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Stavbaři posilují směny, dohánějí zpoždění  

Sotva slezl sníh, na hlavní skřečoňské tepně začalo být opět živo. Stavební 
fi rmu čeká druhá etapa výstavby nové cyklostezky. Bude obousměrná, celkem 
patnáct set metrů dlouhá. Současně vyrostou v ulici 1. máje tři nasvětlené 
přechody s ostrůvky uprostřed a novou vizáž dostanou tři autobusové zastávky. 
Stavbaři mají napilno, protože vše musí být hotovo do konce května.

Plánem výstavby pořádně zamíchaly 
klimatické podmínky. Stavbaři chtěli do 
zimy stihnout dva přechody a cyklostez-
ku v obou směrech od skřečoňského 
mostu k prodejně Hanusek, tedy zhruba 
polovinu trasy. Podařila se jim však 
pouze čtvrtina a přechod ani jeden. 
„Práce nabraly skluz, který zčásti způ-
sobilo počasí. Několikrát se opakovala 
situace, kdy fi rma přivezla stroje, začala 
pracovat a po dvou dnech vše zhatilo 

sněžení,“ uvedla Lenka Jochimová z od-
boru rozvoje a investic.

Rozmary počasí jsou sice nepříjemné, 
ale nelze se na ně vymlouvat. A stavbaři 
si to uvědomují, proto nyní posilují smě-
ny, aby vše v termínu stihli. I letos budou 
práce probíhat za plného provozu. Ředi-
telství silnic a dálnic (ŘSD) na silnici I. 
třídy, hlavním tahu tranzitní dopravy, 
žádné uzávěrky nepovolilo. Vozovku pro-
to není možné rozkopat a vše se musí 

řešit protlaky pod silnicí. Koncem února 
se takto například ve dvou případech 
dělalo odvodnění. Projekt cyklostezky, 
přechodů a zastávek přijde na 9,3 milionu.
Podařilo se na něj získat pětimilionovou 
dotaci, zbytek hradí město.

Stavba cyklostezky se zatím nesetkala 
s výraznějšími »protesty«. Na omezení si 
stěžovalo jen pár majitelů domů u cesty, 
kteří se kvůli výkopům obtížně dostávali 
ze svých pozemků. Nelibě také nesou 
někteří obyvatelé chystané ořezy stromů 
a dřevin. Někteří lidé se nabídli, že si 
alespoň ohrožené keře přesadí na své 
pozemky. Zahradníci jsou ale skeptičtí, 
keře se kvůli stáří už zřejmě neuchytí.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Za ekologické chování sleva na biopopelnici
V Bohumíně v těchto dnech startuje 

osvětová kampaň Chovám se ekolo-

gicky. Každý domkař, který se do ní 

zapojí, může získat zdarma speciální 

nádobu na rostlinný odpad a pětiset-

korunovou slevu na její vývoz. 

Podmínkou získání slevy je 
ovšem ekologické chování 
jako například vytápění 
domu ekologickým palivem, 
třídění odpadů, využívání 

sběrných dvorů, napojení na 
kanalizaci tam, kde tato mož-
nost je, a souhlas s případnou 
kontrolou »ekologického pří-
stupu«. „Občany, kteří se cho-

vají ohleduplně k životnímu 
prostředí, chceme odměnit 
a zaplatit jim dvě třetiny ceny 
za odvoz zeleného odpadu. 
Každý, kdo se k ekologickému 
chování zaváže, dostane logo 
kampaně, kterým označí 
vstup ke svému domu. Záro-
veň si od kampaně slibujeme, 
že motivujeme i další obyvate-
le, aby se chovali ekologičtěji
a také se do ní zapojili,“ řekl 
místostarosta Lumír Macura.

Pokud domkař splní pod-
mínky ekologické kampaně, 
stačí, aby zašel na radnici, 
kde na odboru životního 
prostředí podepíše čestné 
prohlášení, v němž se zaváže 
k jejich dodržování. Pak do-
loží doklady o topení a na 
BM servisu podepíše smlou-
vu o odvozu rostlinného od-
padu a výpůjčce nádoby. 

Dokončení na str. 2
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Dotace na plavání se ztrojnásobily
Podpora plavání a zdraví našich dětí je opět 

vyšší. Z městské kasy na ni letos půjde 

1,3 milionu. Téměř 900 tisíc je určeno na 

výuku plavání, více než 400 tisíc na školy 

v přírodě a výuku v solné jeskyni.

„Od zprovoznění aquacentra jsme začali 
školám i dalším sociálním institucím dotovat 
vstupné na bazén. Je to bohumínské specifi -
kum, protože tato fi nanční podpora nesouvisí 
s plaváním podle školních osnov. Školy ji mohou 
využít také na bruslení, saunování nebo nově 
na adventure golf,“ sdělil starosta Petr Vícha.

Bohumín dotuje plavání spolu s bruslením 
či saunováním už od roku 2005. Nejprve pod-
pora směřovala k dětem z mateřských a zá-
kladních škol. Postupně se však rozšířila i pro 
Centrum sociálních služeb, stacionář Salome 
i pro studenty středních škol. Město přispívá 
na plavání rovněž bohumínskému plavecké-
mu klubu, který i díky této fi nanční podpoře 
boduje na plaveckých soutěžích. 

„Mateřské školy využívají dotaci pro plavecké 
kurzy předškoláků i pro zábavné hodiny pla-
vání. Základní i střední školy zase díky dotaci 
plavou v hodinách tělocviku či se účastní pla-
veckých soutěží. Střední škola v Bohumíně 
navíc využívá dotaci pro kurzy metodiky pla-
vání a první pomoci. Stacionář a Centrum 
sociálních služeb pro rehabilitační i kondiční 
plavání svých klientů. Plaveckému klubu slouží 
příspěvek města na tréninky. Dotujeme také 

plavání těhotných i plavání miminek, které 
zajišťuje v aquacentru Centrum mladé rodiny 
Bobeš,“ uvedla vedoucí odboru školství, kul-
tury a sportu Pavla Skokanová.

Finanční podpora, kterou město vkládá 
především do plavání, se každoročně zvyšuje. 
Zatímco v roce 2005 to bylo 260 tisíc, v roce 
2006 už 437 tisíc a o dva roky později 503 
tisíc. Loni dosáhla výše podpory 780 tisíc 
a letos to bude částka opět vyšší, a to 870 tisíc.

„V posledních letech jsme začali ještě podpo-
rovat zdraví dětí. Čtyři roky už přispíváme na 
školy v přírodě a výuku v solné jeskyni. V roz-
počtu města máme letos na tyto aktivity vyčle-
něnu částku 430 tisíc,“ dodal Petr Vícha.

Lucie BALCAROVÁ

Za ekologické 
chování sleva 
na biopopelnici
(Dokončení ze str. 1)

Nádoba na odpad se po 
pěti letech užívání stane ma-
jetkem domkaře, pokud se 
on sám rozhodne pro smlou-
vu na dobu neurčitou. 

Hlásit se do kampaně mo-
hou Bohumíňáci do konce 
března a hned 5. dubna pro-
běhne rozvoz nádob k dom-
kům. V pilotní části počítá 
radnice s tím, že se do ní může 
zapojit až 250 domkařů. Na-
koupeno je totiž přesně tolik 
speciálních popelnic na zelený 
odpad. Podle zájmu pak rad-
nice další nádoby dokoupí. 
Kdo podmínky poruší, bude 
muset svoz bioodpadu uhradit 
v plné výši, a to rok zpětně. 
Podrobné podmínky kampa-
ně naleznou lidé na webu 
www.mesto-bohumin.cz 
v Ekologickém okénku.

Svoz listí, trávy a dalších 
zelených zbytků funguje ve 
městě už dva roky. Zelený 
odpad se odváží každých čtr-
náct dní, šestnáctkrát od 
dubna do listopadu. Biood-
pad končí na městské kom-
postárně. Domkař, který se 
do kampaně nezapojí, zapla-
tí za celosezonní odvoz zele-
ného odpadu 816 korun. Od 
letošního roku se k svozu 
zeleného odpadu mohou při-
hlásit občané ze všech měst-
ských částí bez ohledu na 
počet zájemců z dané oblasti.

Lucie BALCAROVÁ

Podmínky 
pro zapojení 

do ekokampaně:

●  ekologické vytápění domu 
(plyn, elektřina, tepelné 
čerpadlo, automatický kotel)

● třídění odpadu

●  platba za odvoz odpadu 
(v lokalitách, kde je 
kanalizace, i za stočné) 

●  napojení domu na 
kanalizaci (pokud lze)

● kontrola „eko“ chování

● logo kampaně u domu

●  info o kampani mezi 
sousedy a známými

Výuku plavání město pravidelně podporuje, letos na ni 
uvolní 900 tisíc.  Foto: Pavel Čempěl

Město prodá dluhy 
bývalých nájemníků
Všechny možnosti férové domluvy selhaly. Dluhy, které 
zůstaly po části bývalých nájemníků městských bytů 
a které se nepodařilo standardně vymoci, jsou nyní na 
prodej. Týká se to pohledávek za více než půl milionu.

Město využívá při řešení 
dluhové problematiky všech 
možností. Neplatičům posílá 
upomínky, pozvánky k osob-
nímu jednání. Do terénu 
vyráží i městský »vymahač«, 
který se snaží s dlužníky do-
hodnout a přimět je alespoň 
ke sjednání splátkového ka-
lendáře. Pokud ale nespolu-
pracují a snahy města igno-
rují, přichází na řadu soudní 
vymáhání. Existuje ale ještě 
jedna možnost, jak se může 
věřitel starostí s vymáháním 
jednou pro vždy zbavit. Prodá 
resty specializované fi rmě.

K prodeji dluhů přistupuje 
město úplně poprvé a na 
zkoušku, protože selhaly 

všechny férové nabídky 
k umoření restů. „Prodej 
se týká pohledávek ve výši 
562 442 korun. Jde o dluhy 
na nájemném, službách 
spojených s užíváním bytu, 
fakturaci a nákladech říze-
ní,“ uvedla Zuzana Hanušo-
vá z majetkového odboru. 

Všechny pohledávky, které 
město nabízí k prodeji, jsou 
soudem pravomocně uznané. 
Týkají se sedmnácti bývalých 
nájemců, kteří v současné 
době už v městských bytech 
nebydlí. Zájemci o koupi 
dluhů mohou podávat nabíd-
ky nejpozději do 13. března 
na majetkovém odboru.

(tch)

Stop čadícím komínům
Městská policie a pracovní-

ci odboru životního prostředí 
a služeb měli od počátku 
roku v hledáčku kouřící ko-
míny a možné znečišťovatele 
ovzduší. Prověřovali hlášení 
na podezřelý kouř u pěti ro-
dinných domů a dvou fi rem.

Ve většině prověřovaných 
podnětů hrálo roli polské uhlí. 
Má větší obsah síry, a tak 
více kouří a zapáchá, ale stále 
splňuje normy a jeho prodej 
i spalování je legální. A pro-
tože je levnější než české, své 
zákazníky si vždy najde.

Skutečné znečišťovatele ale 
strážníci během kontrol přece 
jen odhalili. „Ve dvou přípa-
dech podezřelí spalovali větší 
množství plastových kabelo-
vých izolací,“ potvrdil ředitel 
městské policie Karel Vach. 
Těmito přestupky se zabýval 
právní odbor a v jednom pří-
padě už uložil pokutu.  (tch)

AKTUÁLNĚ
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Nenechte se napálit dealery, neušetříte!
Na městském úřadě se setkáváme s dotazy, co si mají občané počít, pokud 
uzavřeli smlouvu o přechodu na nového dodavatele energií a chtějí od ní 
odstoupit. Změna je svobodnou volbou zákazníka, ale před rozhodnutím 
by se měl seznámit s podmínkami a hlavně si vše důkladně rozmyslet. 
Pomoc lze nalézt na webu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) 
www.eru.cz, kde je i kalkulátor plateb s porovnáním výhodnosti cen 
vybraných obchodníků s energiemi. 

ERÚ upozorňuje i na dodržování zá-
kladních principů při změně dodavatele, 
aby nedocházelo k problémům, které 
mohou končit přerušením dodávek či 
zbytečnými fi nančními ztrátami klienta. 
Pokud vás navštíví náhodná osoba s ja-
koukoliv nabídkou, jde o podomního 
prodejce, který může používat nekalé 
obchodní praktiky. Podomní prodej je 
v Bohumíně zakázán, volejte proto v pří-
padě obtěžování městskou policii.

Můžete být osloveni i na ulici s argu-
mentem, že jde o časově výhodnou akci. 
Pod vidinou slev se můžete nechat zma-
nipulovat k tomu, že předložíte informace 
o vyúčtování energií a podepíšete 

smlouvu, aniž byste znali veškeré pod-
mínky. Zajímejte se o způsob výpočtu 
ceny energií, různé aktivační, deaktivač-
ní a jiné poplatky, ptejte se na okolnosti 
odstoupení od smlouvy. V případě 
nejasností si vždy vyžádejte vysvětlení, 
nejlépe si ponechejte čas na rozmyšle-
nou a ověření tvrzení obchodníka, po-
raďte se s odborníky. 

Není nutné podpis uspěchat – zisk 
z rychlého řešení má jen prodejce a vám 
mohou nastat problémy i zbytečné 
fi nanční ztráty. Podomní prodejci pou-
žívají neférové praktiky, nepodléhejte 
proto pocitu trapnosti či strachu, do kte-
rého vás obchodník tlačí. 

Dobré je také vědět, že zástupci ener-
getických společností nechodí do do-
mácností svých zákazníků, aby si nechá-
vali předkládat faktury vyúčtování 
a nabízeli slevy na dodávky elektřiny 
a plynu. Váš dodavatel přichází pouze 
kvůli odečtu měřidla, jeho výměně či 
kontrole, kdy vyžaduje pouze přístup 
k elektroměru či plynoměru. Zaměstna-
nec se musí na vyžádání prokázat prů-
kazem a vše si můžete ověřit dotazem 
u příslušné distribuční společnosti. Po-
kud se k vám bude chtít vloudit někdo 
s dotazem na vyúčtování dodávek elek-
třiny či plynu, nepochybně jde o podom-
ního obchodníka a nejlepším řešením je 
ho odmítnout a nepouštět dále. Velmi 
ostražití by měli být zejména starší spo-
luobčané. I v Bohumíně byly případy, že 
se jako zaměstnanec energetické společ-
nosti, například pod záminkou vrácení 
přeplatku, vloudil do bytu zloděj. Nikoho 
neznámého si proto do domovů nepou-
štějte, abyste nepřišli o své úspory. 

Dagmar FIALOVÁ

Důstojné parkování, jen ne pro přespolní
Parádně opravené náměstí, 
vyšperkovaná hlavní třída a mezi ní... 
Škoda mluvit. Je ale jen otázkou 
času, kdy se momentálně nevzhledný 
dvůr za Grandem dočká důstojné 
podoby. Stavební čety se na něj 
vrhnou už v polovině března 
a během dvouměsíční rekonstrukce 

se vnitroblok změní k nepoznání.

Když si chce nyní někdo zkrátit cestu 
z náměstí na pěší zónu a vstoupí do prů-
chodu vedle kavárny, nečeká ho hezký 
pohled. Auta parkující 
na hlíně mezi kalužemi, 
popraskané asfaltové 
cestičky, zanedbané 
trávníky. Už za dva mě-
síce ale bude všechno 
jinak. „Projekt počítá 
s vybudováním nových 
parkovacích míst, chodní-
ků, stanovišť na separační 
kontejnery. Upravovat se 
budou také travnaté plo-
chy a dojde i na výsadbu 
pětatřiceti nových stromů,“ prozradila 
Hana Kaspřáková z odboru rozvoje a in-
vestic bohumínské radnice.

Rozlehlý dvůr není možné »rozkopat« 
naráz, práce jsou proto rozděleny na 
dvě etapy. Provozovny v té části, kde se 
právě bude pracovat, budou mít po tu 
dobu zajištěno zásobování z hlavní třídy. 

Po re-
k o n -
struk-

ci dvora bude vše jako 
nové, ale to může paradoxně některé 
obyvatele-motoristy zarmoutit. Teď stáli, 
kde se dalo, ale od května už to bude 
možné jen na nově vybudovaných par-
kovacích místech. A těch bude »jen« 

devětapadesát, tedy méně než vozů, kte-
ré stávají ve dvoře v současnosti. Řada 
z nich tam ale nemá co dělat. Nejsou to 
auta místních, ale zákazníků. Porušují 
zákaz vjezdu, jen aby to měli blíž ke 
krámkům na hlavní třídě. Aby v bu-
doucnu nezabírali parkoviště místním, 
zaměří se po obnově na lokalitu ve větší 
míře městská policie. Pavel ČEMPĚL

Dvůr projde obnovou za pět milionů. Z toho 4,3 milionu pokryje 
dotace. Vadou na kráse zůstanou i po přestavbě objekty, které 
nepatří městu a obnova se jich netýká.   Foto: Pavel Čempěl
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ečeká ho hezký 

h
-

ní 
e 

o-
b

ci dvora bude v



  L I C I TAC E  BY T Ů4

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo 
dveří A 243 a A 135. 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+3, ul. Bezručova 
1144, číslo bytu 11, kategorie 
I., 3. patro. Zateplený věžový 
dům, plastová okna. Plocha 
pro výpočet nájemného 67,61 
m2,  celková plocha bytu 
69,93 m2. Prohlídka 12.3. 
v 9.15-9.30 hodin. Licitace se 
koná 13.3. v 15.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
1145, číslo bytu 29, kategorie 
I.,  6. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 67,90 m2, celková 
plocha bytu 70,52 m2. Pro-
hlídka 12.3. v 9.45-10.00 
hodin. Licitace se koná 13.3. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 
1068, číslo bytu 35, katego-
rie I., 4. patro. Dům v blíz-
kosti centra města s odpočin-
kovou zónou u domu, byt je 
po rekonstrukci, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 48,20 m2, celková 
plocha bytu 51,86 m2. Pro-
hlídka 12.3. v 8.00-8.15 ho-
din a 13.3. v 14.45-15.00 ho-
din. Licitace se koná 13.3. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Štefánikova 
1073, číslo bytu 49, katego-
rie I., 9. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka poblíž 
supermarketu Billa, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,11 m2, celková 
plocha bytu 29,68 m2. Pro-
hlídka 12.3.  v 8.15-8.30 
hodin. Licitace se koná 13.3. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbrado-
va 125, číslo bytu 4, katego-
rie I., 1. patro. Cihlový nízko-
podlažní dům v centru města 
s možností parkování před 
domem, zděné bytové jádro. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 62,06 m2, celková plocha 
bytu 64,26 m2. Prohlídka 
12.3.  v  9.00-9.15 hodin 
a 13.3. v 15.15-15.30 hodin. 
Licitace se koná 13.3. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Alešova 
1070, číslo bytu 57, katego-
rie I., 10. patro. Věžový dům 
v centru města v blízkosti vla-
kového a autobusového ná-
draží a kina. Možnost parko-
vání před domem. Plocha pro 
výpočet nájemného 67,15 m2, 
celková plocha bytu 69 m2. 
Prohlídka 13.3. v 16.00-16.15 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 18.3. v 15.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 
689, číslo bytu 11, kategorie 
I., 4. patro. Zrekonstruovaný 
cihlový dům, možnost parko-
vání před domem. Plocha pro 
výpočet nájemného 66,39 m2, 
celková plocha bytu 66,39 
m2. Prohlídka 13.3. v 16.30-
16.45 hodin. Opakovaná 
licitace se koná 18.3. v 15.15 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
1143, číslo bytu 53, kategorie 
I., 10. patro. Věžový dům 
s plastovými okny, v r. 2013 
bude provedena celková re-
konstrukce, včetně zateplení. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 67,61 m2, celková plocha 
bytu 69,93 m2. Prohlídka 11.3. 
v 16.30-16.45 hodin a 12.3. 
v 8.45-9.00 hodin. Licitace se 
koná 18.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 
1055, číslo bytu 10, kategorie 
I., 3. patro. Věžový zateplený 
dům s plastovými okny v blíz-
kosti centra města, byt je po 
rekonstrukci sociálního zaří-
zení. Plocha pro výpočet ná-
jemného 58,59 m2, celková 
plocha bytu 59,13 m2. Pro-
hlídka 11.3. v 15.30-15.45 
hodin a 12.3. v 8.30-8.45 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 18.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1072, číslo bytu 16, kategorie 
I.,  3. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka poblíž 
supermarketu Billa, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 66,89 m2, celková 
plocha bytu 68,46 m2. Pro-

hlídka 13.3. v 14.15-14.30 
hodin a 14.3. v 8.00-8.15 
hodin. Licitace se koná 18.3. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Svat. Čecha 
1093, číslo bytu 11, kategorie 
I., 3. patro. Věžový dům po 
celkové rekonstrukci (okna, 
balkony, střecha, zateplení) 
v blízkosti dětského hřiště, 
autobusového nádraží,  Billy, 
Kauflandu, mateřské a zá-
kladní školy. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,05 m2, 
celková plocha bytu 69,02 
m2. Prohlídka 12.3. v 10.30-
10.45 hodin a 13.3. v 15.00-
15.15 hodin. Licitace se koná 
18.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 
1093, číslo bytu 62, katego-
rie I., 11. patro. Věžový dům 
po celkové rekonstrukci 
(okna, balkony, střecha, za-
teplení) v blízkosti dětského 
hřiště, autobusového nádraží, 
Billy, Kauflandu, mateřské 
a základní školy. Plocha pro 
výpočet nájemného 29,05 m2, 
celková plocha bytu 31,10 m2. 
Prohlídka 7.3. v 10.00-10.15 
hodin. Licitace se koná 18.3. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Alešova 
1070, číslo bytu 49, katego-
rie I., 9. patro. Věžový dům 
v centru města s možností 
parkování u domu v blízkosti 
vlakového a autobusového 
nádraží a kina. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,79 m2, 
celková plocha bytu 31,12 m2. 
Prohlídka 12.3. v 9.30-9.45 
hodin a 13.3. v 15.45-16.00 
hodin. Licitace se koná 18.3. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 
716, číslo bytu 86, kategorie 
I. ,  10. patro.  Kompletní 
rekonstrukce domu, 2 lodžie, 
v blízkosti škola, obchody 
a oddechová zóna. Plocha pro 
výpočet nájemného 63,51 m2, 
celková plocha bytu 69,49 
m2. Prohlídka 11.3. v 15.00-
15.15 hodin a 12.3. v 7.30-

7.45 hodin. Opakovaná li-
citace se koná 20.3. v 15.00 
hodin v zasedací místnosti 
číslo A 135 (budova radnice 
»A«). Opakované licitace 
se mohou zúčastnit pou-
ze ti zájemci, kteří si do 
18.3. podají přihlášku 
(majetkový odbor, č. dv. B 
207, budova radnice »B«). 

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
542, číslo bytu 1, kategorie I., 
1. patro. Nízká cihlová zástav-
ba, velké místnosti, v přízemí 
domu je prodejna potravin. 
Plocha pro výpočet nájemného 
79,10 m2, celková plocha bytu 
79,10 m2. Prohlídka 12.3. 
v 10.45-11.00 hodin. Licitace 
se koná 20.3. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatel-
ská 299, číslo bytu 2, kate-
gorie I., 1. patro. Zateplená 
nízká zástavba v klidném 
prostředí, plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
48,15 m2, celková plocha bytu 
48,15 m2. Prohlídka 11.3. 
v 15.45-16.00 hodin a 12.3. 
v 11.15-11.30 hodin. Licitace 
se koná 20.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 
465, číslo bytu 9, kategorie 
II., 3. patro. Cihlová zástavba 
v centru města, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 66,68 m2, celková 
plocha bytu 66,68 m2. Pro-
hlídka 19.3. v 8.45-9.00 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 20.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 
1087, číslo bytu 90, katego-
rie I., 8. patro. Dům se na-
chází v blízkosti nákupního 
centra Kaufland a Albert 
se zrenovovaným parkem 
u domu, plastová okna, velká 
lodžie. Plocha pro výpočet 
nájemného 49,99 m2, celková 
plocha bytu 53,53 m2. Pro-
hlídka 19.3. v 8.00-8.15 
hodin a 20.3. v 14.45-15.00 
hodin. Licitace se koná 20.3. 
v 16.00 hodin.

Připravované licitace městských 

Dokončení na str. 5
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 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, 
číslo bytu 12, kategorie I., 1. 
patro. Nízkopodlažní dům 
v klidném prostředí a v blíz-
kosti centra. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,68 m2, 
celková plocha bytu 29,65 
m2. Prohlídka 18.3. v 16.15-
16.30 hodin a 19.3. v 11.00-
11.15 hodin. Licitace se koná 
20.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Šunychel-
ská 954, číslo bytu 2, kate-
gorie I., 1. patro. Nízkopod-
lažní dům v blízkosti parku 
a supermarketu.  Žádaná 
lokalita v blízkosti centra. Byt 
je po celkové rekonstrukci 
elektřiny s plastovými okny, 
novým PVC a bytovými dveř-
mi. Plocha pro výpočet nájem-
ného 34,37 m2, celková plocha 
bytu 34,37 m2. Prohlídka 18.3. 
v 16.30-16.45 hodin a 19.3. v 
8.30-8.45 hodin. Licitace se 
koná 20.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 
1144, číslo bytu 26, kategorie 
I., 5. patro. Zateplený věžový 
dům, plastová okna. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,13 
m2,  celková plocha bytu 
29,70 m2. Prohlídka 11.3. 
v 16.15-16.30 hodin a 12.3. 
v 10.00-10.15 hodin. Licitace 
se koná 20.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, 
číslo bytu 26, kategorie I., 3. 
patro. Nízká zástavba v klid-
ném prostředí, v blízkosti 
centra města. Plocha pro vý-
počet nájemného 25,40 m2, 
celková plocha bytu 25,40 
m2. Prohlídka 18.3. v 16.00-

16.15 hodin a 19.3. v 10.45-
11.00 hodin. Licitace se koná 
25.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. tř. Dr. E. 
Beneše 1071, číslo bytu 16, 
kategorie I., 4. patro. Věžový 
dům v centru města v blíz-
kosti vlakového i autobusové-
ho nádraží a kina, možnost 
parkování před domem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
67,82 m2, celková plocha bytu 
70,34 m2. Prohlídka 20.3. 
v 15.00-15.15 hodin a 21.3. 
v 9.00-9.15 hodin. Licitace se 
koná 25.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+4, ul. tř. Dr. E. 
Beneše 709, číslo bytu 4, 
kategorie I., 3. patro. Cihlový 
nízkopodlažní dům v centru 
města v blízkosti vlakového 
i  autobusového nádraží 
a kina. Plocha pro výpočet 
nájemného 95,70 m2, celková 
plocha bytu 95,70 m2. Pro-
hlídka 20.3. v 15.30-15.45 
hodin a 21.3. v 9.30-9.45 
hodin. Licitace se koná 25.3. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
1144, číslo bytu 28, kategorie 
I., 5. patro. Zateplený věžový 
dům, plastová okna. Plocha 
pro výpočet nájemného 65,28 
m2,  celková plocha bytu 
68,36 m2. Prohlídka 21.3. 
v 8.30-8.45 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 25.3. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
1145, číslo bytu 44, kategorie 
I., 9. patro. Věžový dům, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,90 m2, 
celková plocha bytu 70,52 m2. 
Prohlídka 21.3. v 8.45-9.00 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 25.3. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

bytů 
Dokončení ze str. 4

V tomto domě v ulici Čs. armády 689 se 18. března nabízí byt 1+2. 

Neviděli jste karambol?
Policie hledá svědky dopravní nehody, ke které došlo 

v místech napojení obchvatu na skřečoňský most. Na kři-
žovatce ve tvaru »T« nedal osobní vůz přednost cyklisto-
vi na hlavní silnici a srazil ho. Je docela možné, že šofér 
v těchto místech s mužem na bicyklu nepočítal, protože 
kola mají na obchvat zakázaný vjezd a cyklista tam neměl 
co dělat. Ať tak či tak, po kolizi udělal neznámý řidič to nej-
horší, co mohl. Nechal zraněného na pospas osudu a ujel.

K nehodě došlo v 9.45 hodin už 19. prosince, ale policii 
se dosud nepodařilo řidiče automobilu vypátrat. Nyní se 
proto obrací se žádostí o pomoc na veřejnost. Případní 
svědci nehody mohou kontaktovat policisty dopravního 
inspektorátu na číslech  974 734 582 nebo 974 734 251. 

(tch)

Foto: Policie ČR

Město pronajme stání pro auto 
Město nabízí k pronájmu jedno garážové stání v domě čp. 

1087 v Okružní ulici o rozloze 23,49 m2. Vyvolávací cena za 
jeho pronájem bez služeb je 300 Kč/m2/rok bez DPH. Licitace 
proběhne v pondělí 25. března v 15 hodin na radnici (budova 
B, místnost B 101). Zájemci o licitaci musí předem uhradit 
licitační jistinu ve výši 1762 Kč na účet města 1721640379/0800 
s variabilním symbolem 101. Podrobnosti u Marka Sobaniece, 
 596 092 212, e-mail: sobaniec.marek@mubo.cz.  (balu)

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

Maják městské policie
 ●  Z vlakového nádraží přišlo 

hlášení, že útočník tmavé pleti 
fyzicky napadl zaměstnance 
drah. Díky popisu strážníci 
násilníka poblíž nádraží zadr-
želi a předali jej Policii ČR.

 ● Majitel domu v ul. 1. máje 
ve Skřečoni zaregistroval krá-
dež kovového stavebního ma-
teriálu, který mu ze zahrady 
odnesla trojice mladých chma- 
táků. Všiml si také, že se 
i s lupem schovala v nedale-
kém domě. Strážníci všechny 
tři výtečníky v úkrytu zadrže-
li a ukradené věci se vrátily 
majiteli.

 ● Vandal rozbil několik oken 
v domě v Drátovenské ulici. 

Hlídka muže zajis-
tila a případ postoupila správ- 
nímu orgánu k projednání.

 ● Strážníci dopadli ve druhé 
polovině února nezávisle tři 
muže, po kterých bylo vyhlá-
šeno pátrání. Jednoho hlídka 
zadržela v Malé ulici ve Sta-
rém Bohumíně, druhého ve 
Štefánikově a třetího v Čáslav-
ské ulici. Poslední z hledaných 
se vydával za svého bratra, 
avšak hlídku strážníků neošá-
lil. Tento výtečník v Bohumí-
ně kromě jiné trestné činnosti 
taktéž v několika případech 
udal falešné bankovky.

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín
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KRÁTCE

Bohumín představil 

koncepci cyklodopravy. 

Jejím cílem je zvýšení 

bezpečnosti cyklistů ve 

městě v horizontu dvou 

let. Lidé se mohou 

k zpracovaným návrhům 

vyjadřovat, plán je k 

dispozici na webu města.

V koncepci se uvádí, že 
z hlediska fi nancování Bohu-
mín klade důraz na opatření, 
která je možné řešit v rámci 
údržby komunikací. Napří-
klad zkvalitněním povrchu 
některých komunikací a je-
jich vymezením pro cyklisty 
dopravním značením nebo 
vyznačením vyhrazených 
jízdních pruhů na vozovce. 
Radnice tyto náklady odha-
duje na zhruba 1,6 milionu 
korun. Kromě toho je v ně-
kterých místech navržené 
vybudování nových úseků 
cyklostezek, které vyžadují 
investiční přípravu.

„Občané by si měli uvědo-
mit, že univerzální řešení 
neexistuje. Například vyhra-
zené pruhy pro cyklisty lze 
vybudovat pouze tam, kde je 

Ilustrační foto: Pavel Čempěl

Radnice hledá nové 

úředníky
Městský úřad v Bohumíně 

hledá referenta/ku na sociál-
ní odbor, agenda sociálně
-právní ochrana dětí (uzá-
věrka přihlášek 15. 3. 2013) 
a referenta/ku na odbor roz-
voje  a  investic ,  agenda 
zabezpečování investičních 
akcí a velkých oprav (uzávěr-
ka přihlášek 29. 3. 2013). 
Podrobnosti na stránkách 
www.mesto-bohumin.cz, 
sekce Radnice v rubrice 
Nabídka práce, nebo ve vý-
věskách. (red)

Prohlídka školky
Mateřská škola Na Pískách 

v Záblatí pořádá 12. března 
od 9 hodin den otevřených 
dveří. Školka nabízí mimo 
jiné pravidelné saunování ve 
školní sauně, zahradu s ba-
zénkem a dopravním hřiš-
těm, sportovní aktivity (pla-
vání, bruslení, lyžování), 
výuku anglického jazyka, 
pobyty ve škole v přírodě, 
přípravu na základní školu. 
Zápis do mateřské školy pro-
běhne 14. května. Podrob-
nosti na www.zsbezrucova.cz 
nebo na číslech  596 035 
010, 776 314 381.  (red)

Za týden přepadl pět žen
Postrach seniorek je konečně za mřížemi. Devatenáctiletý 
bohumínský recidivista, který byl v podmínce za loupež, 
ve velkém přepadával starší ženy. Jen za poslední únorový 
týden připravil o peníze a cennosti pět obětí. 

Soud vyměřil mladému 
zločinci letos v lednu trest za 
loupež. Bohužel podmíněný, 
takže lotr mohl dál řádit 
v ulicích. Zbaběle si troufal 
jen na starší ženy a vytrhával 
jim z rukou kabelky a nákupní 
tašky. Na jednu seniorku (74) 
zaútočil 20. února na auto-
busové zastávce v Bohumín-
ské ulici v Rychvaldě, další 
zločiny už páchal výhradně 
v Bohumíně.

Nejstarší důchodkyni (84) 
okradl 22. února v chodbě 
domu ve Vrchlického ulici, 
další ženu (64) o den pozdě-
ji před domem ve Studentské 
ulici a další oběť stejného 

věku si vytipoval s jednoden-
ním zpožděním u prodejny 
Kaufl and. Sotva jí ale sebral 
kabelku z nosiče kola, zadr-
žel ho policista v civilu.

Policie pak lotra sice usvěd-
čila z několika krádeží, jenže 
po sdělení obvinění ho pus-
tila na svobodu. A recidivista 
toho hned zneužil. Už 28. 
února vytrhl z ruky kabelku 
další seniorce (78). Naštěstí 
byli tentokrát nablízku měst-
ští strážníci, kteří jej zpacifi -
kovali. Nyní už se nenapravi-
telný z lodě j  po sdě lení 
obvinění ven nepodíval. 
Skončil v cele s návrhem na 
uvalení vazby. (tch)

Univerzální řešení cyklodopravy 
neexistuje

silnice dostatečně široká 
a provoz aut přiměřený. 
Třeba v extrémně frekvento-
vané ulici 1. máje ve Skřečoni 
toto řešení nebylo možné. 
Cyklisty bylo nutné obrubou 
oddělit od vozovky a ve stís-
něném území nalézt prostor 
pro cyklostezku a chodník,“ 
upozornil místostarosta 
Lumír Macura.

Dalším kritériem pro zpra-
cování návrhu cyklokoncepce 
byla snaha o propojování 
městských částí s centrem 

a také o spojování už dříve 
vybudovaných kousků cyklo-
stezek. „Koncepce není »vy-
tesaná do kamene«. Budeme 
ji doplňovat a rozšiřovat, 
proto uvítáme jakékoli při-
pomínky a náměty,“ dodal 
Macura s tím, že mu je cyk-
listé mohou psát na e-mail 
macura.lumir@mubo.cz.

Koncepce cyklodopravy je 
k dispozici na webu města 
v sekci Volný čas, rubrice 
Tipy na výlety – Cyklotrasy.

(red, luk)

Platba za popelnice 
do půlky března
Do prvních domácností v Bohumíně dorazily složenky 
k úhradě poplatku za svoz a nakládání s komunálním 
odpadem. Město jich rozeslalo 2 302.

„Poplatek za svoz a naklá-
dání s komunálním odpadem 
se platí dvakrát ročně. Teď 
jsme rozeslali složenky, které 
slouží k úhradě poplatku za 
první pololetí letošního roku. 
Obdrží je výhradně obyvatelé 
rodinných domků,“ říká Erika 
Masná z fi nančního odboru 
radnice. Protože loni byli 
lidé sdělením na složence 
mírně zmateni, letos na ní 
najdou jasné označení „od-
pady–spl.15.3.2013“.

Při dvoutýdenním cyklu 
svozu lidé v Bohumíně zaplatí 

za pololetí poplatek 780 ko-
run, cena tedy zůstala stejná 
jako v loňském roce. Městu 
se podařilo cenu udržet a ne-
muselo zdražovat. Splatnost 
poplatku je do 15. března. 
Občané jej mohou uhradit 
prostřednictvím zaslané slo-
ženky, bankovním převodem 
nebo na pokladně městského 
úřadu hotově nebo platební 
kartou.

Druhá část poplatku, pro 
kterou radnice vystaví pří-
slušné složenky v srpnu, 
bude splatná do 15. září. 

Lukáš KANIA
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KRÁTCE

Změna předmětu podnikání v silniční dopravě
Loni začala platit novela zákona o silniční dopravě a zákona o živnostenském 
podnikání. Všichni podnikatelé, kteří smí provozovat nákladní dopravu 
vozidly nad 3,5 tuny nebo osobní dopravu (kromě taxislužby), musí 
nejpozději do 31. května požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu 
předmětu podnikání.

Při podání žádosti musí dopravci pro-
kázat odbornou způsobilost, vlastnické 
nebo užívací právo k místu podnikání 
a doložit, že jsou majiteli nebo mají 
v nájmu alespoň jedno velké vozidlo. 
Také musí předložit doklady prokazující 
splnění podmínky fi nanční způsobilosti 
a že odpovědný zástupce (pokud je usta-
noven) má k podnikateli skutečnou 
vazbu, například pracovní smlouvou. 
Nezáleží přitom, zda živnost aktivně 
provozují či ji mají přerušenu. V případě, 
že podnikatel do konce května o změnu 

rozsahu předmětu podnikání nepožádá 
a doklady nedoloží, živnostenský úřad 
změní rozhodnutí o udělení koncese 
a omezí rozsah podnikání na silniční 
dopravu provozovanou malými vozidly. 

V souvislosti s novelou silničního záko-
na došlo i k významné změně v oblasti 
odborné způsobilosti. Dopravcům, kte-
rým byla uznána odborná způsobilost 
na základě vzdělaní a zkoušek, vydá 

odpovídající osvědčení, na základě žá-
dosti podané nejpozději do konce května 
2014, krajský dopravní úřad podle místa 
trvalého pobytu. Uplynutím této lhůty 
odborná způsobilost zaniká. Osobám, 
které už osvědčení o odborné způsobi-
losti pro kterýkoli z druhů dopravy vlast-
ní, vydá krajský dopravní úřad osvědčení 
nové. Podání této žádosti sice není nijak 
časově omezeno, doporučujeme však 
stávajícím držitelům, aby si osvědčení 
vyměnili. K žádosti je nutné doložit 
osvědčení o odborné způsobilosti.

Žádost o změnu rozsahu předmětu 
podnikání i vydání osvědčení o odborné 
způsobilosti je osvobozeno od správního 
poplatku.

Dalibor Duda, 

právní a živnostenský odbor

PRÁVNÍ PORADNA

Devětatřicet stížností a čtyři petice
V roce 2012 podali občané na městský úřad devětatřicet 
písemných stížností. Nejvíce jich řešil odbor majetkový, 
právní a živnostenský. Šlo především o sousedské spory 
nebo záležitosti související s užíváním městských bytů. 
Z celkového počtu byly dvě stížnosti anonymní.

Občané podali v loňském 
roce také osmatřicet ústních 
stížností. Týkaly se nejčastěji 
obtěžování hlukem v souvis-
losti s užíváním bytu. Drtivá 
většina případů byla vyřešena 
domluvou, čtyři stížnosti 
však byly kvalifi kovány jako 
přestupek a následně projed-

nány v rámci přestupkového 
řízení. 

Dále byly v roce 2012 na 
radnici doručeny čtyři peti-

ce. Týkaly se rušení výjezdní 
jednotky dobrovolných hasi-
čů, nastěhování problémové 
rodiny do městského bytu, 
hluku z firemního areálu 
a ukončení činnosti správce 
městského domu. Petice pro-
jednávala v souladu se směr-
nicí rada města.

(red)

 2008  2009  2010  2011  2012

Petice 4 4 4 4 4

Stížnosti 49 42 60 41 39

4Petice 4 4 4 4

39Stížnosti 49 42 60 41

Poděkování za péči
Vyslovuji tímto poděkování 

jménem svým i své maminky 
Anny Šedivé, která byla ope-
rována a hospitalizována po 
úraze na chirurgickém oddě-
lení Bohumínské městské 
nemocnice.

Naše poděkování a uznání 
patří primáři Tomáši Sobalí-
kovi, operatérům, všem ošet-
řujícím lékařům, sestrám 
i ostatnímu zdravotnickému 
personálu. Velice si vážím 
vzorné péče, profesionálního 
a citlivého přístupu, trpěli-
vosti, vstřícnosti, ochoty 
a obětavosti, kterou všichni 
mamince i nám příbuzným 
věnovali. Paní doktorce Bar-
boře Klusové také děkuji za 
jednání ve věci následné 
lázeňské péče.

Anna MALYSZOVÁ

Zájezd rybářů
Občanské sdružení Racek 

Bohumín pořádá 6. dubna 
pro děti z rybářských krouž-
ků a další příznivce rybářství 
zájezd »Čerstvý pstruh na 
neděli«. Odjezd přihlášených 
účastníků z Dolní Lutyně 
v 6.30 hodin od obecního 
úřadu, z Bohumína v 7 hodin 
z náměstí T. G. Masaryka, 
z Rychvaldu v 7.45 hodin od 
obecního úřadu.  (kol)

Vybojovali jsme si 
Rákosníčkovo hřiště!
Nelítostný souboj o Rákosníčkovo hřiště za 1,5 milionu 

korun od společnosti Lidl svedlo v únoru více než 200 

měst z celé republiky. A Bohumín byl mezi nimi. 

V kategorii měst do 25 tisíc obyvatel se utkal se 71 

soupeři. A Bohumíňáci opět dokázali, že drží pohromadě 

a do lítého boje se zapojili s vervou sobě vlastní.

A výsledek? Nejvíce hlasů 
v naší kategorii i celé soutěži 
získaly Strakonice, a to rov-
ných 4892. Bohumínu jste 
poslali neuvěřitelných 4011 
hlasů a skončili jsme tak na 
sedmém postupovém místě. 
Od osmého nepostupového, 
na kterém nakonec zůstal 
Žďár nad Sázavou s 3893 hlasy, 
nás dělilo pouhých 118 hlasů. 

Děkujeme proto všem, kteří se 
do soutěže zapojili. O našem 
postupu rozhodl každý hlas 
a Rákosníčkovo hřiště vznikne 
zásluhou nás všech!  

Město teď čeká jednání 
s Lidlem o umístění hřiště. 
Zatím ještě nevíme, jak velké 
by hřiště mělo být a jaká by 
měla být vzdálenost od su-
permarketu Lidl. To vše 

ovlivní místo, kde by hřiště 
mohlo vyrůst. Nabízí se hned 
několik variant, kde by ho 
Lidl mohl vystavět. Třeba 
v parku přímo u Lidlu na 
místě dosluhujících kovových 
prvků, za Bobšem, v proluce 
na pěší zóně, na sídlišti v Bez- 
ručově ulici nebo u Kališova 
jezera. Jestli to bude některé 
z těchto míst či úplně jiné, 
zjistíme až po jednání s Lid- 
lem a vyjasnění podmínek. 

Lucie BALCAROVÁ
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Hospody, putyky, nálevny. Kdysi stávaly na každém rohu, protože jak jinak 

se měli lidé před sto lety bez televize zabavit, že? Byly vděčným objektem 

fotografů a ocitly se na nejedné pohlednici. Dominantou této z roku 1904 

je Zankrova hospoda v tehdejší Albert Hahn Strasse, dnešní Bezručově ulici.

Historická pohlednice zachycuje tro-
jici domů, které všechny patřily podni-
kateli Josefu Zankerovi. „V nejbližší 
rohové budově provozoval sám majitel 
hospodu, v přízemí vedlejšího domu 
fungovala pekárna Edwina Kolbana 
a v nejvzdálenějším objektu měl Jakob 
Eichenbaum krámek se smíšeným zbo-
žím,“ prozradil amatérský bohumínský 

historik Eduard Beneš. Všechny domy 
vyrostly na sklonku 19. století poměrně 
daleko od centra města. Jejich umístění 
ale bylo neméně strategické, stály 
naproti zbrusu nové rourovně Alberta 
Hahna, postavené roku 1885.

Určitě i v dnešní době by pracovníci 
protějších fi rem po cestě ze šichty vzali 
zavděk restaurací. Ale smůla. Zankrova 

hospoda šla 
k zemi v 60. 
letech minulé-
ho století kvůli vý-
stavbě železárenského mostu. Demolice 
čekala i sousední domy. Dnes je na 
jejich místě pouze parkoviště.

Při letmém srovnání historického 
a současného snímku by se mohlo zdát, 
že se z objektů dochoval alespoň ten po-
slední. Ale zdání klame. Dvoupatrový 
dům z pálených cihel na staré pohled-
nici není. Byl postaven až později, roce 
1905 jako čtvrtý v řadě.   (tch)

Ze staveb na archivním záběru už dnes nestojí ani jediná. A naopak, cihlový dům na současné fotce ještě neexistoval 
v době pořizování historické pohlednice.  Foto: Pavel Čempěl 

Ocenění třiatřiceti čestných dárců krve

Starosta Petr Vícha s předsedou komise pro občanské záležitosti Vilémem Bannertem poděkoval 
28. února čestným dárcům krve a ocenil je.   Foto: Lucie Balcarová

Třiatřicet čestných dárců krve 
z Bohumína přijali představitelé 
města 28. února na radnici. Podě-
kovali jim za záslužnou činnost 
a kromě fi nanční pozornosti je 
odměnili permanentkou do 
aquacentra a kina, propagačními 
předměty města a symbolicky 
také láhví červeného vína. 

Město od roku 1997 pravidelně oce-
ňuje dobrovolné dárce, kteří předešlý 
rok dosáhli na některý z limitů pro udě-
lení Janského medaile nebo Zlatého 
kříže Českého červeného kříže (ČČK). 
V loňském roce to bylo 34 dárců krve 
a na jejich odměny vynaložilo město ze 
svého rozpočtu 90 tisíc korun. Letos je 
vyčleněno 87 tisíc korun pro ocenění 33 
dobrovolných dárců. Jsou to:

 ●  Nositelé Zlaté medaile prof. 
MUDr. Jana Janského 
(40 bezplatných odběrů): 
Ondřej Foltýn, Jiří Gerlich, Pavel 

Glembek, René Hamrus, Petra Hamru-
sová, Tomáš Hellebrand, Petr Hrabec, 
Pavel Jasáň, Libor Kalisch, Miroslav 
Kubla, František Neděla, Dušan Pech, 
Vladimír Seidler, Martin Šenk, Jaroslav 

Šimek, Milan Šustek, Marek Ťapal, 
Ladislav Vrábel, Marian Zajac.

Nositelé Zlatého kříže ČČK:
 ● III. třídy (80 bezplatných odběrů)    

Jiří Bien, Štefan Dendis, Jan Dubec, 
Karel Dvořák, Jiří Hložek, Zdeněk 

Chalupa, Zdeněk Jóskowiak, František 
Ševčík a Miroslav Vajda.

 ● II. třídy (120 bezplatných odběrů)
Petr Foltýn, Tomáš Ključik a Jan 

Kohut.
 ● I. třídy (160 bezplatných odběrů)  
Igor Cmiel a Drahoslav Herda.  (balu)

Bohumín na dobových pohlednicích (5)

. 
ulé-
ůli ý



  BO H UM Í NSK É M Ě S T SK É N OV I NY ·  č ís lo  5/2013 9

Přítelkyni dal darem pepřový sprej
Už šestým rokem můžete v Bohumíně či Rychvaldě 
potkat v uniformě Martina Ligockého (28). Pracuje 
na zdejším oddělení Policie ČR jako hlídkař a vrchní 
asistent. Na konci února byl mezi sedmnácti policisty 
z okresu, kteří byli v karvinském zámku za svou práci 
oceněni a získali titul Policista roku 2012. 

Co v práci nejčastěji řešíte? 

To se nedá říct, situace se 
stále mění. V zimě převládají 
vloupání do rodinných domků, 
v létě to bývají většinou krá-
deže. Bezvadně se mi spolu-
pracuje s mým parťákem 
Radkem Milchem z Dolní 
Lutyně. Společně se zaměřu-
jeme především na trestné 
činy v dopravě jako jsou pod-
napilí řidiči a ti, kteří šoférují 
i přes soudní zákaz. Běžné pře-
stupky, pokud to jde, řešíme 
raději domluvou než pokutami.

Býváte policistou i mimo 

službu?

Profesionální deformace 
tu bohužel je. I mimo službu 
si všímám drobností, které 
ostatní neregistrují. Když 
spatřím člověka, po kterém 
je vyhlášeno pátrání, hned 
volám kolegům. Zpočátku 
jsem se snažil upozorňovat 
na rizika i svou rodinu a zná-
mé. Přítelkyně se velmi divila, 
když jsem jí jako první dárek 
dal pepřový sprej. Teď už ale 
přátele policejní prací nezatě-
žuji. Jen mé babičce, která je 
hodně důvěřivá a každého 
pustí do domu, stále vtloukám 
do hlavy, aby nikomu neoteví-
rala, a na telefonické dotazy, 
zda žije sama, nereagovala. 

Máte nějaký recept, jak se 

vyhnout zlodějům? 

Stačí si více všímat lidí ko-
lem sebe a neulehčovat to 
zlodějům. Když u supermar-
ketu vykládáte nákup do kufru 
auta a necháte kabelku na 
předním sedadle, přímo si 
o krádež říkáte. Za jízdy je zase 
dobré mít kabelku na očích 
a nedávat ji na zadní sedadlo. 
Když zastavíte na křižovatce, 
zloděj může otevřít dveře, po-
padne ji a vy nic nezmůžete.

Co děláte ve svém volnu? 

S přítelkyní chodíme po ho-
rách a jezdíme na výlety po 
hradech a zámcích. Přítelkyně 

dává přednost zámkům, já 
zase horám, tak vždy uděláme 
nějaký kompromis. A jsem 
trochu blázen do počítačů. 
Posledních šest měsíců testu-
jeme s šesti kolegy z práce 
počítačovou hru World of 
Tanks (Svět tanků). Dá se 
hrát díky internetu on-line 
s hráči z celého světa. Ale vů-
bec největším koníčkem je 
pro mě Egypt, naprosto mě 
nadchla celá jeho historie, dy-
nastie faraonů a samozřejmě 
působivé pyramidy. Doma 
mám asi stovku předmětů 
z Egypta – sošky egyptských 
bohů, sfi ng, scarabeů a mno-
ho naučných knih. Ještě mi 
zbývá naučit se číst hierogly-
fy. Kdysi mi také hodně času 
zabíral sport. Čtrnáct let jsem 
se aktivně věnoval kung-fu, 
před pěti lety jsem ale po úra-
ze musel skončit. Teď jezdím 
na kole nebo na kolečkových 

bruslích. Na televizi se dívám 
málo a když už, tak na kome-
die. Nikdy mě neoslovil ani 
fotbal, ale hokejové mistrov-
ství si ujít nenechám. 

Děkuji za rozhovor.

Lucie BALCAROVÁ

Zemřel Alfons Mixa
Seriál »Bohumín na dobo-
vých pohlednicích« můžeme 
přinášet čtenářům Oka díky 
daru bohumínského rodáka 
Alfonse Mixy. Na konci uply-
nulého roku věnoval městu 
svou sbírku, která představo-
vala téměř stovku historic-
kých pohlednic. Poslal ji 
z Německa, kde od roku 1947 
žil. Bohumín mu jako podě-
kování  zaslal  publik ace 
o současnosti jeho rodného 
města. Pan Mixa si už je ale 
důkladněji prostudovat ne-
stihl. 13. února ve věku 83 let 
zemřel.  (red)

Vzpomínka na Vladimíra Pekaru
V únoru uplynulo deset let od úmrtí bývalého ředitele 

Gymnázia Fr. Živného Vladimíra Pekary.
Celý svůj profesní život zasvětil učitelskému povolání. Vystudoval 

v Olomouci český jazyk a tělesnou výchovu a tyto předměty vyučoval 
na různých typech středních škol v Moravskoslezském kraji. Svou 
pedagogickou kariéru završil na gymnáziu v Bohumíně, kde od 
ledna 1992 působil ve funkci zástupce ředitele školy pod vedením 

tehdejší ředitelky Věry Palkové. V listopadu 1994 ji v této funkci vystřídal a jako ředitel 
zdejšího gymnázia působil až do svého předčasného úmrtí 15. února 2003.

Celý svůj život byl nadšeným sportovcem. Nejoblíbenějším sportem pro něj byl 
volejbal, v němž vychoval několik generací úspěšných hráčů. Letos v červnu by oslavil 
65. narozeniny. Rádi vzpomínáme na jeho přátelskou a bezkonfl iktní povahu.

Bývalí i současní zaměstnanci Gymnázia Fr. Živného

Martin Ligocki (třetí zleva) při vyhlašování Policisty roku 2012.  Spolu s ním získal stejný titul i Martin Kolek 
z Bohumína (první zprava), který slouží na obvodním oddělení v Dětmarovicích.   Foto: Lucie Balcarová

Martin Ligocki (28) slouží u policie 
šest let. 
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v terénu, ale i u počítače, kde 
se výtvory tu méně, tu více 
digitálně zkrášlovaly. Porotu 
nakonec nejvíce zaujala foto-
montáž zimní Odry Nikoly 
Liberdové, druhé místo pak 

přisoudila noč-
nímu záběru hra- 
ničního mostu 
a polských Cha- 
łu p e k  M a r k a 
Molnáriho a třetí 
p o d z i m n í m u 
snímku dálniční-
ho mostu Libora 
Burdy. Tyto i dal-
ší soutěžní foto-
grafie bude moci 
p o s o u d i t  t a k é 
veřejnost během 
putovní výstavy.

(tch)

Jak už název soutěže napovídal, 
zadáním bylo zachytit romantickou 
stránku našeho města. Ve všem 
ostatním měli fotografové volnou 
ruku. Na věk či profesi soutěžících 
ani techniku pořizování snímků ne-
platila žádná omezující kritéria. 
Akce měla hlavně bavit, proto ani 
hodnocení snímků nemělo tak 
přísná měřítka jako u jiných zave-
dených fotosoutěží.

Úspěch nakonec slavila nejen 
kreativita při pořizování záběrů 

Soutěž Romantický Bohumín
Slavnostním vyhodnocením skončila 25. ledna původně fotografi cká, posléze také 
výtvarná soutěž Romantický Bohumín. Vyhlásila ji loni na podzim městská komise 
kultury a přihlásilo se do ní dvanáct účastníků. Někteří už zachycují svět objektivem 
řadu let, jiní se s fotoaparátem teprve seznamují a absolvují na tomto poli první 
nesmělé pokusy.

Dvě hřišt

Čs. armády, Masarykova, Skř

u bohumínských základních 

mění k nepoznání. Letos by s

dočkat děti z Bezručovy škol

zaci školní zahrady podařilo z

za více než čtyři miliony by m

V zadním traktu Bezručovy 
sice v současnosti hřiště a pos
na lavičkách existuje. Jejich st
ale hodně patrné. Nyní se vše ob
do nového hávu. Ve školní zah
vzniknou dva zastřešené výu
altánky a přibudou tady nové 
pongové stoly, prolézačky, skluz
a další herní prvky. Dominanto
hrady budou hned dvě hřiště, j
travnaté a druhé antukové. Pr
rekonstrukce řeší i úpravu ze
a stromů. Moderní hřiště bud

Liberdové, d
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3. místo Foto: Libor Burda
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nesmělé pokusy.

1. místo Foto: Nikola Liberdová

Bez světel a brzd ani ránu
V dešti i ve vánici na dvou kolech. V jiných 
městech by možná bylo pošetilé kontro-
lovat v únoru cyklisty, ale 
v Bohumíně platí na silni-
cích jiné zvyky. A proto 
se na bezmotorová 
jednostopá přemis-
ťovadla i v zimě 
zaměřila městská 
policie.

Bohumínští stráž-
níci v průběhu roku 
provádějí tématické 
kontrolní akce. V únoru 
padla volba na cyklisty, 
protože i přes nepříz-
nivé počasí jich na sil-
nicích bylo stále plno. 
Muži v uniformách si 
tentokrát důkladněji 
posvítili na technický 
stav bicyklů. „V tomto 

ročním období musí mít cyklisté v pořádku 
zejména osvětlení a brzdy,“ pozname-

nal strážník Petr Tepliček na kont-
rolním stanovišti v ulici 9. května 

u Kaufl andu.
Strážníci během akce zkon-

trolovali více než sto cyklistů. 
„Ve dvanácti nejzávažnější 

případech, hlavně 
za celkovou absenci 
osvětlení, uložili 
blokové pokuty. 
Drobnější prohřeš-
ky ale řešili domlu-
vou,“ sdělil ředitel 
městské policie Ka-
rel Vach. Dodal, že 
kontroly, přede-
vším neosvětlených 
cykl istů ,  budou 
pokračovat.  (tch)

Funkčnost brzd strážníci osobně 
prověřili.  Foto: Pavel Čempěl

2. místo Foto: Marek Molnári
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Herní prvky pro menší děti, výukové hnízdo pro ško-
láky. Celý areál u Bezručovy školy bude bezbariéro-
vý. I u vstupů do obou altánků budou nájezdové 
plošiny. Současný stav laviček i celého areálu po 

rekonstrukci přímo volá.  Foto: Ervín Hudler

Příroda Bohumínska – savci (111) 

Veverky žijí od nížin do hor ve všech typech lesů, 

přednost však dávají lesům jehličnatým. Zbarvení srsti 

bývá v odstínech od světle rezavé přes hnědočervenou 

po téměř černou, různý je i rozsah bílé barvy na břiše. 

Veverky se živí nejrůznější-
mi semeny a plody, na jaře 
pupeny a výhonky dřevin. 
Konzumují i houby, příleži-
tostně loví hmyz a někdy 
vybírají ptačí hnízda. Výbor-
ně se přizpůsobily i životu 
v městských parcích a v za-
hradách, kde vyhledávají 
ovoce a ořechy. Početní stavy 
veverek podléhají velkým 
výkyvům v závislosti na úrodě 

bukvic a šišek. Pro přezimo-
vání a výchovu mláďat si ve-
verky staví pevná hnízda 
o průměru 30–40 cm v duti-
nách nebo při kmeni stromů. 
Letní hnízda ve větvích jim 
slouží k odpočinku a přeno-
cování. 

Na Bohumínsku žijí v Dolní 
Lutyni, Rychvaldu, Skřečoni, 
Záblatí a v Novém Bohumí-
ně.  Jiří Šuhaj

Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

Foto: Alena Pončová

tě, dva altány a fůra dalších atrakcí

ečoň. Dvory a hřiště 

škol se rok od roku 

se nového zázemí měly 

y. Městu se na moderni-

získat dotaci. Přestavba 

mohla začít už v květnu. 

školy 
ezení 

táří je 
blékne 
hradě 
ukové 
ping- 
zavky 
ou za-
jedno 
rojekt 
eleně 
de po 

dokončení sloužit k výu-
ce, mimoškolním aktivitám, 
zájmovým kroužkům a bude ho 
moci využívat i veřejnost.

Proměna celého areálu bude stát 
4,3 milionu, přičemž dotace pokraje 
85 procent nákladů, tedy 3,5 milionu. 
Zbytek prostředků půjde z městského 
rozpočtu. Práce by podle projektu 
měly zabrat čtyři měsíce. Pokud ne-
nastanou komplikace, děti by mohly 
inovované školní hřiště začít využívat 
už v září.  (erh)

k výu-
aktivitám,
ků b d h
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Pětapadesát prvňáčků cenilo »veselé zoubky«
Třetím rokem pokračuje 
preventivní program 
»Veselé zoubky«, zaměřený 
na prevenci zubního kazu 
u žáků prvních tříd. Letos 
se projektu dm drogerie 
markt účastní pětatřicet 
tisíc dětí z celé republiky. 
Je mezi nimi také pětapa-
desát prvňáčků z bohu-
mínské ZŠ Čs. armády.

Osvětový program zavítal 
na bohumínskou »novou 
školu« v únoru. Děti zhlédly 
zábavně–vzdělávací film 
»Jak se dostat Hurvínkovi 
na zoubek«, natočený speci-
álně pro účely programu ve 
spolupráci s Helenou Štá-
chovou. „Záměrem fi lmu je 
děti humornou formou na-
učit, jak správně pečovat 
o svůj chrup,“ sdělila Marti-
na Horká ze společnosti dm 
drogerie markt.

Součástí Veselých zoubků 
je rovněž názorná ukázka 
správné techniky čištění 
chrupu na jeho zvětšené ma-
ketě. „Špatný postup čištění 
zubů bývá hlavní příčinou 

nejen vzniku zubního kazu,“ 
dodala Horká s tím, že každý 
žák, který se programu zúčast-
nil, obdržel od společnosti dm 
preventivní balíček zaměřený 
na péči o dětský chrup. 

Školy, které se účastní pro-
gramu, mají navíc možnost 
zapojit se také do soutěže 
»Prevence zubního kazu«. 
Nezáleží na tom, v jaké for-
mě a v jakém rozsahu žáci 
projekt zpracují. Výsledné 
dílo ale musí znázorňovat 
problematiku prevence zub-
ního kazu, správné péče 
o dětský chrup a správné 
techniky čištění zubů. Od-
borná komise vybere deset 
nejzdařilejších děl a vítězné 
první třídy získají zájezd na 
představení do divadla Spej-
bla a Hurvínka. 

Program Veselé zoubky 
získal oprávnění používat 
Pečeť České stomatologické 
komory (ČSK). Tuto pečeť 
ČSK propůjčuje vybraným 
výrobkům a projektům v ob-
lasti prevence jako známku 
kvality.  

Text a foto: Eva VANĚČKOVÁ, 
dm drogerie markt

V Bohumíně první a dosud jediná »Zdravá škola«
V roce 2008 získala Benešova škola poprvé certifi kát Státního 
zdravotního ústavu (SZÚ) v Praze, který ji opravňuje používat 
logo a užívat název Škola podporující zdraví neboli Zdravá 
škola. Certifi kát byl vydán na čtyřleté období, poté je nutné 
plnění projektu zhodnotit a projekt inovovat.

Čtyři roky utekly jako voda a pedago-
gové naší školy stáli před rozhodnutím, 
zda pokračovat, projekt inovovat a sna-
žit se získat certifi kát na další období. 
Jelikož naším cílem je nejen žáky vzdě-
lávat, ale také na ně působit při utváření 
jejich životních hodnot a postojů, bylo 
víceméně jasné, že do toho opět půjde-
me. 

Kriticky jsme zhodnotili naše čtyřleté 
úsilí, provedli jsme analýzu toho, co se 

nám podařilo, zamysleli se nad tím, 
čeho jsme nedosáhli a na čem můžeme 
ještě pracovat. Vypracovali jsme rámcový 
plán na další, tentokrát tříleté období, 
podrobně jsme rozpracovali konkrétní 
prováděcí plán na jeden školní rok 
a inovovaný dokument jsme zaslali SZÚ 
k posouzení. Během několika týdnů 
jsme z Prahy obdrželi kladné vyjádření, 
dohodu o spolupráci a obnovený certi-
fi kát na další období.

Největší dík patří především učite-
lům, kteří se nebojí nových věcí, jsou 
kreativní, schopni navzájem spolupra-
covat a tvoří fungující tým. Dokladem 
toho jsou i slova uznání, která se obje-
vila v hodnocení našeho projektu pra-
covníky SZÚ a která přesně vystihují 
podstatu Školy podporující zdraví: 
„Z předloženého dokumentu je patrný 
velký důraz školy na vytváření přízni-
vého klimatu školy, mezilidských vzta-
hů, rozvoj spolupráce, zapojení rodičů, 
což klade na pedagogický sbor značné 
nároky a pro naplňování stanovených 
cílů je zapotřebí jejich velkého úsilí, za 
což jim patří velké uznání.“
Stanislava KRPCOVÁ, zástupkyně ředitelky ZŠ

Klauni, masky a spousta zábavy

Správnou techniku čištění si školáci vyzkoušeli na maketě chrupu. 

Ve středu 20. února pořádala Mateřská škola Nerudova maškarní ples. 
Hlavní část probíhala v dopoledních hodinách v malém sále DDM Fontána.

Na ples jsme pozvali také naše kama-
rády ze Stacionáře Salome. Přišli se podí-
vat i rodiče. Všechny děti a paní učitelky 
se proměnily v kouzelné masky – prin-
cezny, víly, mušketýry, piráty, Superma-
ny, zvířátka a další. Bylo se opravdu na co 
dívat. Plesem nás provázeli veselí klauni 
Bambulín s Bambulkou a Beruška, kteří 
si pro děti připravili soutěže, tanečky 

a také sladké odměny. Nálada byla výbor-
ná a od smíchu nás bolela bříška. Všichni 
jsme se skvěle bavili, dováděli a soutěžili.
Dopoledne rychle uteklo a v odpoledních 
hodinách jsme ve školce vyráběli masky.

Děkujeme manželům Fojtů, kteří se na 
jedničku zhostili rolí klaunů, a také DDM 
Fontána, že nám poskytl prostory.  

Miroslava ABSOLONOVÁ
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Lesní karneval
Plno zvířátek, oživlé stromy i mu-
chomůrky, kmen lesních rarášků, 
víla, čundrák, parta myslivců 
i jeden dřevorubec. Ti všichni 
a mnoho dalších se sešli před 
jarními prázdninami v MŠ Slez-
ské diakonie, kde se konal tradič-
ní karneval. S tématem »V lese« 
si hravě poradili  nejen žáci 
a učitelé mateřské školy, ale také 
jejich kamarádi ze Základní ško-
ly Slezské diakonie a ze stacioná-
ře Salome. Kromě nádherných 
masek, se kterými pomáhali tety, 
rodiče i učitelé, předvedli žáci 
jednotlivých tříd vystoupení, které 
si pro tuto příležitost nacvičili. 
Zpívalo se, tančilo, soutěžilo, jed-
lo a pilo, tak jak to na správném 
bále chodí. Všichni jsme odchá-
zeli domů plni nových dojmů 
z tohoto nádherného setkání.

Text a foto: 

Daniela VYBRANCOVÁ

Lesní karneval
Plno zvířátek, oživlé stromy i mu-
chomůrky, kmen lesních rarášků, 
víla, čundrák, parta myslivců 
i jeden dřevorubec. Ti všichni 
a mnoho dalších se sešli před 
jarními prázdninami v MŠ Slez-
ské diakonie, kde se konal tradič-
ní karneval. S tématem »V lese« 
si hravě poradili  nejen žáci 
a učitelé mateřské školy, ale také 
jejich kamarádi ze Základní ško-
ly Slezské diakonie a ze stacioná-
ře Salome. Kromě nádherných 
masek, se kterými pomáhali tety, 
rodiče i učitelé, předvedli žáci 
jednotlivých tříd vystoupení, kte-
ré si pro tuto příležitost nacvičili. 
Zpívalo se, tančilo, soutěžilo, jed-
lo a pilo, tak jak to na správném 
bále chodí. Všichni jsme odchá-
zeli domů plni nových dojmů 
z tohoto nádherného setkání.

Text a foto: 

Daniela VYBRANCOVÁ

Centrum mladé rodiny 
Bobeš už rok spolupracuje 
s občanským sdružením 
Montessori – Ostrava, 
které v Bobši organizuje 
kroužky pro děti. 

Loni probíhal úspěšný 
kroužek pro předškoláky, 
nyní je to kroužek pro děti 
od jednoho do tří let. Rodiče 
s dětmi se scházejí každé 
pondělí dopoledne. 

Montessori pedagogika se 
řadí mezi alternativní peda-
gogické směry. Hlavní důraz 
klade na přirozený vývoj dí-
těte. Všechny maminky mají 
zkušenosti s vytrvalostí své-
ho dítěte, kdy se rozhodne 
pro nějakou činnost a tu pak 
stále opakuje. Poté ale nasta-
ne zlom a dítě činnost opustí 
a už ho nebaví. Tento feno-
mén v pozornosti dítěte 
popsala právě zakladatelka 
Marie Montessori a začala 
ho využívat k výchově a poz-
ději k výuce dětí. Sestavila 
pro ně speciální pomůcky, 
které jim umožňovaly čin-
nost opakovat a přitom si její 
správnost, bez zásahu dospě-
lého, ověřovat. Takto vypo-
zorovala spontánní zájem 
dětí o počítání, písmenka, zví-
řata a další. Kladla důraz na 
hmatový kontakt – děti se 
učí prostřednictvím rukou, 
proto jsou tomu přizpůsobeny 
i její pomůcky.

Takto pracují děti v raném, 
předškolním i školním věku. 
Dítě má při výuce možnost 
volby, v kterém okamžiku se 
bude věnovat probírané látce, 
jak dlouho u ni setrvá, kde se 
bude učit a podobně. Učitel 
má roli průvodce a na plánu 
učení s dítětem aktivně spo-
lupracuje. 

Bobeš nabízí 19. března 
v 16.15 hodin besedu o Mon-
tessori pedagogice s ukázkou 
specifi ckých pomůcek a o vý-
uce na Montessori základní 
škole v Bohumíně. Další info 
na herna@bobescentrum.cz. 

Petra KALICHOVÁ, 
koordinátorka CMR Bobeš

Bobeš 
a Montessori 
pedagogika

Seniorská »Puzzliáda« v klubovně
Každý si někdy rád aspoň trošičku hraje. 

A vůbec nezáleží na věku. Když jsem 

na poslední schůzi seniorů sdělila, že si 

v klubovně uděláme zábavné soutěžní 

odpoledne ve skládání puzzlí, mnozí se 

na mě koukali, zda jsem se nezbláznila. 

Ale já to myslela smrtelně vážně.

Z mateřinky, která každoročně organizuje 
»Puzzliádu« pro předškoláky, jsem si vypůj-
čila materiál. V klubovně krabičky rozbalila 
a vysvětlila postup. Nejdříve padl dotaz, z ko-
lika dílků se skládanka vytvoří. Když senioři 
zjistili, že puzzle má 77 dílků, začalo být ruš-
no. Někteří si netroufali ani začít. Nakonec 
začali všichni. Nejmladší účastnice měla 58 
let, nejstarší dvě 84 let. Úctyhodné!

Zpočátku to vypadalo, že jsme v mateřské 
škole a že si vlastně jen hrajeme. Ovšem to 
byl jen jeden důvod, proč jsem tuto soutěž 

zorganizovala. Senioři si zároveň nenásilnou 
formou procvičili postřeh, rychlou reakci, 
jemnou motoriku, logické myšlení, zrak.

Všechny skládanky měly stejný námět, po-
hádkového krtečka, a tak měli všichni stejné 
šance. Po vysypání dílků na stoly jsem před-
pokládala, že první vítěz bude znám nejdříve 
za půl hodiny. Chyba lávky. Helena Červen-
ková (58) sestavila první obrázek za 21 minut. 
Při druhém pokusu svůj rekord ještě vylepši-
la na pouhých 16 minut. 

Všichni senioři byli nakonec nadšeni. Jedni 
proto, že pobyli mezi vrstevníky a mohli zkusit 
něco nového. Jiní proto, že si mohli zasoutě-
žit. Hlavní ale je, že všechny hra nadchla. 
Mnozí dokonce prohlásili, že si skládačku 
koupí, nebo si ji budou přát k narozeninám či 
svátku. 

Hana PRÁGLOVÁ, Senior klub Bohumín

Vítězka Helena Červenková obrázek zkompletovala 
za 16 minut.  Foto: Hana Práglová

Do skládání puzzlí se zapojilo patnáct babiček.
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Žákovská liga 
ve vzpírání  
V sobotu 16. února se 
v bohumínské vzpěračské 
hale uskutečnilo 1. kolo 
ligy mladších a starších 
žáků ve vzpírání. Družstvo 
starších žáků Bonatrans 
Bohumín »A« zvítězilo 
a družstvo »B« skončilo 
na 4. místě.

Výkony bohumínských 
vzpěračů:
● Družstvo A: Dominik 

Kroščen (1999): 64,8 kg, trh 
61 kg, nadhoz 71 kg; 185,1 
s in .  b . ;  Ondře j  Tchurz 
(2000): 59,9 kg, trh 50 kg, 
nadhoz 60 kg; 163,1 sin. b.; 
Jan Otruba (1999): 118,4 kg, 
trh 63 kg, nadhoz 73 kg; 43,2 
sin. b. 
● Družstvo B: Ondřej Mir-

ga (1999): 57,1 kg, trh 35 kg, 
nadhoz 45 kg; 122,9 sin. b.; 
Matěj Madlé (2001): 48,2 
kg, trh 26 kg, nadhoz 37 kg; 
111.5 sin. b.; Mirek Hrtánek 
(2000): 57,5 kg, trh 23 kg, 
nadhoz 27 kg; 76,5 sin. b.

Výsledky 1. kola:
1. Bonatrans Bohumín A
 491,4 sin. b.
2. SKV Baník Havířov
 413,6 sin. b.
3. Horní Suchá A 
 380,7 sin. b.
4. Bonatrans Bohumín B
 310,9 sin. b. 
5. Horní Suchá B 
 293,3 sin. b. 

Text a foto: Oldřich TCHURZ

Zuščák první na Grand Prix Ostrava
O víkendu 9. a 10. února proběhla 

první soutěž ze série Českého poháru 

s názvem Grand Prix Ostrava. Nejlepší 

čeští judisté v mládežnických kategoriích 

bojovali o body k nominaci na mistrovství 

ČR. Muziku pak přitvrdily ještě oddíly 

z Polska, Slovenska či Ukrajiny. 

Bohumínští judisté slavili úspěchy hlavně 
první den turnaje, kdy startovali mladší 
a starší žáci. Chřipkou značně okleštěná vý-
prava spoléhala tradičně na úspěchy mladých 
dam v kategorii starších žákyň. Konkurence 
byla velká, nakonec se ale v turnajovém 
»pavoukovi« potkaly v boji o 3. místo ve váze 
do 44 kg Katka Hekelová s Lucií Kochovou. 
Zvítězila Katka a vybojovala pro Bohumín 
první bronzovou medaili. 

Co se ovšem dělo na vedlejším tatami, tomu 
nevěřil ani jeden z jeho trenérů, kteří s ote-
vřenou pusou koukali na výkony Honzy 
Zuščáka. Kategorii mladších žáků do 55 kg 
bohumínský závodník rozjel ve velkém stylu 
a kolo po kole procházel směrem k finále. 
K boji o zlato se proti němu postavil závodník 
domácího Baníku Ostrava Tomáš Pavlica, 
který Honzu už několikrát porazil. Honza ale 
zabojoval, aktivnějšímu Pavlicovi obešel jeho 
techniku Tomoi nage a zvítězil držením na 
zemi. Jestli tento výkon byl pouze náhodný, 
či Honza naváže a výkonnost ještě zvedne, 
ukáže čas.  K prvnímu úspěchu na velkém 
turnaji mu celý oddíl gratuluje a do budoucna 
drží palce.

Druhý soutěžní den patřil dorostencům 
a juniorům. Za zmínku určitě stojí kvalitní 

výkon Daniela Kraskowského, který v tradič-
ně velice nabité kategorii dorostenců do 66 
kg svedl vyrovnané boje i s těmi nejlepšími 
a s bilancí dvě výhry a dvě prohry nakonec 
skončil v první desítce. 

Svoji premiéru mezi dorostenkami si odby-
la ze soboty úspěšná starší žačka Katka 
Hekelová, a i když tento křest ohněm značně 
bolel, Katka si nakonec odvezla do Bohumína 
druhou bronzovou medaili.

Filip WALTER

Vítězný Jan Zuščák na »bedně«. Foto: Romana Králová

Mirek Hrtánek, 
trh 23 kg.

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s krajskou organi-
zací ČSTV ocenil nejúspěšnější sportovce. Slavnostní 
ceremoniál se konal 28. února v aule VŠB-TU v Ostravě.

Tradiční akce, na níž jsou 
ohodnoceny jak vynikající 
sportovní výkony, tak výcho-
va sportovců, se uskutečnila 
pojedenácté. Hlavní kategorii 
Sportovce kraje 2012 vyhrál 
tenista Radek Štěpánek. 

Do síně slávy za celoživot-
ní přínos v oblasti sportu 
vstoupil Richard Konkolski, 
nejslavnější český mořepla-
vec a vítěz řady ná-
mořních závodů, 
první člověk, který 
sám třikrát obeplul 
zeměkouli. Bohu-
mínský rodák Kon-
kolski (69) je nejvý-
raznější osobností 
spojenou s rozvojem 

českého námořního jachtin-
gu, závodník, který získal 
světovou pověst především 
v závodech osamělých moře-
plavců. 

Spolu s manžekou přiletěl 
na slavnostni ceremoniál 
z amerického Newportu, kde 
dnes žije. Jeho městem však 
stále zůstává Bohumín. (red)

ořepla
»Je to pro mě ohromné ocenění, 
velmi si toho vážím a beru to 
jako ocenění všech lidí tady, kte-
ří mě vždy podporovali,« řekl 
Richard Konkolski při přebírání 
plakety za vstup do síně slávy. 
»A je to pro mě i takové uzavření 
kruhu. Tady jsem začínal, tady 
to je můj kraj.«

Richard Konkolski v síni slávy
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Medailemi ověnčený tým TJ Viktorie Bohumín. Zleva Aleš Spiewok, Kristýna Trexlerová, Martin a Tomáš 
Turkové. Foto: Viktorie Bohumín

Siláci přivezli celou kolekci cenných kovů
Ve Zbýšově u Brna se 16. 
února konalo 9. Mistrovství 
České republiky v bench- 
pressu juniorů, dorostenců 
a masters. Skvěle zorgani-
zované soutěže se zúčast-
nilo čtyřiatřicet oddílů 
z celé republiky. Viktorie 
Bohumín obsadila v hod- 
nocení oddílů 6. místo.

Premiéru si na mistrovství 
republiky v benči odbyla 
Kristýna Trexlerová. Soutě-
žila v kategorii juniorek 
a díky výkonu 45 kg obsadila 
při svém prvním startu hez-
ké 4. místo. Mezi juniory, 
v kategorii do 105 kg, premi-
érově startoval také Tomáš 
Turek a hned z toho byla 
medaile. Tomáš zabojoval, 
vytvořil osobní rekord výko-
nem 155 kg, což mu zajistilo 
bronzové 3. místo.

Barvy starobohumínského 
týmu hájil v kategorii mas-

ters 1 do 83 kg Martin Turek. 
Vzepřel 197,5 kg, obhájil tím 
elitní výkonnostní třídu 
a získal stříbro. 

Viktorka nakonec přivezla 
domů celou kolekci cenných 
kovů. V kategorii masters 1 
do 93 kg totiž nenašel kon-

kurenci Aleš Spiewok. Výko-
nem 167,5 kg vybojoval titul 
mistra republiky.

(red)

Termínová listina domácích zápasů FK Bohumín
 ● Muži A, krajský přebor (hřiště za parkem)

24.3. 15.00  FK Bohumín - MFK Vítkovíce a.s.
7.4. 15.30  FK Bohumín - IRP Český Těšín     
21.4. 16.00  FK Bohumín - FK Krnov
24.4. 16.00  FK Bohumín - Sn Horní Žukov 
   (fi nále ČP OFS) 
5.5. 16.30  FK Bohumín - TJ Hradec nad Moravicí
12.5. 16.30  FK Bohumín - SK Beskyd Frenštát p. R.
15.5. 17.00  FK Bohumín - TJ Sokol Slavkov       
26.5. 17.00  FK Bohumín - TJ Háj ve Slezsku
9.6. 17.00  FK Bohumín - FC MSA Dolní Benešov 

 ● Muži B, okresní přebor (hřiště ve Vrbici)
13.4. 16.00  FK Bohumín B - FK Těrlicko
27.4. 16.00  FK Bohumín B - Lokomotiva Louky 
18.5. 17.00  FK Bohumín B - Sj. Rychvald 
25.5. 17.00  FK Bohumín B - Internacionál Petrovice
8.6. 17.00  FK Bohumín B - B.Rychvald

 ● Dorost, okresní přebor (hřiště za parkem)  
20.4. 14.00  FK Bohumín - Sokol Dolní Lutyně   
27.4. 14.00  FK Bohumín - IRP Český Těšín
11.5. 14.00  FK Bohumín - FK Těrlicko 

 ● Mladší žáci B, krajská soutěž (hřiště za parkem)
28.4. 14.00  FK Bohumín B - FK Těrlicko    
12.5. 14.30  FK Bohumín B - Sn Horní Žukov   
26.5. 15.00  FK Bohumín B - SK Dětmarovice        

 ● Starší/mladší žáci, krajská soutěž  (hřiště za parkem)
6.4. 9.30 / 11.15  FK Bohumín - TJ Sokol Dobrá                                              
13.4. 9.30 / 11.15  FK Bohumín - Lokomotiva Petrovice

27.4. 9.30 / 11.15   FK Bohumín - TJ Petřvald u Karviné
11.5  9.30 / 11.15  FK Bohumín - Depos Horní Suchá 
1.6. 9.30 / 11.15  FK Bohumín - FK Slávia Orlová B
15.6. 9.30 / 11.15  FK Bohumín - Internacionál Petrovice

 ● Starší přípravka A, okresní přebor (hřiště za parkem)
17.4 16.30  FK Bohumín A - MFK Karviná A                  
8.5. 17.00  FK Bohumín A - TJ Petřvald
22.5. 17.00  FK Bohumín A - MFK Havířov B
30.5. 17.00  FK Bohumín B - FK Bohumín A
5.6. 17.00  FK Bohumín A - FK Slávie Orlová  B                  

 ● Starší přípravka B, okresní přebor (hřiště za parkem)
11.4. 16.00  FK Bohumín B - TJ Petřvald 
25.4. 16.30  FK Bohumín B - MFK Havířov B
2.5. 16.30  FK Bohumín B - Viktorie Bohumín
16.5. 17.00  FK Bohumín B - Sokol Dolní Lutyně
30.5.  17.00  FK Bohumín B - FK Bohumín A

Ilustrační foto: Pavel Čempěl
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Chceme poděkovat přátelům, 
známým, sousedům, kteří se přišli 
rozloučit 15. února do obřadní síně 

ve Starém Bohumíně s naším otcem

panem 
Janem KOVALSKÝM, 

za projevenou soustrast 
a květinové dary. 

Děkujeme sdružení dobrovolných 
hasičů za smuteční projev a čestnou 
stráž, paní Balarinové za důstojný 
obřad a v neposlední řadě MUDr. 
Pazďorovi za dlouhodobou péči 

o našeho otce.
Synové Karel a Jan, snacha Dagmar.

Ruku ti už nepodáme, 
abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme 
a budeme vzpomínat.

15. března 
vzpomeneme 

nedožité 
80. narozeniny 

pana Engelberta MITKA. 
S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka Kristina, 
syn Lubomír s manželkou, 

dcera Lenka s manželem a vnuci 
Marek, Marian, Martinka a Patrik.

Prázdný je domov, 
smutno je v něm, 

cestička ke hřbitovu zůstala jen.

8. března uplynul 
rok, kdy nás opustil

pan 
Miroslav 

KWASNICA
ze Skřečoně.

•
Děkuji všem, kteří vzpomenou.

Manželka Jarmila.

Těžko se s tebou loučilo, 
těžké je bez tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí, 
v srdci tě máme 

a navždy budeme mít.

10. března 
vzpomeneme 

1. smutné výročí 
úmrtí 

pana Josefa GOSPOŠE.


S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a syn s rodinou.

16. března 
by se dožil 75 let 

náš milovaný otec, 
dědeček, tchán, 

bratr, strýc 

pan František 
KARWACZYK.


Zároveň 26. března vzpomeneme 

5. smutné výročí jeho úmrtí.

S úctou a láskou vzpomínají 
dcery Soňa a Alena s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

11. března 
vzpomínáme 

smutné 5. výročí 
úmrtí naší maminky

paní 
Hildegardy 

ZÁLEŠÁKOVÉ.

Zároveň jsme si 3. února připomněli 
její nedožité 72. narozeniny.

S úctou vzpomínají 
synové s rodinami.

Děkujeme rodině, 
přátelům, známým 

a sousedům, kteří se 
přišli 20. února 

naposledy rozloučit

s panem 
Waltrem 

KOLEBAČEM 
do katolického kostela ve Skřečoni, za 
projevenou soustrast a květinové dary.

Manželka Svatava, dcera Iveta 
s rodinou a syn René s rodinou. 

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

nezapomene.

18. března 
vzpomeneme 

nedožitých 90 let

pana Eduarda 
BURSZYKA.

10. prosince jsme uctili tichou 
vzpomínkou 10. smutné výročí, 

kdy nás opustil.

S láskou, úctou vzpomínají 
manželka Lucie, syn a dcera s rodinami.

2. marca 
obchodziłby 100. 

urodziny a 21. maja 
upłynie 30 lat zgonu 

kochanego męża, 
ojca, dziadka

szanownego 
pana 

Jarosława JENDRZEJASA 
ze Zabłocia.

O chwilę wspomnień proszą żona, 
córka i syn z rodzinami.

Maminky neumírají, 
maminky jen spí, 

aby žily v myšlenkách 
a srdcích dětí a blízkých.

15. března 
si připomeneme 

nedožitých 100 let 
naší milé maminky, 
babičky a prababičky 

paní Marie VINCKOVÉ.
24. února uplynulo 10 let, 

kdy nás opustila.
Na její dobrotu a lásku nikdy nezapo-

menou dcery a syn s rodinami.

Čas plyne 
a vzpomínky zůstanou.

18. března 
vzpomeneme 

20. výročí úmrtí

pana Helmuta 
DOLEŽALA 

z Bohumína.


Stále vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka 
a dcera s rodinami.

6. března 
jsme vzpomněli 30. 
smutné výročí, kdy 
nám navždy odešel 

náš milovaný 
manžel, tatínek 

a dědeček 

pan Josef 
STARZYCZNÝ. 

.
S láskou vzpomínají 

manželka Terezka, synové Jaroslav 
a Miroslav a vnukové Mirek a Pavel.

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ

VZPOMÍNKY
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Léta ubíhají, 
vzpomínky zůstávají.

19. března 
tomu bude již 8 let, 

kdy nás opustil 
manžel, 

strýc a dědeček 

pan Jiří SUCHORA.

Vzpomíná manželka 
s rodinou.

VZPOMÍNKY

Řešení křížovky z minulého čísla:
Doktor povídá ženě pacienta: "Milos-

tivá, váš pan manžel se mi vůbec nelíbí. 
- "Mě taky ne, pane doktore, ale je hod-
nej na děti."

INZERCE

REALITY

●  Koupím jakýkoliv 
byt, příp. dluhy uhradím, 
mohu zajistit náhr. bydlení 
nebo si vás ponechám jako své 
nájemníky, vše na smlouvu 
přes notáře.  736 228 883.
● Koupím byt v osob-

ním vlastnictví 1+1, 2+KK 
nebo 2+1. Stav nerozhoduje. 
 774 827 291.
● Prodej RD v Pudlově 

s hosp. budovou a velkou 
zahradou bez sousedů.  
603 488 048.
● Pronajmu byt 1+1, 

Boh.  736 228 883.
● Pronajmu byt 2+1, 

nově zrekonstruovaný, pěk-
ný, dva balkony, ve Starém 
Bohumíně na náměstí.  
736 681 830.
● Pronajmu družstevní 

byt 3 + 1, 2. patro, 72 m2, 
I. kat. s lodžií. Bohumín-Zá-
blatí, ul. Tovární. Cena do-
hodou.  775 270 658. 
E-mail: Ing.Kus@seznam.cz
● Pronajmu nebytové 

prostory v Čáslavské ul. 
243, vedle cykloservisu Apol- 
lo, 60 m2.  604 263 243.
● Volný byt 2+1 s bal-

kónem, 54 m2, Mírová 1017. 
 603 488 048.
● Nový nízkoenergetic-

ký byt 1 + KK ve Skřečoni. 
 603 488 048.

Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.

RŮZNÉ

● Tříkolka pro seniory, 
kola 20'', dobrý stav.  605 
813 469.
● Kdo ořeže 10 jabloní? 

 732 250 285.
● Vyklidím půdu, byt, 

garáž, sklep, popřípadě vy-
maluji a odkoupím věci z po-
zůstalosti.  604 107 708.

SEZNÁMENÍ

● 59/170 kuřačka hledá 
hodného muže, který ne-
chce být sám. Zn. Bohumín 
a okolí.  737 521 553.

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.
●  Z p r a c u j i  d aňo v é 

přiznání, daň. evidenci 
a mzdy.  732 353 498.
●  Jednočlenná živá 

hudba na svatby, narozeni-
ny, večírky.  605 829 110, 
www.hudbakarvina.cz.

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

INZERCE

DŘEVĚNÉ BRIKETY
cena 3,99 Kč/kg. 

Baleno po 16 kg.
Jana Palacha 1220, 
Bohumín-Skřečoň.

(vedle rondelu u skřečoňského mostu)
776 575 150

20. března 
vzpomeneme 

1. smutné výročí 
úmrtí našeho 
milovaného 

manžela, 
tatínka 

a dědečka 

pana Tibora SCHNEIDERA.

•
S láskou a úctou vzpomíná 

celá rodina.

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

 PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS: 800 Kč

  PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ: 

JIŽ OD 3.500 Kč

STUDIO VLASY–VLASY 

Tel.: 776 200 831  www.vlasyvlasy.cz

AKCE

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.

SKLENÁŘSTVÍ A RÁMOVÁNÍ
www.pietro-dl.cz

SLEVA 15 %
+420 777 349 650

Bohumín, ul. Čáslavská 1067 (Dům služeb)
Slevu lze uplatnit na pobočce v Bohumíně i Dolní Lutyni. Platnost kupónu do 30. 4. 2013.

zrcadla * akvária, terária * interiérové dveře * ornamentní a žáruvzdorná skla * izolační dvojskla



● Řádkovou inzerci můžete podávat také pro-
střednictvím on-line formuláře na internetových 
stránkách www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.
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Informace o podmínkách inzerce v Oku najdete na 
www.mesto-bohumin.cz, sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

RUSKÉ PŘÍSLOVÍ: (viz tajenka)  Pomůcka: aak, Aat, Akse, ALNE, NED, Oz, Yn. 

▲

Autor: 
Jan Šula

Skupina
zpěváků

Nájemná
jízda 

Chodit 
bez cíle Teprve

4. DÍL
TAJENKY☺

Tělovědec
Ruská řeka

MPZ
Polska

Pohádková
země

Podnik 
v Liberci ☺

Rýnský 
člun

Šumivé
víno

Sídlo 
v Turecku Avšak

☺

Vydělaná
kůže

Naše vyda-
vatelství

Stůl pro
učitele

Idol
Policejní

sportovní
klub (zkr.)

Setrvávání

Značka 
ytterbia

Opuchlina

Ten i onen
Vzorec oxi-
du cínatého

Sloh
Polní míra

Svinout

3. DÍL
TAJENKY

Stolní hra 
s čísly

Nástroj
žnečky

2. DÍL
TAJENKY

☺

Domácky
Otakar

Smyv

Mořský
pták

Kovovýro-
ba v Brně

Latinská hra
v kostky

Kujný
nerost

Anglický
nár. hrdina
Jméno her-
ce Delona

Opak 
nahoru

Africký stát

Anglicky
"sandál"

Ševcovské
lepidlo

Inic. režisé-
ra Lipského

Oddělení v
nemocnici
Povzdech

Výrobce 
cereálií

Jihoameric-
ké  morče

Ospale
Zbraň 

kovboje

Sibiřská
šelma

Značka 
obuvi

SPZ Soko-
lovska

Španělská
automo-

bilka
Smyčky

Několik cílů
Kód 

Nizozemí

Druh soba

1. DÍL
TAJENKY

Řezná ocel
(zkratka)
Římsky

2051

Starší 
SPZ Nitry

Město 
v Belgii

Žár
(knižně)

Chytané Rmuty

Povrchní
obdivovatel

všeho 
módníhot

Druh 
mechu

Leguánovi-
tý ještěr

Alkaloid 
v oměji

Potvrzení

VzorAromatická
sloučenina

▲

▲

▲

Alergologická ambulance 
Ve Středisku zdravotnických služeb v Čáslav-
ské ulici sídlí alergologická a imunologická 
ambulance. Spektrum problémů, které řeší, 
je široké a navštívit ji mohou dospělí i děti. 

Ambulance se zaměřuje na 
léčbu pylových alergií, tzv. po-
llinosů (lidově senné rýmy), 
potravinových alergií, někte-
rých kožních problémů (na-
příklad atopických či alergic-
kých ekzémů), dechových 
obtíží (například asthma 
bronchiale) a opakujících se 
respiračních infekcí spojených 
s nadužíváním antibiotik. 

Alergologové vyšetřují, zjiš-
ťují a léčí i alergie na prach, 
roztoče, plísně a domácí zvířata. 
Dalším problémem, s nímž 
jsou schopni pacientům efek-
tivně pomoci, jsou chronické 
dlouhodobé rýmy. V rámci 
diagnostiky onemocnění dol-
ních cest dýchacích provádí 
klasická spirometrická vyšet-
ření a nově nabízí i možnost 
základního funkčního vyšetření 
(plic a průdušek) metodou 
bronchoinhalačního testu.

Léčba probíhá nejen protia-
lergickými tabletami, ale také 
využitím inhalační léčby a de-
senzibilizací pomocí vakcín. 
Ordinujícími lékaři jsou Voj-
těch Balcárek, Barbara Maly-
szová a pediatrička Adriana 
Nemcová, díky níž se ambu-
lance zaměřuje i na léčbu aler-
gických onemocnění u dětí.

Každý nově příchozí paci-
ent musí mít doporučení 
praktického či odborného 
lékaře (kožní, oční, otorhino-
laryngologie – ORL). V am-
bulanci funguje objednávko-
vý systém, vyšetření probíhá 
pouze po předchozí domluvě. 
Pacienti se mohou objednat 
na čísle  596 096 796 nebo 
osobně ve Středisku zdravot-
nických služeb (poliklinika) 
v Čáslavské ulici. 

Lucie BANASOVÁ, 
zdravotní sestra

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
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K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 16.3. od 8 do 16 hodin VELIKONOČNÍ JARMARK. 
Historická řemeslná vesnička, kolotoč, střelnice, 
ukázky řemesel, pletení pomlázek i dílničky pro děti. 
Náměstí T. G. Masaryka, foyer kina, vstup volný.

DIVADLO

 ● 17.3. v 16 hodin O ANIČCE ZE MLEJNA. Hudební 
pohádka pro děti. Hraje Divadlo M, zájezdová scéna 
Praha, sál kina, 80 Kč.

 ● 17.3. v 19 hodin GALA – ANDERŠOU. Nový zá-
bavný program Andera z Košic, pořad bude natáčet 
televize Šlágr TV. Sál kina, 100 Kč.

 ● 18.3. v 19 hodin CHUDÁK HARPAGON. Na moti-
vy komedie Lakomec, hraje Josef Dvořák, Radka 
Stupková, Markéta Hrubešová a další. Sál kina, 250 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 ● 8.3. od 13 do 17 hodin POHÁDKY VÁCLAVA 
ČTVRTKA. Čítárnička a herna.

 ● 8.3. v 16 hodin PŘÁNÍ Z ČAJOVÝCH OBALŮ. 
Výtvarná dílna: výroba přání z donesených papíro-
vých čajových obalů. 

 ● 21.3. v 9.30 hodin BOBEŠ V KNIHOVNĚ. Výtvarná 
dílna, kreslení ve stylu šmoulí vesničky. 

VÝSTAVY

 ● 4.3.- 29.3. JAK ŽIJE MASARYKOVA ZŠ A MŠ. 
Výstava Masarykovy školy, galerie knihovny.

 ● 4.3. - 29.3. OCHRANA OBYVATELSTVA PŘI 
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH. Výstava hasičů 
z Kopytova, galerie knihovny.

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

 ● 14.3. v 17 hodin VIETNAM. Vyprávění Jana F. Teis-
tera o jeho putování po Vietnamu. Přednášková míst-
nost knihovny, 30 Kč.

 ● 15.3. od 17 hodin EXPEDIČNÍ KAMERA. Filmový 
festival nejlepších outdoorových filmů uplynulé 
sezony. Přednášková místnost knihovny, 50 Kč. 

PROGRAM:
17.10  Zabijácká krása (paragliding na K2)
17.30  Sandstone (lezení na severovýchodě Čech)
18.10   V kůži vlka po stopách Džingischána 2 

(na koni z Mongolska)
19.00  Mushing (přednáška o psích spřeženích)
19.40  Halo eff ect (kajakářský fi lm)
20.45  Foli (Malinke a rytmy v místním jazyce Foli)
21.00  Cesta domů
21.10  Siberut
21.45  Příběhy tatranských štítů (bonusový fi lm) 

KINO K3 BOHUMÍN  

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

 ● 7.3. v 19 hodin NÁDHERNÉ BYTOSTI. Film USA (my-
stery, 2013, tit., přístupný od 12 let, 123 minut, 90 Kč.

 ● 8.3. v 19 hodin NEPOUŽITELNÍ. Film Francie (ko-
medie), 2012, tit., přístup. od 12 let, 96 minut, 80 Kč.

 ● 9.3. a 10.3. v 19 hodin MARTIN A VENUŠE. Film 
Česko (romantická komedie), 2012, 120 minut, 110 Kč.

 ● 10.3. v 10 hodin HLEDÁ SE NEMO. Animovaný 
fi lm USA, 2003, 3D, dabing, 100 minut, 155 Kč (děti 
135 Kč).

 ● 13.3. v 19 hodin PETER GABRIEL: NEW BLOOD. 
Hudební film Velká Británie (koncert), 2012, 3D, 
přístupný, 142 minut, 150 Kč.

 ● 13.3. v 9 hodin OUI, ŠÉFE! Film Francie, Španělsko 
(komedie), 2012, titulky, přístupný, 84 minut, 50 Kč 
(FK pro seniory).

 ● 14.3. v 19 hodin HITCHCOCK. Film USA (životo-
pisný / drama), 2012, titulky, 98 minut, 90 Kč.

 ● 15.3. a 16.3. v 19 hodin SMRTONOSNÁ PAST: 
OPĚT V AKCI. Film USA (akční/thriller), 2013, 
titulky, 97 minut, 120 Kč.

 ● 16.3. v 9 a 14 hodin hodin NEZBEDNÉ POHÁD-
KY. Pásmo pohádek: Budulínek Mandelinka, Ferda 
mravenec, O líném Honzovi, Vodník ve mlýně, 
O smutné princezně, Krtek malířem. 70 minut, 30 Kč.

 ● 16.3. v 11 a 16 hodin ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH 
KRÁLE. Animovaný fi lm Česko (komiks / pro děti), 
2012, 100 minut, 100 Kč.

 ● 21.3. v 19 hodin GAMBIT. Film USA (krimi / kome-
die), 2012, titulky, přístupný od 12 let, 89 minut, 100 Kč.

SALON MARYŠKA

nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz,  776 577 722

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

 ● Do 11.3. CESTY ZA OBZOR. Výstava velkoformá-
tových fotografi í Jakuba Kotase, vždy v úterý a ve 
čtvrtek od 15 do 18 hodin a v době konání akcí.

 ● 7.3. v 18 hodin DOBRODRUŽSTVÍ SEBEOBJEVO-
VÁNÍ. Přednáška Vlaďky Šubertové.

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

 ● 11.3., 18.3. a 25.3. v 16 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. 
Nová série cyklu cvičení pro seniory a méně pohyb-
livé cvičence pod vedením Aničky Balcárkové.

 ● 11.3., 18.3. a 23.3. v 18 hodin SPONTÁNNÍ 
TANEC. Součástí hodiny je i meditace. Jeden vstup 
75 Kč, parmanentka na 10 lekcí 650 Kč.

 ● 12.3. a 26.3. v 18 hodin O ZDRAVÍ. Cyklus poví-
dání o zdraví Jarmily Bazalové, vstup zdarma.

 ● 16.3. od 9 do 15 hodin VELIKONOCE V MARYŠ-
CE. Tvůrčí dílna s výrobou perníčků v rámci Veliko-
nočního jarmarku. 

 ● 22.3. v 17.30 hodin HUDEBNÍ VÍTÁNÍ JARA. 
Koncert profesorky operního zpěvu Niny Kriutschko-
vé a jejích studentů.

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@almamater.cz

 608 608 955, 608 975 161

Na všechny akce je nutná rezervace.

 ● 8.3. RETRO MDŽ. Dobový bar a program, 
sokolovna v Záblatí. Info a předprodej vstupenek 
v Jeskyňce nebo na  608 608 955.

 ● 13.3. a 20.3. v 18 hodin JAK BÝT ŠŤASTNÝ. 
Meditace a praktické techniky pro každý den s Janou 
Van Coppenolle, v solné jeskyni. 

 ● 14.3. TANEČNÍ KURZY. V 18 hodin latino fi t pro 
jednotlivce, v 19.15 hodin společenské tance pro 
páry. Tělocvična ZŠ Záblatí.

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

 ● 22.3. v 17 hodin DÁMY HRAJÍ... nejen stolní hry. 
Úspěšná akce opět v solné jeskyni od 17 hodin.

SPORT

 ● 17.3. v 9 hodin VIKTORIE BOHUMÍN "B" - SOKOL 
TĚRLICKO. Šachy, okresní přebor.

 ● 24.3. v 9 hodin VIKTORIE BOHUMÍN "A" - BŠŠ 
FRÝDEK -MÍSTEK. Šachy, krajská soutěž.

 ● 24.3. v 8.45 hodin ZAHÁJENÍ CYKLOTURISTICKÉ 
SEZONY. Sraz na nám. T. G. Masaryka, v 9.00 start 
výjezdu Bohumín – Ostrava (asi 15 km).

CVIČENÍ

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

 ● ZUMBA S MONIKOU. Čtvrtek v 19 hodin velká 
tělocvična ZŠ Masarykova; neděle v 19 hodin soko-
lovna v Záblatí. www.zumba-bohumin.cz 

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

 ● CVIČENÍ NA MASARYKOVĚ ZŠ: Pondělí v 18 ho-
din PILATES, v 19 hodin BOSU; úterý v 19 hodin 
BOSU; středa v 18 a 19 hodin BOSU; čtvrtek v 18 
hodin POMALÉ POSILOVÁNÍ, v 19 hodin PIYO – 
PILATES – JOGA; neděle v 18 hodin VELKÉ MÍČE. 
Na BOSU rezervace na  734 532 903.

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

AQUACENTRUM 

Koperníkova 1216,  596 092 300, 

777 707 786, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí až čtvrtek: 6 – 7.45 a 12 – 21 hodin
pátek:  12 – 21 hodin
víkendy a svátky:  8 – 21 hodin

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 

Pronájem ledové plochy na tel. objednávku.

KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 21. 2. DO 8. 3. 

É 
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(Pokračování z minulého čísla)

Když akademici skončili svou práci nad 
černomořským pobřežím, vydali jsme se 
na hřeben Čatyr Dag vyzkoušet, jestli 
geofyzika bude umět objevit i jeskyně. 
Jako vždy byl náš krymský kamarád Saša 
ke geofyzikálním měřením skeptický 
a nechal nejdříve udělat měření nad zná-
mými prostorami jeskyně »Mramornaja«. 
I když jsou chodby jeskyně hodně hlubo-
ko pod povrchem, měření je zachytilo. 
Další měření už proběhlo nad námi zkou-
manou jeskyní »Emine Bojir Chasar« 
a pak třetí konečně nad neznámým teré-
nem v místech, kde jsme předpokládali 
existenci neznámých podzemních pro-
stor. K velkému překvapení geofyzikální 
profi l ukázal, že v podzemí a nepříliš hlu-
boko je neznámá, a jak se zdá rozsáhlá 
jeskyně. Ale na měření jsme měli jen 
jeden den. Expedice dnes na Krymu končí. 
Když jsme výsledky Sašovi ukázali v Sim-
feropolu, ihned zbystřil a pravil akademi-
kům Ostravské univerzity: „Zůstaňte, 
nebo přijeďte znovu!“

A jak vlastně geofyzika pracuje? Apa-
ratura pracuje s takzvanou metodou 
ERT - Electrical Resistivity Tomogra-
phy. Metoda předpokládá, že různé látky 
vedou různě elektrický proud a tedy 
mají k elektrickému proudu i určitý 
odpor. Jiný odpor má vápenec, jiný jílo-
vec, voda, led či volný vzduch. Právě na 
přechodu jednotlivých látek se projeví 
kontrast, pomocí něhož jsme schopni 
předpokládat, že dutiny uvnitř vápence 
jsou vyplněny vzduchem. Podobně lze 
najít i zasedimentované prostory. Metoda 
funguje tak, že v určitých vzdálenostech 
rozestavíme elektrody a zatlučeme je do 
země. Pak vháníme elektrický proud, 
přičemž vždy jedna elektroda vysílá, 
druhá přijímá. Výsledný interpolovaný 
profi l se ukáže po zpracování v počíta-
čovém programu jako vertikální řez 
územím, kde 
najdeme prá-
vě kontrastní 
polohy před-
pokládané jes- 
kyně. 
Řekli jsme 

si, že když se 
nám hned na-
poprvé jed-
ním geofyzi-
kálním pro- 
fi lem podařilo 
lokalizovat ne- 
známé dutiny 
na hřebenu 

Čatyr Dag, tak že bychom měli v tomto 
pokračovat. Na hřebenu Čatyr Dag se 
snažíme jeskyně objevovat už mnoho let 
a na další objev jeskyně jako byla Mra-
mornaja čekáme více než 25 let. Třeba 
nám geofyzikální řezy napoví, kde jsou 
takové jeskynní systémy ukryty, kde 
začít kopací a otvírkové práce.

Proto jsme koncem června vyslali na 
Čatyr Dag výpravu tří našich jeskyňářů 
a dvou geomorfologů Ostravské univer-
zity s kompletní aparaturou pro geofy-
zikální měření. Výpravu pak ještě dopl-
nili tři Sašovi jeskyňáři. Při transportu 
těžké techniky do terénu, zatloukání 
stovek sond, roztahování kilometrů 
kabelů bude každá ruka dobrá.

Kluci za šest dní stihli udělat jedenáct 
geofyzikálních profi lů dlouhých až 400 
metrů v dosud neprozkoumaném a ná-
ročném terénu východně od jeskyně 
Mramornaja. V místech, kde sondážní 
profil v květnu prokázal existenci ne-
známé jeskyně. Dalších sedm profilů 
nad jeskyní Emine Bojir Chasar, ve které 
se spoustu let snažíme objevit její další 
pokračování. Ale to hlavní - profi ly uká-
zaly, že v podzemí jsou zřejmě neznámé, 
poměrně rozsáhlé jeskynní prostory 
a dokonce už pouhé tři metry pod povr-
chem. A tak byl program pro srpnovou 

expedici jas-
ný. Jen Saša 
ješ tě  chtě l 
tyto geofyzi-
kální výsled-
ky potvrdit 
měřením za 
pomocí geo-
radaru, což 
měli provést 
krymští geo-
logové za naší 
účasti.

(Pokračování 

příště)

Krym 2012
2. část

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

Darina Rüllová alias Dari Puspa Kabardina se 
svým dílkem Realita snů.  Foto: Pavel Čempěl

Realita snů
Takto příhodně nazvala svou knihu 

bohumínská rodačka Dari Puspa 

Kabardina (někteří ji znají pod 

občanským jménem Darina Rüllová). 

Realita snů je knihou o životě, popi-

suje autentický příběh dlouhého 

hledání, kdy se autorka nedokázala 

smířit se svými zvláštními zážitky. 

Dari Puspa hledala sama sebe i odpo-
věď na otázku, zda jsou jevy, které se 
v jejím životě objevují, normální. Ne-
zkušená a zaskočená, nedokázala se 
porvat se svým trápením a vyhledávala 
pomoc u jiných lidí, což jí většinou při-
nášelo zklamání. Návod jak dál našla ve 
studiu psychologie, značný význam při-
suzuje i své návštěvě Bali.

Nejde o zábavnou povídku či román 
a někteří budou mít s pochopením 
obsahu problém. Přínosná bude pro ty, 
kteří se ve svém životě nepodřizují ma-
teriálním hodnotám, ale řídí se intuicí. 
Knihu je možné objednat prostřednic-
tvím e-mailu: objednat@studio-illios.cz, 
případně ve Studiu Illios v Alešově ulici. 

(fi )

Jeskyně Emine Bojir Chasar, jejíž pokračování by mělo pomoci 
najít geofyzikální měření.  Foto: Orcus Bohumín


