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Bezúročné kotlíkové půjčky cílí 
na váhající domkaře
Město vyčlenilo půl milionu na bezúročné »kotlíkové půjčky«. Chce motivovat 
domkaře k výměně starých kotlů za nízkoemisní. Lidé si od města budou moci na 
výměnu kotle půjčit až třicet tisíc. Akce navazuje na projekt »kotlíkových dotací«, 
které už dva roky poskytuje Ministerstvo životního prostředí a Moravskoslezský kraj.

Kotlíkové dotace kraje a stá-
tu běží od února 2012. Zatím 
se díky nim vyměnilo v kraji 
629 kotlů, z toho 33 v Bo-
humíně, Rychvaldu a Dolní 
Lutyni. „Zjistili jsme, že dost 
dalších lidí by si starý kotel za 

nízkoemisní s pomocí státní 
dotace vyměnilo, ale bohužel 
nemají vstupní kapitál na 
jeho pořízení. Peníze z dotace 
totiž dostanou až po nákupu 
kotle. Naše bezúročná kotlí-
ková půjčka by jim měla po-

moci toto období překlenout,“ 
uvedl místostarosta Lumír Ma-
cura s tím, že město chce moti-
vovat právě ty domkaře, kteří se 
zatím k výměně nerozhoupali.

Specifi ka kotlíkových dotací 
kraje a státu se stále rozšiřují. 

Nově se podpora vztahuje 
také na výměnu kotlů na tuhá 
paliva za plynové či zplyňova-
cí kotle. Výše dotace na jeden 
kotel se podle typu pohybuje 
od 15 do 60 tisíc. Výzva kraje 
a státu běží až do června 2014.

Bezúročná půjčka města se 
kromě domkařů týká i obyvatel 
bytů, kteří topí kotly na tuhá 
paliva. Podmínkou pro její zís-
kání je vlastnit dům či byt v Bo-
humíně a nic městu nedlužit. 
K žádosti o půjčku je nutné 
předložit potvrzení o poskytnu-
tí státní kotlíkové dotace a roz-
počet nákladů na výměnu pece.

(Dokončení na str. 2)

K VĚCI

Vánoce byly místy nejteplejší za posledních 100 let a v podobném duchu se 
do půlky února nesla celá letošní zima. Prosinec byl teplotně nadprůměrný 
a leden jakbysmet. Na jeho sklonku sice rtuť teploměru na pár dnů zalezla 
pod nulu, ale protože leden má být nejchladnějším měsícem v roce, bylo to 
vlastně jen takové mrazivé pošimrání. Děti si mohly plácat sněhuláky leda 
z polystytrenu, prohlížet si jej na Ladových obrázcích, až pak...

Paní Zima to sice zatím fl áká, ale občas 
se o slovo přihlásí. Z letargie se probrala 
například 12. února a připravila nám zatím 
největší sněhovou nadílku letošního 
roku. S takovou chumelenicí téměř nikdo 
nepočítal, a tak přívaly sněhu zaskočily 
nejednoho otužilce, který ráno vyrazil do 
práce v polobotkách a bez čepice. Na bílé 

»nadělení« nevěřícně zírali také motoris-
té. Ačkoli do ulic okamžitě vyrazily pluhy 
a sypače, na řadě míst už ale bylo pozdě. 
V rozmezí několika desítek minut došlo 
v Bohumíně k několika karambolům. 
Většinou šlo jen o lehké ťukance a pomač-
kané plechy, dvě bouračky ale byly váž-
nější (detailnější informace na straně 5).

Na první pořádné vločky se naopak 
velmi těšily děti, jenže ty si jich pro 
změnu nestihly užít. Když z oken svých 
tříd sledovaly chumelenici, už se rado-
valy, že odpoledne vytáhnou ze sklepa 
zaprášené sáňky. Jenže jak nečekaně se 
zima o slovo přihlásila, tak stejně rychle 
zmizela. Než dětem skončilo vyučování, 
bylo po sněhu.  (tch)

Konečně bílá nadílka! Nebo nadělení?
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Sportovní areál nám mohou jinde závidět
Volební období stávajícího 
zastupitelstva spěje do fi nále. 
Postupně zveřejňujeme rozho-
vory s jeho členy, ve kterých 
nejen hodnotí své působení 
v zastupitelstvu, ale dělí se 
o svá přání, soukromé naděje či 
zážitky. Vladimír Šmíd je členem 
zastupitelstva od října 2006, 
pracuje tedy v tomto vrcholném 
orgánu města už dvě po sobě 
jdoucí volební etapy.  

Vaše pracovní vytížení je 

zřejmě důvodem nižší účasti 

na zasedáních zastupitelstva. 

Nenecháte si ovšem ujít ta, 

na kterých se schvaluje 

rozpočet. Jak hodnotíte 

investice města? 

Ano, máte pravdu, mé pra-
covní vytížení za poslední 
dva roky bylo enormní. Pra-
covat jako výrobně–technic-
ký ředitel velké společnosti 
není žádná legrace, zvláště 

v dnešní době, plné turbulen-
cí na světových i domácích 
trzích. Proto jsem se rozhodl 
situaci změnit a trochu zvol-
nit, změnil jsem práci a dou-
fám, že budu klidnější a více 
v pohodě. Investice za po-
slední léta jsou v Bohumíně 
opravdu nadstandardní. My-
slím si, že málokteré město 
se může pochlubit například 
takovým sportovním areá-
lem, který navštěvují občané 
ze širokého okolí.

Do které oblasti byste 

»nalil« víc fi nancí 

z městského rozpočtu?

Určitě se rezervy najdou, 
jako všude. Například v ob-
lasti oprav chodníků a cest, 
modernizace bytového fondu 
nebo čistoty a údržby zeleně. 
Ale je to o prioritách, každý 
umí být hrdinou a skvěle 
radit, je třeba si uvědomit, že 
to manažeři města nemají 
jednoduché. Je nutné hospo-
dařit vyváženě a zatím se to 
daří. To je třeba ocenit.

Byl jste v minulosti aktivním 

sportovcem. Jaký je váš 

vztah ke sportu nyní?

Hrál jsem asi třicet let stolní 
tenis a dotáhl jsem to do druhé 
ligy, což v době Orlowského, 
Panského, Dvořáčka nebylo 
málo. Zažili jsme v té době 
spoustu legrace a některé akce 
se vryly do paměti nesmaza-
telným písmem. Třeba na 
větu jednoho nejmenované-
ho funkcionáře: „Včera jste 

sice prohráli, ale večer v baru 
jste jim to nandali a byli jste 
jedničky,“ na to se nezapomí-
ná. Po sérií zranění kolen 
a následné operaci jsem ak-
tivního sportu musel nechat.
Nyní je sport vyloženě na bázi 
rekreační. Velmi rád bruslím, 
plavu, hraji tenis a jezdím na 
kole. Aktuálně v únoru byl ale 
hlavní aktivitou »gaučing« 
a sledování olympiády. Věřím, 
že až budou číst čtenáři toto 
číslo Oka, budeme se radovat 
z nejedné medaile. 

Co vás v poslední době 

potěšilo?

Jednoznačně výstavba ad-
venture golfu, sportovní haly 
a zásadní investice do zatep-
lování městských domů. Mu-
síme poděkovat všem, kteří 
se o to zasloužili. Je vidět, že 
spolupráce všech zastupite-
lů, úředníků a  občanů s ve-
dením města funguje na jed-
ničku.

Děkuji za rozhovor.  (red)

Zastupitelstvo 2010 – 2014: BILANCE PO POLOČASE

Ekologické chování se vyplatí
Nedá se dýchat, ať to někdo řeší. Jistě právem je třeba poukazovat 

na nešvary druhých. Zkritizovat anonymního dopravce či průmy-
slovou fi rmu je jistě snadnější, než říci do očí svému sousedovi, 
že se mi nelíbí (a hlavně mi nevoní) jeho kouřící komín. Proto loni 

vznikla v Bohumíně kampaň »Chovám se ekologicky. Přidáte se?«. 

Podmínky ekologického chování splňuje 
ten, kdo vytápí svůj dům tak, aby neobtě-
žoval kouřem své okolí, třídí svůj odpad 
a pokud má možnost, likviduje splašky 
napojením na veřejnou kanalizaci.

Kdo se hlásí k ekologickému chování, 
ten je pak odměněn slevou 500 korun 
na odvoz rostlinného odpadu ze své za-
hrádky. Tak tomu bude i v letošním roce. 

Smyslem kampaně ale není jen odmě-
ňování těch, kteří se snaží chovat ekolo-
gicky. Kdo se ke kampani přihlásí, dostane 
logo kampaně, které umístí viditelně 
u svého domu a dává tím svému okolí 
najevo několik životních postojů, aniž 
musí mluvit se sousedem z očí do očí:

 ●  Snažím se chovat ekologicky, protože 
mi není lhostejné prostředí, v němž žiji.

 ● Nechci jen kritizovat všechny 
a všechno, ale chci začít sám u sebe.

 ● Nelíbí se mi, že někteří mí sousedé 
stále mají dojem, že čím topí a co vyletí 
z jejich komínů, je jen jejich věc.

Setkávám se často s argumentem, že 
způsob vytápění se nedá změnit, protože 
je drahé topit plynem nebo si pořídit 
kvalitní kotel na tuhá paliva. Ano, ne 
vždy to ekonomická situace rodin umož-
ňuje, ale přesto se nemůžeme smířit 
s tím, že v našem regionu, kde je největší 
hustota lokálních topenišť na kilometr 
čtvereční z celé České republiky, poměrně 
málo využíváme »kotlíkových dotací« 
na pořízení kvalitních ekologických kotlů. 
To bylo hlavním důvodem, proč zastu-
pitelé schválili »kotlíkové bezúročné 
půjčky«. Chceme oživit poptávku po 
kotlíkových dotacích ze strany občanů 
Bohumína a je skvělé, že stejnou pobíd-
ku schválilo také zastupitelstvo Dolní 
Lutyně. 

Kouř  totiž nezná hranice. Proto 
věřím, že časem dosáhneme podobné 
spolupráce i s partnery na polském 
břehu Odry a Olše.

Lumír MACURA, místostarosta

(Dokončení ze str. 1)

Půjčku pak musí splatit do dvou let od 
podpisu smlouvy. Formulář k žádosti je 
na webu města v sekci Radnice, kategorii 
Styk s občany, záložce Formuláře – odbor 
životního prostředí a služeb (ŽPaS). Bližší 
informace poskytne Ivana Balgová z ŽPaS, 
kancelář A 215, e-mail: balgova.ivana@
mubo.cz, tel.: 596 092 187.

Podle údajů ze sčítání lidu z roku 2011 
je v českých domech téměř 55 tisíc kotlů 
na tuhá paliva. Jejich největší koncentra-
ce je v ostravsko–karvinské aglomeraci. 
V první desítce je pět moravskoslez-
ských obcí, Orlová a Bohumín zaujímají 
první dvě místa.

V Bohumíně momentálně běží hned 
několik ekologických projektů, například 
kampaň Chovám se ekologicky či mož-
nost až třicetitisícových bezúročných 
půjček pro napojení na kanalizaci. Pro-
zatím město poskytlo šest těchto půjček 
za 180 tisíc.  Lucie BALCAROVÁ

Bezúročné 
kotlíkové půjčky 
cílí na váhající 
domkaře
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Sbohem nevkusu, zpět se vrací klasika
Úřadování na staveništi. Proměny 
interiéru radnice pokračují také 
v letošní mroce. Stavbaři se tentokrát 
vrhli na chodbu v prvním patře. 
Především odsud zmizí nadbytečné 
lítačky a ze zdí nevkusné překližkové 
obklady. Práce potrvají asi měsíc, 
odstartovaly 15. února.

Památkově chráněná budova radnice 
prošla za více než sto let řadou úprav. 
Některé objektu prospěly, jiné 
ho zhyzdily. Předloni se vrátil 
původní lesk kovanému schodišti, 
které v 70. letech kdosi barbar-
sky zabednil překližkou. Nyní 
přijde na řadu navazující chodba 
a stejně obskurní obklady na 
zdech. 

„Nevkusné dřevěné obložení 
odstraníme a na zdi necháme na-
hodit klasickou omítku. Z praktic- 
kých důvodů bude hladká, sádrová. 
Na štukové by se zbytečně usazoval 
prach,“ uvedla vedoucí organizač-
ního odboru radnice Miroslava Šmído-
vá. Spolu s obložkami půjdou pryč 
i červené sedačky před obřadní síní. 
Nahradí je bukové, kvůli hygieně nepol-
strované, které budou vizuálně ladit 
s ostatními sedátky na radnici. 

Významnou optickou změnou bude 
i likvidace dvojice lítacích dveří. „Dveře 

se už řadu let 
nepoužívají, ztratily svůj význam. Jejich 
odstraněním se celý prostor otevře 
a provzdušní,“ dodala Šmídová s tím, 
že kdysi byly lítací dveře i v dalších trak-
tech, ale postupně všechny zmizely 
v propadlišti dějin.

Až řemeslníci dokončí všechny zásadní 
stavební práce, na řadu přijde výmalba 

celého prvního patra hlavní budovy 
radnice. Protože se během rekon-
strukce bude nejvíce »prášit« v blíz-
kosti matriky a obřadní síně, nejsou 

na celý měsíc objednány žádné svatby. 
Teď je jen třeba doufat, že se nevyskyt-
nou komplikace a řemeslníci stihnou 
vše na čas. Den po termínu dokončení, 
22. března, už je v plánu první svatba. 
Aby ještě nevěsta místo tradičního 
šlápnutí na talíř nestoupla do kbelíku 
s maltou.

Pavel ČEMPĚL

Vyřízení dokladu v bytě žadatele
Už dva roky je v provozu nový systém vyřizování občanských průkazů. Žadatel 
nemusí vyplňovat žádné formuláře ani dokládat fotky. Vše probíhá na místě 
v kabinkách městského úřadu. Ne každý se ale ze závažných zdravotních důvodů 
může na radnici dostavit. I v tomto případě existuje řešení.

Občan se zdravotním hen-
dikepem, který se osobně 
nemůže k vyřízení dokladu 
totožnosti dostavit, kontaktuje pracovníka 
úřadu na úseku občanských průkazů. Je to 
možné telefonicky nebo vzkaz předá pro-
střednictvím příbuzných či přátel. Úředník 
zaznamená iniciály žadatele a důvody, které 
brání jeho osobní návštěvě. Pokud jsou 
oprávněné, nemusí se postižený občan nikam 
přemisťovat a naopak úředníci navštíví jej. 
Do terénu vyjíždějí pracovníci úseku dokladů 
s mobilním pracovištěm zpravidla jednou 
týdně. Přímo v místě bydliště zdravotně 

postiženého pak zajistí úko-
ny související s pořízením 
občanský průkaz včetně po-

řízení fotografi e. Po vyhotovení dokladu jej 
úředník rovněž doručí žadateli až do bytu.

Vzhledem k tomu, že starší nebo jinak 
zdravotně postižení občané používají svůj 
občanský průkaz už jen výjimečně, je potřeba, 
aby občas zkontrolovali dobu jeho platnosti. 
Vyhnou se tím nepříjemnostem. S neplatným 
dokladem by si nemohli vyřizovat neodkladné 
záležitosti a zkomplikovalo by to například 
i výběr důchodu.  

Jana DÖMÉNYOVÁ, občanské průkazy

NOVINKY

Děkuji za záchranu života
V pondělí 13. ledna byla mé matce Anně Gackové zavolána záchranná služba. Děkuji 

její posádce, Mirku Oršulíkovi a zdravotní sestře, za záchranu matčina života. Zároveň 
děkuji lékařce Vlastě Zvolánkové a celému interního oddělení Bohumínské městské nemoc- 
nice za dlouhodobý odborný a lidský přístup při léčení mé matky. Jana KOREJZOVÁ

POZVÁNKY

Akce: platíte jednou, 

zaplavete si dva
BOSPOR připravil akci pro 

návštěvníky aquacentra. Po-
kud dorazí v páru, zaplatí jen 
jedno vstupné. Akce platí až 
do konce února, vztahuje se 
na bazén a mohou ji využít 
dvojice bez rozdílu věku 
a pohlaví. (red)

Taneční čtvrtstoletí

souboru Kates
V pátek 28. února v sále 

kina oslaví 25 let své existence 
taneční soubor Kates. Sou-
bor, který působí pod bohu-
mínským domem Dětí a mlá-
deže Fontána, přichystal tři 
představení. Dvě dopolední 
pro školy a odpolední v 15 
hodin pro veřejnost. Hostem 
programu bude skupina Mo-
ney-Fest Crew.  (red)

Překližkové kryty, obložky, sedáky, to vše musí 
pryč. Spolu s lítačkami stavbaři odstraní také 
vyzdívku nad nimi. Prostor se tak otevře.

prav.

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

 ● Byt 1+1, ul. Kostelní 312, 
číslo bytu 1, kategorie I., 1. pat-
ro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města. V bytě je 
ústřední vytápění, plastová 
okna, sprchový kout. Plocha 
pro výpočet nájemného 34,27 
m2, celková plocha bytu 34,27 
m2. Prohlídka 24.2. v 15.00
–15.15 hodin a 25.2. v 10.00–
10.15 hodin. Licitace se koná 
26.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masarykova 
928, číslo bytu 6, kategorie I., 
3. patro. Nízkopodlažní cihlo-
vý dům v centru města. V bytě 
je ústřední vytápění, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 50,37 m2, celková 
plocha bytu 52,22 m2. Prohlíd-
ka 24.2. v 15.30–15.45 hodin 
a 25.2. v 10.30–10.45 hodin. 
Licitace se koná 26.2. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 
689, číslo bytu 3, kategorie I., 
1. patro. Nízkopodlažní cihlo-
vý dům v centru města. V bytě 
je ústřední topení, eurookna, 
plovoucí podlahy, balkon. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
67,12 m2, celková plocha bytu 
71,20 m2. Prohlídka 25.2. 
v 11.00–11.15 hodin a 26.2. 
v 15.00–15.15 hodin. Licitace 
se koná 26.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 
881, číslo bytu 1, kategorie I., 
1. patro. Cihlový nízkopodlaž-
ní dům v klidném prostředí 
poblíž parku, nákupního stře-
diska, pošty a dětského lékaře. 
Možnost parkování u domu. 
V bytě je ústřední topení, plas-
tová okna a nové PVC. Plocha 
pro výpočet nájemného 30,85 
m2, celková plocha bytu 33,40 
m2. Prohlídka 24.2. v 15.45–
16.00 hodin a 25.2. v 10.45
–11.00 hodin. Licitace se koná 
26.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Štefánikova 
1073, číslo bytu 65, kategorie 
I., 12. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka poblíž su-
permarketu Billa, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-

jemného 66,89 m2, celková 
plocha bytu 68,46 m2. Pro-
hlídka 26.2. v 14.30–14.45 ho-
din a 27.2. v 8.15–8.30 hodin. 
Licitace se koná 3.3. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
809, číslo bytu 4, kategorie I., 
2. patro. Cihlový nízkopodlaž-
ní dům v klidné lokalitě poblíž 
bazénu, zimního stadionu 
a parku. V domě je nově insta-
lováno centrální vytápění, vy-
budována nová koupelna.
 Plocha pro výpočet nájemné-
ho 45,85 m2, celková plocha 
bytu 45,85 m2. Prohlídka 26.2. 
v 15.45–16.00 hodin a 27.2. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
se koná 3.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 
711, číslo bytu 8, kategorie I., 
3. patro. Byt se nachází v tří-
podlažním cihlovém domě 
poblíž parku, školky, školky, 
obchodu a autobusové zastáv-
ky. Byt je plynofi kován, je pro-
vedena celková rekonstrukce 
bytu včetně sociálního zaříze-
ní a generální oprava elektro-
instalace. Plocha pro výpočet 
nájemného 48,93 m2, celková 
plocha bytu 58,55 m2. Prohlíd-
ka 26.2. v 15.15–15.30 hodin 
a 27.2. v 9.15–9.30 hodin. 
Opakovaná licitace se koná 
3.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Čs. armády 
1072, číslo bytu 72, kategorie 
I., 13. patro. Věžový dům 
s úklidovou činností poblíž su-
permarketu Billa, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,86 m2, celková 
plocha bytu 31,18 m2. Prohlíd-
ka 27.2. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace se koná 3.3. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masarykova 
929, číslo bytu 3, kategorie I., 
2. patro. Nízkopodlažní cihlo-
vý dům. V bytě je ústřední 
vytápění, nové PVC, balkon 
směrem do dvora. Plocha pro 
výpočet nájemného 50,01 m2, 
celková plocha bytu 52,95 m2. 
Prohlídka 4.3. v 10.00–10.15 

hodin a 5.3. v 15.00–15.15 
hodin. Licitace se koná 5.3. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, 
číslo bytu 82, kategorie I., 10. 
patro. Zateplený, zrekonstru-
ovaný dům se správcovskou 
a úklidovou službou poblíž 
lesoparku, Kauflandu, školy 
a školky. Parkoviště u domu. 
V bytě je koupelna se sprcho-
vým koutem a lodžie s výhle-
dem na lesopark. Plocha pro 
výpočet nájemného 63,79 m2, 
celková plocha bytu 69,78 m2. 
Prohlídka 25.2. v 8.30–8.45 
hodin a 26.2. v 14.45–15.00 
hodin. Licitace se koná 5.3. 
v 16.15 hodin. Licitace se 
mohou zúčastnit pouze 
zájemci, kteří si do 3.3. 
podají přihlášku.

 ● Byt 0+1, ul. tř. Dr. E. Be-
neše 1071, číslo bytu 24, ka-
tegorie I., 5. patro. Věžový 
dům v centru města poblíž 
vlakového a autobusového 
nádraží. Možnost parkování 
u domu. Plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
28,04 m2, celková plocha bytu 
29,62 m2.  Prohlídka 3.3. 
v 15.00–15.15 hodin a 4.3. 
v 10.30-10.45 hodin. Licitace 
se koná 5.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. tř. Dr. E. Be-
neše 1071, číslo bytu 37, ka-
tegorie I., 7. patro. Věžový 

dům v centru města poblíž 
vlakového a autobusového 
nádraží. Možnost parkování 
u domu. Plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
28,04 m2, celková plocha bytu 
29,62 m2.  Prohlídka 3.3. 
v 15.15–15.30 hodin a 4.3. 
v 10.45–11.00 hodin. Licitace 
se koná 5.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. nám. Svobo-
dy 7, číslo bytu 11, kategorie 
I., 3. patro. Bezbariérový dům 
i byt přímo na náměstí, byt 
s balkonem a komorou na 
chodbě, plastová okna, v domě 
je zajištěn úklid společných 
prostor, dům s funkcí správce, 
v domě  se nachází pošta, 
v blízkosti autobusová zastáv-
ka, nemocnice, školka a škola. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 72,55 m2, celková plocha 
bytu 75,39 m2. Prohlídka 3.3. 
v 16.00–16.15 hodin a 4.3. 
v 9.15–9.30 hodin. Licitace se 
koná 10.3. v 15.30 hodin. Li-
citace se mohou zúčastnit 
pouze osoby s omezenou 
schopností pohybu a ori-
entace (tj. zejména osoby 
postižené pohybově, zrakově, 
sluchově, mentálně či osoby 
pokročilého věku).

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 
148, číslo bytu 5, kategorie I., 
2. patro. Nízkopodlažní dům 
poblíž centra města, školy 

Připravované licitace městských 

V Masarykově ulici jdou do licitace dva byty 1+2. První v čísle 928 je ve 
3. patře a licituje se 26.2., licitace druhého bytu ve 2. patře čísla 929 je 5.3.
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 ● Ve tři hodiny ráno 25. ledna 
zahlédla hlídka v restauraci 
v Šunychelské ulici hledané-
ho mladíka. Výrostka, který 
opakovaně prchá z diagnostic-
kého ústavu a chová se velmi 
agresivně, strážníci předali 
republikové policii.

 ● Strážníci zasahovali 26. 
ledna u kruhového objezdu 
ve Vrbici. Hlídka na hranici 
Bohumína a Ostravy zajistila 
tři muže z krajského města, 
kteří kradli v podjezdu dál-
ničního přivaděče. Odcizili 
tady mnohažílový komunikač-
ní kabel. Případ si převzali 
policisté z Ostravy.

 ● Večer 26. ledna hlídka kon-
trolovala v Bezručově ulici 
osádku dodávky, která ve 
voze přerovnávala těžký ná-
klad. V nákladovém prostoru MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 

auta bylo jedenáct třímetro-
vých bočnic. Muži je ukradli 
na železnici, bočnice pochá-
zely z nákladních vagonů. 
Lup se dopadení chmatáci 
chystali převézt do sběrných 
surovin v Michálkovicích.

 ● Večer 30. ledna volala roz-
rušená žena, že ji v bytě na-
padl bývalý přítel se dvěma 
dalšími muži. Agresoři ženu 
násilím vytáhli z taxíku a pak 
ji v bytě ohrožovali nožem 
a sebrali jí mobilní telefon. 
Dvěma mužům se před pří-
jezdem hlídky povedlo utéct, 
ale ženina expřítele strážníci 
zadrželi a předali do rukou 
Policie ČR. 

 ● V následujících dnech stráž- 
níci řešili několik krádeží ko-

vového materiálu. 
V  L id ické  u l ic i 
hlídka zajistila muže s vozí-
kem, který do sběrných suro-
vin převážel část odcizeného 
oplocení z ulice 9. května. 
Kus plotu ukradli dva lapko-
vé také v Jeremenkově ulici. 
V Ostravské ulici dva muži 
demontovali kovovou bránu 
vjezdu do fi rmy a další čtyři 
pobertové kradli železný ma-
teriál v blízkosti železniční 
trati. Ve všech jmenovaných 
případech byl odcizený mate-
riál vrácen původním majite-
lům a lapkové vyfasovali blo-
kové pokuty za majetkové 
přestupky.

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín

Maják městské policie

a obchodů. Byt je po rekonstruk-
ci sociálního zařízení včetně GO 
elektroinstalace. Plocha pro vý-
počet nájemného 53,21 m2, 
celková plocha bytu 55,79 m2. 
Prohlídka 5.3. v 15.45–16.00 hodin 
a 6.3. v 10.45–11.00 hodin. Lici-
tace se koná 10.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Jateční 1154, 
číslo bytu 43, kategorie I., 9. pa-
tro. Zateplený věžový dům v kli-
dové zóně poblíž centra města, 
základní a mateřské školy, plas-
tová okna. Plocha pro výpočet 
nájemného 67,81 m2, celková 
plocha bytu 70,33 m2. Prohlídka 
5.3. v 14.30–14.45 hodin a 6.3. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace se 
koná 10.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 712, 
číslo bytu 4, kategorie II., 2. pat-
ro. Byt se nachází v cihlovém níz-
kopodlažním domě v klidném 
prostředí poblíž parku, školy, 
obchodu a autobusové zastávky. 
Byt je plynofi kován, provedena 
celková rekonstrukce včetně 
sociálního zařízení a GO elektro-
instalace. Plocha pro výpočet 
nájemného 69,64 m2, celková 
plocha bytu 74,68 m2. Prohlídka 
5.3. v 15.15–15.30 hodin a 6.3. 
v 9.15–9.30 hodin. Licitace se 
koná 10.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1069, 
číslo bytu 10, kategorie I., 1. pat-
ro. Dům s funkcí domovníka 
poblíž centra města, obchodů, 
školky, školy a odpočinkové zóny. 
Byt po rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 48,62 m2, 
celková plocha bytu 52,28 m2. 
Prohlídka 5.3. v 14.45–15.00 
hodin a 6.3. v 9.45–10.00 hodin. 
Licitace se koná 10.3. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 1061, 
číslo bytu 3, kategorie I., 1. patro. 
Nízkopodlažní dům poblíž centra 
města, školy a obchodů. Byt je po 
rekonstrukci sociálního zařízení. 
Plocha pro výpočet nájemného 
71,36 m2, celková plocha bytu 
73,57 m2. Prohlídka 6.3. v 10.15
–10.30 hodin a 10.3. v 14.30–
14.45 hodin. Licitace se koná 
10.3. v 16.45 hodin.

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

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

bytů Řidiči podcenili sníh a bourali
Přívaly sněhu, které 12. února zasypaly severní Moravu, 
natropily neplechu především na silnicích. 

Řidiče, zvyklé jezdit celou 
zimu po suchých cestách, to 
na mnoha místech zaskočilo 
a nevyhnuli se kolizím. Bo-
humín nebyl výjimkou.

Krom drobných zaškobrtnu-
tí došlo ve městě i ke dvěma 
vážnějším nehodám. Obě se 
udály v rozmezí pouhých de-
seti minut. V 9.30 dopoledne 
se o první karambol postaral 
řidič (50) pracovního stroje 
ve Skřečoni. Šofér z povolání 
si byl na pneumatikách s ma-
sivním dezénem tak jistý, že 
při projíždění rondelu od 
Dolní Lutyně do centra ne-
sundal nohu z plynu. Záhy se 

přesvědčil, že i bagro-buldo-
zer může na sněhové břečce 
dostat smyk. Řidič ztratil 
nad vozem kontrolu a ten 
smetl při výjezdu z kruháče 
plastové zátarasy. Tím to ale 
bohužel neskončilo. Stroj se 
nekontrolovaně vřítil až do 
protějšího pruhu, kde už mu 
nestačila uhnout řidička (36) 
octavie. Srážka škodovky 
s kolosem dopadla podle oče-
kávání. Na lžíci buldozeru 
téměř ani škrábnutí, na octa-
vii škoda za padesát tisíc. Její 
řidička navíc skončila v ne-
mocnici na preventivní pro-
hlídce. Ta naštěstí žádná zra-

nění neprokázala a k újmě 
tak přišel »pouze« vůz.

V téměř tu samou chvíli, 
v 9.40 hodin, došlo k velmi 
podobné bouračce i v Zábla-
tí. Do pravotočivé zatáčky, 
která tvoří předěl mezi So-
kolskou a Bezručovou ulicí, 
vjela příliš rychle řidička 
(36) toyoty. Smykem se 
ocitla v protisměru a čelně 
napálila do hyundaie. Jeho 
řidič (54) vyvázl ze srážky 
nezraněn, ale jeho spolujezd-
kyně (67) se potloukla. S leh-
kým zraněním skončila v bo- 
humínské nemocnici. Škoda 
na obou vozech předběžně 
činí osmdesát tisíc. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Nehoda ve Skřečoni ochromila provoz 
poblíž kruhového objezdu. Provoz 
v jednom pruhu museli řídit policisté.
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Nabídka 
pro zájemce 
o studium

V těchto 
dnech se žáci 
posledních 
ročníků 

základních škol rozhodují 
o své budoucnosti. Pokud 
si zvolí Střední školu 
Bohumín, blíží se 15. 
březen, termín podání 
přihlášek ke studiu. 

Žáci i jejich rodiče průběž-
ně získali o Střední škole Bo-
humín dostatek informací od 
svých třídních učitelů a vý-
chovných poradců, ale také 
od našich kantorů a žáků, 
kteří je ve školách navštívili. 
Kdyby přesto potřebovali na 
poslední chvíli poradit, stačí 
zavolat na studijní oddělení.

Střední škola nabízí mož-
nosti studia nejen vycházejí-
cím žákům základních škol. 
Přihlásit se mohou také do-
spělí. Nabízíme jim možnost 
získání výučního listu za 
pouhý jeden školní rok. Týká 
se oborů elektrikář, obráběč 
kovů a kadeřník a jde o den-
ní studium určené těm, kteří 
mají maturitu, případně ji 
v letošním roce získají.

Pro pracující zájemce o zís-
kání výučního listu obráběč 
kovů a maturity v oboru podni-
kání je určena dálková forma 
studia, kdy stačí do školy do-
cházet jedenkrát týdně. Od-
borná kvalifi kace otevírá na 
trhu práce nové možnosti 
uplatnění.

Neváhejte a přihlaste se ke 
studiu některého z nabíze-
ných oborů pro školní rok 
2014/2015. Ředitelství školy 
je v Husově ulici 283 a stu-
dijní referentka Jana Krau-
sová poradí, podá podrobné 
informace i odpoví na dota-
zy. Kontaktovat ji můžete 
telefonicky 731 134 082, 596 
097 908 nebo e-mailem 
jkrausova@sosboh.cz. O dění 
ve škole se také více dozvíte 
z našich webových stránek 
www.sosboh.cz. 

Zuzana SERBOUSKOVÁ, 

ředitelka Střední školy Bohumín

Odpad ze zahrádek zkompostuje město
Svoz rostlinného odpadu od vlastních zahrad pokračuje. 
Tato likvidace kompostovatelného materiálu se 
osvědčila a domkaři si opět mohou objednat speciální 
hnědou »popelnici«. V pátek 18. dubna zahájí 
BM servis sezonu prvním svozem. Bioodpad končí 
na městské kompostárně.

Sekat trávu, hrabat listí, 
sbírat spadlé ovoce, drobné 
větvičky. Na zahrádce je v se-
zoně pořád co dělat. A když 
už se s tím člověk vypořádá, 
ještě musí řešit, jak se zele-
ným odpadem naloží. Pokud 
domkař nemá možnost nebo 
nechce sám kompostovat, 
může přebytky odvézt do 
sběrného dvora BM servisu. 
Je tady ještě komfortnější 
možnost. Už třetí rokem fun-

guje placený odvoz organické-
ho materiálu přímo od domu.

Letošních svozů bude stej-
ně jako v minulých letech 
šestnáct. S prvním mohou 
domkaři počítat 18. dubna, 
s posledním 14. listopadu. 
Vůz BM servisu bude vyrážet 
v pravidelných dvoutýden-
ních intervalech, vždy sudý 

týden v pátek. Služba na ce-
lou sezonu stojí 816 korun, 
jeden vývoz tedy přijde na 
jednapadesát korun. Domka-
ři, kteří se ohleduplně chova-
jí k životnímu prostředí, ale 
mohou mít vývozy výrazně 
levnější, za pouhých 316 ko-
run ročně. Na službu se totiž 
vztahuje sleva 500 korun 
v rámci iniciativy »Chovám 
se ekologicky! Přidáte se?«. 

Zájemci o vývoz zeleného 
odpadu mohou uzavírat smlou- 
vy jednoleté nebo na dobu 
neurčitou. Poté obdrží nádo-
bu, která se po sezoně vrací. 
U smluv na dou neurčitou se 
»biopopelnice« po pěti letech 
stává majetkem domkaře. (tch)

EKOLOGIE

Chovám se ekologicky! Přidáte se?
Každý domkař, který se do kampaně zapojí, může získat pětisetkoruno-

vou slevu na vývoz speciální nádoby na rostlinný odpad. Podmínkou 
je ovšem ekologické chování, k němuž se písemně zaváže na radnici. 

Pokud domkař kritéria splňuje, 
stačí zajít na radnici a na odboru 

životního prostředí a služeb podepsat čestné 
prohlášení, v němž se zaváže k jejich dodržo-
vání. Zároveň doloží doklady o topení. Na BM 
servisu pak občan podepíše smlouvu o odvo-
zu rostlinného odpadu přímo od svého domu. 

Kdo dohodnuté podmínky poruší, bude 
muset svoz bioodpadu uhradit v plné výši, 
a to rok zpětně. Podrobné podmínky kampa-
ně najdete na webu www.mesto-bohumin.cz 
v Ekologickém okénku.

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 ekologického chování
 ● logo kampaně u domu

Odvoz bioodpadu: Objednávka a platby
 ● Stálí klienti (se smlouvou na neurčito)
Smlouva platí, není třeba obnovovat, obdr-

ží fakturu / složenku na částku 816 Kč
Eko sleva*: 
- pokud se zapojili loni, mají nárok na slevu 

i letos, obdrží fakturu / složenku se sníženou 
sazbou 316 Kč

- pokud se chtějí zapojit až letos, podmínky 
je třeba splnit nejpozději do 16. dubna. Když 
ještě před tímto datem obdrží fakturu na 
plnou sazbu, neplatí ji! Vyčkají na novou fak-
turu se sníženou sazbou.   

 ● Stálí klienti (se smlouvou na jeden rok)
Smlouvu musí uzavřít znovu a při jejím 

podpisu uhradí 816 Kč
Eko sleva*: 
- pokud se zapojili loni, mají nárok na slevu 

i letos, při podpisu uhradí sníženou sazbou 
316 Kč

- pokud se chtějí zapojit až letos, podmínky 
je třeba splnit do podpisu smlouvy

 ● Noví klienti
Uzavřou smlouvu (mohou zvolit na rok 

nebo na neurčito**) a při jejím podpisu uhra-
dí 816 Kč

Eko sleva: 
- pokud se chtějí zapojit, podmínky je třeba 

splnit do podpisu smlouvy

*  Eko sleva: Sleva 500 Kč v rámci iniciativy 
»Chovám se ekologicky! Přidáte se?«

**  I smlouvu na dobu neurčitou je možné 
ve výpovědní lhůtě ukončit

KONTAKTY:
Matin Rajnošek – BM servis, provoz 
Odpadové hospodářství, tel.: 596 092 466, 
e-mail: rajnosek.martin@bmsas.cz 

Šárka Plutová – Městský úřad Bohumín, 
odbor životního prostředí a služeb, kancelář 
A 212, tel.: 596 092 154, e-mail: plutova.sarka 
@mubo.cz 
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V Bohumíně před třemi lety začal, nyní se zde se završil. 
Počátkem února proběhla poslední akce mezinárodního 
projektu Connecting Three Generations (Propojení tří 
generací). Monitoroval volnočasové aktivity a hledal 
společné i odlišné prvky trávení volného času mezi 
zástupci rozdílného věku a kultur. 

Pod patronátem soukromé 
Vysoké školy podnikání 
Ostrava se setkávali školáci, 
dospělí i senioři z Turecka, 
Španělska a Česka, konkrétně 
z Bohumína a Rychvaldu. Na-
posledy se sešli 3. února na 
půdě Základní školy ČSA. Té-
matem byla specifika mladé 
generace a moderní techno-
logie.

Videoprezentaci v angličti-
ně si připravili žáci školy 
i absolventi bohumínské 
univerzity třetího věku. Po 

referátech přišel čas na dota-
zy. Školáky, přesněji školač-
ky, protože ČSA reprezento-
valy výlučně dívky, zajímalo, 
jak se španělsky a turecky 
řekne »ahoj«, »jak se máš?« 
a pochopitelně »miluji tě«. 
Hostů z jihu Evropy se také 
ptaly, co je u nás nejvíce pře-
kvapilo. Odpovědí byl »klid«. 
Cizinci si pochvalovali, že 
v Bohumíně nejsou stresující 
dopravní zácpy a že při svých 
pochůzkách všude vnímali 
klid a pohodu.  (erh)  

Na zdravém sportování dětí město nešetří
Radnice znovu podpoří plavání a zdraví dětí. Rozhodli o tom zastupitelé 
na únorovém zasedání. Z městské kasy na to letos půjde skoro 1,4 milionu. 
Téměř 950 tisíc je určeno na výuku plavání, přes 400 tisíc na školy v přírodě 
a výuku v solné jeskyni.

„Od chvíle, kdy jsme postavili aquacen-
trum, jsme začali bohumínským školám 
i dalším sociálním institucím dotovat 
vstupné na bazén. Je to naše specifi kum, 
protože tato fi nanční podpora nesouvisí 
s plaváním podle školních osnov. Školy 
ji mohou kromě plavání využít i na 
bruslení a saunování nebo nově na ad-
venture golf. Střední školy navíc mohou 
využít část dotace na modernizaci výuky,“ 
sdělil starosta Petr Vícha.

Bohumín dotuje plavání spolu s brusle-
ním či saunováním už devět let. Nejprve 
podpora směřovala k dětem z mateř-
ských a základních škol. Postupně se 
však rozšířila také pro Centrum sociál-
ních služeb, stacionář Salome i pro stu-
denty bohumínských středních škol, 
které zřizuje kraj. Město přispívá na 

plavání i bohumínskému plaveckému 
klubu, který i díky této fi nanční podpo-
ře boduje na plaveckých soutěžích. 

„Mateřské školy využívají dotaci pro 
plavecké kurzy předškoláků i pro zábav-
né hodiny plavání. Základní i střední 

školy zase využívají bazén v hodinách 
tělocviku či se účastní plaveckých soutěží. 
Střední škola Bohumín navíc využívá 
dotaci pro kurzy metodiky plavání 
a první pomoci. Stacionář a Centrum 
sociálních služeb pro rehabilitační i kon-
diční plavání svých mentálně postiže-
ných klientů. Plaveckému klubu slouží 
příspěvek města na tréninky. Dotujeme 
ovšem také plavání těhotných i miminek, 

které zajišťuje v aquacentru Centrum 
mladé rodiny Bobeš,“ uvedla vedoucí 
odboru školství, kultury a sportu Pavla 
Skokanová.

Finanční podpora, kterou město vkládá 
především do plavání, se každoročně 
zvyšuje. Zatímco v roce 2005, kdy dota-
ce začínaly, to bylo 260 tisíc, v roce 
2006 už 437 tisíc a o dva roky později 
dokonce 503 tisíc. Loni dosáhla výše 
podpory 910 tisíc a v letos se počítá 
s částkou 950 tisíc.

„V posledních letech jsme začali ještě 
podporovat zdraví dětí. Pět let už dětem 
přispíváme na školy v přírodě a výuku 
v solné jeskyni. V rozpočtu máme letos 
na tyto aktivity vyčleněno 430 tisíc,“ 
dodal Petr Vícha. V roce 2013 například 
dotaci na školy v přírodě využilo 177 
žáků šestých tříd a 159 předškoláků. 
V solné jeskyňce absolvovalo výuku 268 
dětí z mateřinek či bohumínských zá-
kladních škol. 

Lucie BALCAROVÁ

AKTUÁLNÍ TÉMA

Žádný shon a stres, libovali si jižané

Žákyně »nové školy« si připravily prezentaci v angličtině.  A zároveň také 
sérii dotazů pro své hosty z Turecka a Španělska.  Foto: Pavel Čempěl
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Nízkoúročené půjčky na obnovu bytových domů
Evropská unie dotuje úvěry na 
modernizaci bytových domů. 
Nízkoúročené půjčky na opravy 
a modernizace domů z evropských 
fondů poskytuje Komerční banka. 
Úvěr mohou využít všichni vlastníci 
bytových domů, které s nacházejí 
v zóně Integrovaného plánu rozvoje 
města (IPRM). V případě Bohumína 
jde zejména o Nový Bohumín. 

Mapa zóny IPRM se nachází na webu 
města www.mesto-bohumin.cz, v sekci 
Samospráva. Na zvýhodněné úvěry mo-
hou dosáhnout jak fyzické osoby, tak 
například obce, společenství vlastníků 
jednotek či bytová družstva.

Program »Jessica bytový dům« nabízí 
vlastníkům nemovitostí nízkoúročené 
úvěry už od 0,71 procenta ročně při 
splatnosti do deseti let. Úroková sazba je 
dále odstupňována podle délky splatnos-
ti, kterou je možné zvolit až na třicet let.

V současné době je už možné na po-
bočkách Komerční banky (KB) konzul-
tovat projektové záměry a projednávat 

schopnost splácet případný úvěr a uza-
vírat úvěrové smlouvy. Hlavní výhodou 
je nízká a fi xní úroková sazba s možnos-
tí provádět mimořádné splátky nebo 
i úvěr předčasně splatit. Žadatel o úvěr 
bude rovněž využívat bezplatnou správu 

úvěru, a to bez dalších poplatků spoje-
ných s poskytnutím půjčky.

Zvýhodněný úvěr může pokrýt náklady 
projektu od 75 do 90 procent investice. 
Skutečná výše bude záviset na charak-
teru žadatele a vyhodnocení schopnosti 
splácet úvěr v čase. Náklady vynaložené 
na modernizaci či rekonstrukci nemusí 
být nutně spojeny se zateplením. Samo-
statně se mohou provádět i jiné typy 
prací, například rekonstrukce výtahu, 
modernizace elektroinstalace a podob-
ně. Smlouva o dílo na stavební práce 
a technický dozor nesmí být uzavřena 
před uzavřením úvěrové smlouvy.

Informace zájemci získají na měst-
ském úřadě, v prvním patře budovy A, 
číslo dveří 231. Další podrobnosti pak 
na jakékoliv pobočce KB, kde pracovníci 
bezplatně poskytnou veškeré informace 
právě o možnosti získání zvýhodněného 
úvěru na modernizaci bytového domu.

Maximální výše úvěru pro jeden pro-
jekt je 50 milionů, jeden příjemce může 
získat úvěry za maximálně 120 milionů 
korun. Státní fond rozvoje bydlení má 
z evropských fondů připraveno 600 
milionů korun. Tyto peníze musí být 
vyčerpány, poskytnuty ve formě úvěru, 
do konce roku 2015.

Věra VZATKOVÁ, odbor rozvoje a investic

Město bude v nejbližších letech díky půjčce 
z programu Jessica zateplovat věžové domy. 

Fota na stránce: Pavel Čempěl

Město je úspěšné v získávání dotací
Každým rokem se Bohumín snaží uspět v konkurenci žadatelů o dotace na spolufi nan-
cování svých investiční i neinvestičních projektů z různých zdrojů, ať už z národních či 
ze strukturálních fondů Evropské unie. Rok 2013 byl rokem veřejných prostranství. 
Novou tvář získalo hned několik vnitrobloků a prostranství uprostřed sídlišť. 

V roce 2012 podal odbor 
rozvoje a investic 18 žádostí 
o dotace v celkové výši 24 mi-
lionů, v roce 2013 to bylo 15 
žádostí za 31 milionů korun. 
Z osmnácti žádostí v roce 
2012 bylo patnáct úspěšných. 
Šlo například o zateplení 
domu číslo 973 v Nerudově 
ulici, revitalizace vnitrobloků 
v Poděbradově  ulici a za 
Grandem. Město získalo do-
taci na rekonstrukci školního 
dvora a zahrady  Bezručovy 
školy, in-line stezku od Anto-
šovické lávky nebo také nauč-
nou stezku v parku. 

Z patnácti žádostí v roce 
2013 bylo zatím osm úspěš-
ných, dvě neúspěšné a u dal-
ších pěti se ještě na výsledek 
hodnocení čeká. Mezi úspěšně 
podpořené akce se řadí druhá 
etapa výsadby izolační zeleně 
v lokalitě bývalé skládky v Bu-
dovatelské ulici, rekonstrukce 

polikliniky, zateplení domu 
číslo 1157 v Nerudově ulici 
a revitalizace veřejných pro-
stranství Osvěta, Šunychel-
ská a Nerudova u hřbitova.

Některé úspěšné žádosti 
z roku 2013 se už podařilo 
i uskutečnit, některé to čeká 
v letošním roce. Hodnocení 

žádostí obvykle trvá několik 
měsíců, proto se stále čeká 
například na výsledek žádosti 
o dotaci na tribunu u fotbalo-
vého hřiště v parku, zateplení 
MŠ Rafi nérský lesík či opra-
vy pomníků. 

Historicky nejvyšší dotaci 
obdrželo město na projekty 

v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města (IPRM), a to 
ve výši 2,5 milionu EUR. Z té-
to dotace bylo od roku 2009 
obnoveno 8 veřejných pro-
stranství a regenerováno 12 
bytových domů, z toho 5 ve 
vlastnictví města. Rekonstruk-
ce bytových domů už nelze 
z tohoto programu podporovat. 
Pro letošní a příští rok však 
město připravuje v několika 
etapách obnovu veřejného 
prostranství v lokalitě sídliště 
Nerudova–Mírová.

Informace o spolufi nanco-
vání projektů Evropskou 
unií jsou k dispozici na www.
mesto-bohumin.cz, v sekci 
O městě, rubrice Dotace. Pod-
poru projektů ze strany EU 
také připomínají informační 
desky na veřejných prostran-
stvích nebo budovách. Insta-
lace desek je v rámci publicity 
povinná. Tabule mají daný 
formát a musí být umístěny 
pět let od ukončení projektu. 
Bohužel se stávají terčem 
vandalů a město je musí na 
své náklady obnovovat.

Věra VZATKOVÁ, 

odbor rozvoje a investicLoni proběhla dotací podpořená přestavba prostranství Osvěta. 
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Patnáctiletá Barča se do soutě-
že Dívka roku přihlásila sama. 
Chtěla zkrátka zjistit, jestli na to 
má. Když padlo její jméno při vy-
hlašovacím ceremoniálu, bylo 
jasné, že má. Generace dnešních 
teenagerů žije svůj »paralelní ži-
vot« na sociálních sítích, a proto je 
logické, že se o svůj úspěch hned 
podělila i s virtuálními přáteli na 
facebooku. „Měla jsem tam téměř 
okamžitě stovky reakcí. Všichni 
přátelé mi gratulovali k vítězství 
a psali, že mi to na soutěži sluše-
lo,“ culila se žákyně Benešovky. 
Ani tady její úspěch nezůstal bez 
odezvy, reakce se dostavily hned 
následujícího dne po nedělním 

Šárka Kapková a Petr Vícha, starostové Rychvaldu a Bohumína, gratu-
lují bohumínskému policistovi Radku Milchovi.  Foto: Lucie Balcarová

Amatérský hokejista 
a profesionální policista, 
podpraporčík Radek 
Milch (29) z Orlové se 
raduje z titulu Policista 
roku 2013. Ten získal 
spolu s dalšími šestnácti 
kolegy z okresu Karviná, 
kteří byli v havířovském 
kině Centrum oceněni 
za svou celoroční práci. 

Už pět let jej můžete potkat 
v policejní uniformě v Bohu-
míně a hlavně v Rychvaldě. 
Působí na bohumínském po-
licejním obvodním oddělení 
jako hlídkař. „Své kolegy 
překvapuje výbornou místní 
a osobní znalostí a je záso-
bárnou poznatků o dění ve 
služebním obvodu. Má velmi 
dobré výsledky při výkonu 

hlídkové služby. Policii repre-
zentuje i v kopané. Ve službě si 
rozšířil sportovní záběr o přes-
polní běh, který provozuje 
pravidelně při pronásledování 
pachatelů po lesích a loukách. 
Vzhledem k jeho velmi dobré 
fyzické kondici mají jen mizi-
vou naději mu uniknout,“ pro- 
zradil o něm šéf bohumínské-
ho oddělení Martin Wastl, 
který jej na policistu roku vy-
bral ze svého čtyřicetičlenného 
policejního týmu. Zároveň 
dodal, že vzhledem k nasazení, 
s jakým Radek Milch vykonává 
službu, je dost možné, že není 
policistou roku naposledy.

S oceňováním nezůstalo 
pozadu ani město. Policistu 
Radka Milcha ocenil starosta 
Petr Vícha při únorovém 
jednání  bohumínských 
zastupitelů.  (balu)

Policista roku Radek Milch skvěle střílí góly

Titul Dívka roku zůstal v Bohumíně
Soutěž pro slečny od 13 do 15 let »Dívka roku« letos slaví čtvrtstoletí 
trvání. V neděli 2. února proběhlo v tanečním sále bohumínského DDM 
základní kolo letošního ročníku. Do klání se přihlásily dvě školačky 
z Bohumína, dvě z Karviné, jedna z Petrovic u Karviné.

Slečny se během odpoledne musely 
vypořádat s nástrahami čtyř disciplín. Po 
rozhovoru s moderátorem přišlo na řadu 
volné vystoupení. Čtyři soutěžící vsadily 
na tanec a pohyb, jedna na divadelní mo-
nolog. Následoval společný aerobik a fi -
nále patřilo kostýmnímu karnevalu v Riu.

Vystoupení sledovala asi stovka diváků, 
kteří také zvolili svou »miss sympatie«. 
Dívkou publika se stala Bohumíňačka 
Nikol Švikruhová. O pořadí v hlavní 
soutěži rozhodovala tříčlenná porota 
a ta se s hodnocením diváků neztotož-
nila. Nejvíce ji oslovila druhá reprezen-

tantka Bohumína a vítězství v základ-
ním kole tak slavila Barbora Poremská. 
Vybojovala si díky tomu postup do břez-
nového krajského kola. Spolu s ní se jej 
zúčastní také Žaneta Zichlarzová, která 
obsadila druhé místo, a dívka z třetí 
příčky Natálie Kočendová.

Soutěž pro náctileté slečny vznikla 
v roce 1990 v DDM Ostrava-Poruba pod 
původním názvem Miss Teenager. Poz-
ději se rozrostla do celostátní podoby 
a přejmenovala se na Miss Poupě. K další 
změně názvu došlo v roce 1998, od té 
doby se soutěží o titul Dívka roku.  (erh)

Trémy se Barbora zbavila na tanečním parketu
V lednu oslavila patnáctiny, o týden později se postavila na pódium a k narozeninám si vybojovala titul. Sympatická 
žákyně Benešovy školy Barbora Poremská se 2. února stala vítězkou základního kola celostátní soutěže Dívka roku.

klání. Spolužáci se pýřili, že chodí 
do třídy s »Dívkou roku«.

Barbora ve svém volnu tancuje 
za juniory v souboru Radost & 
Impuls. V soutěži se jí to hodilo. 
„Na pódiu jsem jako doma. Díky 
pravidelnému vystupování už ze 
mě opadla tréma,“ prozradila 
a dodala, že v souboru trénuje 
téměř každý den a na ostatní ko-
níčky jí tak nezbývá moc času. 
Když si přece jen udělá chvilku, 
ráda se projede na kole nebo si 
vyjde jen tak ven s kamarády.

Barča je deváťačka, takže už se 
letos s Benešovkou rozloučí. Po 
prázdninách má namířeno na 
gymnázium.   (tch)
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Den Harryho Pottera v Ostravě
4. února se několik žáků skřečoňské školy zúčastnilo 
6. ročníku soutěže v anglickém jazyce »The Harry Potter's 
Day«. Soutěž pořádala AHOL-SOŠ v Ostravě–Vítkovicích.

Ve škole vyzdobené jako 
bradavický hrad účastníci 
soutěžili v porozumění anglic-
kému mluvenému i psanému 
textu, konverzovali s rodilým 
mluvčím a ověřili si, jak se 

orientují v anglické potterov-
ské i nepotterovské literatuře.

Soutěže se účastnil rekordní 
počet znalců kouzelného světa 
J. K. Rowlingové. Celkem se na 
AHOLu sešlo 160 žáků z Ost-

ravy i blízkého okolí. Soutěžili 
ve dvou kategoriích, zvlášť 
školáci 5. a 6. tříd a pak 7. 
a 8 tříd. Právě ve druhé ka-
tegorii starších dětí excelo-
vala Viktorie Walicová 
(15) z Bohumína. Žákyně 
9. třídy skřečoňské ško-
ly ve své katego-
rii zvítězila. 

Patnáctiletá 
Viktorie 

Walicová ze 
skřečoňské 

školy zvítězila 
v kategorii 

starších 
žáků.

Iluze Bradavic 

byla dokonalá,

ostravská

 soutěžní škola 

se oblékla do 

čarodějnického 

hávu.
Foto: 

AHOL-SOŠ

„Úspěch Viktorie Walicové 
naznačuje, že žáci naší školy 
umí angličtnu používat v běžném 
životě. Tímto chci poděkovat ne-
jen vítězce, ale i všem ostatním 
našim žákům za vzornou re-
prezentaci,“ uvedla učitelka 
anglického jazyka ZŠ Skřečoň 
Šárka Malcharová. (ahol)

Kytarové sólo pro šest vítězů
Jedno pódium, deset nadějných kytaristů. Bohumínská základní umělecká 
škola pořádala 13. února školní kolo ve hře na klasickou kytaru.

Soutěže se mohli zúčastnit žáci »zuš-
ky« bez rozdílu věku, od předškoláků po 
dospěláky. Nakonec to ale bylo klání ryze 
dětí školou povinných. „Hodnotí se hra 
zpaměti a dodržení stanoveného času,“ 
vysvětlil předseda poroty, učitel Tomáš 
Svoboda. Protože šlo o hru na klasickou 
akustickou kytaru, takzvanou španělku, 
odpovídal tomu i výběr skladeb. Dětem 
klouzaly prsty po strunách ve stylu baro-
ka či klasicismu. Někteří soutěžící zase 
vsadili na lidovky nebo »moderní« autory 
z počátku 20. století.

Soutěž byla postupová, a tak bylo hodně 
ve hře. Proto se mladí hudebníci snažili 
a podávali obdivuhodně vyrovnané výkony. 
Až tím porotě zamotali hlavu. Ta nako-
nec sáhla k originálnímu řešení a udělila 
rovných šest prvních míst. O první příčku 
se tak podělili Lenka Třaskošová, Jan 
Vojnar, Vanesa Díaz, Natálie Klusová, 
Markéta Sikorová a Nikol Stodůlková. 
Většina z nich může na svůj úspěch na-
vázat už v březnu, kdy se koná okresní 
kolo soutěže ve hře na klasickou kytaru. 
Soutěžící se utkají v Českém Těšíně. (tch) Foto: Pavel Čempěl
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Sněženka podsněžník 
(Galanthus nivalis)

Příroda Bohumínska – rostliny (132)

Sněženka patří s devětsilem lékařským a prvosenkou vyšší k našim nejraněji 
kvetoucím hájovým bylinám. Květy sněženek se často objevují už pod sněhem 
a nezničí je ani mráz. Letos rozkvetly už počátkem února.

Hmyz dokáže bílé květy sněženek 
dobře rozpoznat i na sněhu, protože sil-
ně odrážejí UV paprsky. Při otravách 
touto rostlinou dochází k žaludečním 
a střevním potížím. Jedna z látek obsa-
žených ve sněžence je součástí léku proti 
Alzheimerově chorobě. Dříve byly roz-
kvetlé sněženky v lesích často ve velkém 

trhány a prodávány jako první jarní 
kytičky. V současné době jsou zařazeny 
mezi zákonem chráněné rostliny. V Bo-
humíně rostou sněženky velmi vzácně 
v Přírodní památce (PP) Hraniční 
meandry Odry, hojněji pak pouze v PP 
Věřňovice.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ 

Návštěvníci 18. ročníku reprezentačního plesu města Bohumína zažili 
vesmírné dobrodružství. Kromě klasických tancovačkových ingrediencí, 
tance, hudby, zábavy, je čekala originální atmosféra a doprovodný program. 
Ples města se totiž 7. února nesl v duchu sci-fi .

Ples zavedl návštěvníky na imaginární 
planetu Ká v galaxii Triton. Průvodci po 
tomto imaginárním světě se stali jeho 

obyvatelé, Kátritoni. Každý host dostal 
svítící drink na uvítanou a ve fotokoutku 
se mohl vyfotit v kosmickém skafandru. 
Nechyběly ani soutěže, samozřejmě sty-
lové. Plesoví hosté si otestovali mezipla-
netární curling, hod létajícím talířem, 
vesmírnou střelnici. Vyzkoušeli si roli 
vesmírného inženýra a zdolávali gravita-
ci. Vítěz soutěží získal poukaz do soukro-
mého planetária v Ostravě-Lhotce.

Ples slavnostně zahájil galaktickým 
vystoupením taneční soubor Radost & 
Impuls, k tanci hrála tradičně kapela 
Zdeňka Krásného. Hudebním bonbón-
kem bylo vystoupení bez nadsázky 

hvězdného zpěváka a fotografa Petera 
Nagyho a návštěvníky plesu dostala do 
varu revivalová formace Boney M Party 
Group. (balu)

V kvádru a róbě do jiné galaxie

 Peter Nagy si poslední léta rozumí hlavně s fotoaparátem, do Bohumína ale přijel s kytarou.  U stylově pojatých soutěží asistovali  Kátrioni.  Slavnostní 
kvádro vyměnili někteří hosté kvůli focení za kosmický skafandr.   Z »imitátorské« kapely Boney M Party Group přímo sršela energie.  Foto: Lucie Balcarová
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Trochu bázliví, ale věrní psí společníci
Už rok si mohou kolemjdoucí za výlohou obchodu s chovatelskými 
potřebami v centru prohlédnout nástěnku psího útulku v Bohumíně. 
O tuto formu prezentace čtyřnohých psích chlupáčů se pravidelně stará 
jedna dobrovolnice. Každý měsíc nástěnku aktualizuje a doplňuje fotky 
psů čekajících v útulku na svého nového pána. Kdo v útulku přibyl na 
začátku roku 2014 a který pejsek nemá pořád štěstí nalézt nový domov? 

 Kříženec špice má evidenční čís-
lo 1141. Pejsek je zrzavohnědý, vysoký 
asi 35 centimetrů. Byl nalezen zraněný 
začátkem roku na benzínce na dálnici. 
Psí senior, věk se odhaduje asi na 10 let, 
je zpočátku bázlivé a opatrné povahy. 

Potřebuje čas, aby si mohl zvyknout na 
nové lidi. Jakmile zjistí, že mu nikdo 
neublíží, stane se z něho velmi milý 
a vděčný kamarád. Nedoporučuje se 
k dětem, neboť ke svému věku má chlu-
páč už rád svůj klid a velký rozruch se 
mu nelíbí. Kdo poskytne tomuto opuš-
těnému nešťastníkovi teplý pelíšek na 
trávení pohodových dnů?


  Šestiletá fenka německého 

ovčáka s evidenčním číslem 1105 je také 
zatím bojácná. Ovšem až se přesvědčí, že 
je vše v pořádku, stává se přítulnou, hra-
vou a mazlivou společnicí. K jiným psům 
se také doposud chová malinko nedo-
stupně. Její odtažitost se ale neustále 
zlepšuje, získává důvěru a sebevědomí. 
Fenka se hodí ke zkušenějšímu pejskaři 
nebo sportovně založenému páníčkovi, 

kteří jí poskytnou náležitou péči a budou 
se jí dostatečně věnovat. Děti by ji mohly 
zbytečně stresovat, potřebuje citlivé za-
cházení. Nakonec z ní bude věrný hlídač 
a vynikající společnice. 

Věřím, že dnešní útuláčci někoho 
osloví a že jejich příběh bude mít přece 
jen šťastný konec. Více informací na fa-
cebooku »Psí útulek Bohumín« nebo lze 
přímo kontaktovat útulek na telefonu 
731 124 627.

Text a foto: Veronika ŠUTOVÁ

Valentýnská párty
Ve čtvrtek 6. února uspořádali 
pedagogové základní a střední 
školy Slezské diakonie pro své 
žáky i pro děti z mateřinky Valen-
týnskou párty. Pozvali také své 
kamarády z denního stacionáře 
Salome.Překvapením pro děti 
bylo vystoupení »Pepina prcka« 
Josefa Rychlíkovského, který 
s nimi zpíval, tančil, připravil pro 
děti soutěže, které vždy odměnil 
sladkostí. Josefu Rychlíkovskému, 
který akci také moderoval a po-
staral se o velmi pěkný zážitek 
pro žáky i pedagogy, tímto za 
celou školu děkujeme.

Text a foto: 
Iveta KOŠTIALIKOVÁ

Jak jsme drátovali vejce 
V klubovně Profit12 v bývalé kotelně v Mírové ulici se 

stále něco děje. Tentokrát jsme si pozvali Jarmilu Szosto-
kovou, aby nás zasvětila do techniky zvané drátování. Při-
nesla nám na ukázku spoustu svých drátovaných výrobků 
a dekorací. Na pohled to vypadalo docela jednoduše. S vervou 
jsme se vrhly na svůj první výrobek. V klubovně to v jednu 
chvíli vypadalo jak při elektrifi kaci a hodila by se sem Uhlí-
řova slova Elektrického valčíku »Od pantáty vedou dráty...«. 
Obrněni trpělivostí jsme protahovali dráty očky a poma-
lounku jsme se prodrátovali až ke kýženému výsledku – 
drátovanému vajíčku. Tvůrčí podvečer se nám moc líbil a už 
se těšíme na další akce v klubovně. Aktuální program se 
dozvíte z našich stránek www.profi t12.cz. Zdeňka CICHÁ 

Povídání o Indii
Jak to chodí v současné 

Indii? Studentka Zora Vašulí-
nová, která pronikla do kul-
tury moderních Indů, na to 
odpoví v autorské přednášce 
v Salonu Maryška. Poutavé 
vyprávění si nenechte ujít v pá- 
tek 21. února od 18 hodin. 
Vstupné je dobrovolné. Bude 
se podávat pravý indický čaj 
a sladkosti gulab jamuns. (luk)Foto: Helena Červenková

POZVÁNKA
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Druhý útok neznámého žháře
Obyvatelé pudlovských 
Loun slýchají v poslední 
době podezřele často 
hasičské sirény. Z dnes 
už opuštěných cihlových 
domů v sousedství 
každou chvíli vyšlehnou 
plameny. Hořelo tady 
25. listopadu a nyní 10. 
února. V obou případech 
šlo o dílo žháře.

Úmyslně založený únorový 
požár vypukl v domě číslo 
174. Pachatel do něj pronikl, 
přestože je zapečetěný a chrá-
něný alarmem. Sirkou škrtl 
v prvním patře. „Plameny 
poškodily zdi, stropy, žár se-
žehl i plastová okna,“ vyjme-
novala škody bytová technička 
města Jana Reli. 

Škoda po paličském útoku 
se odhaduje na sto dvacet tisíc. 
Opravovat dům však už nemá 

smysl, stejně jako 
sousední cihláky 
jej v budoucnu 

čeká demolice. V případě 
vedlejšího domu číslo 175 na 
bourání dojde zřejmě už le-
tos. Je v nejhorším stavu, těž-
kou ránu mu zasadil žhář 
před čtvrt rokem. Dům přišel 
o celou střechu, uvnitř se při 
požáru propadly stropy.

Oba ohnivé incidenty vy-
šetřuje policie. Pachatel však 
zatím trestu uniká. (tch)Vyhořelý byt je v prvním patře. Foto: Jana Reli

Bohumínské děti vyrazily počtvrté na léčebné pobyty 
do horských sanatorií. Přes čtyřicet z nich už dýchá 
čistý vzduch na horách v Beskydech či Jesenících. Měsíční 
kúra je určená dětem, které trpí alergií, astmatem či 
obezitou. Speciální autobus vypravilo město počátkem 
února do léčeben v Metylovicích a Zlatých Horách. 

Do Zlatých Hor na Jesenic-
ku odjelo osmadvacet dětí, 
do Metylovic na Frýdecko-
-Místecku čtrnáct. „Letošní 
rok je výjimečný tím, že 
Ústavní soud zrušil poplatek 
za den pobytu v lázních či 
nemocnicích. Znamená to, že 
rodiče ani město nemusí hra-
dit stokorunový poplatek za 
každý den v léčebně. Nákla-
dy jsou tak minimální. Mrzí 
nás proto, že se do projektu 
přihlásilo o polovinu méně 

dětí než loni. Vypravili jsme 
tak do ozdravoven jen dva 
turnusy,“ uvedla vedoucí 
odboru školství, kultury 
a sportu Pavla Skokanová.

Vzhledem k tomu, že jsou 
léčebné pobyty pro děti zcela 
zdarma, dohodla se radnice 
se sanatoriem v Metylovicích 
na organizaci léčebných po-
bytů také na jaře a případně 
i o prázdninách. „Rodiče, 
kteří zimní termíny propásli, 
tak mají jedinečnou možnost 

Bohumínské děti v sanatoriu v Metylovicích.  Foto: Pavla Skokanová

Léčebné pobyty pro děti od zimy do léta

požádat zdravotní pojišťov-
nu přes dětského lékaře o lé-
čebný 28denní pobyt v sana-
toriu pro své dítě také na 
jaře a v létě. Léčba se týká 
dětí, které trpí astmatem, 
atopickým ekzémem, obezi-
tou, skoliózou, nemocemi 
svalové či kosterní soustavy 
nebo častými záněty horních 
dýchacích cest,“ doplnila Pav-
la Skokanová. V nabídce jsou 
termíny od letošního dubna 
do července. Pokud se zájem- 
ců z Bohumína sejde více, 
město opět zajistí a zaplatí 

přepravu dětí do léčebny 
a zpět.

Léčebné pobyty před třemi 
lety začalo dotovat město, 
a to kvůli stoupajícímu počtu 
dětských alergiků a astmatiků 
v oblasti sužované exhalacemi. 
Radnice hradila dopravu do 
léčebny a dvě třetiny lázeň-
ských poplatků, zbylou třetinu 
dopláceli rodiče.V minulých 
třech letech absolvovalo mě-
síční léčebné pobyty 219 bo-
humínských dětí. Město to 
stálo necelých 420 tisíc korun.

Lucie BALCAROVÁ
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 Středa 7. srpna 
Vyrážíme z hotelu brzy ráno. Cílem 

je kaňon Masca. Leží na druhém konci 
ostrova a dojet k němu znamená překonat 
snad 50 kilometrů po dálnici, ale pak 
výjezd do městečka Santiago del Teide. 
V něm odbočuje do hor úzká serpentinová 
silnička. V každém průvodci je varování, 
že je velmi úzká, mnohokráte zatočená 
s velikým stoupáním a klesáním. Opravdu 
nejdříve prudce stoupáme do horského 
sedla a jen velmi těžce se míjíme s pro-
tijedoucími osobními auty. A když se 
v protisměru objeví dokonce i autobus, 
znamená to velmi složitý manévr i něko-
lika vozidel. Ze sedla se otevírá pohled 
hluboko do údolí na vesničku Masca i na 
velmi prudce klesající pokračování hor-

ské silnice. Serpentiny ty nelze ani spo-
čítat. Tady si brzdy aut vytrpí. A u brzd 
Seatu, který řídí Kuba, už je slyšet, jak se 
tře kov o kov.

Sjíždíme do vesnice a tady už parkují 
desítky aut. S údivem sledujeme výstroj 
některých turistů, kteří se chystají sestou-
pit kaňonem Masca. Sestup skalnatým 
terénem je dlouhý asi sedm kilometrů 
a výškový rozdíl je 700 metrů. A tak nám 
není jasné, jak v sandálech a v sukních 
chtějí kaňon překonat. Kaňon Masca 
prudce klesá a ústí přímo do moře a cesta 
zpět k zaparkovaným autům znamená 
buď kaňonem vystoupit zpět na horu, 
což by v tomto vedru to by bylo hodně 
úmorné, nebo se dole na nevelké pláži 
nalodit na čluny, které sem občas při-
plouvají, a nechat se přeplavit do přístavu 
Los Gigantos a pak zpět do Mascy vyjet 
taxíkem. Rozhodujeme se pro druhou 

možnost a v jednom z barů si kupujeme 
lístky na člun. Rychle kalkulujeme, za 
jak dlouho sestoupíme až na pláž, a ku-
pujeme lístky na plavbu o půl čtvrté. 
Celkem čluny připlouvají čtyřikrát za 
den, ten poslední o půl páté. A vydáváme 
se do kaňonu. Před námi jde výprava 
z autobusu Němců, většinou v sandá-
lech, a tak je rychle předháníme. U ně-
kolika z nich vidíme na nohou pohorky 
s čísly nějaké půjčovny. Půjčit se tady dá 
opravdu vše. Postupně sestupujeme ka-
ňonem mezi několik set metrů vysokými 
skalními stěnami, které se místy přibli-
žují k sobě na několik metrů. Na dně 
i stěnách kaňonu rostou mohutné palmy, 
kaktusy a často i hustý rákos. Po obou 
stranách je spousta jeskyní, skalních 
oken a dalších bizarních tvarů, které doká-
že vytvořit stékající láva. Asi od poloviny 
kaňonu jeho dnem místy protéká slabý 
pramen vody, který se velmi často ztrácí 
někde v podzemí. Je vrchol letního sucha 
a umíme si představit, kolik vody tudy 
teče po jarním tání či deštích. Cestou 
doháníme dvojici, paní v bílé krátké sukni 
a sandálech. Říkáme si, prostě ideální 
výzbroj na horskou túru. Docela nahlas 
vtipkujeme na její účet, až za chvíli zjiš-
ťujeme, že to jsou Češi. Ale brala to spor-
tovně. A k její cti nutno říci, že sukni 
měla stále bílou, přestože je zde mnoho 
skalních úseků, které musela sjet po 
zadnici. (Pokračování příště)

Tenerife 2013
9. část9. část

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

Zahájení sestupu do rokle Masca. 
Foto: Orcus Bohumín

Fotbalisté FK Bohumín vstoupili do 
zimní přípravy na jarní část krajského 
přeboru se vší vážností. Začali 20. 
ledna a po více než dvou týdnech 
tvrdého drilu v mateřském městě 
se vypravili ve středu 5. února za 
lepšími tréninkovými podmínkami 
do Frýdlantu nad Ostravicí. Tam na 
ně čekalo pětidenní soustředění.

Tři brankáři, patnáct hráčů, dva tre-
néři a jeden masér. Takto vypadala cel-
kem jednadvacetičlenná výprava bohu-
mínských fotbalistů, která v rekreačním 
středisku Budoucnost absolvovala ná-
ročnou, především kondiční, přípravu.

Pátý celek krajského přeboru měl k dis-
pozici veškeré potřebné zázemí. „Celkem 
dvakrát jsme využili možností umělé trávy 
místního klubu, za což byli hráči pocho-
pitelně velmi rádi. Trénink ale probíhal 
především v terénu, kde bylo potřebné 
nabrat fyzickou kondici, což bylo podsta-
tou tohoto soustředění,“ prozradil trenér 
Bohumína Marek Poštulka, podle které-
ho každý z hráčů odjížděl po pěti dnech 
s až sedmdesáti kilometry v nohách.

Fotbalisté mají za sebou pětidenní dřinu v horách

„Trénink byl každý den dvoufázový 
a každý večer jsme to zakončili posilová-
ním,“ doplnil Poštulka. Po velké zátěži 
pak byli hráči rádi, že se v prostorách 
střediska nacházely také prostředky k re-
generaci, tedy sauna či vířivka. „Po zátěži 
měli hráči volno, ale jen do 23. hodiny, 
na kterou byla stanovena večerka,“ potvr-
dil kouč, že důležitá byla také disciplína.
Přestože soustředění už první den musel 

kvůli vážnému zranění kolene opustit 
obránce Lukáš Pluta a problém s třísly 
se objevil také u brankáře Marka Gladiše, 
hodnotil Poštulka tuto akci pozitivně.
„Každého to bolelo. Soustředění má bolet. 
Bohužel to, že se nám zranili hned dva 
hráči, je nepříjemné. Jinak si ale myslím, 
že to maximálně splnilo svůj účel a naše 
očekávání,“ uzavřel trenér Poštulka.

Text a doto: Dušan SOCHA

 Fotbalisté FK Bohumín na pětidenním horském soustředění v Beskydech.
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Nový přístroj je k pacientkám šetrnější
Operatéři v městské nemocnici mají nový přístroj Thunderbeat. Patří k nejmo-
dernějším své generace. Kombinuje harmonický skalpel a koagulační přístroj. 
Lékařům tak usnadní laparoskopické zákroky a k pacientovi je šetrnější. 
Využívají ho jak na oddělení gynekologie, tak miniinvazivní chirurgie. 

„Skrývá v sobě hned dvě metody, moder- 
ní a sofi stikovanou bipolární koagulaci 
spolu s harmonickým skalpelem, který 
pracuje na principu ultrazvukového kmi-
tání. Kromě toho, že umí zastavovat 
krvácení a řezat zároveň, tak je schopen 
také samostatně pouze koagulovat, což je 
výhoda oproti harmonickému skalpelu, 
protože ten při samostatném použití kr-
vácející místo zastavit neumí, ten může 
vždy jen řezat,“ řekl primář gynekologic-
kého oddělení bohumínské nemocnice 
Pavel Holub.

Gynekologové přístroj využijí při lapa-
roskopických operacích. Novinka, která 
je na trhu teprve rok, jim usnadní zákro-
ky. Počítač si sám ohlídá délku aplikace 
uvnitř břicha. K pacientce je díky kom-
binaci funkcí šetrnější. „Předtím jsme 
vždy museli měnit sondy nebo zavádět 
do břicha nový instrument. S tímto pří-
strojem se ale vše zvládne při jednom,“ 
dodal primář gynekologie Pavel Holub.

Oddělení gynekologie a miniinvazivní 
chirurgie v bohumínské nemocnici ročně 
provede kolem pěti set větších a několik 

stovek menších operací. Ze dvou třetin 
jde o operace laparoskopické. Ročně 
nemocnicí projde téměř sto tisíc ambu-
lantních pacientů a přes pět tisíc hospi-
talizovaných pacientů. 

Do nové přístrojové techniky vložila 
vloni městská nemocnice dva miliony. 
Pořídila například novou kostní vrtačku, 
plicní ventilátor nebo diagnostickou son-
du pro ultrazvuk. Thunderbeat nakoupila 
jen za šestačtyřicet tisíc, a to díky tomu, 
že gynekologické oddělení slouží jako 
referenční pracoviště pro tento přístroj. 
Letos nemocnice plánuje nákup ve zhruba 
stejné částce. Například interna se dočká 
nových postelí, chirurgická ambulance 
koagulačního přístroje a na ošetřovatel-
ském oddělení přibude nové EKG.  (balu)

Termínová listina domácích 
zápasů FK Bohumín

 ● Muži A, krajský přebor (hřiště za parkem)
23.3. 15.00  FK Bohumín – MFK Vítkovíce
6.4. 15.30 FK Bohumín – FC Slezské Heřmanice       
20.4. 16.00 FK Bohumín – FC IRP Český Těšín
4.5. 16.30 FK Bohumín – FK Krnov  
18.5. 17.00 FK Bohumín – SC Pustá Polom                    
1.6. 17.00 FK Bohumín – SK Brušperk
8.6. 17.00 FK Bohumín – SK Dětmarovice

 ● Dorost, okresní přebor (hřiště za parkem)
13.4. 10.00 FK Bohumín – SK Stonava
27.4. 10.00 FK Bohumín – FK Těrlicko 
4.5. 10.00 FK Bohumín – S. D. Lutyně-Věřňovice                                                          
25.5. 10.00 FK Bohumín – Sn.Horní Žukov                                           
15.6. 10.00 FK Bohumín – SK Dětmarovice

 ● Starší / mladší žáci KS sk. C (hřiště za parkem)
5.4. 14.30 / 13.00 FK Bohumín – TJ ČSAD Havířov
19.4. 14.30 / 13.00 FK Bohumín – Depos Horní Suchá                  
26.4. 14.30 / 13.00 FK Bohumín – Viktorie Bohumín
3.5. 14.30 / 13.00 FK Bohumín – Lokomotiva Petrovice  
17.5. 14.30 / 13.00 FK Bohumín – MFK Havířov B
31.5 14.30 / 13.00 FK Bohumín – Internacionál Petrovice                    
14.6. 14.30 / 13.00 FK Bohumín – TJ Petřvald

 ● Mladší žáci, okresní přebor (hřiště za parkem)
20.4. 14.30 FK Bohumín B – Sokol Dolní Lutyně
4.5. 14.00 FK Bohumín B – FK Těrlicko
18.5. 14.30 FK Bohumín B – FC Horní Bludovice
28.5. 13.70 FK Bohumín B – C Horní Bludovice
1.6. 15.30 FK Bohumín B – Sokol Dolní Lutyně
15.6. 14.30 FK Bohumín B – FK Těrlicko

 ● Starší přípravka B, okresní přebor sk. A (hřiště za parkem)
24.4. 16.30 FK Bohumín B – Depos H.Suchá                    
8.5. 16.30 FK Bohumín B – MFK Karviná A                    
22.5. 17.00 FK Bohumín B – SK Dětmarovice    
12.6. 17.00 FK Bohumín B – FK Těrlicko

 ● Starší přípravka A, okresní přebor sk. B (hřiště za parkem)
24.4. 16.30 FK Bohumín A – Dolní Datyně                       
8.5. 16.30 FK Bohumín A – Sn.Horní Žukov          
22.5. 17.00 FK Bohumín A – Sn Havířov                           
12.6. 15.00 FK Bohumín A – MFK Karviná B

(Pokračování příště)
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V těchto dnech 
vzpomeneme 

10. výročí úmrtí

pana 
Vladislava 

SROKOSZE.


Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou syn Roman 
a celá rodina.

Upřímně děkujeme 
všem příbuzným, 
známým a souse-
dům za květinové 

dary a projevy 
soustrasti při 

posledním rozloučení

s paní Jiřinou 
PÁNKOVOU

z Bohumína-Vrbice, 
která nás opustila 3. února  

ve věku 82 let.
Zarmoucená rodina 

Léta ubíhají, 
ale vzpomínky zůstávají.

22. února by se dožil 
75 let náš otec, 

dědeček a manžel,

pan František 
KOUDELKA.


Vzpomínají syn Vladimír 

a dcera Dagmar s rodinami 
a manželka Mária.

Ten, kdo tě znal, si vzpomene, 
ten, kdo tě měl rád, 
nikdy nezapomene.

28. února 
vzpomeneme 1. 

smutné výročí úmrtí

paní Pavly 
KŘISTKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel, 

dcery s rodinami 
a maminka.

Neplačte nad mým osudem, 
nerušte můj věčný sen, 

vždy útrapy a mnoho bolu 
mě provázelo životem.

22. února 
vzpomeneme 5. 

výročí nečekaného 
odchodu 

pana Petra 
DOHNALA, 

který by se 19. ledna dožil 25 let. 
Za rodinu maminka, sestra Veronika 
s dcerkou Vanesskou, teta Markéta 

se strejdou Honzou, Valinkou a Kájou 
a všichni příbuzní.

27. února 
vzpomeneme 

nedožitých 
70 let

pana Jana 
JUCHELKY.


S láskou vzpomínají maminka, 

manželka Soňa 
a synové Radim a Jan 

s rodinami.

VZPOMÍNKY
Těžko se s tebou loučilo, 

těžké je bez tebe žít, 
láska však smrtí nekončí, v srdci tě 

máme a navždy budeme mít.

19. února jsme 
vzpomněli 1. smutné 
výročí úmrtí milova-

ného manžela, 
tatínka, tchána, 

dědečka, švagra a strýce, 

pana Milana GÁBORA.
S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Klotilda, dcera Vanda, 
Věra a syn Milan s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

27. února 
vzpomeneme 
nedožité 105. 

narozeniny našeho 
drahého tatínka, 
tchána, dědečka, 

pradědečka, 

pana Leonarda 
SZPILEWSKÉHO.

Zároveň 9. dubna vzpomeneme 
40. výročí jeho úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají dcery 
s rodinami.

Tak rád jsi žil, chtěl jsi s námi být, 
osud krutě zasáhl, 
ty jsi musel odejít. 

Na hrob kytičku a svíci dáme, 
s láskou v srdcích vzpomínáme.

14. února jsme 
vzpomněli nedožité 

58. narozeniny 
našeho drahého 

manžela, tatínka, tchána a dědečka,

pana Milana TRUCLY.
S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Anna, dcera Anička 
s manželem a vnučkou Natálkou, 

dcera Zuzanka s přítelem Radkem.

Kdo v srdci žije, neumírá...

24. února by se 
dožila 100 let 
naše milovaná 

maminka, babička 
a prababička, 

paní Anna 
GRUSZCZYKOVÁ 

z Nové Vsi.
7. června si připomeneme 

13. výročí jejího úmrtí.
Stále s láskou vzpomínají dcera Emílie 

a syn Karel s rodinami.

Těžko se s tebou loučilo, 
těžké je bez tebe žít. Láska však 
smrtí nekončí, v srdci tě máme 

a navždy budeme mít.

29. února 
si připomeneme 

nedožité 
65. narozeniny naší 
maminky a sestry, 

paní Ireny HLINKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají 

synové Roman a René, 
sestra Maruška a bratr Karel 

s rodinami.

Ruku ti už nepodáme, 
abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme 
a budeme vzpomínat.

14. února jsme si 
připomněli 

nedožitých 92 let

paní Gabriely 
HRBÁČOVÉ 

ze Skřečoně, naposledy bytem v DPS 
Na Chalupách v Pudlově, 

která nás opustila vloni 23. listopadu. 

Vzpomínají syn Jaromír a dcera Alena 
s rodinami.
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Petr Nevyjel
zpracování mezd

účetnictví
daňová evidence

elektronická podání

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P.O.Box 61

735 81 Bohumín

Telefon:  596 014 417

Mobil:  603 478 991

E-mail:  penekonom@seznam.cz

Web:  petr.nevyjel.sweb.cz

Řešení křížovky 
z minulého čísla: 

„Pane vrchní, to kuře je jenom kost 
a kůže.” „Promiňte, pane, netušil 

jsem, že si budete přát i peří."

17. února se dožila 
85 let 

paní Brigita 
BAKOVSKÁ.

Hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti 

a životního elánu 
do dalšího života 

ze srdce přeje manžel, 
Lucka s rodinou, 

neteř Věra, synovec Vlastík 
se synem Honzíkem.

23. února oslaví 
své životní jubileum 
70 let můj manžel 

Jan BAJER 
ze Skřečoně.

Milý Honzo, buď šťastný, 
co víc ti můžeme přát, vždyť zdraví 
a štěstí je vše, co život ti může dát.

To vše ti ze srdce přejí milující manželka 
Jarmila, dcery Radmila a Pavlína 

s rodinou, babi Žofi  a vnuci Tomášek 
a Dominiček posílají milovanému 
dědečkovi velkou pusu. K přání se 

připojuje i sestra Dagmar s rodinou.

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

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

zpravodajství/městské noviny Oko.

REALITY
● Pronajmu nebo pro-

dám dr. byt 1+1, v nízké 
zástavbě v ul. ČSA, po rekon-
strukci. Byt je s balkónem 
a ihned k dispozici.  776 
084 481.
● Prodej RD ve Skřečo-

ni. Po rekonstrukci, 1 garáž, 
1 kryté stání, okrasná zahra-
da s pergolou. Cena 2 800 
000 Kč.  722 588 358, 
e-mail: lja@seznam.cz.
● Pronajmu nový byt 

1 + KK ve Skřečoni, 37 m2, 
ihned volný.  603 488 
048.
● Prodám garáž v Bo-

humíně. Cena 95 000 Kč. 
 737 721 220. E-mail: 
sa.ko@centrum.cz. 
● Prodám dr. byt 1+1, 5. 

podl., v ul. Svat. Čecha.  
731 836 712. 

SLUŽBY
● Hloubkové čištění 

koberců, sedacích sou-
prav, rohových lavic, židlí, 
interiéru aut, technikou 
Kärcher.  724 088 643. 
www.cistyautointerier.cz.

● Provádíme pokládku 
plovoucích podlah, PVC, 
koberců, samonivelační stěr-
ky.  604 265 861.
● NEPEČTE-NAPEČU 

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

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.
● Hledám někoho k ob-

časnému hlídání fenky 
malého knírače. Rodinné 
důvody.  604 645 517, 
e-mail: ivkada@seznam.cz.

INZERCEINZERCE

Noví občánci našeho města
Tomáš Balog  Valentina Bučková  Erik Buko-

vický  Eliška Gabrhelová  Teodor Jalůvka  
Natálie Kaniová  Nela Matysioková  Viktorie Modlitbová 
 Stanislav Němec  Aneta Plasgurová  Matyáš Sopúch  Be-
áta Stolarczyková   Sebastián Szabo   Sára Šustrová 
 Mathias Trexler  Denis a Kevin Wolní.
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Čtrnáctá sbírka byla rekordní
Od 2. do 14. ledna mohli lidé potkat skupinky koledníků 
Tříkrálové sbírky. Podobně jako v minulých třinácti 
ročnících nesli poselství solidarity s těmi, kteří se ocitli 
v nouzi z důvodu nemoci, stáří, ztráty zaměstnání, 
rozpadu rodiny, přírodních katastrof a podobně.

Koledníčci, kteří působí pod hlavičkou 
Charity Bohumín, bývají k vidění nejen 
v Bohumíně. Dary vybírají také v Rych-
valdě, Dolní Lutyni, Dětmarovicích, Or-
lové a poslední tři roky také v Doubravě. 
Loni nasbírali do kasiček 272 tisíc, 
z toho 126 tisíc přímo v Bohumíně. Z této 
částky zůstává 65 procent Charitě Bohu-
mín. Prostředky jsme použili na pořízení 
televizních antén, podporu oblastí posti-
žených loňskými povodněmi, pokrytí 
části provozních nákladů denního centra, 
skříňky pro uživatele noclehárny, lavičky 
do zahrady noclehárny, linoleum do bu-
dovy noclehárny. Zbývajících 35 procent 
z výtěžku sbírky putuje centrále Charity 
ČR. Ta je využila na humanitární pomoc 
v zahraničí, pilotní projekty v Česku, 
rezervní fond a režii sbírky. 

Letos Charita Bohumín vypravila 76 
koledujících skupinek. Celkový výtěžek 
289 tisíc (jen z Bohumína 133 tisíc) svědčí 
o velké míře ochoty pomáhat. Jde o nej-

vyšší dosažený výsledek za čtrnáct let, 
kdy bohumínská charita sbírku pořádá. 
Prostředky použijeme na novou telefonní 
ústřednu v Charitním domě pokojného 
stáří sv. Františka ve Starém Bohumíně, 
na rekonstrukci koupelny v Noclehárně 
sv. Martina a na provoz denního centra 
pro osoby bez přístřeší. Stejně jako v mi-
nulých letech podpoříme »adoptivní« 
děti na Ukrajině a občanskou poradnu, 
která poskytuje bezplatné služby.

Děkujeme všem dárcům, kteří podle 
svých možností přispěli do kasiček tří 
králů. Naši koledníci se setkali se vstříc-
ností v domácnostech i u některých živnost-
níků. Každý příspěvek, i ten nejmenší, 
je pro nás výrazem nejen solidarity 
s lidmi v nouzi, ale také důvěry, že kaž-
dá koruna darovaná charitě přijde tam, 
kde může pomáhat a sloužit. A této 
důvěry si vážíme nejvíce.

Zdeňka KNIEZKOVÁ BRŇÁKOVÁ, 
ředitelka Charity Bohumín

� MEZERA POHANA
BEDUÍN-

SKÝ
PLÁŠŤ

LIST
KARETNÍ

HRY
(ZAST.) �

LÉK
PROTI

HOREČCE

PŘÍSEDÍCÍ
U SOUDU

SLOVEN-
SKY

„TAMTA”

DÁMSKÝ
KLOBOUK

BEZ
KREMPY

� NEBOŤ
(NÁŘ.)

VYMŘELÍ
HLAVO-
NOŽCI

LOTYŠSKÝ
EXMISTR

SVĚTA
V ŠACHU

OBRAZ
KRISTA

NA DESCE
(ŘIDČ.)

DUTINA
OSTROV

V ŘETĚZCI
ATOLŮ

PROTI-
KLAD

STARŠÍ
ZNAČKA
ŽILETEK

TECHNIKA
BARVENÍ

LÁTEK

ČAS
SONO-
GRAFIE

(HOVOR.)
OBDOBÍ

OSAHAT
AFRICKÝ

SLON

1. DÍL
TAJENKY

PRVEK
ZN. Pb

BRAZILSKÁ
ŘEKA

ZDE
TROJICE
UMĚLCŮ

DRUH
PALMY

SARMAT
NEBÍLENÝ

(O TKA-
NINÁCH)

AFRICKÝ
VELETOK

DEZINFEK.
PROSTŘ.

AMERICKÁ
TISKOVÁ

AGENTURA

MUŽSKÉ
JMÉNO

VRCH NAD
BĚLEHRAD.

KOPIE
ŘEKA

V ITÁLII

TOTO
NAVÍJETI

ČÁST
NOHY

DOMÁCKY
ITA

PRAŽSKÝ
PODNIK

KOZÁCKÝ
VELITEL

KUNOVITÁ
ŠELMA

� ČÁST
SVÍCE

ZNAČKA
KOSMETIKY

KOZLI
(NÁŘ.)

MUŽSKÉ
JMÉNO

V ESPER.
„PLOCHA”

OBEC NA
KLATOV-

SKU

TURECKÝ
HODNO-

STÁŘ

ZNAČKA
KILOCOU-

LOMBU

SNAD
(BÁS.)

ŇADRO

TOPIVO
NĚMECKY

„OSM”

2. DÍL
TAJENKY

SVATOZÁŘ
ZNAČKA

INDIA

ČISTICÍ
PROSTŘ.
YOUNG
LADY

NAPRA-
VITI

CHYBY

3. DÍL
TAJENKY

JEHLIČ-
NAN

MUŽSKÉ
JMÉNO DOLINA

ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ POMŮCKA: ACHT, AUSA, EKRY, VOTANT.

SLOVAN
VÝHODNÁ

JÍZDA
TAXÍKU

ODMĚRNÁ
RÝHA
VIRUS

Nový plicní 
ventilátor

Bohumínská městská nemocnice 

zakoupila pro chirurgickou jednotku 

intenzivní péče další zdravotnickou 

techniku. Jde o plicní ventilátor 

Monnal T 75 od fi rmy S&T Plus. 

Tento přístroj je určen pro všechny 

věkové kategorie pacientů, kteří 

vyžadují intenzivní resuscitační péči.

Ventilátor umožňuje lékařům nasta-
vení optimálních dýchacích režimů tak, 
aby bylo podpořeno nebo nahrazeno 
nedostatečné spontánní (samovolné) 
dýchání. Jeho využití je možné nejen na 
pracovištích s centrálním rozvodem 
kyslíku, ale také bez tohoto zdroje, a tím 
umožňuje ventilovaného pacienta 
i transportovat. Plicní ventilátor, jehož 
hodnota přesáhla tři sta tisíc korun, 
není prvním svého druhu, který bohu-
mínská nemocnice vlastní. Pořízením 
tohoto ventilátoru přispěla naše nemoc-
nice k další modernizaci chirurgického 
oddělení.

Tomáš SOBALÍK, primář chirurgie 

Bohumínské  městské nemocnice
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 20.2. DO 8.3.

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, za-
bijačkové výrobky, uzeniny, med, výrobky z vosku, 
pekařské a cukrářské výrobky. Náměstí T.G.M.

PŘEDNÁŠKA

 ● 5.3. v 16.30 hodin POSÍLENÍ IMUNITY. Přednáška 
o zdraví, velký sál v 1. patře městského úřadu, vstup 
zdarma.

DIVADLO

 ● 5.3. v 19 hodin HRDÝ BUDŽES. Dramatizace prózy 
Ireny Douskové. Hraje Divadlo A. Dvořáka Příbram, 
v hlavní roli Bára Hrzánová. Sál kina, 380 Kč.

 ● 16.3. v 16 hodin RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK. 
Rybníček Brčálník a zdejší skřítek v pohádce plné 
humoru a písniček. Hraje Scéna Zlín. Sál kina, 70 Kč.

HUDBA

 ● 19.3. v 19 hodin VLASTA REDL. Koncert folkové 
legendy Vlasty Redla a hostů, písničkářů Montyho a 
Arnošta Frauenberga. Sál kina, 140 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

 ● 20.2. v17–19 hodin PŘI ČAJI S HOROREM A DE-
TEKTIVKOU. Čítárna; hrníček a porcovaný čaj s sebou.

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

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

 ● Od 3.3. do 7.3. ve 13–17 hodin (mimo středu) 
KRABIČKA PRO MAMINKU. Výtvarná dílna – výroba 
zdobené krabičky na dárek k MDŽ.

 ● Od 10.3. do 14.3. ve 13–17 hodin (mimo středu) 
MEDOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ. Čítárna s hernou.

KURZY

 ● 25.2. v 15–17 hodin KURZ PAPÍROVÉ KRAJKY. 
Výtvarný kurz, výroba přání k různým příležitostem. 
Použitý materiál je v ceně kurzu. Přednášková míst-
nost knihovny, 50 Kč.

VÝSTAVY – v galerii knihovny.

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

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

 ● Od 3.3. OCHRANA OBYVATELSTVA PŘI MIMO-
ŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH. Výstava dobrovolných 
hasičů z Kopytova.

BESEDA

 ● 14.3. v 17 hodin EXPEDIČNÍ KAMERA. 5. ročník 
fi lmového festivalu nejlepších fi lmů o cestování a 
sportech v přírodě. V 19 hodin přednáška o jeskyních 
Josefa Wagnera z Orcusu Bohumín. Přednášková 
místnost knihovny, 70 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN  

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

 ● 20.2. v 16 hodin LEGO: BATMAN. Animovaný 
fi lm USA (Pro děti), 2013, dabing, 71 minut, 20 Kč.

 ● 20.2. a 21.2. v 19 hodin NĚŽNÉ VLNY. Film Česko 
(Komedie), 2013, přístupný, 96 minut, 80 Kč.

 ● 21.2. v 16 hodin FLINTSTONEOVI: VÁNOČNÍ KO-
LEDA. Kreslený film USA (Pro děti), 1994, dabing, 
70 minut, 20 Kč.

 ● 22.1. a 23.2. v 19 hodin DĚDICTVÍ ANEB KURVA 
SE NEŘÍKÁ. Film Česko (Příběh), 2014, přístupný od 
12 let, 106 minut, 120 Kč.

 ● 26.2. a 27.2. v 19 hodin BABOVŘESKY 2. Film 
Česko (Komedie), 2014, přístupný, 110 minut, 140 Kč.

 ● 1. a 2.3. v 19 hodin ANGELIKA. Dobrodružný fi lm 
Francie, Belgie, Česko, Rakousko, 2013, dabing, pří-
stupný od 12 let, 113 minut,120 Kč.

 ● 2.3. v 10 hodin LEGO PŘÍBĚH. Animovaný fi lm 
Austrálie, USA (Rodinný / Komedie), 2014, pro děti, 
dabing, přístupný, 90 Kč.

 ● 3.3. v 19 hodin KANDIDÁT. Film Slovensko, Česko 
(Thriller), 2013,  přístupný od 12 let, 106 minut 120 Kč.

 ● 10.3. v 19 hodin BABOVŘESKY 2. Film Česko 
(Komedie), 2014, přístupný, 110 minut, 120 Kč.

SALON MARYŠKA

nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz,  776 577 722

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

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

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

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

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@almamater.cz

 608 608 955, 605 934 477

Akce v solné jeskyni, nutná rezervace.

 ● 26.2. v 17.30 hodin POVÍDÁNÍ S MEDITACÍ. Akce 
s Renatou Bittovou.

 ● 27.2. PRŮVODCE ESENCIÁLNÍMI OLEJI. O účin-
ných výtažcích z rostlin a cestě k přirozené kráse.

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ

www.bobescentrum.cz,  604 800 100, 

bobes@bobescentrum.cz,  604 388 853

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

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

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

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

OSTATNÍ KULTURA

 ● 8.3. v 19 hodin SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY V KVĚ-
TECH. Sál sokolovny v Záblatí.

 ● 28.2. v 11 a 15 hodin KATES 25 LET. Koncert 
ke čtvrtstoletí tanečního souboru DDM s hostem 
Money-Fest Crew. Sál kina. 

 ● 28.2. v 19 hodin MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚ-
LÉ. Maškarní ples na téma Sci-fi /Fantasy. Vystoupí 
Ruda z Ostravy kapela Standa a Banda. Sál Boche-
mie, 170 Kč (pouze přímý prodej v pokladně kina).

SPORT

ŠACHY

 ● 2.3. v 9 hodin TJ VIKTORIE BOHUMÍN »A« - SK 
SLAVIA ORLOVÁ »D«. Šachy, krajská soutěž, Soko-
lovna Starý Bohumín. 

 ● 16. 3. v 9 hodin TJ VIKTORIE BOHUMÍN »B« - TJ 
SLOVAN HAVÍŘOV »B«. Šachy, okresní přebor, So-
kolovna Starý Bohumín. 

CVIČENÍ

 ● CVIČENÍ NA MASARYKOVĚ ZŠ: BOSU v pondě-
lí v 19 hodin, úterý v 19.30 hodin, středu v 18 a 19 
hodin, neděli (začátečníci) v 19 hodin; PILATES 
v pondělí a ve čtvrtek v 18 hodin. Na BOSU nutná 
rezervace na   734 532 903.

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin, velká tělocvična. 
ZŠ Čs.armády.  731 134 525, www.pilatesruzena.cz.

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

 ● ZUMBA S MONIKOU. Každý čtvrtek v 19 hodin 
velká tělocvična ZŠ Masarykova.

 ● ZUMBA FITNESS. Neděle v 19 hodin tělocvična 
SŠ v Husově ulici. www.zumbabohumin.cz.

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé v pondělí 
v 18 hodin a ve středu v 18.30 hodin, pro děti v pon-
dělí v 17 hodin a ve středu v 17.30 hodin. Tělocvična 
ZŠ Skřečoň,  606 903 505.

AQUACENTRUM 

Koperníkova 1216,  596 092 300, 

777 707 786, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA:

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

 ● Každou středu v 19.30 AQUA AEROBIK

ZIMNÍ STADION 

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

Veřejné bruslení:  sobota 14 – 15.30 hodin
 neděle 15 – 16.30 hodin

V době veřejného bruslení je otevřena půjčovna 
bruslí.

Diskotéka na ledě: sobota 18.15 – 19.45 hodin

Škola bruslení pro děti: Osm hodinových lekcí, vždy 
v neděli od 13.40 do 14.40 hodin. Kurz 3: 2.2. – 23.3.
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Dříve jedna z výstavních čtvrtí města, dnes jeho ostuda. 
Pudlovská kolonie v drátovnách, vstupní »brána« do 
Bohumína ze směru od Ostravy, není hezkou vizitkou. 
Domy zchátraly, lokalita připomíná ghetto. A přitom to 
zde na přelomu 19. a 20. století vypadalo tak idylicky...

Historická pohlednice za-
chycuje na levé straně kolonii 
s takzvanými mistrovskými 
domy. Vyrostly v roce 1896 
současně s tamější drátoven-
skou fabrikou. Jak už jejich 
označení napovídá, byly 

určeny rodinám mistrů nově 
vzniklé továrny. „Šlo o tři 
dvoupodlažní domy, v kaž-
dém z nich bylo osm bytů. 
Jejich dispozice byly 1+1+1, 
což představovalo kuchyň, 
pokoj a pracovnu, neboli ka-

Příhody zvířecích kamarádů (2) Komiks Simony Strzondalové)

Bohumín na dobových pohlednicích (19)

binet,“ ozřejmil amatérský 
historik Eduard Beneš.

Domy stály v tehdy samo-
statné obci Pudlov a dostaly 
čísla popisná 94 až 96. Vpra-
vo na pohlednici je zachycen 
dům 93, ve kterém byly čtyři 
byty pro úředníky. A zcela 
vzadu vykukuje tehdy nejho-
nosnější stavba lokality číslo 
92, vila Schmitz. Šlo o reziden-
ci prvního ředitele drátoven 
Willyho Schmitze. Vila i úřed- 

nický baráček byly postaveny 
ve stejném roce jako mistrov-
ské domy a fabrika.

Všechny budovy v dnešní 
Jeremenkově ulici stojí. Zatím. 
Vzhledem k jejich neutěšené-
mu stavu čeká většinu z nich 
demolice. První z »mistrov-
ských« domů, které nyní patří 
městu, půjde k zemi už letos. 
Vila a úřednický baráček jsou 
v soukromých rukou a nyní 
v nich fungují ubytovny.  (tch)Foto: Pavel Čempěl


