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Nejdéle fungující tým pokořil dvoustovku
K jubilejnímu a úctyhodnému 200. zasedání se v lednu sešel bohumínský 
tým rozvoje města. Existuje nepřetržitě od roku 1998 a je nejdéle fungující 
skupinou odborníků na radnici. Tým tvoří vedení města, vedoucí odborů 
úřadu a přizvaní specialisté, projektanti, architekti. Asi dvacetičlenný 
kolektiv se schází každé dva týdny a řeší vše, co souvisí se změnami, 
vývojem a budoucnosti Bohumína.

Skupina se poprvé sešla v červenci 
1998, tehdy ještě pod názvem »tým pro 
naplňování územního plánu«. Vznikl 
totiž právě kvůli němu. Diskuse u kula-
tého stolu se osvědčily, a tak se činnost 
týmu dokončením územního plánu 
neuzavřela. Jen se přejmenoval, aby ná-
zev lépe vystihl jeho zaměření. „Radniční 
pracovní tým plánuje nové investice, 
podílí se na tvorbě územních a strategic-
kých plánů, řeší majetkové záležitosti, 
slaďuje plány soukromníků, podnikatelů 

či fi rem se záměry města,“ vysvětlil člen 
týmu Dalibor Třaskoš z odboru rozvoje 
a investic.

Kde vybudovat nový chodník, který 
dvůr si zaslouží přestavbu, který potok 
potřebuje vyčistit, kudy vést teplovod,  
které plochy se hodí pro stavbu rodin-
ných domů, které parcely je vhodné 
koupit či naopak prodat a tak dále. Tým 

řeší veškeré městské investice a zároveň 
koordinuje ty své s plány jiných inves-
torů. Vodaři budou například provádět 
výkop a pokládat nové potrubí, co toho 
využít a při jednom »nepořádku« vybu-
dovat v místě nový chodník?

„O každém bodu členové týmu disku-
tují, každý oborník ho hodnotí ze svého 
pohledu. A když jsou přizváni architekti 
nějakých projektů, vysvětlují a »obha-
jují« svá řešení,“ dodal Třaskoš.

Pracovní skupiny vznikaly v minulosti 
účelově ke konkrétním akcím. V Bohumí-
ně existovaly třeba týmy bazén, dálnice, 
kanalizace. Ale jakmile bylo splněno, 
zanikly. Pouze tým rozvoje města je 
nadčasový. Funguje už šestnáct let a po 
svém dvoustém zasedání pokračuje dál.

Pavel ČEMPĚL

AKTUÁLNÍ TÉMA

Rezervace »imaginárních« 

hřišť. Budování nové 

sportovní haly za parkem 

je teprve ve třetině, na 

místě bývalého kynolo-

gického cvičiště je jedno 

velké staveniště, ale oddíly 

a kluby si už mohou 

objednat termíny pronáj-

mu některého z budoucích 

hřišť. Hala vzniká od října 

loňského roku, dokončena 

by měla být v srpnu.

„Oslovili jsme bohumínská 
sportovní sdružení a jednoty, 
protože jim chceme už teď 
dát možnost si zatím nezá-
vazně rezervovat hodiny 
v hale. Vnímáme, že o spor-
toviště obdobného druhu je 
v regionu veliký zájem,“ pro-
zradil ředitel Bosporu Jan 
Rozsypal. Stavbu za osma-
čtyřicet milionů financuje 
pomocí úvěru město. Městská 
fi rma Bospor, která nyní pro-

Hala bude stát  v létě, rezervuje se už teď

vozuje aquacentrum, okolní 
sportoviště a volnočasové 
atrakce, bude mít pod pal-
cem i novou halu. 

Bohumínští sportovci si 
mohou termíny vybírat do 
poloviny února, pak se pro-
vozovatel obrátí i na oddíly 
a kluby v okolí. „Máme už 
vypracovánu předběžnou 
cenovou kalkulaci všech pro-
nájmů a doufáme, že hala 
v našem sportovním areálu 

bude stejně vytížená jako 
sousední aquacentrum 
nebo zimní stadion,“ kon-
statoval ředitel Bosporu.

Sportovní stánek bude 
mít na rozdíl od podob-
ných hal nezvykle velké 
rozměry. Zastřešené spor-
toviště nabídne na ploše 
3 715 metrů čtverečních 
hned čtyři hřiště a tribunu 
pro 180 diváků. 

(Dokončení na str. 3)
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Lidé nevyužívají zastupitelské demokracie
Stávající zastupitelstvo města 
má za sebou tři roky působnosti. 
Postupně přinášíme rozhovory 
s jeho členy, jak se jim daří plnit 
předsevzetí, se kterými šli do 
komunálních voleb. Tomáš Fodor 
nastoupil do sboru zastupitelů 
jako náhradník za Pavla Srnička, 
který v květnu 2013 rezignoval. 

První zastupitelstvo jste 

v roli člena absolvoval 

v červnu 2013. S jakými 

pocity?

Nevybavuji si žádné zvlášt-
ní pocity. Asi proto, že jsem 
se několika jednání účastnil 
jako občan a některá sledoval 
na webu. Očekával jsem větší 
názorovou pestrost a odvahu 
při projednávání materiálů. 
Ale nejsem idealista – při 
jednobarevném složení rady 
a obdobném složení zastupi-
telstva města to jiné nebude.

Objevilo se v době vašeho 

fungování v zastupitelstvu 

něco, co vás překvapilo?

Velmi mne překvapila ne-
účast občanů na zastupitel-

stvu a j iných veřejných 
jednáních. Je to asi projev 
nezájmu a pohodlnosti. Mož-
ná lidé ani neví, že každý má 
prostřednictvím zastupitelů 
právo se na vedení města 
obrátit, předkládat body či se 
vyjádřit k projednávaným 
tématům. Nejsem zastáncem 
pivních a facebookových kriti- 
ků. Je to škoda, že lidé v našem 
městě nevyužívají všechny 
možnosti samosprávy a za-
stupitelské demokracie.

V prosinci 2013 zastupitel-

stvo schvalovalo materiál, 

který se týkal rekonstrukce 

náměstí ve Starém Bohumíně. 

Vy jste překvapivě jako 

občan této městské části 

nehlasoval pro.

A mnozí kolegové se mě 
ptali: „Ty nechceš, aby se ná-
městí opravilo?“ Jistěže chci. 
Také já vnímám stav náměstí 
nejstarší části Bohumína 
jako velký dluh z minulosti. 
Vždyť dělá první dojem při 
cestě z Polska a na návštěv-
níky poutního kostela. Nelze 
než souhlasit s celkovou opra- 
vou náměstí, a to co nejdříve. 
Přijde mi ale předčasné pro-
jednávat už nyní zařazení 
opravy do rozpočtu pro rok 
2015. Pro rok 2015 se na roz-
počtu začne pracovat někdy 
v polovině letošního roku 
a oprava náměstí se tam za-
hrne stejně, jako všechny 
investiční akce. Také odhad-
nout ve velkém předstihu 
částku na rekonstrukci, když 
nevíme, jak velký bude roz-
sah archeologických prací, 
mi přijde ukvapené. Napově-
dět více může až dokončený 
archeologický průzkum 
v Národním domě. 

Kromě působení v měst-

ském zastupitelstvu jste 

také členem kontrolního 

výboru a komise životního 

prostředí. Která pozice 

je vám bližší?

Jsou to rozdílné posty. 
V komisi životního prostředí 
má práce  konkrétně j š í 
a hmatatelnější podobu. 
V kontrolním výboru máme 
»ex post« prověřovat něco, 
co už proběhlo a na co je už 
pozdě nějakým způsobem 
působit č i  něco změnit. 
Navíc, nevidím v některých 
případech dostatečnou vůli 
podrobit určité oblasti dů-
sledným kontrolám. Mám na 
mysli provedení detailního 
externího fi nančního auditu 
po zjištěných kriminálních 
činech na úřadě a v BM ser-
visu.

Dal jste si do roku 2014 

nějaká předsevzetí?

Standardní optimistický 
přístup k životu. Každý den 
udělat dobrý skutek, pomá-
hat především těm, kteří si 
nemohou pomoci z jakých-
koli důvodů sami. A žádná 
zvláštní předsevzetí si nedá-
vám.

Děkuji za rozhovor.  (red)

Zastupitelstvo 2010 – 2014: BILANCE PO POLOČASE

Hezký vánoční dárek pro majitele garáží
Majitelé řadových garáží, jejichž 
stavitelé před lety zabrali i kousky 
městské půdy, mají rok na to, 
aby kontaktovali majetkový odbor. 
Město jim totiž chce zastavěné 
části darovat. Dopisem oslovilo 
189 vlastníků, kterých se akce týká. 
Někteří už projevili zájem.

Svépomocná výstavba garáží probíhala 
často bez přesného zaměření. Mnoho 
garáží se tak některou svou částí ocitlo 
na sousedních městských pozemcích. 
To by mohlo komplikovat prodej garáže, 
a tak město přistoupilo ke vstřícnému 
kroku. Zabrané kousky pozemků garáž-
níkům věnuje. Nabyvatel nemusí platit 
kupní cenu za pozemek ani náklady 
spojené s převodem. Uhradí pouze 
správní poplatek tisíc korun za návrh na 
vklad do katastru nemovitostí a mani-
pulační poplatek 250 korun. 

Na třetinu dopisem rozeslaných nabí-
dek už majitelé garáží reagovali. Někteří 
dorazili i osobně. „O darování přišlo do 

půlky ledna jednat asi padesát majitelů 
garáží. Někteří to brali jako hezký vá-
noční dárek a děkovali za toto řešení,“ 
potvrdila Jana Holeszová z majetkové-
ho odboru.

Nešťastně postavené garáže se vysky-
tují v ulici Mírové, Fibichově, Tovární, 
Šunychelské, Drátovenské, Trnkové, 

Školní, Cihelní, 1. máje, ČSA, naproti 
a za Kaufl andem. 

Nabídka darování se týká pouze po-
zemků od jednoho do patnácti metrů 
čtverečních. Pokud stavebník zabral 
městský pozemek ve větším rozsahu, 
bude o způsobu vypořádání rozhodovat 
zastupitelstvo města.  (tch)

Bohumín řeší darováním problém nevypořádaných 
pozemků pod soukromými garážemi. Některé 

z nich jsou i naproti Kaufl andu.  Foto: Pavel Čempěl
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O menší zakázky se podělí místní firmy
Bohumínské fi rmy budou ve výhodě. Ve výběrových řízeních na menší městské 
zakázky se nemusí bát přespolní konkurence. Město osloví bohumínské podnikatele 
přednostně. V současné obtížné ekonomické době se rada města tímto způsobem 
rozhodla podpořit místní fi rmy.

Veřejnou zakázkou je nákup zboží, zadání 
práce nebo služby, které si objedná veřejný 
subjekt, tedy obec, kraj či stát. Pro zadávání 
veřejných zakázek bohumínskou radnicí platí 
od počátku letošního roku nová pravidla. Dříve 
se všechny zakázky od půl milionu zveřejňo-
valy na webu města a mohli se o ně ucházet 
zájemci odkudkoli, třeba z druhého konce 
republiky. Nově budou o menší ze zakázek, 
konkrétně do dvou milionů, soutěžit pouze 
místní fi rmy. Nabídku totiž radnice nezveřejní 
na webu, ale přímo osloví bohumínské pod-
nikatele. „Máme k dispozici seznam místních 
fi rem a podle zaměření té či oné zakázky oslo-
víme fi rmy, které se na ni specializují. Ještě 
předtím seznam navrhovaných fi rem předlo-
žíme ke schválení radě města,“ vysvětlila nová 
pravidla vedoucí odboru rozvoje a investic 
Jitka Ptošková. Dodala, že obeslaných fi rem 
bude vždy nejméně pět. O tom, která v ná-
sledném výběrovém řízení zakázku získá, roz-
hodne jako vždy nejnižší nabídnutá cena.

Spektrum veřejných zakázek v Bohumíně 
je pestrý, nejčastější jsou ale logicky stavební 
práce. V nejbližší době se například podle nových 
pravidel budou vybírat fi rmy na opravy měst-
ských bytů. Samozřejmě se může stát, že město 
bude občas shánět specifi ckou službu nebo 
požadovat provedení ojedinělého druhu prací, 

jaké se žádná z místních fi rem nevěnuje. V ta-
kovém případě město postaru zveřejnění 
zadávací podmínky zakázky na webu a přihlá-
sit se budou moci specialisté z jakéhokoli 
regionu.  Pavel ČEMPĚL

Hala bude stát v létě,

rezervuje se už teď
(Dokončení ze str. 1)

Uvnitř haly budou k dispozici hřiště 
s polyuretanovým povrchem pro sálové 
sporty s rozměry 40x20 metrů, další 
plocha stejných rozměrů s umělým tráv-
níkem pro halový fotbal, nebude chybět 
ani tenisový kurt a sportovní sál pro 
badminton, zumbu či aerobik. Jednot-
livá hřiště od sebe oddělí spouštěcí sítě 
vysoké až sedm metrů. Sportovci zde 
najdou deset šaten a pět toalet.

Před areálem haly přibude devatenáct 
parkovacích míst a čtyřiadvacet stromů. 
Během sportovních zápasů budou moci 
návštěvníci využít stání u aquacentra či 
zimního stadionu. V blízkosti haly na 
nově vzniklé Sportovní ulici je v plánu 
ještě jedno parkoviště s kapacitou čtyřia- 
sedmdesáti míst ze zatravňovací dlažby. 
Náklady na jeho vybudování budou asi 
čtyři miliony. Výstavba parkingu bude 
probíhat ve dvou etapách v letošním 
a příštím roce. Na parkovišti bude vysá-
zeno i dvanáct nových stromů.

Lucie BALCAROVÁ

Novela zákona odbourala byrokracii
Vidina zdlouhavého zadávání veřejných zakázek je odvrácena. Obcím 
hrozilo, že budou muset i u menších projektů podstupovat byrokratické 
martýrium. Díky novele zákona ale nakonec zůstává stávající systém, 
dokonce je přívětivější. 

Malé a střední veřejné zakázky si obce 
mohou zadávat podle vlastních pravidel. 
Samozřejmě férových a transparentních. 
U dodávky služeb šlo dosud o zakázky 
do jednoho milionu, u stavebních prací 
do tří milionů. Velké zakázky, které tyto 
limity překračovaly, už ale musely obce 
v celé republice zadávat podle jednot-
ných, zákonem stanovených kritérií. Ty 
jsou samozřejmě mnohem složitější 
a celý proces tak trvá déle. Obce proto 
nemile překvapilo původní znění nové-
ho zákona o veřejných zakázkách, podle 
něhož se měl od letošního roku fi nanční 
limit i u stavebních prací snížit na jeden 
milion. Znamenalo by to, že by se výběr 
stavební fi rmy i pro menší investice nad 
milion zkomplikoval a protáhl, protože 
by města musela postupovat podle slo-
žitějších kritérií. Nakonec ale hrozbu 
zdlouhavých výběrových řízení zažehna-
li senátoři, kteří si uvědomili, že je znění 
zákona nešťastné. V době paralyzované 

Poslanecké sněmovny po pádu minulé 
vlády proto Senát připravil novelu zákona 
o veřejných zakázkách. Ta současné 
limity nejen zachovala, dokonce je zvý-
šila. U dodávek služeb na dva miliony, 
u stavebních prací na šest milionů.

„Toto opatření nám uleví od administ-
rativní zátěže. U zakázek, které jsou 
zadávány v režimu zákona, musíme do-
držovat velmi složitý proces. Zahrnuje 
například povinné pořizování protokolů 
a zápisů v průběhu soutěže, uveřejňování 
dokladů na profi lu zadavatele a ve věst-
níku veřejných zakázek a podobně. Není 
výjimkou, že u složitějších akcí se tento 
proces protáhne i na několik měsíců,“ 
uvedla vedoucí odboru rozvoje a inves-
tic Jitka Ptošková. Díky novele mohou 
města, tedy i Bohumín, zadávat zakázky 
na služby do dvou a na stavby do šesti 
milionů podle vlastních pravidel. Ta jsou 
sice přísnější než zákonná, ale nekompli-
kuje je zbytečná byrokracie. Pavel ČEMPĚL

KRÁTCE

Výběrové řízení 
na místo referenta

Tajemnice Městského úřa-
du v Bohumíně vyhlašuje 
výběrové řízení na pracovní 
místo referenta na právním 
a živnostenském odboru. 
Termín dodání přihlášek je 
do 6. února. Bližší informace 
na stránkách www.mesto-
-bohumin.cz, sekce Radnice, 
rubrika Nabídka práce, nebo 
ve vývěskách.    (red)

Burza práce 
a rekvalifikací

Společnost DTO CZ ve 
spolupráci s Úřadem práce 
v Ostravě pořádá »Burzu 
práce a rekvalifi kací«. Koná 
se 6. února od 10 do 17 hodin 
v DTO CZ (Mariánské ná-
městí 5, Ostrava–Mariánské 
Hory, naproti bývalému 
Telecomu). Burza poskytne 
nabídku pracovních příleži-
tostí a rekvalifi kací v dělnic-
kých i technických profesích, 
v administrativě i službách. 
Na místě bude i poradenské 
centrum. Vstup zdarma.

(red)
Ilustrační foto: Pavel Čempěl
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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 0+2, ul. Okružní 
1087, číslo bytu 143, katego-
rie I., 9. patro. Dům se nachá-
zí poblíž nákupního centra 
Kaufland a Albert, školky 
a školy. Byt s velkou lodžií 
a kuchyňskou linkou. Plocha 
pro výpočet nájemného 49,99 
m2, celková plocha bytu 53,53 
m2. Prohlídka 29.1. v 15.30
–15.45 hodin a 30.1. v 9.30–
9.45 hodin. Opakovaná 
licitace se koná 3.2. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 
711, číslo bytu 8, kategorie 
II., 3. patro. Byt se nachází 
v třípodlažním cihlovém 
domě poblíž parku, školy, 
školky, obchodu a autobusové 
zastávky. Byt je plynofi kován, 
je provedena celková rekon-
strukce bytu včetně sociálního 
zařízení a generální opravy 
elektroinstalace. Plocha pro 
výpočet nájemného 48,93 m2, 
celková plocha bytu 58,55 m2. 
Prohlídka 29.1. v 15.00–15.15 
hodin a 30.1. v 9.00–9.15 ho-
din. Licitace se koná 3.2. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1052, číslo bytu 46, katego-
rie I., 10. patro. Věžový dům 
s úklidovou firmou, dům se 
nachází poblíž základní školy, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 59,33 m2, 
celková plocha bytu 60,67 
m2. Prohlídka 29.1. v 14.30
–14.45 hodin a 30.1. v 8.30–
8.45 hodin. Licitace se koná 
5.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 917, 
číslo bytu 2, kategorie I., 1. 
patro. Nízká cihlová zástavba 
v centru města, za městským 
úřadem, klidné prostředí. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 50,15 m2, celková plocha 
bytu 52,09 m2. Prohlídka 
27.1. v 15.15–15.30 hodin 
a 28.1. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace se koná 5.2. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 
1078, číslo bytu 5, kategorie 
I., 2. patro. Zateplený dům 
v centru města se zajištěnou 
úklidovou činností, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 57,00 m2, celková 
plocha bytu 57,00 m2. Pro-
hlídka 23.1. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace se koná 5.2. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 
1055, číslo bytu 52, katego-
rie I., 11. patro. Byt je po cel-
kové rekonstrukci včetně 
koupelny a WC. Zateplený 
dům s plastovými okny se na-
chází v blízkosti školky, školy, 
obchodů a centra města. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
37,27 m2, celková plocha bytu 
38,61 m2. Prohlídka 4.2. 
v 8.00–8.15 hodin a 5.2. 
v 14.30–14.45 hodin. Licitace 
se koná 5.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
1145, číslo bytu 19, kategorie 
I., 4. patro. Věžový dům po 
celkové rekonstrukci včetně 
zateplení, dům s funkcí do-

movníka. Plocha pro výpočet 
nájemného 67,90 m2, celková 
plocha bytu 70,52 m2. Pro-
hlídka 4.2. v 9.45–10.00 
hodin a 5.2. v 15.15–15.30 
hodin. Licitace se koná 10.2. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 
426, číslo bytu 33, kategorie 
I., 7. patro. Věžový dům, nová 
plastová okna, v roce 2015 
proběhne celková rekonstruk-
ce domu včetně zateplení. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 33,05 m2, celková plocha 
bytu 33,05 m2. Prohlídka 4.2. 
v 10.15–10.30 hodin a 5.2. 
v 14.45–15.00 hodin. Licitace 
se koná 10.2. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 
442, číslo bytu 1, kategorie 
II., 1. patro. Nízká cihlová zá-
stavba, plastová okna, lokální 
vytápění. Plocha pro výpočet 
nájemného 53,40 m2, celková 
plocha bytu 53,40 m2. Pro-
hlídka 3.2. v 14.30–14.45 ho-
din a 4.2. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace se koná 10.2. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul.  Mírová 
1015, číslo bytu 6, kategorie 
I., 2. patro. V roce 2010 prošel 
dům celkovou rekonstrukcí – 
okna, balkony, střecha a za-
teplení. V blízkosti se nachází 
škola, školka, zdravotní stře-
disko, nákupní středisko 
Albert. V bytě je kuchyňská 
l inka,  dlažba v  kuchyni 
a chodbě. Součástí bytu je 
balkon. Plocha pro výpočet 
nájemného 63,45 m2, celková 
plocha bytu 64,45 m2. Pro-
hlídka 5.2. v 15.00–15.15 
hodin a 6.2. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 10.2. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. nám. Svo-
body 7, číslo bytu 5, katego-
rie I., 2. patro. Bezbariérový 
dům i byt přímo na náměstí, 
byt s balkonem a komorou na 
chodbě, plastová okna, v do-
mě je zajištěn úklid společ-
ných prostor, dům s funkcí 

správce, v domě se nachází 
pošta, v blízkosti autobusová 
zastávka, nemocnice, školka 
a škola. Plocha pro výpočet 
nájemného 63,99 m2, celková 
plocha bytu 65,95 m2. Pro-
hlídka 29.1. v 14.45–15.00 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 10.2. v 16.30 hodin. 
Opakované licitace se 
mohou zúčastnit pouze 
osoby s omezenou schop-
ností pohybu a orientace 
(tj. zejména osoby postižené 
pohybově, zrakově, sluchově, 
mentálně či osoby pokročilé-
ho věku).

 ● Byt 1+2, ul. Žižkova 
127, číslo bytu 9, kategorie 
II., 3. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům v centru města 
vedle hudební školy, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 54,40 m2, celková 
plocha bytu 57,30 m2. Prohlídka 
4.2. v 8.15–8.30 hodin a 5.2. 
v 14.15–14.30 hodin. Licitace 
se koná 17.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 
592, číslo bytu 9, kategorie 
I., 3. patro. Cihlová zástavba 
poblíž autobusového stanoviš-
tě, Billy a Kaufl andu. Plocha 
pro výpočet nájemného 75,90 
m2, celková plocha bytu 78,21 
m2. Prohlídka 3.2. v 15.00
–15.15 hodin a 4.2. v 9.00–
9.15 hodin. Licitace se koná 
17.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 
1069, číslo bytu 19, katego-
rie I., 2. patro. Dům s funkcí 
domovníka poblíž centra 
města, obchodů, školky, ško-
ly a odpočinkové zóny. Byt po 
rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 27,25 m2, 
celková plocha bytu 29,84 
m2. Prohlídka 5.2. v 14.00
–14.15 hodin a 6.2. v 9.00–
9.15 hodin. Licitace se koná 
17.2. v 16.45 hodin.

Bližší informace  596 092 
199, e-mail: vachtarcikova.
lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů 

V tomto domě 

v Okružní ulici 

1069 se nabízí 

byt velikosti 

1+1. Má plochu 

29,84 m2 a je po 

rekonstrukci.  

Prohlédnout si 

ho lze 5. února, 

do licitace jde 

17. února 

v 16.45 hodin.
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 ● Odpoledne 27. prosince za-
hlédla hlídka v ulici Sv. Čecha 
hledaného muže. Ten se po 
spatření uniforem dal na útěk 
po schodišti věžového domu. 
Mnohokrát trestaný muž roz-
bil při útěku několik skleně-
ných výplní na schodišti, přesto 
pronásledujícímu strážníkovi 
neutekl a navíc si způsobil 
řezná poranění. Také strážník 
se při pronásledování zranil, 
ale muže zadržel a předal do 
rukou policie. Dopadený muž, 
pokud není ve výkonu trestu, 
trvale páchá na území města 
trestnou činnost.

 ● Dalšího dne v noci se pa-
chatel v Mírové ulici pokusil 
násilně vniknout do jedné 
z řadových garáží. Hlídka 
podezřelého zadržela rovněž 
na útěku, při kterém odhodil 

batoh i s páčidlem. Nebylo mu 
to nic platné. Po dopadení ho 
strážníci předali Policii ČR. 

 ●  Čtyři zloději kovů kradli 
30. prosince měděné kabely 
v neobydleném městském 
domě v pudlovské ulici Louny. 

Před přivolanou hlídkou se 
schovali, ale strážníci je našli 
ukryté v blízkosti domu. 

 ●  V poledne 5. ledna došlo 
k odcizení kovového materiá-
lu ze sběrny surovin v Lidické 
ulici. Hlídka následně zajistila 
tři muže s plným vozíkem lupu 
v ulici 1. máje ve Skřečoni.

 ● Večer 6. ledna došlo ve 
Skřečoni k vloupání do do-

dávky Fiat Ducato. Jednoho 
z pachatelů zadržela hlídka na 
přivaděči v Nové Vsi. Druhého 
muže zatkli policisté.

 ● Před půlnocí téhož dne ne-
věřili strážníci v ulici 9. května 
svým očím. Přímo na chodní-

ku se zde ležící dvojice oddá-
vala sexuálním hrátkám. Pár, 
který budil pohoršení, hlídka 
vyzvala, aby nepřístojností 
zanechal. Strážníkům dobře 
známý muž tak učinil. Žena 
však byla tak opilá, že vůbec 
nevěděla, co se děje. S pode-
zřením, že mohlo dojít ke spá-

chání trestného činu, hlídka 
muže předala Policii ČR. Na 
její oddělení rovněž převezla 
kvůli alkoholu obrany ne-
schopnou ženu.

 ● 7. ledna řešila hlídka dvě 
krádeže kovového materiálu. 

K první došlo ve firmě v Ost-
ravské ulici, ve druhém případě 
pachatel odcizil dva dvěstě-
litrové sudy ze zahrad ve 
Skřečoni. Pobertové museli 
odcizené věci vrátit a za majet-
kové přestupky jim strážníci 
uložili pokuty. 

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

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

Maják městské policie

Inflace se do nájmů živnostníků opět nepromítne
Nájemné v městských nebytových prostorách se letos opět zvyšovat nebude. 
Rozhodli o tom bohumínští radní s tím, že chtějí podpořit malé a střední 
podnikatele. Kvůli infl aci, která za rok 2013 činila 1,4 procenta, tak městská 
kasa »přijde« asi o sto tisíc.

„Infl ační doložka, kterou máme v ná-
jemních smlouvách, nám umožňuje nájem 
zvýšit. Této možnosti ale využíváme jen 
u podnikatelů s horší platební morálkou. 
Pokud živnostník dluží například na 
nájemném z nebytových prostor nebo 
na zálohách za dodávku služeb,“ uvedl 
starosta Petr Vícha. Nezvyšování nájmu 
o infl aci už Bohumín praktikuje patnáct 
let. Podporuje tak solidní malé a střední 
firmy, které mají provozovny v měst-
ských prostorách. Za tu dobu jim město 
tímto způsobem »věnovalo« už 4,1 mili-
onu. Jedinou výjimkou byl rok 2009, 
kdy město navýšilo plošně nájemné 
o infl aci za rok 2008 všem podnikatelům 
bez rozdílu. Ta tehdy činila 6,3 procenta. 

Na rozdíl od slušných fi rem, dlužníci 
výhody čekat nemohou. Pokud resty do 
konce února neuhradí, nájem se jim 
o inflaci zvedne. „U podnikatelů mo-
mentálně nemáme dluhy, které by pře-
sahovaly tříměsíční předpis nájemného 
a záloh na služby. Pouze u čtyř evidujeme 
kratší dluhy za 63 tisíce. Pokud je stihnou 
do konce února splatit, ani jim nájem 
nezvedneme,“ uvedl Marek Sobaniec 
z majetkového odboru.

Podnikatelé, kteří dluží městu za více 
než čtyři měsíce, dostávají výpověď 
z nájmu. „Stává se jen zřídka, že situace 

dojde tak daleko. Loni šlo o jediný 
případ. S podnikateli situaci řešíme 
v zárodku, když se vyskytnou problémy 
s platební morálkou. Osobně je kontak-
tujeme a jsme ochotní přistoupit i na 
splátkový kalendář. Pokud však podni-
katel odmítá komunikovat a platit resty, 
vypovíme mu smlouvu a dluh vymáháme 
soudně,“ dodal Sobaniec s tím, že nájem-
ní smlouvy uzavírá město s podnikateli 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpo-
vědní lhůtou. V současné době eviduje 
město osmnáct živnostníků, kteří už 
v městských prostorách kvůli neplacení 
nepodnikají a městu dluží asi půl milionu. 
Radnice po nich dluhy vymáhá. 

Bohumín vlastní 132 nebytových 
prostor. Momentálně je devět z nich 
neobsazených. Radnice z jejich pronáj-
mu získá ročně 7,5 milionu.

Lucie BALCAROVÁ

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Po přečtení článku v Oku »První 
vánoce v psím útulku« jsem se 

rozhodla uspořádat sbírku pro pejsky i v naší Mateřské škole ve 
Starém Bohumíně. O zvířátkách si s dětmi povídáme často, a tak 
přišla řeč i na opuštěné pejsky v útulku. Nakonec jsme si o nich 
povídali celý den. Děti si pejsky nakreslily, vymodelovaly z plas-
telíny, zazpívaly si o nich písničky a poslechly pohádku »O pejskovi 
a kočičce«. Odezva byla veliká – zanedlouho byl ve školce plný 
koš pochoutek. Před Štědrým dnem jsem všechny dobroty od-
vezla do psího útulku v Šunychlu, kde mě čekalo milé přivítání. 
Nebyla jsem sama. V útulku jsem potkala mnoho lidí, kteří přijeli 
na venčení pejsků, a také jim přivezli něco na zub. Stromeček 
zkrášlený psími ozdobami zval k hostině. 
Chtěla bych poděkovat dětem a rodičům z naší mateřské školy, 
že se do sbírky ochotně zapojili a věřím, že nebude poslední. 

Text a foto: Daniela SZELONGOVÁ, 
učitelka MŠ Starý Bohumín

Vánoce v útulku
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Dotazy obyvatel městských domů aneb 
co »spadlo« pod kulatý stůl
V prosinci usedlo před televizními kamerami ke kulatému stolu vedení 
Bohumína. Starosta s místostarosty hovořili o problematice města, bydlení, 
parkování, zeleni a podobně. Do besedy, vysílané živě v TIKu, se mohli zapojit 
i diváci a klást dotazy. Na část z nich už pozvaní hosté kvůli časovému limitu 
pořadu nestihli reagovat. Jejich shrnutí a odpovědi proto přinášíme zde.

 ●  Opravy domu, vstupní chodby 
a výtahu v Okružní ulici 1087.
Domu věnujeme velkou pozornost. Jen 

v roce 2012 jsme opravili sokl (náklady 
110 tisíc), fasádu (43 tisíc), vymalovali 
jsme společné prostory (163 tisíc), vymě-
nili vodoměry (179 tisíc). Rovněž jsme 
v roce 2012 investicí několika milionů 
vyměnili nevyhovující okna za plastová. 

Všechny výtahy, stejně jako ve všech 
městských domech, pravidelně kontro-
luje a dozoruje odborná firma, která 
včas avizuje jakékoliv závady. V současné 
době nemáme informaci, že by byla nutná 
výměna či generální oprava zdviží v domě. 

Vstupní hala domu je extrémně zatí-
žená, vždyť v domě je celkem 144 bytů. 
V roce 2012 jsme nechali vstupní pro-
story vymalovat a natřít otopná tělesa, 
částečně jsme vyměnili osvětlení. K zá-
sadnímu zlepšení vstupu do domu by 
mělo dojít v rámci revitalizace celého 
panelového domu, kterou plánujeme po 
roce 2016.   

 ●  Oprava věžového domu 
v Alešově ulici 1070. 
Obnovu věžového domu provedeme 

v roce 2015, stejně jako sousedního vě-
žového domu 1071 na tř. Dr. E. Beneše. 
Předmětem rekonstrukce bude přede-
vším zateplení fasády a střechy, oprava 
balkonů, vstupu do domu. Vymalujeme 
také společné prostory, podle potřeby 
zde vyměníme i podlahové krytiny.     

 ●  Nekvalitní dodávka teplé vody 
v Poděbradově ulici 124–126.
Po stížnostech nájemníků na nedo-

statky v dodávce teplé užitkové vody 

(TUV) jsme na jaře 2013 vyměnili obě-
hové čerpadlo teplé vody a jednotlivé 
stoupačky jsme vybavili termoregulač-
ními ventily. V listopadu 2013 proběhlo 
čištění filtrů a celého systému TUV. 
Uvedená opatření by měla přinést zlep-
šení v dodávce TUV do bytů. Jejich 
účinnost budeme sledovat.

 ●  Zateplení, mokrá zeď, nefunkční
měřič tepla, výměna vchodových 
dveří v Čáslavské číslo 981-989.
Město v současné době zatepluje 

přednostně věžové domy, kde jsou vady 
panelové technologie nejrozsáhlejší. 
V roce 2014 budeme zateplovat pět vě-
žáků a stejný počet v roce 2015. Po tom-
to období připravujeme zateplování 
ostatních panelových domů. V rámci 
zateplení zásadním způsobem opravíme 
i vchody domů včetně výměny vstup-
ních dveří. Měřič tepla už jsme vyměnili, 
rovněž jsme lokálně ošetřili panelové 
zdi proti zatékání do bytů. 

 ●  Co se plánuje s domy 
v Lounech?
Domy číslo 171, 173, 174, a 175 v Lou-

nech jsou vybydlené a neobývané. 
V listopadu dokonce v jednom z nich, 
v čísle 175, neznámý žhář úmyslně založil 
požár. Město už objekty nehodlá využívat 
k bydlení, celá lokalita je určena k podniká-
ní a umístění skladů. Abychom zabránili 
vnikání cizích osob do domů, instalovali 
jsme zde bezpečnostní zařízení s napoje-
ním na služebnu městské policie. Ani tak 
se nedaří zcela zabránit vandalům v ničení 
objektů. V následujících letech počítáme 
s demolicí všech zmíněných domů. Už na 

letošek připravujeme bourání domu po-
ničeného požárem.

 ●  Oprava společných prostor 
v Tovární ulici číslo 426.
Věžový dům (v lokalitě jediný dům 

ve vlastnictví města) čeká v roce 2015 
velká rekonstrukce. Vedle zateplení 
obvodového pláště, střechy, nové fasády 
a opravy balkonů bude rovněž její součás-
tí úprava vchodu včetně zlepšení stavu 
vstupní haly. Provedeme opravy omítek 
a podhledu, opravíme schodiště, zvonky 
a domofony, vyměníme osvětlení, vy-
malujeme společné prostory. 

 ●  Zateplení domu
v Mírové ulici 946.
V letech 2011 a 2012 jsme vyměnili 

nevyhovující dřevěná okna v městských 
domech za okna plastová. Vycházeli 
jsme z priorit, které si určili sami ná-
jemci. Nemohli jsme se však u všech 
městských domů pustit zároveň do za-
teplování obvodových plášťů a střech. 
Jednoduše proto, že samotná výměna 
oken byla fi nančně náročná a město si 
muselo vzít 50milionový úvěr, který 
bude v dalších letech splácet. Po kom-
plexní výměně oken se město rozhodlo 
prioritně dokončit rekonstrukce věžo-
vých domů, a to v letech 2014 a 2015. 
I tato velká akce bude financována 
z úvěru, konkrétně 55 milionů. Po věžá-
cích přijde na řadu zateplování přede-
vším dalších panelových domů v nižší 
zástavbě. Podle naléhavosti město za-
tepluje každoročně několik štítových 
stěn obytných domů, a to tam, kde kvůli 
nevyhovujícímu nebo porušenému zdivu 
vznikají plísně. 

Domy č íslo 945–947, 948–950 
v Mírové ulici a 951–953 a 954–956 
v Šunychelské ulici jsme nechali prověřit 
v roce 2013 odbornou fi rmou z hlediska 
poklesu objektů vlivem nižší a nerovno-
měrné únosnosti základové půdy. Podle 
posudku je stav domů uspokojivý a okam-
žité statické zajištění objektů není nut-
né. Musíme však dva roky sledovat, zda 
v domech nedochází ke statickým 
poruchám. Toto sledování je důležité, 
abychom se mohli správně rozhodnout, 
zda bude třeba před zateplením uvede-
né domy ještě staticky zajistit. Předpo-
kládáme, že po vyhodnocení výsledků 
v roce 2015 naplánujeme v dalším roce 
zateplení domů a případně i zajištění 
statiky.

Eva DRDOVÁ, Stanislav SVRČINA, 
majetkový odborVybydlené domy v Lounech čeká demolice. Foto: Pavel Čempěl

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
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V průběhu loňského roku nás 
oslovili pedagogové mateřské 

školy z polské obce Lubomia s žádostí o spolupráci na jejich připravovaném 
projektu z dotací EU. Tématem projektu bylo využití prvků dramatické 
výchovy při překonávání vzájemných jazykových bariér.

Na prvním setkání v listopadu jsme zhlédli divadelní představení pohádky 
»O perníkové chaloupce«, a to v polském jazyce. Na druhém setkání v pro-
sinci zastoupily zkušené herce děti obou mateřských škol. Navzájem si 
zahrály známé pohádky dle vlastního zpracování. Děti společně zpívaly, 
tančily a herecké výkony odměnily velkým potleskem. Také se dozvěděly, 
co znamená například pojem scéna, režisér či divadelní opona. V násled-
ných hrách ve třídě byly zanedlouho jeden kolektiv. S dorozumíváním děti 
problémy neměly. 

Šestitřídní polská mateřská škola září barvami, moderním vybavením 
a veselými dětmi. Celou spolupráci provázela přívětivost a pohostinnost. 
Naše děti ochutnaly polské speciality, získaly nové kamarády a zkušenost, 
že i za hranicemi jsou lidé, se kterými si rozumí.

Text a foto: Eva BUČKOVÁ, MŠ Starý Bohumín

Hrajeme si na divadlo

Pod stromečkem byla stavebnice
Děti z MŠ Skřečoň se o Vánocích radovaly z mnoha dárečků. Jeden velký 

našly i pod stromečkem ve třídě. Dřevěnou Polikarpovu stavebnici školce 
věnovala společnost Rockwool. Stavebnici tvoří sada dřevených geomet-
rických dílů, které lze vzájemně spojovat a budovat hrady, vozíky, lodě 
a podobně. Děti budou díky ní rozvíjet fantazii, myšlení, motoriku a koor-
dinaci těla. 

Děkujeme firmě Rockwool, manažerovi výrobního závodu Romanu 
Hoferkovi a asistentce manažera Petře Šindlerové. Osobně zavítali do naší 
školičky a přišli tak dětem popřát spoustu zajímavých chvil s darem, který 
fi rma školce věnovala. Vykouzlili tak na dětských tvářích úsměv, spokoje-
nost a udělali  jim velkou radost.

Děkujeme, že jste se rozhodli obdarovat naše předškoláčky, zavzpomí-
nali s nimi na svá dětská léta, popřáli úspěch a přispěli tak k dětské radosti 
a úsměvu, který je pro nás všechny tou největší odměnou. Děkujeme za 
spolupráci a přejeme fi rmě spoustu úspěchů a zaměstnancům spokojenost 
a stejné štěstí. Renáta KWAŚNÁ, učitelka MŠ Skřečoň

Psi v bohumínském 
útulku zažili první pravé 
Vánoce. Se stromečkem 
a s dárky. Hodní lidé, 
kterým není osud hafanů 
lhostejný, shromáždili 
u nazdobeného smrčku 
granule, pamlsky, deky.

V šunychelském útulku 
bylo 22. prosince řádně živo. 
Do areálu bývalých kasáren 
se vypravili jednotlivci, celé 
rodiny, školáci. Celkem do-
razilo asi padesát lidí. „Také 
v dřívějších letech přinášeli 
lidé ve svátečním čase pejs- 
kům pozornosti. Tentokrát 
byla akce poprvé organizo-
vaná a štědří dárci věnovali 
dvakrát více dárků než v mi-
nulosti. Velmi jim za to děku-
jeme,“ uvedla Veronika Dam-
ková, pracovnice radnice, 

Psí Vánoce se stromečkem a s dárky
která má šunychelský psí 
útulek na starosti. 

V rámci předvánoční akce 
došlo i na dárky nejmilejší. 
Dva obyvatele útulku si lidé 
vzali s sebou, a chlupáči tak 
našli nový domov. Bohužel 
hned v následujících dnech, 
od 23. prosince do 2. ledna, 
skončilo v útulku čtrnáct no-
vých psů. „Část byly nevhod-
né vánoční dárky, pár hafa-

nů vystresovaly ohňostroje 
a zaběhli se,“ dodala 

Damková. Smutný byl 
případ štěněte bern-
ského salašnického 
psa, které nějaké 
monstrum přivázalo 
v parku a nechalo 
na pospas osudu. 
Díky dobrovolníkům 

z útulku snad i jeho 
a další nalezence čeká 

lepší budoucnost.  (erh)

Foto: Jana Planková

Akce slavila velký úspěch a letos se určitě 
bude konat znovu. Foto: Radka Matonogová
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Jedničkáři můžou na bazén zdarma
Bohumínské aquacentrum připravilo u příležitosti ukončení 

školního pololetí akci pro premianty. Školáci, kteří budou mít 
samé jedničky, mají o pololetních prázdninách 31. ledna vstup 
na bazén zdarma. Stačí, když s sebou vysvědčení přinesou. (red)
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Meziobecní spolupráce v regionu
Má spolupráce mezi obcemi smysl? Dokáží se volené samosprávy domluvit na 
společných projektech, na společném postupu v oblastech, které přesahují hranice 
obcí? Na tyto otázky může nalézt odpověď projekt Podpora meziobecní spolupráce, 
jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR (SMO).

Zahraniční zkušenosti ukazují, že spojení 
sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné 
služby, a tím získat pro města a obce další 
peníze pro jejich rozvoj. Cílem projektu je 
vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj 
meziobecní spolupráce a přimět stát, aby 
finančně podporoval ty obce, které budou 
spolupracovat v území na zajištění svých 
zákonných kompetencí. 

Na základě smluv o spolupráci mezi SMO 
a konkrétním městem či obcí nebo svazkem 
obcí vznikají po celé republice desítky reali-
začních týmů. Ty budou do poloviny roku 
2015 mapovat situaci v území a hledat spo-
lečná řešení v rámci samostatné působnosti 
obcí v oblasti předškolní výchovy a základní-
ho školství, oblasti odpadového hospodářství, 
oblasti sociálních služeb a dále ve volitelné 
oblasti, jež obce ve svém území preferují. Zá-
kladní území, pro které se jednotlivé oblasti 

budou zpracovávat, je území obcí s rozšíře-
nou působností (ORP). Vznikající dokumen-
ty však mohou zachytit i návrh řešení s pře-
sahem do území sousedních ORP. 

Do území MAS Bohumínsko zasahují tři 
obce s rozšířenou působností, a to Karviná, 
Orlová a Bohumín. Smlouvu o spolupráci se 
SMO uzavřela Orlová a Bohumín, kde už kon-
cem roku 2013 vznikly realizační týmy a zahá-
jily svou činnost. Karviná se oproti původní-
mu záměru do projektu smluvně nezapojila, 
ale vedení města je připraveno rovněž spolu-
pracovat s týmy v sousedních ORP. 

Vzniká tak jedinečná příležitost rozpraco-
vat vznikající Integrovanou strategii rozvoje 
území MAS Bohumínsko ve výše uvedených 
oblastech do mnohem větších detailů a kon-
krétních návrhů řešení. Vše o projektu najde-
te na www.obcesobe.cz. 

Lumír MACURA, místostarosta Bohumína

 ●  Masarykova ZŠ
28. a 29. ledna 
od 12 do 17 hodin

 ●  ZŠ Čs. armády
28. ledna od 12 
do 17 hodin
29. ledna od 8 
do 17 hodin

 ●  ZŠ Beneše
28. a 29. ledna 
od 13 do 17 hodin

 ●  ZŠ Skřečoň
29. ledna od 8 
do 17 hodin

 ●  ZŠ Bezručova
28. ledna od 12 
do 17 hodin

 ●  ZŠ Záblatí
28. ledna od 13 
do 16.30 hodin

 ●  ZŠ Starý Bohumín
28. ledna od 12 
do 17 hodin

 ●  ZŠ Pudlov
28. ledna od 12 
do 16 hodin 
zápis do přípravné 
třídy: 28. ledna od 10 
do 12 hodin

 ●  MŠ, ZŠ a SŠ Slezské 
diakonie v Nerudově 
ulici 
27. ledna od 8 
do 12 hodin
(Zaměřuje se na žáky 
s mentálním či 
kombinovaným 
postižením, poruchou 
autistického spektra 
a děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami)

Zápisy do 1. tříd ZŠ 

pro školní rok 

2014/15

»Dril« před zápisem školáků
je k ničemu
Rodiče předškoláků zbystřili, přiblížil se čas zápisů do prvních tříd základních škol. 
Jejich termíny budou v Bohumíně podobně jako v předchozích letech jednotné. 
Zápisy proběhnou v úterý 28. a ve středu 29. ledna.

Zápisy jsou povinné. Dosta-
vit se musí nejen děti, které 
v září najisto usednou do lavic, 
ale i rodiče s potomky, pro 
které budou žádat odklad 
nástupu školní docházky. 
U zápisu rodič potřebuje 
rodný list dítěte a svůj ob-
čanský průkaz.

V menších bohumínských 
školách budou zápisy probí-
hat jeden, ve větších dva dny. 
Na místě rodič nebo učitel 
vyplní zápisní lístek a prověří 
školní zralost dítěte. „Způso-
by jsou různé, některé školy 
volí formu hry, jiné neformál-
ní pohovor,“ uvedla Pavla 
Skokanová, vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu. 
U zápisu se posuzuje zejmé-
na znalost základních pojmů 
(barvy, čísla, písmena, dny 
v týdnu), sociální zralost, 

zdravotní stav a případná 
omezení, úroveň jemné mo-
toriky (psaní, kreslení), úro-
veň řeči (správná výslovnost, 
srozumitelnost).

Někteří ambiciózní rodiče 
s dětmi dopředu nacvičují, 
aby dopadly co nejlépe, jenže 
u zápisu je to spíše na škodu. 
„Nedoporučuje se dítě tréno-

vat na jakoukoliv dovednost 
a zralost. Nejsou to zkoušky, 
celý proces by měl být přiro-
zený a nestresující,“ dodala
Skokanová. Rodič si naopak 
může připravit dotazy na 
školu, týkající se systému, 
koncepce nebo organizace 
vyučování.

Pavel ČEMPĚL

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

STALO SE

Přišel o pramici
V noci na 11. ledna nezná-

mý poberta v Ostravské ulici 
vyštípal dřevěné latě stodoly. 
Uvnitř odcizil pramici s veš-
kerým příslušenstvím. Krá-
deží a poškozením objektu 
napáchal škodu za téměř 
devatenáct tisíc. (red)
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Záblatská restaurace Pod 
Kaštany se 29. prosince 
už podruhé proměnila 
v malou koncertní síň. 
Po minulém, téměř 
rodinném muzicírování, 
si všichni účinkující 
i posluchači velmi přáli 
akci zopakovat. Proto 
jsme i letos, coby záblatští 
rodáci a hudebníci, 
přichystali místním 
podobné vystoupení.

Hudebně laděný večer jsem 
připravila se svými žačkami, 
začínajícími violoncellistkami 
Alexandrou Krejčí, Michae-
lou Sirotiarovou a Radmilou 
Tvardkovou, manželem Jiřím 
Hanouskem a tat ínkem 
Janem Hališkou. Pro do po-
sledního místečka zaplněný 
sálek jsme zahráli asi hodinový 
program, složený z komorních 
skladeb pro jedno až čtyři 
violoncella, některá za dopro-

vodu klavíru. Koncertní večer 
jsme uzavřeli společným zpí-
váním a hrou koled, kdy jsme 
aktivně  zapojili  všechny 
posluchače. Za doprovodu 
violoncell a zvonečků, které 

jsme zapůjčili přítomným dě-
tem, zpívala celá hospůdka.

Majitel restaurace Martin 
Krčmář a jeho žena Veronika se 
postarali o pohoštění a všichni 
dohromady jsme si užili nád-

hernou vánoční atmosféru. 
Byli jsme krásně spolu a těší-
me se, dožijeme-li se, že akci 
letos opět zopakujeme.

Vlasta HANOUSKOVÁ, 

učitelka ZUŠ Bohumín

Violoncellové Vánoce v záblatské hospůdce 

Violoncell se chopili fi lharmonici, učitelé 
bohumínské »zušky« i jejich žáci. 

Foto: Boris Tvardek

Děti z Benešovy školy pracují s tablety
Dnešní školáci se ve výuce stále častěji setkávají s prostředky výpočetní techniky. 
Vedle klasických učebnic se ve třídách už dávno zabydlely počítače, interaktivní 
tabule a elektronické učebnice. Učitelé a žáci Benešovy školy mají nyní jako jedni 
z prvních na Bohumínsku možnost pracovat s dalším moderním didaktickým 
prostředkem – s tablety, přesněji s iPady.

Tyto nevelké, lehké a plo-
ché přístroje s citlivou doty-
kovou obrazovkou v sobě 
ukrývají díky množství insta-
lovaných aplikací obrovský 
výukový potenciál. Jsou 
vybaveny kamerou, fotoapará-
tem, mikrofonem, přístu-
pem na internet a podob-
ně.  „Využitím všech 
funkcí společně s vhod-
n ý m i  a p l i k a c e m i 
umožníme žákům 
objevovat a zkoumat 
s vě t ,  v y j a dřo v a t 
vlastní  myšlenky, 
podpoříme jejich tvoři-
vost a kreativitu a samo-
zřejmě také schopnosti 
komunikovat, spolupracovat 
a prezentovat se,“ říká zá-
stupkyně ředitelky Stanislava 
Krpcová.

Vývoj, a to nejen ve školství, 
jednoznačně spěje k proměně 
z podoby papírové na podobu 

digitální. V dnešní moderní 
době se škola stále častěji 
musí rozhodo-
vat, zda 

chce 
mít ve tří-
dě papírový obraz 
těla člověka, který asi všichni 

známe, nebo jestli využije 
3D animaci a shromažďování 

dat a informací 
z různých 

a úložišť. 
Nová dimenze výu-

ky však musí být jednoznač-

ným přínosem, nikoliv neví-
tanou zátěží. Záleží na tom, 
jak vhodně budou žáci s tab-
lety pracovat. Pedagogický 
přínos tabletů  může mít 
mnoho rozměrů, především 
jeden často opomíjený – tab-
lety umožňují zažít úspěch 
i žákům, kteří jej v dnešní 
škole tak často nezažívají. 
Přestože je vyučování s po-
mocí tabletů zajímavé, názorné 
a přitažlivé pro žáky i učitele, 
klasické učebnice ze školních 

lavic jen tak rychle nezmizí.
„Ovládání tabletů 

je zábavné, intuitivní 
a navíc i jednoduché, 
takže jsme se rozhodli 
využít je i při letošním 
zápisu do 1. tříd, který 
se uskuteční 28. a 29. 

ledna v hlavní budově 
naší školy. Práci s tab-

letem si budou moci vy-
zkoušet také všichni naši 

budoucí školáci, kteří jsou 
srdečně zváni,“ dodává Krp-
cová.

Barbora BOLCAROVIČOVÁ, 
ředitelka Benešovy školy

Foto: Karel Balcar

knihoven
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Na Gymnáziu Františka 
Živného působí už devátým 
rokem elokované pracoviště 
Jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky 
Frýdek-Místek. Žáci 
gymnázia takto mohou 
navštěvovat kurzy anglič-
tiny, v nichž si nejen 
rozšiřují své jazykové 
znalosti, ale mají i možnost 
přihlásit se ke složení 
základní statní jazykové 

zkoušky.

V loňském roce se opět žáci 
naší školy tři měsíce intenziv-
ně připravovali k vykonání 
této zkoušky. Po úspěšném 
absolvování písemné části, 
která proběhla 15. listopadu, 

Gymnazisté skládali jazykovou zkoušku z a

Úspěšní absolventi prosincové státní 
jazykové zkoušky z anglického jazyka 
s profesorkou Gabrielou Jelínkovou.

Foto: archiv gymnázia

Dětské tvoření mezi knihami
Číst ještě neumějí, přesto jsou mezi knihami jako doma. Městská knihovna a rodinná 
centra spojily své síly a pravidelně připravují program pro maminky s malými caparty. 

„Chtěli jsme vytvořit nějakou aktivitu pro 
nejmenší děti. Knihovna to totiž nejsou jen 
regály napěchované knihami. Je tady 
čítárnička s dětskými leporely, herna pro 

nejmenší,“ říká knihovnice dětského od-
dělení Jana Giecková. Bibliotéka proto 
navázala spolupráci s rodinnými centry. 

Nejprve se Slůnětem, poslední dva 

roky se na akcích podílí Bobeš. Postupem času 
knihovna program ještě obohatila o výtvarnou dílnu. 
Děti vystřihují, lepí, malují, zkrátka se zabaví. I pro 
maminky je to rozptýlení. Dostanou se do 
jiného prostředí, mohou si popovídat a třeba si 
vybrat domů i nějakou knížku. A nejde vždy jen 
o maminky. Před Vánoci se ve výtvarní dílničce sešla 
početná sestava, v níž byl i jeden tatínek.  (erh)

Venku si děti sněhuláka postavit nemohly, v knihovně si ho vyrobily aspoň z vaty a papíru.  Foto: Pavel Čempěl
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Kajka mořská (Somateria mollissima)

Kajky mořské jsou o něco větší než kachny divoké.  
Hnízdí na malých ostrůvcích u severoevropského 
pobřeží. Stavy těchto potápivých kachen opět vzrostly 
po zákazu sběru jejich vajec a prachového peří.

Kajky mořské se běžně 
potápějí do hloubky 10–25 
metrů a vydrží pod vodou až 
tři minuty. Živí se měkkýši, 
korýši, mořskými hvězdice-
mi, ježovkami a sumýši. 
Zimují na pobřeží Severního 
moře a Baltu a stále častěji 
se objevují i ve vnitrozemí 
střední Evropy. V Česku se 
vyskytují vzácně a nepravi-
delně. V letošní zimě se od 
první dekády loňského pro-

since zdržuje jeden nedospělý 
jedinec na Vrbickém jezeře. 
Má zde dostatek potravy, tak-
že si časem zvykl na stálou 
přítomnost místních rybářů.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ 

Příroda Bohumínska – ptáci (130)

se tak mohli zúčastnit 4. pro-
since v prostorách jazykové 
školy ústní časti.

Před tříčlennou zkušební 
komisi předstoupili čtyři žáci 
naší školy – Adam Chudoba, 
Martin Bortlík, Ondřej Kasan 
a Adam Urbanek. Museli pro-
kázat schopnost v anglickém 
jazyce pohotově reagovat na 
běžné situace denního života, 
pohovořit o ekologických pro-
blémech lidstva, vědě, technice 
a vzdělávání či využití volného 
času u mladé generace.

Ústní zkoušku všichni naši 
žáci úspěšně zvládli. Převzali 
vysvědčení, které mohou vy-
užít například při přijímacím 
řízení na vysoké školy a pře-
devším ve svých budoucích 
povoláních. Studentům, kteří 
státní zkoušku úspěšně vyko-
nali, blahopřejeme a věříme, 
že se brzy najdou v řadách 
žáků naší školy jejich pokra-
čovatelé.

Gabriela JELÍNKOVÁ

angličtiny

Hudební pohlazení v době adventu
Kostel Božského srdce Páně vytvořil atmosféru Adventnímu koncertu ZUŠ Bohumín. 
Učitelé, žáci a pozvaní hosté vystoupili 18. prosince před zaplněnými lavicemi chrámu.

Kostelní lodí se linuly tóny skladeb Johanna 
Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho či Fryde-
ryka Chopina. Účinkující měli na programu 
také koledy nebo píseň country zpěvačky 
a skladatelky Dolly Parton.

Adventní koncert je pro základní uměleckou 
školu prestižní záležitostí. Proto na něm kaž-
doročně vystupují pokročilí žáci se svými kan-
tory a vážení hosté. Letos přijal pozvání Jiří 

Hanousek, koncertní mistr Janáčkovy fi lharmo-
nie, ve které působí i jeho žena, učitelka ZUŠ 
Vlasta Hanousková. Dorazili také hosté z Ja-
náčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě 
Josef Kratochvíl a Klára Čermáková, bývalá 
žáčka bohumínské »zušky«. Trojici hostů do-
plnila bohumínská vokální skupina Sluníčko, 
která se postarala o závěrečné vystoupení.

(erh)

 Koncert je pro základní uměleckou školu prestižní záležitostí, vystupují na něm žáci se zkušenostmi.  Ostravští fi lharmonici Jiří a Vlasta Hanouskovi.  
Prostředí novobohumínského kostela Božského srdce Páně dává adventnímu koncertu výjimečnou atmosféru.  Foto: Pavel Čempěl

Nejlepší basketbalisté jsou na Benešově škole
Městské kolo v basketbalu ovládli 17. ledna svými výkony žáci Benešovy základní školy, 
kteří neutrpěli ani jednu porážku. Druhé místo patří žákům ZŠ ČSA, třetí byl tým Gym-
názia Františka Živného. Sportovní klání uspořádal ve své tělocvičně Dům dětí 
a mládeže Fontána pro žáky 8. a 9. tříd a žáky vybraných ročníků víceletého oboru 
gymnázia. Dívky se ve sportovním městském kole v basketbalu utkají 29. ledna. (luk)
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Akční skupina zkušebně 
rozdá desetitisíce
Místní akční skupina (MAS) Bohumínsko si vyzkouší 
přidělování dotací. Výzva k podávání žádostí je sice 
»tréninková«, ale reálná. MAS mezi vybrané projekty 
skutečně rozdá devadesát tisíc, na jeden projekt 
maximálně třicet tisíc korun. 

O dotaci mohou do 30. 
ledna požádat organizátoři 
kulturní, sportovní či vzdělá-
vací aktivity, která zpropaguje 
MAS Bohumínsko a zviditelní 
akční skupinu na veřejnosti. 
Dotovaná akce pak musí 
proběhnout nejpozději do 4. 
května. Žadateli mohou být 
neziskové organizace, malí 
a střední podnikatelé či pří-

spěvkové organizace měst 
a obcí. 

Výzva je tréninková, ale ne 
fi ktivní. Komise vybere orga-
nizátory skutečných akcí pro 
veřejnost. MAS si tak vyzkouší 
výběr projektů v praxi. Výběro- 
vá komise si prověří nastavené 
postupy a naučí se provést 
otevřené a transparentní 
výběrové řízení.  (lum)

Neurologie opět v provozu
V Bohumínské městské nemocnici obnovila 

provoz neurologická ambulance. Tu v pro-

storách BMN zajišťuje Vítkovická nemocnice. 

Ambulance se nachází ve 3. patře pavilonu B (vedle 

interní příjmové ambulance). Ordinační doba je každý 

čtvrtek od 7.30 do 14 hodin.

Neurologickou ambulanci 
zřídila BMN ve spolupráci 
s Vítkovickou nemocnicí 
předloni v prosinci na žádost 
pacientů. Po několika měsících 
však byl provoz z personálních 
důvodů dočasně přerušen. 
Nyní se pacienti dočkali jeho 
obnovení.  

„Na žádost pacientů jsme 
před dvěma lety zprostřed-
kovali v našem areálu zřízení 
soukromé neurologické am-
bulance. Kvůli nedostatku 
personálu však musela být 
dočasně uzavřena. Teď se 
nám podařilo provoz  opět 
obnovit a do Bohumína tak 
bude jednou týdně dojíždět 
specializovaná neuroložka,“ 
uvedl ředitel Bohumínské 

městské nemocnice Vojtěch 
Balcárek.

Ambulance nabízí lidem 
základní neurologickou péči, 
a to jak diagnostickou, tak 
i léčebnou. Má úzkou návaz-
nost na všechny obory v bo-
humínské nemocnici, napří-
klad na internu, následnou 
péči, rehabilitaci či chirurgii. 
Vedoucím lékařem je Janka 
Gorgolová.

Objednávky k vyšetření 
přijímá zdravotní sestra 
Jana Kalvarová na telefon-
ním čísle 596 096 423. Při 
první návštěvě musí mít pa-
cient s sebou průkaz zdravotní 
pojišťovny a doporučení prak-
tického lékaře, odborného 
lékaře či specialisty. (red)

Přerušení dodávky elektřiny
6. února od 7.15 do 15 hodin bude přerušena dodávka elektřiny 

v části ulice Okružní, Školní a Vilové. Odstávku si vyžádá zajiš-
tění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy.   (red)

Novoroční badmintonový turnaj v Záblatí
Sál záblatské sokolovny hostil 5. ledna novoroční turnaj čtyřher v badmintonu. Po 
tříleté pauze to byl jeho 2. ročník. Kromě bojů o stupně vítězů měl turnaj ještě jeden 
cíl. Skupinky, které chodí do sokolovny v různých dnech a časech, se lépe poznaly 
a porovnaly úroveň své hry.

Přihlášené týmy se pustily 
do bojů v základních skupi-
nách. Ráno patřily kurty 
modré skupině, kterou tvořilo 
pět dvojic, z toho tři smíšené.

Kolem poledne bylo roz-
hodnuto. Díky lepšímu skóre 
a po remíze ze vzájemného 
zápasu postupovali z prvního 
místa  Monika  a  Lumír 
Macurovi, z druhého Jarek 
a Ondra Gasiorovi.

„V odpolední, žluté skupině, 
museli do hry operativně za-
sáhnout náhradníci. Členy 
jednoho z přihlášených druž-
stev, kteří se »zasekli« na 
horách, narychlo zastoupili 
Marek Tomáš a Aleš Teich-
mann,“ sdělil hlavní pořada-
tel turnaje Lumír Macura. 
Ačkoli byly jednotlivé zápasy 
velmi vyrovnané, nakonec 
skupinu se ztrátou jednoho 
setu vyhráli bratři Kochové. 
Na druhém místě skončili 
Josef Skokan a Petr Ptošek.

V semifi nále se utkal vítěz 
modré skupiny s druhým ve 
žluté a obráceně. Poražení 
semifinalisté si zahráli o 3. 
a 4. místo, vítězové šli do fi ná-
le. V závěru už byla na hráčích 

znát únava, utkání tak pro-
vázela nervozita a hodně 
zkažených míčů. Po dlouhém 
boji v zápase na tři sety 
nakonec získali celkové pr-
venství Petr a Martin Kochovi. 

Stříbro patří Monice a Lumí-
rovi Macurovým, bronz Jar-
kovi a Ondrovi Gasiorovým. 

Dekorování vítězů se zhos-
tila místostarostka Sokola 
Záblatí Pavla Skokanová. 
Všichni semifi nalisté obdrželi 
sady míčků, první tři dvojice 
byly navíc odměněny užiteč-
nými badmintonovými po-
třebami.  (erh, lum)

Foto: Petr Bielan
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Poděkování za účinnou pomoc 
Jménem Sboru dobrovolných hasičů Kopytov chci upřímně podě-

kovat starostovi Čeladné a předsedovi TOP 09 Moravskoslezského 
kraje Pavlu Lukšovi za jeho významný osobní fi nanční příspěvek na 
pořízení starší cisternové stříkačky. Tento vůz bude našemu hasičské-
mu sboru sloužit nejen při práci s dětmi a při výcviku našich členů, ale 
zejména občanům Bohumína, případně jiných měst a obcí, při mimo-
řádných událostech, jako jsou například povodně. Cisternu postupně 
vybavujeme darovanou požární technikou tak, aby se stala co nejdříve 
platnou součástí technického vybavení našeho sboru.

Díky nezištné a rychlé pomoci Pavla Lukši bude moci sbor dobro-
volných kopytovských hasičů opět v plné míře naplňovat své poslání 
»Bližnímu ku pomoci«. 

František MLYNKEC, Velitel SDH Kopytov

Kotlíkové dotace pokračují
Lidé mohou opět žádat o kotlíkové dotace. Ministerstvo 

životního prostředí a Moravskoslezský kraj vyhlásily 

4. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory ze 

Společného programu na podporu výměny kotlů. V kraji 

jde už o druhou vyhlášenou výzvu v rámci programu.

Cílem programu je snížení 
znečištění ovzduší z malých 
spalovacích zdrojů do výkonu 
50 kW, tedy lokálních tope-
nišť na tuhá paliva. Minister-
stvo a kraj vyčlenily na výzvu 
rovným dílem celkem 60 mi-
lionů. Podpora se bude po-
skytovat na výměnu stávají-
cích ručně plněných kotlů na 
tuhá paliva za nové nízkoe-
misní tepelné zdroje. 

Dotace se vztahuje na 
pořízení :

 ●  kotle na tuhá paliva emisní 
třídy 3 nebo vyšší s automa-
tickým dávkováním paliva, 
které neumožňuje bez úprav 
ruční přikládání 

 ● zplyňovacího kotle emisní 
třídy 4 nebo vyšší na tuhá pa-
liva při současné instalaci 
akumulační nádoby

 ●  atmosférického nebo kon-
denzačního kotle na plyn. 

Lidé mohou předkládat žá-
dosti o podporu z programu 
do 30. června nebo do dne 
vyčerpání alokace.

(red)

Kontakty:

Moravskoslezský kraj

 595 622 480 

e-mail: jana.stepankova@

kr-moravskoslezsky.cz

Státní fond životního 

prostředí ČR

 595 198 443

e-mail: petra.danningerova@ 

sfzp.cz

www.sfzp.cz

Ornitologové našli opeřencům vhodné stromy
Od června loňského roku probíhá v lesích našeho okresu projekt »Ochrana doupných 
a odumřelých stromů jako hnízdišť ptáků na pozemcích Lesů ČR v okrese Karviná 
formou mapování a osvěty«. Projekt Slezské ornitologické společnosti fi nančně 
podpořila Nadace OKD a probíhá ve spolupráci s Lesy ČR.

Smysl terénní části projek-
tu spočíval ve vytipování 
stromů vhodných ke hnízdění 
ptáků. V tomto případě stro-
mů s dutinami (vhodných 
zejména ke hnízdění) či 
odumřelých (ideálních jako 
potravní základna), a to ve 
všech lesních porostech nad 
80 let. Počet stromů přitom 
nesměl přesáhnout pět kusů 
na jeden hektar lesa.

Námi vybrané dřeviny 
jsme předložili ke schválení 
příslušným revírníkům a poté 
jsme je mohli označit. Značení 
se provádí modrým rovno- 
stranným trojúhelníkem nej-
méně na dvou stranách kmene 
ve výšce asi 130 centimetrů. 
Takto označené stromy by 
měly být v lese ponechány 
k dožití. Sloužit nadále bu-
dou nejen ptákům – zejména 
šplhavcům (žluny, datel čer-
ný, strakapoudi) a pěvcům 

(kromě hojných sýkor napří-
klad lejsek bělokrký), ale 
i nepřebernému množství 
hub, bezobratlých živočichů 
či savců jako místo k roz-
množování, hledání potravy 
či úkrytu. Jejich přítomnost 
v porostech tak přispívá 
k zachování a podpoře lokál-
ní druhové rozmanitosti 
(biodiverzity) a pestrosti 
hospodářských lesů.

Z více než 700 označených 
stromů na Karvinsku, jež 
hostí přes 1 300 dutin, jich 
76 nalezneme v blízkém okolí 
Bohumína. Více než třetina 
(28 stromů) byla vyznačena 
v malebném lese Březina 
jihozápadně od Záblatí. Na-
chází se tu statné buky a ně-
kolik krásných dubů. S další-
mi 15 stromy (buky, olše) se 
můžete setkat při toulkách 
Bagincem. Celkem 27 stromů 
s modrými trojúhelníky je 

rozeseto po lese Borek vý-
chodně od Skřečoně. Zde 
rozhodně stojí za návštěvu 
shluk prastarých dubů okolo 
Zbyteckého potoka, z nichž 
většina má parametry stro-
mů památných.

Martin MANDÁK,
 garant projektu

Slezská ornitologická 
společnost, pobočka 
České společnosti or-
nitologické v Ostravě, 
je neziskovým občan-
ským sdružením zabý-
vajícím se na severní 
Moravě a ve Slezsku 
výzkumem a ochranou 
volně žijících ptáků 
a jejich prostředí.

Kontakt: 
sos.cso@seznam.cz

Nejmohutnější dub v Borku se 
značkou upozorňující na jeho 
význam z hlediska ochrany pří-
rody.  Foto: Martin Mandák
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Po volbách… a před volbami
Od říjnových mimořádných voleb do Poslanecké 
sněmovny, před kterými ČSSD slibovala silnou 
a stabilní vládu plnou kompetentních odborníků, 
pořádek ve státní správě, ozdravění veřejných fi nancí, 
zákaz kumulace více funkcí poslanců či senátorů, 
prorůstová opatření a mnoho dalších univerzálních 
hesel, uplynuly tři měsíce – tak zkusme bilancovat. 

Ihned po mizerném voleb-
ním výsledku ČSSD se její 
čelní představitelé rozhádali, 
někteří z nich se pokoutně 
sešli se Zemanem, což pak 
několik dní sveřepě popírali, 
dokud nebyli usvědčeni ze 
lži, vyšachovali svého před-
sedu z povolebních vyjedná-
vání a pro jistotu ho ještě 
vyzvali k rezignaci. Nelze se 
pak divit předsedovi KDU – 
ČSL Bělobrádkovi, že než 
aby se pokoušel jednat z roz-

klíženou ČSSD o nové vládě, 
raději odjel na dovolenou do 
USA. A třetí do party – feno-
mén ANO – dodnes čeká, 
jestli jejich guru Babiš byl či 
nebyl spolupracovníkem StB 
a jestli bude či nebude pro 
Zemana přijatelným členem 
vlády na pozici ministra 
fi nancí.

Stávající Rusnokova vláda 
v demisi, bez důvěry sně-
movny a bez odpovědnosti 
vůči voličům, dál předstírá 
práci pro veřejné blaho, měsíce 
bezúspěšně řeší dva policejní 
prezidenty, prodloužení 
smlouvy na pronájem Gripe-
nů a další státnické pecky – 
např. kdo a čím poletí na 

pohřeb Mandely … A výsle-
dek? Tři měsíce po volbách 
jsou pryč a po slibované silné 
a kompetentní vládě ani vidu 
ani slechu …

V květnu proběhnou v ev-
ropské osmadvacítce již osmé 
přímé volby do Evropského 
parlamentu. Ty se budou 
vůbec poprvé řídit spornou 
Lisabonskou smlouvou, kvůli 
které se například sníží počet 
europoslanců z některých 
zemí včetně ČR. Budeme 
volit svých 21 zástupců , 
přičemž mnozí z nás cítí, že 
EU stále více direktivně 
a zbytečně zasahuje do života 
obyvatel v členských státech, 
pod heslem sjednocování 

všeho hrozí těm, kteří ne-
chtějí podlehnout bruselské 
taktovce – jenže o evropská 
témata není jaksi zájem, je 
to prý daleko a co my tady 
s tím – naopak, musíme 
hájit suverenitu ČR a zdravý 
úsudek jejich obyvatel, pro-
tože život je vždy pestřejší, 
než jak si ho představují 
v Bruselu či Štrasburku!     

A aby toho nebylo dost, 
v říjnu nás čekají ještě ko-
munální volby – tak aspoň 
při výběru nových reprezen-
tací na radnice a magistráty 
nebuďme lhostejní a apatičtí, 
neboť vlastní pasivitou a 
odjezdem na chalupy či do 
hypermarketů totiž dosáh-
neme pouze toho, že se na 
radnice opět dostanou ti, 
které tam přitom mnozí 
z nás nechtějí – tak snad to 
dopadne lépe než minule!

Pevné zdraví přeje
David MARYŠKA, 

zastupitel za ODS

Podnikatel není soupeř, ale partner
V naší společnosti už zdomácněl názor, že vztahy samosprávy či státní 
správy měst a obcí na jedné straně, a podnikatelů nebo živnostníků na té 
druhé, bývají spíše napjaté. V Bohumíně se pokoušíme dlouhodobě 
dokázat, že radnice nevnímá zástupce fi rem jako soupeře, nýbrž jako 
vážené a rovnocenné partnery. Konkrétních příkladů je určitě více.

Například už se stalo v Bohumíně 
zažitou tradicí nenavyšování nájmu 
podnikatelům v městských prostorách, 
kteří nejsou na listině dlužníků. Za po-
sledních patnáct let se infl ační doložka, 
zakotvená ve smlouvách, uplatnila jen 
v roce 2009, a zástupci soukromého 
sektoru tak za výše zmíněnou dobu ne-
museli celkově odvést do městské kasy 
přes čtyři milióny korun.

Radní i uvážlivě přistupují k případ-
ným žádostem některých subjektů 
o snížení nájmu nebytových prostor. 
Doba drobným a středním podnikate-
lům zrovna nepřeje, jenže je třeba mít 
také na zřeteli, že žadatelé většinou svůj 
prostor získali v licitaci. Nebylo by 
k jejich tehdejším konkuretům férové, 
pokud by sleva na nájmu podkročila na-
bídku tehdy druhého zájemce v pořadí. 
Celým systémem případných úprav 
cenových zón nájmu se chce letos obšír-
něji zabývat i majetková komise.

Loni vedení města poprvé organizovalo 
informativní schůzku nejen s představi-

teli velkých podniků a zaměstnavatelů, 
působících na území Bohumína, ale 
o to, co je trápí, se mohli přijít podělit 
rovněž zástupci drobných a středních 
podnikatelů. Na radnici jich nedorazilo 
mnoho, přesto významným výsledkem 
setkání bylo například přelomové roz-
hodnutí radních, že při zakázkách do 
dvou miliónů korun, kde je možnost 
soutěžit jejich realizaci mezi bohumínský-
mi fi rmami, nebudou v rámci zachování 
zaměstnanosti ve městě do výběrového 
řízení přizvány podnikatelské subjekty 
odjinud. Setkání s drobnými podnikateli 
budeme i letos opakovat a doufáme, že 
zájem soukromého sektoru o výměnu 
zkušeností bude vyšší.

V roce 2013 jsme podnikatelům a živ-
nostníkům nabídli také možnost zapojit 
se více do separace odpadů, která by 
mohla být ještě důslednější, protože tak 
lze zajistit zajímavé fi nanční prostředky 

do rozpočtu města. Dále se pak vžilo, že 
právní a živnostenský odbor je jakousi 
poradenskou  „organizací“, na kterou se 
obracejí se žádostí o radu podnikatelé 
nejen z Bohumína, což nás těší.

Ano, máme dobrý pocit z toho, když 
dokážeme najít společnou řeč také s vel-
kými podniky, které investují své fi nance 
do proměny areálů, a jsme připraveni 
jejich zástupcům zajistit v mezích norem 
a zákonů maximálně rychlé a kvalitní 
služby při vyřizování potřebných povo-
lení i dokumentů. V loňském roce jsme 
se takto snažili vyjít vstíc společnosti 
Rockwool, která investuje do areálu více 
než miliardu korun, protože si uvědo-
mujeme, že tím zase přibudou v Bohu-
míně pracovní místa.

Chceme, aby v Bohumíně i nadále 
platilo, že s podnikateli a živnostníky, 
kteří umějí nejen využít své práva, ale 
také znají a plní své povinnosti, chceme 
nadále spolupracovat. Ovšem místo by 
u nás neměli mít ti, kteří chtějí bohat-
nout na utrpení jiných, a to provozova-
telé předražených ubytoven, heren 
a nebo sběren nejrůznějších kovů. 
Doufáme, že nám v tomto boji pomůže 
i legislativa.

Igor BRUZL, 
předseda MO ČSSD Bohumín
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Historické zápisy bohumínských plavců
Vrchol zimní části plavecké sezóny dopadl 
pro závodníky Plaveckého klubu Bohumín 
nad očekávání skvěle. Na Pohár České 
republiky a na Mistrovství republiky se 
kvalifi kovalo hned sedm z nich.

Výkony jedenáctiletého Jakuba Gryce 
v podzimní části sezony jsou naprosto jedi-
nečné a jen těžko opakovatelné. Kuba v jed-
notlivých postupových kolech nenašel ve své 
věkové kategorii přemožitele. Na Zimní pohár 
ČR, kde se sjeli nejlepší plavci z celé Moravy 
a Slezska, odjížděl jako velký favorit. V Opavě 
se 7. a 8. prosince postupně představil v šesti 
disciplínách: 100 metrů znak, 100 metrů po-
lohový závod, 400 metrů volný způsob, 200 
metrů znak, 200 metrů polohový závod a 200 
metrů volný způsob. I přes extrémně náročný 
program dokázal vybojovat zlatou medaili ve 
všech svých startech a vedle toho se jeho čas 
na 200 metrů volný způsob stal nejhodnotněj-
ším chlapeckým výkonem víkendu. Maximál-
ním počtem zlatých medailí překonal své dří-
vější, už tak obdivuhodné zápisy, mimo jiné 
z loňského letního poháru, kde zvítězil »jen« 
čtyřikrát. Díky opavským úspěchům můžeme 
na znakových a kraulových distancích najít 
Jakuba aktuálně na druhém místě českých 
tabulek a tam se určitě nehodlá zastavit.

Na Jakubův fenomenální úspěch navázala 
na stejné akci Anežka Malcharová. Jedenác-
tiletá plavkyně vybojovala skvělé druhé místo 
na trati 200 metrů prsa, ke kterému na druhý 
den přidala v těsném fi niši bronz na poloviční 
distanci. U Anežky šlo o vůbec první medaile 
na této úrovni, když na letošním letním 
poháru ještě zůstala těsně za stupni vítězů.

Starší žáci z bohumínského klubu se předsta-
vili na mistrovstvích republiky svých věkových 
kategorií v Kopřivnici, Prostějově a Trutnově. 
Už samotná možnost utkat se s 24 nejlepšími 
plavci na jednotlivých tratích v republice je 
nesporným úspěchem. Na mistrovství se kva-
lifi kovali čtyři z nich, což je doposud nejvyšší 
číslo v historii klubu. Jmenovitě šlo o Karolínu 
Pifkovou, Kláru Kursovou, Vítka Klicha a Ond-
řeje Kyjonku. Nejlepšího výsledku z této čtveřice 
dosáhla Kája Pifková, která skvělým devátým 
místem na trati 50 metrů volný způsob vyrov-
nala doposud nejlepší zápis bohumínské 
plavkyně na mistrovství republiky. 

Uvedené úspěchy jsou tím nejlepším mož-
ným vyvrcholením povedené podzimní části 
sezony a zároveň velkou motivací a příslibem 
do budoucna. Věříme, že i letos budeme po-
kračovat v nastoleném trendu stále se zlepšu-
jících výkonů a že u výše zmíněných triumfů 
zdaleka neskončíme. Petr ŠLACHTA

Vzdělávání napříč 

světadíly
Střední škola Bohumín 

se přihlásila do projektu 
»Světová škola«. Jde v něm 
o získání certifikátu, který 
uděluje společnost Člověk 
v tísni a další neziskové or-
ganizace. O získání tohoto 
certifi kátu se mohou ucházet 
základní i střední školy po 
splnění několika kritérií.

Základní fi lozofi e projektu 
spočívá v podpoře vzdělání 
a v přípravě žáků k reálnému 
životu. Jako téma projektu 
jsme si vybrali vzdělání. Vy-
tvořili jsme strom problémů, 
kde kořeny znázorňují pro-
blémy vzdělání, kmen smě-
řuje k větvím a plodům, které 
představují řešení.

Třetí ročník oboru provoz 
a ekonomika dopravy se roz-
dělil na čtyři skupiny. První 
skupina získává informace od 
bývalých absolventů a minu-
losti vzdělání na bohumínské 
střední škole. Další tři skupiny 
navazují kontakty s Američany, 
Asiaty a Afričany, kdy je cílem 
získat informace o jejich způ-
sobu vzdělání. Naše škola 
se bude snažit všechna tato 
kritéria splnit, aby dostala 
označení »Světová škola«.

PD3 SŠ Bohumín

První titul bohumínských hráčů v novém roce
Nový rok začal pro bohumínský kulečník skvělým úspěchem. První víkend 4. a 5. 
ledna se v Havířově hrálo Mistrovství republiky jednotlivců v disciplíně kádr 52/1. 
Účastnilo se ho osm přihlášených hráčů a náš oddíl reprezentoval Milan Ráček 
a Mirek Andrejovský.

Mirek tentokrát nehrál 
dobře a skončil na šestém 
místě. Milan ho úspěšně za-
stoupil, s přehledem vyhrál 
svou skupinu, v semifinále 
vyřadil Friedu z Trutnova 
a v napínavém fi nále vyhrál 
nad Dvořáčkem z Ostravy 
o pouhý jeden karambol.

Milan během mistrovství 
podával výborné a vyrovna-
né výkony, neprohrál ani je-
den zápas, a tak první letošní 
titul v jednotlivcích po záslu-
ze míří do Bohumína!

Blahopřejeme a věříme 
v další tituly. Ten další může 
přibýt už v nejbližších dnech. 
Náš oddíl pořádá o víkendu 

1. a 2. února od 10 hodin ve 
své herně Mistrovství republi-

ky jednotlivců v disciplíně 
kádr 52/2. Reprezentovat nás 

budou tři hráči – Jan Musil, 
Milan Ráček a Mirek Andre-
jovský. Srdečně na mistrovství 
zveme, přijďte se podívat a po- 
vzbudit naše domácí borce.

Bohumínští hráči se sou-
časně účastní dlouhodobé 
soutěže extraligy družstev, 
kde je odehrána polovina zá-
pasů. BC Bohumín extraligu 
zatím jasně vede bez porážky 
s impozantním skóre. Napo-
sledy náš tým ve složení Jan 
Musil, Ivo Gazdoš a Mirek 
Andejovský na domácích 
stolech 12. ledna jasně pře-
hrál soupeře z Prahy–Žižkova 
16:2. Další zápas, rovněž 
v domácí herně v Domě slu-
žeb na náměstí Budoucnosti, 
je na programu v sobotu 25. 
ledna od 10 hodin. Ke klání 
dorazí soupeři z Ostravy.
Petr DUDA, jednatel BC Bohumín

Milan Ráček vybojoval první letošní titul 
mezi jednotlivci. Foto: BC Bohumín

Jakub Gryc Anežka Malcharová Karolína Pifková Klára Kursová Vítek Klich Ondřej Kyjonka

Nejúspěšnější 

závodníci 

Plaveckého 

klubu 

Bohumín
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Léta ubíhají, 
ale vzpomínky zůstávají.

14. ledna jsme 
vzpomněli nedožité 

75. narozeniny 
mého milovaného 
manžela, našeho 
tatínka, tchána, 

dědečka a pradědečka,

pana Jana KLEPACZE.
Zároveň 1. února vzpomeneme 7 let, 

kdy nás opustil.
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Věra a synové s rodinami.

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

5. ledna jsme 
vzpomněli 

1. výročí úmrtí 

pana Antonína 
KADLECE.


S láskou vzpomíná dcera 

s rodinou.

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

24. ledna 
vzpomeneme 

10. smutné výročí 
úmrtí 

pana Bohuše 
GAJARA 

ze Starého Bohumína.


S láskou a úctou vzpomíná manželka 

a dcery s rodinami.

Milovaný člověk 
není nikdy zapomenut.

6. února to bude 
už rok, co nás 

po dlouhé nemoci 
opustil 

pan Jiří 
PAVLÍK.


S vřelou láskou stále vzpomínají 

manželka, syn Jiří a dcera Marcela 
s rodinami.

Maminko, kdo tě znal, 
ten si vzpomene, kdo tě měl rád, 

nikdy nezapomene.

22. ledna jsme 
vzpomněli 1. smutné 

výročí úmrtí 

paní Marty 
BIENOVÉ

a zároveň si 14. února připomeneme 
její nedožité 78. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manžel Josef, syn Jiří 
s manželkou Helenou a vnuk Petr.

1. února 
vzpomeneme 

2. smutné výročí, 
kdy nás 

navždy opustil 
můj milovaný 

manžel, náš tatínek 
a dědeček, 

pan Oto KOCH.

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Urszula, 
dcery Pawla, Lenka 

a sestra Anna.

VZPOMÍNKY

Láska smrti nezná.

16. ledna 
jsme vzpomněli 

7. smutné výročí, 
kdy nás opustil 

můj manžel 

pan Libor 
KRUPA.


S láskou vzpomíná manželka Slávka 

s rodinou.

Jen svíci a kytici na hrob 

ti můžeme dát a s láskou vzpomínat.

31. ledna 
vzpomeneme 5. 

smutné výročí úmrtí

pana Zdeňka 
KUKULY

a 3. dubna 
jeho nedožité 50. narozeniny.

S úctou vzpomínají syn, dcera, 
vnouček, manželka, maminka, 

bratr a příbuzní.

Děkujeme za účast, podporu 
a květinové dary všem, 
kteří se přišli rozloučit 

s mým manželem 

Karlem KOUDELKOU

3. ledna do obřadní síně 
ve Starém Bohumíně. 

Zvlášť děkuji Ivetě Balarinové 
za ochotu a profesionální přístup.

Za celou zarmoucenou rodinu 
manželka Milena

Kdo v srdci žije, neumírá...

14. ledna jsme si 
připomněli nedožité 

75. narozeniny 
našeho manžela, 

otce a bratra,

pana Františka 
URBANCZIKA.

Zároveň 28. ledna uplyne 20 let 
od jeho úmrtí.

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Uršula, synové Petr, Daniel 

a Aleš s rodinami a sestry Trauda, 
Truda a Anička.

Jak krásné by bylo ti přát, 
jak těžké je u hrobu stát 

a vzpomínat.

24. ledna by oslavil 
náš milovaný 

manžel, tatínek, 
dědeček, švagr, 

strýc, 

pan Jindřich LINDENTHAL,
85. narozeniny.

S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka, dcera s rodinou, 

příbuzní a přátelé.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

6. února 
vzpomeneme 

třetí smutné výročí 
úmrtí 

pana Michala 
KAROLIHO.


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Anna 
s rodinou.
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REALITY
● Prodám druž. byt 2+1 

se 2 balkóny v nízké zá-
stavbě u nám. Budoucnosti. 
Byt je po celkové rekonstruk-
ci, vč. plovoucích podlah, 
nových dveří, vestavěné skří-
ně, kuchyně na míru s vesta-
věnými spotřebiči, koupelna 
+ WC - dlažba. Je ihned 
k dispozici a nastěhování.  
 776 084 481.
● Pronajmu byt 0+1, 

Boh.  736 228 883.
● Po dohodě přenechám 

nebo pronajmu zařízený 
malý obchůdek v Bohumí-
ně na sídlišti. Vhodné i pro 
jiné účely. Nájem+služby 
4.500,- Kč.   739 018 372. 
E-mail: 300883@seznam.cz
● Prodám garsoniéru 

20 m2 s balkonem v ul. Svat. 
Čecha. Cena dohodou.  
733 541 607
● Prodám DR byt 3+1, 

7. patro, 64 m2 v Čáslavské 
ul., poblíž parku. Nové pod-
lahy, omítky, koupelna a WC 
zděné, po rekonstrukci na vl. 
náklady. Elektřina v mědi, 
rohová kuch. linka. Cena: 
569 tis. Kč.  725 617 255.
● Prodám družstevní 

byt v přízemí, v nízké zá-
stavbě v Mírové ul. Cena do-
hodou.  739 201 588 po 
16 hodině.
● Pronajmu nový byt 1 

+ KK ve Skřečoni, 37 m2, 
ihned volný.  603 488 
048. 
● Prodám 2+1 v centru 

Bohumína, nízká zást., 
ihned do os. vl. ,  možno 
i s garáží. Dohodou.  773 
782 785.
● Prodám družstevní 

byt 1+1 v přízemí, Rych-

vald, Středová 1521. Cena 
dohodou.  605 105 220.
● Prodám RD, stodola, 

vel. zahrada, vrt. studna. 
Cena 1.550.000 Kč. RK ne. 
 736 459 788.
●  Prodám zahradu 

s chatkou v Nové Vsi, 341 
m2. Skleník, krb, pumpa, pří-
pojka vody a elektro. Cena 310 
tis. RK ne.  605 930 730.
● Garáž - nájem nebo 

prodej ve dvoře bývalé pekár-
ny drátoven.  604 119 517.

SLUŽBY
● Provádíme pokládku 

plovoucích podlah, PVC, 
koberců, samonivelační stěr-
ky.  604 265 861.

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 zachovalý a 

dobře udržovaný plynový 
kotel Odra Eko 24 kW na 
zemní plyn, užívaný 10 let, 
spotřeba 2,6 m3/h. Cena 
3.600 Kč.  605 445 313.

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

Noví občánci 
našeho města

Klára Blažková  Bruno Bocek  Sofi e 
Fluderová  Adéla Havranová  Martin 
Janík  Matyáš Koždoň  Veronika 
Kupková  Lucie Laubrová  Viktorie 
Lukešová   Nathaly Malinowská  
Beáta Matulová   Vanesa Mirgová 
 Marek Ščuka  David Valuštík.

Řešení křížovky z minulého čísla: Po silvestru říkají 
kamarádi Karlovi: „Ty jsi ale měl draka!” „A vy ne?” „Ne!” ... Tak proč 

jste mě zanesli k sousedům?

16. ledna se dožila 
významného 

životního jubilea 
90 let 

paní Anna 
STACHOVÁ 

ze Záblatí.

Do dalších let ti všichni přejeme 
hlavně hodně zdraví 

a životní pohody.
Dcera Jana s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ Zúčastněte
se hasičské 
ankety

Hasičský zá-
chranný sbor při-
pravil pro občany 
internetovou anke-
tu o ceny. Anketa 
se týká povědomí 
o  detektorech 
požáru a nebez-
pečných plynů 
v domácnostech. 
Vyplňování do-
tazníků probíhá 
do 28. února na 
w w w . c a h d . c z . 
Deset vylosova-
ných účastníků 
a n k e t y  h a s i č i 
ocení. První tři 
získají detektor 
plynu a požáru, 
další rodinnou 
v s t u p e n k u  d o 
H a s i č s k é h o 
m u z e a  m ě s t a 
Ostravy.   (red)
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� ODLOŽENÍ
(MN. Č.)

MODELO-
VACÍ

HMOTA
SMYČKA ANGLICKY

„CESTA”

NASY-
CENÝ
UHLO-
VODÍK

ASIJŠTÍ
DIVOCÍ
KONĚ � ASIAT

PODNIK
V

PEČKÁCH

DRUH
PALMY

LIDOVÝ
DŮM

(ZKR.) �
SEVERSKÉ

MUŽSKÉ
JMÉNO

KOBRA
(ZOOLOG.)

V PLNÉ
MÍŘE

OCENIT

OPRACO-
VATI

SEKÁNÍM

NAVINOUT
KOLEM

NĚČEHO
ŘÍMAN

DŘÍVĚJŠÍ
SLOVEN.
FOTBA-
LISTA

OKOLO
NĚMECKY
„SEVER”

NÁŠ
SPISOVAT.

ASIJSKÝ
STÁT

HORSKÝ
OHEŇ

1. DÍL
TAJENKY

2. DÍL
TAJENKY

DRUH
SMĚNKY

ZNAČKA
LUTECIA

POTŘEŠ-
TĚNEC

ZNAČKA
ABVOLTU

SPISY
PLYNNÝ
UHLO-
VODÍK

SPZ
PRAHY

ZNAČKA
OERSTEDU

DRUH
PAPOUŠKA

PŘED-
LOŽKA

ČASTÉ JM.
FENKY

V ESPER.
„UMĚNÍ”

KANANEJ.
BOHYNĚ

TU MÁŠ
MLADŠÍ
DOBA

KAMENNÁ

OPERNÍ
UMĚL-
KYNĚ

DOMÁCKY
NATÁLIE

ŽÁK
KADETKY

DRUH
HORNINY
OSVĚD-

ČENÍ

INICIÁLY
MALÍŘE

TANGUYHO

LYŽE
(ZAST.)
OSTRO-
VANKA

BOLIVIJ.
FLÉTNA
SLOVEN.
„JMÉNA”

RUSKY
„TITO”

60
KUSŮ

� ZÁMOŘSKÁ
VELMOC

DRUH
PALMY
ČERNÝ
PTÁK

ČESKÝ
KNÍŽE

ŠTORCHŮV
HRDINA

SPZ
KOLÍNA

SLOVEN.
„KEŘ”

OTÁZKA
PŘI

SÁZCE

ANGLICKÝ
ŠLECHTIC

3. DÍL
TAJENKY

ZNAČKA
TELLURU
LATINSKÁ
SPOJKA

OBR
POPĚVEK

RIVAL NĚMECKY
„JEDNA”

4. DÍL
TAJENKY

JUDSKÝ
KRÁL

PRACOVAT
NA STAVU

STUDENÁ
BULHAR-

SKÁ
POLÉVKA

TAJENKU TVOŘÍ ARABSKÁ MOUDROST. POMŮCKA: ANATA, ET, NAJA, ONDO, TOUR

Chirurgové v nemocnici mají 
novou kostní vrtačku

Na sklonku loňského roku pořídila Bohu-
mínská městská nemocnice s přispěním 
sponzorského daru fi rmy Bonatrans Group 

pro potřeby chirurgického oddělení novou kostní 
vrtačku. Ke stávající a stále plně funkční vrtačce na 
stlačený vzduch tak chirurgům přibyl nový moderní 
nástroj, který pohánějí vysokokapacitní dobíjecí baterie.

S trochou nadsázky lze 
říci, že podobný stroj má 
doma každý správný kutil. 
Kdo využívá při práci podobné 
nástroje na bateriový pohon, 
dokáže pochopit nadšení, 
které nyní chirurgové zažívají 
při operacích. Cena této nové 
vrtačky ovšem s ohledem na 
přísné normy a striktní poža-
davky při medicínském pou-
žití mnohonásobně převyšuje 
cenu obyčejných hobby pří-
strojů a pohybuje se kolem 
tří set tisíc.

Právě  změna  pohonu 
vrtačky na bateriový pohon 

znamená největší přínos pro 
práci na operačním sále. 
Absence vzduchového vyso-
kotlakého kabelu, který byl 
potřebný k pohonu původní 
vrtačky, zjednodušuje a záro-
veň usnadňuje jak samotnou 
práci chirurga a sestřiček při 
operacích, tak i následnou 
údržbu, přípravu a sterilizaci 
nástroje. Zvláště výhodná je 
zejména při ošetřování úrazů 
menších kostí, jako jsou 
například operace ruky, 
předloktí, kotníku a nártu. 

Na konci roku 2012 se po-
dařilo, rovněž za fi nančního 

přispění 
fi rmy Bo-
natrans 
G r o u p , 
zakoupit 
jedno z nejmodernějších 
operačních instrumentárií 
k ošetření právě takovýchto 
zlomenin. Naše chirurgické 
oddělení tak nyní disponuje 
nejen kvalitní a výkonnou 
kostní vrtačkou, ale také no-
vým instrumentáriem, které 
umožňuje bezpečně a kvalit-
ně ošetřit podstatnou část 
těchto úrazů a zlomenin.

Letošní zima je svým průbě-
hem, s ohledem na množství 
úrazů, zatím podprůměrná. 
Až zima skutečně zaklepe na 
dveře, budou naši chirurgové, 
díky nejmodernější technice 
plně připraveni.

Tomáš SOBALÍK, 
primář chirurgického oddělení

Poděkování za péči
30. listopadu došlo 

u mého manžela doma 
k náhlému selhání zá-
kladních životních funkcí. 
Děkuji tímto posádce 
rychlé zdravotnické po-
moci  Pavle Mikolášové 
a Zdeňku Grussmannovi 
a následně posádce rych-
lé lékařské pomoci pod 
vedením Radima Hovor-
ky za rychlý, pohotový 
a profesionální přístup 
a za záchranu života. 
Dále děkuji kolektivu 
ARO oddělení Orlová  za 
převzetí pacienta a stabi-
lizaci celkového stavu. 
Mé díky patří také inter-
nímu oddělení Bohu-
mínské městské nemoc-
nice pod vedením pri-
máře Martina Jakubjáka 
za dokončení diagnostiky 
a léčby. S úctou k vaší 
těžké práci

Manželka Eva SOBALÍKOVÁ 

s rodinou
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 24.1. DO 12. 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.

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

 ● 24.1. v 15–16.30 hodin DESKOVÉ A JINÉ HRY. 
Hraní Alias party, Známe Česko, Člověče nezlob 
se a dalších.

 ● 27.1. až 31.1. ve 13–17 hodin (mimo středu) UFO 
A LÉTAJÍCÍ TALÍŘ. Výtvarná dílna, výroba létajících 
talířů.

 ● 3.2. až 7.2. ve 13–17 hodin (mimo středu) 
SKŘÍTCI A STRAŠIDLA. Čítárna a herna pro rodiče 
s malými dětmi.

 ● 24.1. v 15–17 hodin ČAJOVÝ DÝCHÁNEK. Čtení 
pohádkových a tajemných příběhů při čaji. S sebou 
hrníček a sáček čaje. Knihovna Starý Bohumín

 ● 26.1. v 10 hodin ČERNOBÍLÉ ŠTĚSTÍ. Humorná 
pohádka pro děti o setkání světa víl a pekla. Sál kina, 
50 Kč.

VÝSTAVY v galerii knihovny

 ● Do 31.1. ZE ŽIVOTA. Výstava fotografi í studentky 
Alžběty Dudové.

 ● Do 31.1. VÁNOČNÍ PŘÁNÍ. Soutěžní výrobky dětí 
ZUŠ Bohumín.

 ● Od 27.1. EXPEDICE TENERIFE 2013. Fotografi e 
speleologů Orcusu  z loňské expedice.

 ● Od 4.2. ŠKORPIÓN UVÁDÍ... Výtvory dětí z Klubu 
Škorpion DDM Fontána.

KINO K3 BOHUMÍN  

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

 ● 23.1. a 24.1. v 19 hodin VEJŠKA. Film Česko (Ko-
medie), 2014, přístupný od 12 let, 85 minut, 120 Kč.

 ● 25.1. a 26.1. v 19 hodin HERKULES: ZROZENÍ 
LEGENDY. Film USA (Historický / Akční) , 2014, titulky, 
přístupný od 12 let, 90 minut, 110 Kč.

 ● 27.1. v 19 hodin ČTYŘI DOHODY. Film Česko 
(Divadlo), 2006. Záznam divadelního představení 
Jaroslava Duška, 100 Kč.

 ● 30.1. a 31.1. v 19 hodin JÁ, FRANKENSTEIN. Film 
USA, Austrálie (Akční / Fantasy), 2014, 3D, titulky, 
přístupný od 12 let, 131 minut, 150 Kč.

 ● 5.2. v 9 hodin PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? Film Česko 
(Romantický), 2013, přístupný, 100 minut, (FK pro 
seniory) 50 Kč.

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

 ● 15.2. v 16 hodin ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH 
KRÁLE. Kreslený film Česko (Rodinný / Dětský 
komiks), 2012, 90 minut, (Pro děti) 20 Kč.

 ● 17.2. v 16 hodin KUNG FU PANDA 2. Animovaný 
film USA (Komedie / Rodinný), 2011, dabing, 
87 minut, (Pro děti) 20 Kč.

 ● 18.2. v 16 hodin LEGENDÁRNÍ PARTA. Animova-
ný fi lm USA (Dobrodružný), 2012, dabing, 93 minut, 
(Pro děti) 20 Kč.

 ● 20.2. a 21.2. v 19 hodin NĚŽNÉ VLNY. Film Česko 
(Komedie), 2013, přístupný, 96 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. 

 ● 23.1. v 16 hodin NEMOCI A JEJICH PŘÍČINA. 
Přednáška Miroslava Twardka, 50 Kč.

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@almamater.cz

 608 608 955, 605 934 477

 ● 28.1. v 17.30 hodin UKOTVENÍ V NOVÝCH ENER-
GIÍCH. Meditace s Renatou Bittovou. Rezervace.

 ● 29.1. v 17.30 hodin NOVÉ VŮNĚ. Svíčky, svícny 
a vůně s Monikou Varmužovou a Party litem, sídlo AM.

 ● 5.2. CO PŘINÁŠÍ ROK 2014? Význam roku 2014 
z hlediska numerologie, čínské astrologie a anděl-
ských karet. Rezervace.

 ● 6.2. od 12 hodin OSOBNÍ VÝKLAD KARET. Indi-
viduálně – 500 Kč/osoba/hodina. Rezervace.

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ

www.bobescentrum.cz,  604 800 100, 

bobes@bobescentrum.cz,  604 388 853

 ● 28.1. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ. Na objednávku.

 ● 29.1. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK. 
Na objednávku.

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A.V.

Masarykova 673 (vedle parku Chopina) 

bohumin@sceav.cz,  736 627 503

 ● Každý pátek v 18 hodin KURZ OBJEVOVÁNÍ 
KŘESŤANSTVÍ. Evangelická fara, studijní materiály 
a kurz je zdarma.

SPORT

 ● 25.1. v 16.30 hodin HC BOHUMÍN – HK KRNOV. 
Hokej, krajská liga mužů.

26.1. v 9 hodin TJ VIKTORIE BOHUMÍN »B« – 
SOKOL TĚRLICKO. Šachy, okresní přebor, Sokolovna 
Starý Bohumín.

 ● 26.1. v 10 hodin PŘES VĚŘŇOVICE DO DĚTMARO-
VIC. Akce ze seriálu zimních cyklistických výletů. Pro-
jížďka po upravené cyklostezce. Start z nám. T.G.M.

KULEČNÍK Herna v Domě služeb, nám. 
Budoucnosti.

 ● 25.1. od 10 hodin BC BOHUMÍN – BC OSTRAVA. 
Utkání extraligy družstev. 

 ● 1. a 2.2. od 10 hodin KÁDR 52/2. Mistrovství 
republiky jednotlivců.

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 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

 ● 31.1. POLOLETNÍ KOUPÁNÍ. Žáci ZŠ se samými 
jedničkami mají vstup na bazén zdarma. Vysvědčení 
s sebou.

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.

 ● 31.1. ve 12–13.30 hodin mimořádné bruslení 
pro veřejnost o pololetních prázdninách.

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.

Novinka aquacentra – sudová sauna.
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Seriál vyprávění bohumínských speleologů o zážitcích z loňské výpravy píše Josef Wagner

Úterý 6. srpna 
Konečně zase jeskyňařina. Jedeme do 

městečka San Marcos. Tady někde má být 
druhá nejdelší jeskyně Tenerife, jeskyně 
San Marcos, dlouhá okolo 1 800 metrů. 
Z naší poslední návštěvy této jeskyně 
v roce 1994 víme jen to, že vstup leží přímo 
ve skalních stěnách nad stejnojmennou 
pláží a že druhý vstup je uprostřed baná-
nové plantáže. Zadáváme do navigace 
v automobilu přibližnou polohu jeskyně 
a vyrážíme na druhý konec ostrova. Na-
vigace nás dovádí do tak úzkých, prudce 
klesajících uliček, že by se zde měla pro-
blém minout i dvě kola. Jsme v koncích 
a ptáme se domorodců. Jeden nás posílá 
dolů druhý nahoru. Tady se nevymotá-
me, a tak raději volíme jinou variantu. 
Zajíždíme přímo mezi hotely nad pláž 

a znova se ptáme místních. Konečně sleč-
na s pejskem na procházce nám ukazuje 
směr. Přímo pod námi v kolmé skalní 
stěně vysoké skoro 50 metrů, která padá 
přímo na pláž. Vyrážíme najít vchod, pře-
vlékáme se do overalů a jdeme úzkou 

stezkou pod skalní okno, kde začíná jes-
kyně San Marcos. Aspoň to jsme si v té 
chvíli mysleli. Výstup převislou skalní 
stěnou do vstupu není jednoduchý a na-
šim děvčatům jsme museli moc pomáhat, 
aby se nekutálely na pláž, hluboko pod 
námi. Natěšeni se vrháme na průzkum 
stékající lávou krásně vymodelovaných 
chodeb. Jenže ani po 250 metrech jsme 
na konci jeskyně. „To přece není možné“, 
praví Pepa, „Takovou sklerózu snad ne-
mám. Jeskyně byla hodně dlouhá.“ Zkla-
maní vystupujeme ven z jeskyně a vracíme 
se na parkoviště k autům. Už jsou někteří 
nahoře u cesty, když tu najednou slyšíme 
Honzův křik: „Našel jsem. Mám ji. Mám 
vstup do jeskyně!“ Okamžitě slézáme 
zpět a opravdu. Nevelký nenápadný 
vstup ležel dva metry nad stezkou na po-
čátku skalní stěny. Opět na sebe navlékáme 
overaly a jdeme do podzemí. Tak tohle už 
je jiné kafe. Už vstupní mohutná tubuso-
vitá chodba, vysoká až šest metrů jasně 
naznačovala, že jsme ve velikém jeskynním 
systému ve vulkanitech.

Jak vlastně tyto jeskyně vznikají? Žhavá 
láva vytéká z kráterů v podobě lávových 
proudů, které mohou být i několik metrů 
vysoké a stovky metrů široké. Povrch 
těchto proudů, který je na povrchu ochla-
zován vzduchem, obvykle tuhne mnohem 
rychleji než vnitřní žhavý lávový proud. 
Tekutá láva dále vytéká z vnitřku proudů 
a vznikají lávové tunely, tedy jeskyně. 
Tyto jeskyně mají většinou rourovitý 
(tubusovitý) tvar a jejich průměr může 
být i více než deset metrů a délka až 
několik kilometrů.

(Pokračování příště)

Tenerife 2013
7. část7. část

Malí čtenáři, kteří 
pravidelně navštěvují 
bohumínskou knihovnu, 
potěšili před Vánoci 
seniorky z místního 
Domova Jistoty. Pro ty 
přímo v knihovně 
vytvořili polštářky 
ve tvaru srdce. 

Své výrobky děti navíc oz-
dobily obrázky a okrasnými 
potisky. Babičkám z Domova 
Jistoty dárky předaly osobně 
spolu vánočním přáním.

Nápad se zrodil v hlavě 
Jany Gieckové, knihovnice 
dětského oddělení »kátroj-

ky«. Děti byly nadšené, že se 
mohly zapojit do projektu, 
který udělal radost mnoha 

lidem, odkázaným na pomoc 
ošetřovatelek. 
Text a foto: Magdaléna JEDZOKOVÁ

Švadlenky a krejčí v knihovně

Přímo nad plážemi San Marcos ve skalních stěnách 
jsou vstupy do jeskyní.  Foto: Orcus Bohumín

Na trh i v pátek
Farmářské trhy budou 

letos dvoudenní. Pořa-
datelská agentura K3 
reagovala na požadavky 
nakupujících a rozšířila 
akci i na všední den. 
Trhy na náměstí se tak 
letos budou konat v pátky 
od 9 do 16 hodin a v so-
boty od 9 do 12 hodin. 
Nejbližší proběhnou 21. 
a 22. února. Farmářské 
trhy nabízejí zeleninu 
a ovoce, sýry, vína, med, 
pekařské výrobky, zabi-
jačkové výrobky a další. 
Výpěstky jsou z Česka 
a Slovenska, výjimku 
tvoří zahraniční sýry. (red)


