolí popř. ji-
ných měst, staré i nové 
knihy, vyznamenání, 
medaile, odznaky, vlaječky 
a jiné sběratelské věci.  
602 544 338.
● Prodám nádherná, 

čistokrevná čivaví mimin-
ka v atraktivní modré barvě. 
Dohodou.  773 782 785.

V nových skladech 
už panuje čilý ruch
Společnost Čemat, distributor doplňků pro manipulační 
a stavební techniku, spolupracuje s Bonatransem, 
výrobcem železničních kol a dvojkolí. Obě fi rmy se 
spojily v oblasti logistiky.   

Čemat zajišťuje pro Bona-
trans vykládku, nakládku 
a uskladnění výrobků v novém 
logistickém areálu. Skladové 
kapacity v areálu slouží jako 
překladiště zboží mezi výro-
bou a jeho další distribucí. 
Areálem projedou denně 
v průměru dva kamiony zboží. 
Za první čtyři měsíce spolu-
práce odbavil  Čemat ve 
svých skladech už téměř tisíc 
kusů výrobků. 

Logistický areál v ulici Čs. 
armády byl dokončen loni na 
podzim. Jeho součástí jsou 
tři skladovací haly, nová ad-
ministrativní budova a parko-
viště. Celková plocha těchto 
hal se pohybuje kolem pěti 
tisíc metrů  čtverečních. 

Čemat začal se stavbou v roce 
2010, původně pro své účely. 
Postupně však vedle menších 
skladovacích objektů pro 
vlastní potřebu vyrostly mo-
derní haly se zázemím k pro-
nájmu dalším subjektům. 
Čemat plánuje do roku 

2015 rozšíření o minimálně 
jednu další halu. Součástí 
investičních záměrů je také 
vybudování otevřené expozi-
ce, ve které fi rma vystaví své 
produkty.

Tereza HLAVÁČOVÁ, 
marketingový manager Čematu
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 6. DO 22. 2.

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 21.2. v 9–16 hodin a 22.2. v 9–12 hodin FARMÁŘ-
SKÉ TRHY. Ovoce, zelenina, sýry, domácí máslo, 
zabijačkové výrobky, uzeniny, med, výrobky z vosku, 
pekařské a cukrářské výrobky. Náměstí T.G.M.

DIVADLO
 ● 12.2. v 19 hodin MNOHO POVYKU PRO PSA. 

Satirická komedie s živým psem. Hraje Divadelní sou-
bor Osvětové besedy Velká Bystřice. Sál kina, 80 Kč.

PRO DĚTI
 ● 13.2. v 9.30 hodin O STATEČNÉ PRINCEZNĚ. 

Promítání pro maminky s dětmi; kreslené pohádky 
a hraní na pódiu. Sál kina, 20 Kč.

 ● 23.2. v 10 hodin POHÁDKOVÉ PÍSNIČKY. Hudeb-
ní divadlo pro děti: Pohádkové písničky, hádanky 
nebo soutěže. Hraje Abraka Muzika. Sál kina, 50 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

AKCE PRO DĚTI probíhají v dětském oddělení 
knihovny, není-li uvedeno jinak

 ● 6.2. a 7.2. ve 13–17 hodin SKŘÍTCI A STRAŠIDLA. 
Čítárna a herna pro rodiče s malými dětmi.

 ●  VALENTÝNSKÉ PŘÁNÍ, výtvarná dílna:
10.2. až 14.2. ve 13–17 hodin (mimo středu). 
Dětské oddělení Nový Bohumín a knihovna 
Skřečoň.
10.2. ve 13 hodin knihovna Záblatí.
14.2. ve 13 hodin knihovna Starý Bohumín.

 ● 14.2. v 15.30 hodin POHÁDKOVÁ LUCIE. Pohád-
ky bude dětem číst učitelka Lucie Semančíková.

 ● 17.2. až 21.2. v 9–12 a ve 13–17 hodin (středa 
pouze dopoledne) JARNÍ PRÁZDNINY MEZI ZVÍ-
ŘÁTKY. Výtvarné dílny, soutěže, hry. 17.2. Žbluňk, 
žbluňk; 18.2. Bzum, bzum, bzum; 19.2. Kotě v botě; 
20.2. Ospalý kohoutek; 21.2. Kdo mi spočítá nožičky?

 ● 18.2. ve 13–17 hodin KARNEVALOVÉ MASKY. 
Výtvarná dílna: Výroba masek na karnevaly a bály. 
Knihovna Starý Bohumín

 ● 18.2. v 15–17 hodin SOUBOJ V ČESKU. Vědo-
mostní soutěž pro děti a mládež: Jak dobře znáte 
Českou republiku?

 ● 20.2. v 9.30 hodin BOBEŠ V KNIHOVNĚ. Výtvarná 
dílna – výroba karnevalových masek.

 ● 20.2. v 17–19 hodin PŘI ČAJI S HOROREM A DE-
TEKTIVKOU. Čítárna; hrníček a porcovaný čaj s sebou.

 ● 21.2. ve 13–17 hodin ČAJOVÝ DÝCHÁNEK S KNI-
HOU. Čítárna; hrníček a porcovaný čaj s sebou. 
Knihovna Starý Bohumín.

VÝSTAVY v galerii knihovny.

 ● Do 28.2. EXPEDICE TENERIFE 2013. Fotografi e 
speleologů Orcusu  z loňské expedice.

 ● Do 28.2. ŠKORPIÓN UVÁDÍ... Výtvory dětí z Klu-
bu Škorpion DDM Fontána.

BESEDY
 ● 18.2. v 17 hodin ORCUS – EXPEDICE TENERIFE 

2013. Expediční film a vyprávění Josefa Wagnera 
a Jana Fedorowicze z výpravy do jeskyní vulkanické-
ho původu. Přednášková místnost knihovny, 40 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN  

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

 ● 6., 7., 8. a 9.2. v 19 hodin DĚDICTVÍ ANEB 
KURVA SE NEŘÍKÁ. Film Česko (Komedie), 2014, 
přístupný od 12 let, 106 minut, 140 Kč.

 ● 7. a 8.2. v 16 hodin ROBOCOP. Film USA (Akční / 
Sci-fi ), 2014, titulky, přístupný od 12 let, 121 minut, 
110 Kč.

 ● 9.2. v 10 hodin LEGO PŘÍBĚH. Animovaný fi lm 
Austrálie, USA (Rodinný / Komedie), 2014, 3D, 
dabing, přístupný, 130 Kč.

 ● 10.2. v 19 hodin HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY. 
Film USA (Historický / Dobrodružný), 2014, 3D, 
titulky, přístupný od 12 let, 90 minut, 140 Kč.

 ● 13.2. v 19 hodin a 14.2. ve 20.30 hodin METALLICA: 
THROUGH THE NEVER. Film USA (Hudební / Akční), 
2013, 3D, přístupný od 15 let, 92 minut, 130 Kč.

 ● 15.2. až 21.2. v 16 hodin JARNÍ PRÁZDNINOVÉ 
POHÁDKY. Bližší informace na str. 7, 20 Kč.

 ● 15.2. v 19 hodin ZIMNÍ PŘÍBĚH. Film USA 
(Mysteriózní / Romantický), 2014, titulky, přístupný 
od 12 let, 129 minut, 100 Kč.

 ● 16. a 17.2. v 19 hodin NĚŽNÉ VLNY. Film Česko 
(Komedie), 2013, přístupný, 103 minut, 80 Kč.

 ● 18.2. a 19.2. v 19 hodin JACK RYAN: V UTAJENÍ. 
Film USA, Rusko (Špionážní / Thriller) , 2013, titulky, 
přístupný od 15 let, 100 minut, 110 Kč.

 ● 20.2. v 16 hodin LEGO: BATMAN.  Film USA, 
2013, (Animovaný, / Dobrodružný ), pro děti, přístup-
ný, 71 minut, 20 Kč.

 ● 20. a 21.2. v 19 hodin NĚŽNÉ VLNY. Film Česko 
(Komedie), 2013, přístupný, 103 minut, 80 Kč.

SALON MARYŠKA

nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz,  776 577 722

 ● Každé pondělí v 16 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. 
Nenáročné cviky pro seniory a méně pohyblivé oso-
by, předcvičuje Anička Balcárková.

 ● Každou středu KROJE V MARYŠCE. Členky 
vlastivědně-etnografi ckého klubu se věnují tradici 
bohumínského kroje. 

 ● Do 25.3. ŽIVOT S FRAKTÁLY. Výstava počítačové 
grafi ky Vladimíry Šomodiové a Jaromíra Pátry. 

 ● 11.2. v 19 hodin LES GARS D'EN BAS. Koncert 
francouzsko-česko-slovenské kapely. V předprogra-
mu vystoupí zámořská zpěvačka Madeline Tasquin. 
Vstupné 130 korun. 

 ● 21.2. v 18 hodin SOUČASNÍ INDOVÉ OČIMA 
ZORY. Přednáška studentky Zory Vašulínové. Vstup-
né dobrovolné. .

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ

www.bobescentrum.cz,  604 800 100, 

bobes@bobescentrum.cz,  604 388 853

 ● 10.2. v 15.30 hodin VESELÁ NOTA. Hudebně 
výukový kroužek pro děti od 8 měsíců do 4 let . 
Ukázková lekce zdarma.

 ● 19.2. v 10 hodin ŠIKULKY BEZ PLENKY. Seminář 
s praktickým nácvikem pro rodiče s dětmi. Na 
objednávku.

 ● 18.2. v 16 hodin SVĚT PŘEDŠKOLÁČKA. Hravý 
vzdělávací kroužek pro děti od 5 do 7 let. 

 ● 20.2. v 9.30 hodin BOBEŠ V KNIHOVNĚ.

 ● 26.2. v 15 hodin NÁRUČ. Setkání rodin s dětmi 
v náhradní rodinné péči a nových zájemců.

 ● 27.2. v 15 hodin DNES PŮJDEME SPOLU. Pohád-
kový karneval.

 ● 29.2. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK. Na 

objednávku.

PROFIT 12

Klubovna: Mírová 1038, Centrum Kotelna 

www.profi t12.cz, profi t12@email.cz 

 731 310 048, 733 343 942   

 ● 6.2. a 13.2. v 17 hodin CVIČENÍ S JANOU.

 ● 18.2. v 10 hodin DOPOLEDNE PRO DĚTI.

SPORT

CVIČENÍ

 ● CVIČENÍ NA MASARYKOVĚ ZŠ: BOSU v pondě-

lí v 19 hodin, úterý v 19.30 hodin, středu v 18 a 19 

hodin, neděli (začátečníci) v 19 hodin; PILATES 

v pondělí a ve čtvrtek v 18 hodin. Na BOSU nutná 

rezervace na   734 532 903.

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin, velká tělocvična. 

ZŠ Čs.armády.  731 134 525, www.pilatesruzena.cz.

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, tělocvična 

ZŠ Beneše u PZKO. Na tel. objednávku  604 999 

147. slunerc.webnode.cz.

 ● ZUMBA S MONIKOU. Každý čtvrtek v 19 hodin 

velká tělocvična ZŠ Masarykova.

 ● ZUMBA FITNESS. Neděle v 19 hodin tělocvična 

SŠ v Husově ulici. www.zumbabohumin.cz.

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé v pondělí 

v 18 hodin a ve středu v 18.30 hodin, pro děti v pon-

dělí v 17 hodin a ve středu v 17.30 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

 ● Každou středu v 19.30 AQUA AEROBIK

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 je otevřena půjčovna 
bruslí.

Diskotéka na ledě: sobota 18.15 – 19.45 hodin

Škola bruslení pro děti: Osm hodinových lekcí, vždy 
v neděli od 13.40 do 14.40 hodin. Kurz 3: 2.2. – 23.3.
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Obrázky, které ožívají. Žákyně Benešovy školy 
dvanáctiletá Simona Strzondalová ráda kreslí. 
A moc hezky. Brzy jí ale statické výkresy přestaly 
stačit, chtěla vyprávět příběhy. A zrodily se její 
první autorské komiksy.

Když děti ve škole dostaly 
za úkol vyprávění, všichni 
spolužáci sáhli po peru a za-
čali psát. Simona však zvoli-
la originální přístup. Příběh 
ztvárnila obrázkově. Jeho 
prvním čtenářem a vlastně 
i iniciátorem pokračování byl 
její pětiletý bráška. „Jednu 

stránku jsem 
m u  d a l a 
prohléd-
nout a on 
s i  ř e k l 
o další. 
A  tak 
jsem 

kreslila a kreslila nové 
díly,“ svěřila se Simona s tím, 

že nejprve se vždy rodí 
obrázek. Kreslí tuž-
kou a ve finále ho 
vybarví. Když je gra-
fi cká stránka hotová, 

začíná vymýšlet 
dialogy a dě-

jové zvraty. 
S kresle-

ním Simo-
na začala 
už ve čty-
řech letech. 
Maminka 
její talent 
odhal i la 

a podporovala. „Spotřebu 
pastelek a výkresů jsme měli 

nesrovnatelně větší než v ji-
ných rodinách,“ pousmála se 
maminka Marie. Ta by byla 
ráda, kdyby dcera výtvarné 
nadání zúročila i v budouc-
nu, třeba profesně. Simonu 
baví také vytvářet prezentace 
v počítači, což je ideální 
kombinace například pro 
práci grafi čky.

Simona Strzondalová na 
své kreslířské technice stále 
pracuje, navštěvuje výtvarný 
obor bohumínské ZUŠ. Na-
daná je ale všestranně, sama 
se učí hrát na flétnu. Mezi 
její další koníčky patří třeba 
zvířata, která také velmi ráda 
maluje. I proto jsou hlavními 
hrdiny jejích komiksů neroz-
luční kamarádi žížala, ježek 
a pštros. Paradoxní ale je, že 
doma kvůli alergii Simča 
žádná zvířata mít nemůže. 
Jediným zástupcem fauny, 
který jí tak v pokojíku dělá 
společnost, je vodní šnek. 

Pavel ČEMPĚL

Zvířecím kamarádům vdechla život na papíře

Mladá kreslířka Simona Strzondalová (12) maluje  nejraději 
zvířata.  Foto: Pavel Čempěl

Příhody zvířecích kamarádů Komiks Simony Strzondalové

kresli
díly,“ svě“
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