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Taneční parket obsadili mimozemšťané

Myslivecký, chovatelský, sportovní. V plesové sezoně si každý ten svůj bál 
najde. Dokonce i mimozemšťané. Postavy ze světa sci-fi , fantasy či hororů 
si daly sraz 28. února. Ples pro ně zorganizovala městská agentura K3.

Bál se konal v sále Bochemie, ale chví-
lemi to tam vypadalo jako v baru Mos 
Eeisley Cantina z Hvězdných válek. Ty na 
parketu reprezentoval Luke Skywalker, 
princezna Leia ale také zástupce pře-
kupníků Jawu. Dorazili však i obyvatelé 
dalších galaktických destinací. Nepře-

hlédnutelní byli například modří Na`Vi 
z planety Pandora. Přišli vyzbrojeni 
luky, ale neměli nepřátelské úmysly. 
Mírumilovně se tentokrát chovali také 
různí démoni, mumie či upíři a vyloženě 
v dobrém rozmaru byli manželé Úžasňá-
kovi nebo pár plechových robotů.

K tanci hrála kapela Standa a banda, 
moderátorského mikrofonu se chopil 
»mimozemšťan« Ruda z Ostravy. Ten 
nakonec v soutěži masek vybíral vítěze 
z dvaceti nejoriginálnějších semifi nalistů. 
Jako známý recesista ale nezvolil pře-
vlek nejatraktivnější ale nejodvážnější 
– soutěžícího ve skotském kiltu, který 
si, jak velí tradice, neoblékl pod sukni 
spodní prádlo. (tch)

Aktualizovaný katalog bohumínských firem
Město chystá velkou aktualizaci rejstříku bohumínských 
fi rem a podnikatelů. Databázi s nejnovějšími údaji totiž 
potřebuje kvůli novým pravidlům zadávání veřejných 
zakázek, která v Bohumíně platí od letošního roku. 
U výběrových řízení na menší zakázky město osloví 
místní fi rmy přednostně.

Databáze živnostníků už 
pochopitelně existuje. Využí-
vat ji mohou i občané, na-
jdou ji jednoduše na webu 
města v sekci Firmy, služby, 
podnikání. Jenže podniky 
vznikají, krachují, a ne vždy 
se změna v rejstříku objeví. 
Nyní proto proběhne hro-
madná aktualizace, město 
podnikatele osloví písemně. 

„Připravujeme 
k rozeslání do-
tazník. Budeme se snažit zjis-
tit, zda fi rma ještě existuje, na 
jaké práce se specializuje, zda 
by měla o veřejné zakázky zá-
jem a podobně,“ vysvětlila 
vedoucí odboru rozvoje a in-
vestic Jitka Ptošková.

Firem působí v Bohumíně 
několik desítek. U těch, s nimž 

už město spolupracovalo, si 
radnice krom základních 
údajů zaznamenává také re-
ference. Známkuje se jako ve 
škole, od jedničky do pětky.

Inovovaný seznam míst-
ních živnost-
níků přijde 
vhod, až se 

bude vypisovat výběrové ří-
zení na veřejnou zakázku do 
dvou milionů. Město osloví 
bohumínské podnikatele 
přednostně. V současné ob-
tížné ekonomické době se 
Bohumín tímto způsobem 
rozhodl ty místní podpořit. 
Firem, které dostanou na-

bídku, bude vždy nejméně 
pět. O tom, která z nich pak 
v následném výběrovém říze-
ní zakázku získá, rozhodne 
jako vždy nejnižší nabídnutá 
cena.

Zakázky se nejčastěji týkají 
stavebních prací, na které 
se řada zdejších živnostníků 
specializuje. Pokud však 
bude třeba zajistit specializo-
vanou zakázku, se kterou by 
si nikdo z místních neuměl 
poradit, město zveřejnění 
nabídku na webu a přihlásit 
se budou moci fi rmy z jaké-
hokoli regionu.

Pavel ČEMPĚL
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Recept na zdravý život znali už naši prarodiče
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. Pavel Trach, 
lékař bohumínské nemocnice, 
byl zvolen v roce 2010 poprvé a je 
mezi zastupiteli benjamínkem. 

Povolání lékaře považuje 

mnoho lidí za jakési poslání. 

Vnímáte to obdobně?

Za studií jsem to ještě ne-
vnímal. Člověk byl v té době 
méně  »zodpovědný«, na 
druhých finančně závislý 
a těšil se do zaměstnání. Dnes 
je to jiné. Člověk má sám 
k sobě a nejbližším obrovskou 
zodpovědnost, navíc má tuto 
zodpovědnost i k ostatním 
při svém povolání, které se 
od ostatních liší. Léčení lidí 
musí být určitým posláním, 
vždy bude a sám to tak vní-
mám. Důležitost lidského 
zdraví nelze zaměnit s ničím 
jiným, je prostě nejdůležitější. 
Ti, kteří to tak nevnímají, to 
pochopí ve chvíli opravdového 

zdravotního problému, a poté 
se jim změní celý život. Navíc 
v chirurgii a ostatních obo-
rech akutní medicíny poško-
zení zdraví nesnese odkladu 
a lékař je nucen problém řešit. 
To s sebou nese i naprostý 
nedostatek času v osobním 
a rodinném životě, služby vy-
mykající se všem zásadám 
přesčasových hodin. S tímto 
u nás musí bojovat naprostá 
většina lékařů – důsledkem 
je pak syndrom vyhoření. 
Bylo by dobré, kdyby mohlo 
být lékařů více.

Jakým způsobem si 

doplňujete aktuální přehled 

a znalosti v oboru chirurgie?

Práce, práce, práce, odbor-
ná literatura, internet, stáže, 

semináře, školicí kurzy, kon-
gresy. Myslím, že v městské 
nemocnici děláme chirurgii 
na nejvyšší možné úrovni 
a nemáme se zač stydět.

Jste členem sociální komise. 

Dá se najít spojitost mezi 

náročnou prací lékaře a 

činností veřejného činitele?

Spojitost je v samotné 
sociální komisi, která orga-
nizuje a posléze zabezpečuje 
péči především o seniory. 
V tom se shoduje medicína 
se sociální sférou. Jinými 
slovy, mladí a zdraví by se 
měli starat o staré a nemocné. 
Bohužel jsme dnes svědky, 
že i naprosto zdraví, mladí 
a především nezodpovědní a 
líní lidé »vysávají« sociální 
dávky, které pak chybí seni-
orům a důchodcům.

S jakými zdravotními 

problémy se v ordinaci 

nejčastěji setkáváte? 

Poradíte čtenářům, jak žít 

zdravěji? 

Tradičně jde o problémy 
zažívacího systému (bolesti 
břicha, zvracení, problémy 

se stolicí, krvácení do zažíva-
cího ústrojí). Takoví lidé jsou 
léčeni buď ambulantně nebo 
pozorováni za hospitalizace 
a v případě nutnosti opero-
váni. Dále jde o úrazy (rány, 
zhmožděniny, podvrtnutí, 
zlomeniny), které chirurg 
denně ambulantně nebo za 
hospitalizace ošetřuje či ope-
ruje.

Obecný návod, jak žít 
zdravěji, znali už naši praro-
diče – dostatečně odpočívat, 
jíst do polosyta, pít do polo-
pita, udržovat zdravý životní 
styl s dostatkem tekutin 
a vitamínů, neholdovat kou-
ření, alkoholu a drogám, 
vyhýbat se adrenalinovým 
sportům. A mít vždy na 
paměti, že po úrazu už to 
nebude nikdy takové jako 
předtím. 

Co vás spolehlivě nabije 

energií?

Rodina, domov, přátelé, 
slušní lidé, dobře odvedená 
práce a úspěšná léčba u paci-
entů.

Děkuji za rozhovor.  (red)

Zastupitelstvo 2010 – 2014: BILANCE PO POLOČASE

Roli přednášejícího si v únoru střihl 
hned dvakrát starosta Petr Vícha. 

Nejprve na radnici debatoval se seni-
ory o rozvoji Bohumína a novinkách ve 
městě. Největší zasedací místnost na 
radnici doslova praskala ve švech. Se-

nioři se zájmem poslouchali a využili 
možnosti zeptat se na to, co je zajímá 
nebo co je naopak trápí. 

O týden později zavítal starosta mezi 
vysokoškoláky na katedru sociální geo-
grafi e a regionálního rozvoje Ostravské 

univerzity. Řeč byla v univerzitní poslu-
chárně nejen o proměnách Bohumína, 
ale také o významu evropských dotací, 
dotovaných úvěrech nebo důležitosti 
dlouhodobého plánování rozvoje města.

 (balu)

Starosta besedoval se seniory i vysokoškoláky

Senioři zaplnili do posledního místečka největší 
zasedací síň na radnici. Foto: Lucie Balcarová
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Na pozemku Faji se opět rodí sportoviště
Příprava skateparku může začít. Město rozhodlo o koupi strategického pozemku
v bývalém sportovním, zejména fotbalovém areálu Faja. Po dohodě s občanským 
sdružením Mládež poslouží k vybudování plácku pro sportovní i kulturní vyžití 
mladých. Město plochu připraví, sdružení se postará o vybavení a provoz.

Na ideálním místě pro vy-
budování skateparku se zain-
teresované strany shodly už 
před časem. Další kroky ale 
komplikovaly majetkové zá-
ležitosti. Zatímco samotný 
stadion Faja městský byl, vy-
tipovaná parcela po někdejší 
nafukovací hale v jeho těsné 
blízkosti ne. Patřila jedné 
z nástupnických firem po 
ŽDB. Po řadě jednání majitele 
s městem se podařilo cenu 
srazit na přijatelných tři sta 
tisíc a zastupitelé tak mohli 
v únoru dát koupi zelenou. 
Teď už nic nebránilo tomu, 
aby začaly práce na rekulti-
vaci léta neudržované plochy.

V první fázi bylo třeba 
vymýtit náletové dřeviny. Ná-
sledovat bude úprava samot-
ného plácku. „Příprava plochy 

proběhne v naší režii. Práce 
budou spočívat v odstranění 
svrchní vrstvy starého asfaltu, 
vyspravení prasklin a položení 
nového koberce,“ ozřejmil mís- 
tostarosta Igor Bruzl. Dodal, 
že součástí úprav bude »elek-
trifikace« území, aby se ve 
skateparku mohly konat třeba 
i menší hudební produkce. 
Do přípravy pozemku město 
vloží zhruba dvě stě tisíc, pak 
bude na tahu občanské sdru-
žení. „Dohodli jsme se, že my 
zajistíme plochu a upravíme ji, 
Mládež se postará o vybavení 
a následný provoz areálu,“ 
dodal Bruzl.

Pokud vše klapne, bude 
Faja i v budoucnu zasvěcena 
sportu. Jen už to nebude ma-
sový fotbal, ale alternativní 
odvětví. Po plácku a umělých 
překážkách by se měli pro-
hánět jezdci na in line brus-
lích, skateboardech nebo 
freestylových kolech.

(tch)

Roky nevyužívaná plocha zarostla divokými křovisky. Prvním krokem 
přípravy území bylo jejich vymýcení.  Foto: Pavel Čempěl

Hala už je v suchu, má kostru i střechu
Vyrostla doslova před 
očima. Multifunkční 
sportovní hala vedle 
aquacentra a Penzionu 
ve věži už má jasné obrysy. 
Dělníci smontovali hlavní 
díly ocelové konstrukce. 
Hala začne sloužit spor-
tovcům letos v září.

Základní skelet 
a  n o s n o u  k o n -
strukci montované 
haly tvoří dvanáct 
obřích ocelových 
rámů. Dělníkům 
s jeřáby stačilo 
pouhých čtrnáct 
dní k tomu, aby 
jednotlivé díly 
smontovali. Poté, 
co nainstalovali 
také střešní plášť, 
dali budoucímu 
sportovišti jasné obrysy.

„Máme za sebou opticky 
nejrychlejší a největší část 
stavby. Další týdny a měsíce 
budou ve znamení méně vidi-
telných a pomalejších prací, 
které jsou ale stejně důležité 

jako hlavní konstrukce,“ 
uvedla Hana Kaspřáková 
z odboru rozvoje a investic. 
Nyní se stavební fi rma věnu-
je opláštění hlavní haly a vy-
zdívání přístavby pro šatny 
a sociální zázemí.

Investorem projektu 
za 48 milionů bez DPH 

je město. Na výstavbu haly, 
která odstartovala loni v říj-
nu, si vzalo 50milionový 
úvěr  s  nízkým úrokem. 
Uvnitř haly budou k dispozi-
ci dvě stejně velká hřiště, 

jedno s polyuretanovým po-
vrchem pro sálové sporty, 
druhé s umělým trávníkem 
pro halový fotbal. Chybět ne-
bude ani tenisový kurt nebo 
sportovní sál pro badminton, 
zumbu či aerobik.

Lukáš KANIA

Konstrukce haly už stojí a je zastřešená. Stavebníci se nyní pustili do 
opláštění a budování přístavby.  Foto: Pavel Čempěl
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Licitace městských bytů připravované
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo 
dveří A243. Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace 
se mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné 
informace naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie Licitace 
bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+2, ul. Žižkova 127, 
číslo bytu 9, kategorie II., 
3. patro. Nízkopodlažní cihlo-
vý dům v centru města vedle 
hudební školy, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 54,40 m2, celková plocha 
bytu 57,30 m2. Prohlídka 6.3. 
v 8.15–8.30 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 10.3. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
806, číslo bytu 2, kategorie 
I., 1. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům v klidné lokalitě 
poblíž parku, bazénu a zimní-
ho stadionu. V bytě je nově 
nainstalováno ústřední vytá-
pění, plastová okna a nově 
vybudována koupelna. Plocha 
pro výpočet nájemného 43,85 
m2, celková plocha bytu 46,60 
m2. Prohlídka 12.3. v 15.15
–15.30 hodin a 13.3. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace se koná 
17.3. v 15.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nádražní 
465, číslo bytu 2, kategorie 
II., 1. patro. Nízká cihlová zá-
stavba, plastová okna, lokální 
vytápění Gamat. Plocha pro 
výpočet nájemného 76,20 m2, 
celková plocha bytu 76,20 m2. 
Prohlídka 10.3. v 14.45–15.00 
hodin a 11.3. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace se koná 17.3. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 12, 
číslo bytu 2, kategorie I., 
1. patro. Nízkopodlažní dům 
s funkcí správce poblíž ne-
mocnice, základní a mateřské 
školy. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 64,30 m2, celková 
plocha bytu 64,30 m2. Pro-
hlídka 10.3. v 15.15–15.30 
hodin a 11.3. v 10.45–11.00 
hodin. Licitace se koná 17.3. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 
1069, číslo bytu 12, kategorie 
I., 2. patro. Dům s funkcí do-
movníka se nachází poblíž 
centra města, obchodů, škol-
ky, školy a odpočinkové zóny. 

Byt je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 48,35 m2, celková plocha 
bytu 51,65 m2. Prohlídka 11.3. 
v 8.45–9.00 hodin a 12.3. 
v 15.30–15.45 hodin. Licitace 
se koná 17.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Vrchlického 
919, číslo bytu 4, kategorie I., 
2. patro. Cihlový nízkopodlaž-
ní dům v klidném prostředí. 
Za domem je prostorný dvůr, 
poblíž se nachází centrum 
města, park a škola. Byt je po 
celkové rekonstrukci včetně 
generální opravy elektroinsta-
lace. Plocha pro výpočet ná-
jemného 50,15 m2, celková 
plocha bytu 52,09 m2. Pro-
hlídka 11.3. v 8.15–8.30 hodin 
a 12.3. v 15.00–15.15 hodin. 
Licitace se koná 17.3. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 1154, 
číslo bytu 60, kategorie I., 13. 
patro. Věžový zateplený dům 
v klidové zóně poblíž centra 
města, mateřské a základní 
školy a supermarketu. V bytě 
se nachází kuchyňská linka 
z roku 2011. Plocha pro výpo-
čet nájemného 47,75 m2, cel-
ková plocha bytu 51,49 m2. 
Prohlídka 10.3. v 15.30–15.45 
hodin a 11.3. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace se koná 17.3. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 
1080, číslo bytu 17, kategorie 
I., 6. patro. Zateplený panelo-
vý dům v centru města za ná-
kupním střediskem Centrum, 
zrekonstruované výtahy, plas-
tová okna. Plocha pro výpočet 
nájemného 57,00 m2, celková 
plocha bytu 57,70 m2. Pro-
hlídka 12.3. v 14.30–14.45 ho-
din a 13.3. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace se koná 17.3. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. tř. Dr. E. 
Beneše 1071, číslo bytu 68, 
kategorie I., 12. patro. Dům 
v centru města. V blízkosti 
vlakové i autobusové nádraží. 
Byt s balkonem. Plocha pro 
výpočet nájemného 67,82 m2, 

celková plocha bytu 70,34 m2. 
Prohlídka 10.3. v 15.00–15.15 
hodin a 11.3. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 17.3. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Čs. armády 
1072, číslo bytu 62, kategorie 
I., 11. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka, poblíž 
nákupního střediska Billa, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,11 m2, 
celková plocha bytu 29,68 m2. 
Prohlídka 17.3. v 14.30–14.45 
hodin a 18.3. v 8.15–8.30 
hodin. Licitace se koná 19.3. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
834, číslo bytu 3, kategorie I., 
2. patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v klidné lokalitě poblíž 
bazénu, zimního stadionu 
a parku. V bytě je zrekonstru-
ovaná koupelna, nově nain-
stalované ústřední topení, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 48,56 m2, 
celková plocha bytu 51,56 m2. 
Prohlídka 17.3. v 15.00–15.15 
hodin a 18.3. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 19.3. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
834, číslo bytu 2, kategorie I., 
1. patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v klidné lokalitě poblíž 
bazénu, zimního stadionu 
a parku. V bytě je zrekonstru-
ovaná koupelna, nově nain-
stalované ústřední topení, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 45,70 m2, 
celková plocha bytu 49,20 m2. 
Prohlídka 17.3. v 15.00–15.15 
hodin a 18.3. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 19.3. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
833, číslo bytu 6, kategorie I., 
3. patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v klidné lokalitě poblíž 
bazénu, zimního stadionu 
a parku. V bytě je zrekonstru-
ovaná koupelna, nově nain-
stalované ústřední topení, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 45,70 m2, 

celková plocha bytu 49,20 m2. 
Prohlídka 17.3. v 15.00–15.15 
hodin a 18.3. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 19.3. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
811, číslo bytu 5, kategorie I., 
3. patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v klidné lokalitě poblíž 
bazénu, zimního stadionu 
a parku. V bytě je zrekonstru-
ovaná koupelna, nově nain-
stalované ústřední topení, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 45,85 m2, 
celková plocha bytu 45,85 m2. 
Prohlídka 17.3. v 15.00–15.15 
hodin a 18.3. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 19.3. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 
718, číslo bytu 7, kategorie 
II., 3. patro. Cihlová zástavba 
poblíž centra města, vlakové-
ho a autobusového nádraží 
a nákupního centra Billa, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 72,31 m2, 
celková plocha bytu 73,35 m2. 
Prohlídka 18.3. v 9.45–10.00 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 24.3. v 15.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvobodite-
lů 1025, číslo bytu 6, katego-
rie I., 2. patro. Nízká zástavba 
poblíž školy, školky, zdravotní-
ho střediska a supermarketu. 
Byt s neprůchozími pokoji, 
pokojem s výklenkem a bal-
kónem. Možnost parkování 
u domu. Plocha pro výpočet 
nájemného 58,70 m2, celková 
plocha bytu 61,89 m2. Pro-
hlídka 18.3. v 8.45–9.00 
hodin a 19.3. v 15.30–15.45 
hodin. Licitace se koná 24.3. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 
355, číslo bytu 1, kategorie I., 
1. patro. Nízká cihlová zástav-
ba v centru města, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 61,68 m2, celková 
plocha bytu 63,57 m2. Pro-
hlídka 17.3. v 15.30–15.45 ho-
din a 18.3. v 9.15–9.30 hodin. 
Licitace se koná 24.3. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Jateční 875, 
číslo bytu 6, kategorie I., 
2. patro. Nízkopodlažní dům 
v klidové zóně poblíž centra 
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Maják městské policie
 ● Dopoledne 6. února si hlíd-

ka v Nádražní ulici všimla 
muže, který v areálu ČD zci-
zoval třímetrové dřevěné ku-
latiny. Stihl jich odcizit šest. 
Muž je musel vrátit na místo 
a vyfasoval blokovou pokutu.

 ● Po poledni stejného dne 
úřadoval v Mírové ulici faleš-
ný pracovník plynárenské 
společnosti. Pod smyšlenou 
záminkou se dostal do bytu, 
kde ukradl prsten z drahého 
kovu. Hlídka podezřelého 
díky popisu zadržela v blíz-
kosti domu a předala jej do 
rukou republikových policistů.

 ● Hlídka vyrazila 14. února 
ráno po oznámení k železniční 
stanici. Z mostu zpozorovala 
muže, kteří se po spatření 
uniforem dali na útěk. Díky 
kamerovému systému se jed-
noho z nich podařilo sledovat 
a dopadnout v Nádražní ulici. 
Ukázalo se, že pachatelé na 
»noční směně« odmontovali 
sedm kovových bočnic z vago-
nův ceně asi sedmdesáti tisíc.

 ● Zlodějskou výpravu absol-
voval 16. února poberta, kte-
rého strážníci zadrželi před 

sběrnou v Lidické 
ulici. Vozík měl plně naložený 
kradenými věcmi. Postupně 
je na dvoukolák nakládal při 
cestě ze Záblatí. Začal u tamní 
sokolovny, kde ukradl grilo-
vací rošty. Pokračoval k re-
stauraci Pod Kaštany, odkud 
sebral stojan na kola. U ma-
teřské školy Bambino přihodil 
na vozík popelnici. Na trase 
pak přibral ještě dva odpadko-
vé koše. Chmaták dostal poku-
tu a pod dohledem strážníka 
musel všechny odcizené věci 
rozvézt zpět na původní místa.

 ● Krádeže kovů pokračovaly. 
20. února zaregistrovala hlíd-
ka tři podezřelé u železnice. 
Na vozík nakládali tři odcize-
né podlahy z vagonů. Den 
nato se další trojice pokoušela 
demontovat kovové oplocení 
ve Sportovní ulici. Později 
přistihli strážníci dva chmatá-
ky v ulici 1. máje. Muž s nezle-
tilým synovcem kradli kovový 
materiál přímo ve sběrně. Po-
slední případ bude mít kvůli 
účasti nezletilého při krádeži 
dohru na sociálním odboru.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

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

v březnu
města, základní a mateřské 
školy, plastová okna. Plocha 
pro výpočet nájemného 50,60 
m2, celková plocha bytu 51,75 
m2 Prohlídka 19.3. v 15.00
–15.15 hodin a 20.3. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace se koná 
24.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Trnková 282, 
číslo bytu 1, kategorie II., 1. 
patro. Nízkopodlažní dům 
v klidové zóně poblíž super-
marketu a základní školy. Byt 
je vytápěn plynovými topidly. 
Plocha pro výpočet nájemného 
86,08 m2, celková plocha bytu 
95,88 m2. Prohlídka 18.3. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace se 
koná 24.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, 
číslo bytu 23, kategorie I., 3. 
patro. Zateplený, v roce 2007 
zrekonstruovaný dům se správ-
covskou a úklidovou službou 
poblíž lesoparku, Kauflandu, 
školy a školky. Parkoviště u do- 
mu. V bytě je velká koupelna 
s vanou a lodžie s výhledem na 
město. Plocha pro výpočet ná-
jemného 64,14 m2, celková plo-
cha bytu 70,37 m2. Prohlídka 
12.3. v 16.00–16.15 hodin 
a 13.3.2013 v 9.15–9.30 hodin. 
Licitace se koná 19.3. v 16.30 
hodin. Licitace se mohou 
zúčastnit pouze zájemci, 
kteří si do 19.3. podají při-
hlášku (majetkový odbor, č. 
dv. B207 – vedlejší budova 
MěÚ).

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, 
číslo bytu 27, kategorie I., 4. 
patro. Zateplený, v roce 2007 
zrekonstruovaný dům se správ-
covskou a úklidovou službou 
poblíž lesoparku, Kauflandu, 
školy a školky. Parkoviště u do-
mu. V bytě je velká koupelna 
s vanou a lodžie s výhledem na 
lesopark. Plocha pro výpočet 
nájemného 64,45 m2, celková 
plocha bytu 70,43 m2. Prohlíd-
ka 12.3. v 16.15–16.30 hodin 
a 13.3.2013 v 9.30–9.45 hodin. 
Licitace se koná 19.3. v 16.45 
hodin. Licitace se mohou 
zúčastnit pouze ti zájemci, 
kteří si do 19.3. podají při-
hlášku (majetkový odbor, č. 
dv. B207 – vedlejší budova 
MěÚ).

 ● Byt 1+3, ul. Alešova 1070, 
číslo bytu 23, kategorie I., 5. 

patro. Dům v centru města s mož-
ností parkování před domem. 
Poblíž domu se nachází vla-
kové a autobusové nádraží. 
V domě jsou nová plastová 
okna, byt s balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 67,15 
m2, celková plocha bytu 69,00 
m2. Prohlídka 19.3. v 15.45
–16.00 hodin a 20.3. v 10.00–
10.15 hodin. Licitace se koná 
26.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
1144, číslo bytu 36, kategorie 
I., 7. patro. Zateplený věžový 
dům s funkcí domovníka, plas-
tová okna. Plocha pro výpočet 
nájemného 67,61 m2, celková 
plocha bytu 69,93 m2. Prohlíd-
ka 17.3. v 16.00–16.15 hodin 
a 18.3. v 10.15–10.30 hodin. 
Licitace se koná 26.3. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, 
číslo bytu 18, kategorie I., 4. 
patro. Věžový dům s plánova-
nou celkovou rekonstrukcí 
včetně zateplení domu v roce 
2015, nová plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
33,05 m2, celková plocha bytu 
33,05 m2. Prohlídka 17.3. v 16.30 
–16.45 hodin a 18.3. v 10.45
–11.00 hodin. Licitace se koná 
26.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul.  Okružní 
1055, číslo bytu 40, kategorie 
I., 9. patro. Zateplený věžový 
dům s plastovými okny se na-
chází v blízkosti školy, školky, 
obchodů a centra města. Byt je 
po celkové rekonstrukci včetně 
generální opravy elektroinstala-
ce a sociálního zařízení. V před- 
síni je komora. Plocha pro 
výpočet nájemného 58,49 m2, 
celková plocha bytu 58,93 m2. 
Prohlídka 18.3. v 8.00–8.15 
hodin a 19.3. v 15.15–15.30 
hodin. Licitace se koná 31.3. 
v 16.45 hodin.

Bližší informace získáte na 
majetkovém odboru ve vedlejší 
budově MěÚ, č. dv. B207, 596 
092 199, e-mail: vachtarcikova. 
lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Návěst zůstane ryze česká
Řidiči, kteří jedou po dálnice ve směru od státní hranice 

s Polskem, mají jedinou šanci odbočit do Bohumína. Sjezd z »déjed-
ničky« se nachází před mostem v Šunychelské ulici, další je pak až 
na pomezí Vrbice a Ostravy.

Odbočku v Šunychlu by mohli využívat také šoféři, kteří chtějí 
přes Bohumín pokračovat opět do Polska, do Chałupek. Od odbočky 
to jsou k hraničnímu mostu ve Starém Bohumíně pouhé tři kilometry. 
Jenže tuto informaci se nedozvědí. Na návěsti je krom Bohumína 
uvedena i Karviná a možná překvapivě Český Těšín, zato sousední 
Chałupki nikoli. Jeho představitelé to zaregistrovali a dotazovali se, 
zde by se s tím dalo něco dělat. Bohumín se ujal role prostředníka 
a oslovil správce magistrály, Ředitelství silnic a dálnic. Odpověď 
však byla zamítavá. Návěst před sjezdem z dálnice se v Bohumíně 
doplňovat nebude. Informace jsou podle ŘSD dostačující.  (red)
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Ze silnice působí záblatský obytný dům standardně. Pohled ze dvora ale prozradí, že i zde je demolice opodstatněná.  Dům v Jeremenkově ulici 96 
byl součástí drátovenského »ghetta«. Dnes už je neobydlený.  Foto: Pavel Čempěl

Zdevastované domy přijdou strhnout

Dotovaná demolice. Bohumín pokračuje v likvidaci 
zdevastovaných objektů, které hyzdí vzhled města. 
Nákladné bourání a odstranění sutin dosud hradil ze 
svého, letos se ale rýsuje možnost podpory. Na demolice 
se totiž vztahují i dotace z projektu využívání 
brownfi elds. Město se o ni uchází.

Brownfi elds (hnědá pole) 
dostala jméno podle toho, 
jak se tato území jeví na le-
teckých snímcích. Jde totiž 
o vysloužilá a opuštěná, pře-
vážně průmyslová území. 
Dotaci je tak možné využít 
na rekultivaci a nové využití 
areálů opuštěných dolů či to-
várem. Vztahuje se ale i na 
asanace vybydlených domů, 
aniž by se na jejich místech 
musely stavět nové, a právě 
toho chce letos Bohumín vy-
užít. Dotace by mohla pokrýt 
až pětaosmdesát procent ná-

kladů na demolice zdevasto-
vaných baráků. Město k to-
muto účelu vytipovalo dva.

Bagry už si mohou brousit 
lžíce na dům číslo 96 v Jere-
menkově ulici. První z býva-
lých mistrovských domů v pud-
lovských drátovnách z roku 
1897 už je delší dobu prázd-
ný. Náklady na zbourání 
domu se odhadují na 800 tisíc. 
Druhý k demolici odsouzený 
barák se nachází v Záblatí 
u zdejší základní školy. Také 
důms adresou Bezručova 
130 jev současnosti neobyd-

lený. Poslední dva nájemníci 
se přestěhovali do Pudlova. 
Odstranění objektu z roku 
1909 vychází předběžně na 
1,2 milionu.

Pokud Bohumín se žádostí 
o dotaci z ROP Moravsko-
slezsko uspěje, demolice by 
mohla proběhnout už na 
podzim.  (tch)

Strážníci si posvítili na světla
Městští strážníci se krom běžných úkolů zaměřují každý měsíc na jednu 
problematickou oblast. Tématicky zaměřenými akcemi mají působit 
preventivně, ale když je to nezbytné, sáhnou muži zákona i po pokutových 
blocích nebo jiném postihu. Únor věnovali zvýšenému dohledu na cyklisty.

Druhý měsíc v roce obvykle nepatří 
k vrcholům cyklistické sezony. Bohu-
míňáci jsou ovšem zvyklí usedat na kola 
celoročně a letošní únor jim navíc výji-
mečně přál. V tuto roční dobu se zato 
dříve stmívá, a tak se strážníci speciálně 
zaměřili na výbavu bicyklů, konkrétně 
svítilen. Jejich kontrolám věnovali dvě 
větší akce 17. a 18. února.

Hlídky nejprve číhaly na (ne)osvětle-
né velocipedisty v Bezručově ulici. 
Zkontrolovali jich osmatřicet a funkční 
svítilny měli na svých strojích všichni. 
Jen ve dvou případech strážníci jezd-

cům doporučili, aby si pořídili výkon-
nější lampy a vyměnili slabounké »blu-
dičky«. Hlídka se pak přesunula na 
Šunychelskou ulici, kde zastavila pět 
cyklistů. K noční výbavě jejich kol ne-
měla žádné výhrady.

Následujícího dne strážníci operovali 
v Drátovenské ulici, kde se zaměřili na 
cyklisty dojíždějící do tamních průmys-
lových podniků. V terénu byly hned dvě 
hlídky a posvítily si na světla téměř pa-
desáti cyklistů. Problém s neosvětleným 
kolem zaznamenaly pouze u jednoho 
z nich.  (tch)

Další akce strážníků: 24. února stavěli hříšníky, 
kteří se motali po silnici, přestože měli k dis-
pozici cyklostezku.    Foto: Pavel Čempěl
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Na přelomu února a března se pracovníci BM servisu  pustili do obnovy 
chodníku v Okružní poblíž bývalého hotelového domu.  

I když teprve začal 
březen, pracovníci 
BM servisu mají napilno. 
Díky mírné zimě se pustili 
do oprav chodníků. 
Po Studentské a Žižkově 
ulici dostává nový povrch 
také stometrový úsek 
v Okružní ulici. 

Oprava chodníku u Fit 
školky přijde městskou kasu 
na 240 tisíc. Dohromady le-
tos radní vyčlenili na opravu 
chodníků čtyři miliony a dal-
ších deset milionů půjde do 
oprav městských komuni-
kací. Celkem tak Bohumín 
investuje díky výraznému 
přebytku, kterým skončilo 
hospodaření loňského roku, 
do oprav komunikací čtrnáct 
milionů. Loni šlo na stejný 
účel 13,2 milionu.

„Je docela možné, že po-
dobně jako v loňském roce 
peníze na opravy ještě navý-
šíme, rozhodne hospodářský 
výsledek. Komunikace a chod-
níky vybíráme po prohlíd-
kách v terénu, na které vyjíž-
díme i několikrát do roka. 
Klíč výběru je jednoduchý, 
přednost dostávají více po-
škozené úseky či frekvento-
vaná a strategická místa 
Bohumína,“ prozradil staros-
ta Petr Vícha.

Navýšení fi nancí na opravy 
chodníků a cest by mohla 
pomoci také letošní mírná 
zima. Prostředky, které měs-
to ušetří na zimní údržbě, se 
totiž vkládají zpět do oprav 
komunikací. Opravy se letos 
dočká celkově jednatřicet 
míst, z toho dvanáct cest
a devatenáct chodníků.

Text a foto: Lucie BALCAROVÁ 

Sníh se nekoná, začaly opravy chodníků

Rekordy sbírá jako na běžícím páse, v aktuálním vydání České knihy 
rekordů jich má už třináct. V příštím výtisku však bude mít o jeden zářez 
více. Další milník překonal všestranný ultramaratonec Karel Ligocki (57) 
v Bohumíně. Na zdejším zimním stadionu urazil 21. února na bruslích 
rovnou stovku kilometrů. Stačilo mu na to necelých pět hodin, do cíle 
dorazil v čase 4:45:08.

Bohumínské kluziště měří po obvodu 
137 metrů. Aby Karel Ligocki dosáhl 
svého, musel jej obkroužit 730krát. 
I když to bylo monotónní, nenudil se. 
„Hecoval jsem se a každou chvíli jsem se 
zasnil. Představil jsem si, že jedu rych-
lobruslařský závod v Soči,“ svěřil se 
v cíli vytrvalec, který svůj výkon absol-

voval během probíhající zimní olympi-
ády. I konečný rekord pak symbolicky 
»věnoval« Martině Sáblíkové.

Po pěti hodinách na ledě byl pan Ka-
rel vyčerpaný, ale šťastný. „Je tu hrozná 
zima, ale zřejmě proto máte v Bohumíně 
tak skvělý led. Jeli jsme jen na »jednu 
rolbu«,“ pochvaloval si Ligicki s vysvět-
lením, že »rolba« znamená úpravu ledu. 
I na chlad nakonec našel během výkonu 
recept. Zahřál se kalíškem slivovice.

Karel Ligocki pracuje jako traťový děl-
ník a nyní žije v Suchdole nad Odrou. 
Do Bohumína ale nezavítal náhodou. 
V regionu má své kořeny, v Dolní Luty-
ni žije jeho bratr, a tak je rekordman 
často k vidění při trénincích na zdejších 
cestách. Průpravu pak zúročuje na vytr-
valeckých tratích. Absolvoval už 199 
klasických maratonů a na kontě má 
i několik stokilometrových ultramara-
tonů. V Řecku dokonce uběhl extrémní 
trať dlouhou 180 kilometrů. Jeho výko-
ny mají často punc výjimečnosti, proto 
je držitelem už třinácti zápisů v České 
knize rekordů. Z těch nejnovějších je 
to ultratriatlon (brusle, in line brusle 
a běh, celkem 126,5 km) za 10:25:49 ho-

Karel Ligocki už absolvoval maratony v jednadva- 
ceti zemích. V roce 2001 přidal k běhu brusle 
a začal trhat rekordy i na ledě. Foto: Pavel Čempěl

Při vytváření bohumínského rekordu dostaly po-
řádně zabrat kotníky, protože bruslař celou dobu 
zatáčel jen na jednu stranu.

Velká zima, skvělý led, čtrnáctý rekord

diny, dvanáctihodinovka na ledě (248,1 
km), ultrapětiboj (brusle, in line brusle, 
kolo, plavání a běh; celkem 86,4 km) za 
7:13:29 hodiny. A protože bohumínský 
výkon na ledě sledovali zástupci Agen-
tury Dobrý den, která zastřešuje repub-
likové rekordy, přibude v dalším kniž-
ním vydání českých nej Karlu Ligoc-
kému čtrnáctý zápis.

Pavel ČEMPĚL
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V rámci údržby veřejné zeleně bylo z bezpečnostních 

a zdravotních důvodů loni v Bohumíně skáceno 62 

vzrostlých stromů. Šlo o dřeviny dožívající, nebezpečné, 

nevzhledné, nehodnotné nebo překážející perspektiv-

nějším stromům v blízkosti. Současně ale zahradníci 

v loňském roce 61 nových stromů a 467 keřů vysadili.  

Většina kácených stromů 
byla krátkověkých. Výjimku 
tvořily dlouhověké lípy, které 
ale v posledních letech sužu-
je invaze jmelí, špatně odolá-
vají větrům a statisticky se 
hned po břízách nejčastěji 
vyvrací. Lípy se loni kácely 
například na křižovatce ČSA 
a Osvoboditelů, v ulici Jana 
Palacha nebo na náměstí Svo-
body ve Starém Bohumíně.

Z kácených listnatých krát-
kověkých dřevin šlo nejvíce 

o dožívající třešně a višně ve 
dvorech (Husova, Jateční), 
vrby napadené dřevokazný-
mi houbami a významnou 
část kácených stromů tvořily 
břízy a jilmy (zejména Rafi -
nérský lesík). Méně počet-
nou skupinou odstraněných 
stromů byly javory (zničený 
vichřicí v Jeremenkově), hlo-
hy (prorostlé jmelím v Revo-
luční),  modř íny (uschlý 
v Okružní), jasany (uschlý 
ve Štefánikově) nebo topoly 
(u garáží v Trnkové). Nejčas-
těji kácenými stromy men-
ších průměrů byly smrky, 
které masivně usychají kvůli 
kůrovcové kalamitě a nevlíd-
nému městském prostředí 
(přirozeně patří do hor). 

Z bezpečnostních důvodů 
muselo být odstraněno 19 
torz dřevin a vývratů. Napří-

klad vichřicí povalený mod-
řín a olše v parku, polámané 
stromy po dubnové sněhové 
kalamitě. O některá kácení 
zase požádali sami občané. 
Kladnému vyřízení předchá-
zelo vyhodnocení funkčního 
a estetického významu stro-
mů. Naopak velké části žá-
dostí lidí o kácení před jejich 
domy jsme po obhlídce nevy-
hověli. Zamítli jsme třeba 
odstranění několika lip za do-
mem ve Štefánikově ulici 

Odstraněné a vysazené stromy 
v Bohumíně
 KÁCENÍ VÝSADBA
2010
běžná údržba 107 372
2011
běžná údržba 45 70
2012
běžná údržba 68 136
izolační zeleň 491 574
2013
běžná údržba 62 61
izolační zeleň 19 3045

Činili se dřevorubci, ale také zahradníci
nebo ohromného jasanu na 
křižovatce Anenské a Staré 
v Záblatí. 

Kácení jednotlivých stro-
mů v rámci běžné údržby 
musí schválit zástupce rady 
města. Při mýcení celé sku-
piny stromů musí byt infor-
mována také komise životní-
ho prostředí. 

Uvolněné plochy po zkáce-
ných dřevinách se opět sna-
žíme doplňovat vhodnou 
výsadbou. Třešně a višně ve 
dvorech nahradily okrasné 
jabloně a hrušně, sakury, ka-
talpy. Ve velkém mizející 
smrky zase odolnější druhy 
jehličnanů, hlavně douglasky.

Kromě běžné údržby se ve 
městě sázely stromy také díky 
dotovanému projektu izolač-
ní zeleně. 1 440 stromů šlo 
loni do země v Tovární v Zá-
blatí, na Dolním poli v Nové 
Vsi a Gliňoči ve Skřečoni, 
1605 stromů na bývalé sklád-
ce v Budovatelské v Záblatí.

Ľubica JAROŇOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Náklady na údržbu veřejné zeleně 

Rok  2006  2007  2008  2009 2010  2011 2012 2013 

V tis. Kč 7.065 7.327 7.951 6.518 8.628 7.993  8.475 8.410

Výsadba a kácení dřevin probíhá v rámci údržby veřejné zeleně. Na tu loni 

město vynaložilo 8,4 milionu. Částka zahrnuje mimo jiné také kosení tráv-

níků a hrabání listí (4,5 milionu), terénní úpravy areálu Faja (466 tisíc) nebo 

udržování laviček a naučných tabulí (265 tisíc). (red)

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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kořeny, 
č ímž si 
v lastně 

stromy podepsaly ortel. Na 
odstranění tří topolů se měs-
to dohodlo s bohumínskou 
jednotkou profesionálních 
hasičů, která disponuje po-

třebnou technikou. Pily se do 
kmenů zakously v polovině 
února. Stejných stromů 
u Kuželny zbývá ještě devět. 
O pomoc s jejich odstraně-
ním se chce město obrátit 
opět na hasiče z povolání i na 
ty dobrovolné.  (tch)

Klavír, fl étna i hlasivky. 
To vše ovládá čtrnáctiletá 
Nela Ziembinská. Žákyně 
osmé třídy Masarykovy 
školy sbírá díky hudebnímu 
nadání i první vavříny. 
Ten nejčerstvější má podo-
bu vítězství v ostravském 
okresním kole soutěže ve 
hře na klavír.

Na klaviatuře Nela pilně 
cvičí už šest let. Začínala 
v bohumínské »zušce«, ale 
její talent záhy odhalil profe-
sor Janáčkovy konzervatoře 
Michal Bárta, který zároveň 
vyučuje na ZUŠ v Ostravě-
Zábřehu, a vzal si ji pod svá 
křídla. A jeho sázka na bohu-
mínskou žákyni se vyplácí. 
V aktuálním ročníku soutěže 
ve hře na klavír Nela nejprve 
zvítězila ve školním kole a poté 
nenašla konkurenci ani v rám-
ci Ostravska. Okresní kolo 
26. února ve své věkové ka-
tegorii s přehledem vyhrála.

Hudební nadání se u Nely 
vyvíjí všemi směry. Hraje na 
fl étnu a také zpívá. Ve zpěvu 
lidových písní bodovala i na 
domovské Masaryčce, kde ve 
školním kole obsadila druhé 
místo. Ve škole také působí 
v pěveckém sboru.

I když hudba hraje v životě 
bohumínské školačky důleži-
tou roli, spektrum jejích zájmů 
u ní zdaleka nekončí. Nela 
tančí, běhá, a když má chvilku, 
tráví čas s dobrou knihou. Na 
teenagerku má překvapivě 
ještě jednu vášeň – s oblibou 
se staví k plotně. Nejen že 
ráda vaří, ale na dobrém jídle 
si také s gustem pochutná. 
To by mohl být »problém« 
v budoucnu. Po základní 
škole by se chtěla ještě inten-
zivněji věnovat hudbě a stu-
dovat na Janáčkově konzer-
vatoři. Když si ale byla mladá 
muzikantka a gurmánka možné 
budoucí působiště omrknout, 
zjistila, že konzervatoř nemá 
školní jídelnu...  (tch)

Nadání nezapře u klavíru ani u plotny

Nela Ziembinská se chce hudbě věnovat i v budoucnu. Foto: Pavel Čempěl

Profesionální hasiči na chvíli odložili hadice a chopili 
se motorových pil. Nezištně pomohli odstranit tři 
přestárlé topoly v sokolském areálu u Kuželny. 
K zemi by později mělo jít i devět zbývajících.

Stromy, které lemují areál 
ze Studentské i Tyršovy ulice, 
jsou více než padesát let sta-
ré. Topoly patří mezi krátko-
věké dřeviny a své už proto 
mají za sebou. Přestárlé kusy 
shazují větve, což je v tomto 
případě, kde se koruny roz-
kládají přímo nad chodní-
kem, mimořádně nebezpečné. 
Před deseti lety proběhl bez-
pečnostní ořez koruny, ale 
bylo to jen dočasné řešení. 
Stromům narostla nová, 
sekundární koruna, jejíž kva-
lita není o nic lepší.

Povolení k pokácení dva-
nácti padesátiletých stromů 
dostali bohumínští sokolové 
už před sedmi lety. Jenže ne-
měli dostatečnou techniku, 
aby mohutné kmeny bezpeč-
ně dostali dolů. Pomoc přišla 
až nyní. Kvůli opravě chod-
níku ve Studentské ulici už 
kácení nešlo odkládat.  

„Bylo zřejmé, že při rekon-
strukci chodníku zasáhnou 
pracovníci i do kořenového 
systému stromů. To má samo-
zřejmě vliv na jejich statiku,“ 
konstatovala Ľu-

bica Jaroňová z odboru ži-
votního prostředí a služeb. 
Chodník začaly nadzvedávat 
a deformovat právě zbytnělé 

Roh Studentské a Tyršovy ulice lemovalo dvanáct 
topolů. Tři už jsou pryč. Kácení mohutných stromů 
se zhostila bohumínská jednotka hasičského 
záchranného sboru.  Foto: Pavel Čempěl

Dny starých topolů už jsou sečteny

stromy podepsaly

konstatovala Ľu-
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Možná přijde i kouzelník...
»Maškary už tancují, společně se radují, princezna i piráti 

u jednoho stolu, úsměv nikdy neztrácí, je jim hezky spolu.« 

V rytmu tance, soutěží i smíchu proběhl maškarní ples 

v DDM, který v úterý 25. února pořádala MŠ Nerudova. 

Velkým překvapením bylo 
pro děti vystoupení kouzelní-
ka, kterého se na jedničku 
zhostil tatínek ze třídy Med-
vídků.  Děti se zatajeným 

dechem sledovaly všechna 
kouzla a nakonec jim pan 
kouzelník ještě vyčaroval 
plnou krabici bonbónů. Na 
karneval jsme pozvali také 
děti ze stacionáře Salome 
a společně jsme si užili spous-
tu legrace. Na památku se 
všechny děti vyfotily.

V duchu karnevalového 
veselí probíhal i zbytek dne. 
Děti ve školce malovaly, vyrá-
běly masky a další výrobky 
spojené s masopustem.

Děkujeme DDM Fontána 
a panu Mihálovi za spolupráci.

Vilma VALENTOVÁ, 
Miroslava ABSOLONOVÁ

Foto: Romana Hofmanová

České i polské děti se nejprve 
dozvěděly něco o vrbovém 
proutí. Kde roste, kdy a jak se 
stříhá a jakým způsobem se 
z něj dají uplést různé výrobky. 
To si po ukázce zkušeného 
košíkáře mohli předškoláci 
sami vyzkoušet. Aby se na 

všechny dostalo, děti 
se rozdělily do sku-

pin. Jedna se vrhla 
na proutí, druhá si 
šla zaskotačit do 

tělocvičny, na třetí čekala pohádka. I v té 
hrál důležitou roli košík, konkrétně ten 
v rukou Červené Karkulky.

Společná akce slezských dětí z obou 
stran hranice proběhla už poněkolikáté. 
Projekt seznamování předškoláčků 
s lidovými řemesly se zrodil v polských 
Krzyżanowicích. Ke spolupráci přizvaly 
právě Fit školku. Dvě setkání proběhla 
v Bohumíně, další v Polsku. Tam se děti 
chystají zase za měsíc. Průvodci je za-
vedou do starého mlýna a seznámí je 
s výrobou mouky.  (erh)

Akce se zúčastnily čtyři desítky dětí z obou stran hranice. Společně si osahaly stará řemesla, 
zadováděly v tělocvičně a vyslechly pohádku.  Foto: Pavel Čempěl

Pletený košík
pro Karkulku
Ve Fit školce opět ožila stará řemesla. 
V lednu se děti seznámily se základy 
hrnčířství, nyní přišlo na řadu pletení 
z proutí. V pátek 28. února přijelo do 
mateřinky v Okružní ulici pětadvacet 
předškoláků z Polska s učitelkami 
i mistrem košíkářem.
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Taneční soubor Kates slavil čtvrtstoletí existence. A narozeninová párty se 
samozřejmě nesla v tanečním duchu. Soubor se na prknech kina představil 
28. února a symbolicky uvedl osmadvacet choreografi í.

Katesáci odtančili dvě představení, do-
polední pro školy, odpolední pro veřej-
nost. Během dvou a půl hodiny divákům 
servírovali choreografi e show dance, jazz 
dance a modernu. Mezi vystoupeními se 
rozdávaly narozeninové dárky a prostor 
dostali také hosté. Objevila se mezi nimi 
i bývalá ředitelka domu dětí a zakladatelka 
Katesu Iveta Chalupová.

Zlatý hřeb si soubor připravil na závěr 
představení. Na pódium napochodovalo 
třináct rodičů malých tanečníků a vystřih- 
lo si číslo z Pomády. „Bylo to překvapení 
pro naše dětské svěřence i diváky v sále. 
Do poslední chvíle jsme to drželi pod po-
kličkou,“ řekla šibalsky vedoucí souboru 
Lýdie Balcárková. Rodiče ve věku pětatři- 
cet plus se tajně scházeli od října a tréno-
vali. Nikdo z nich dříve na pódiu nestál 
a vystoupení před nabitým sálem bylo 
pro všechny velkou premiérou. I přes po-
čáteční nervozitu si to užili a už plánují, 
že se pustí do nácviku dalších čísel. (erh)

Kalous ušatý (Asio otus)
Příroda Bohumínska – ptáci (133)

Kalous ušatý je po puštíku obecném naší druhou 
nejhojnější sovou. Je stálým druhem, ale část populace 
je přelétavá nebo tažná. Od září do března se hlavně 
v nížinách sdružuje do skupin až 20–30 jedinců.

Kalous ušatý hnízdí v le-
sích nebo remízcích nížin 
a pahorkatin, v horách je 
vzácný. Tato sova hnízdí pře-
devším ve starých hnízdech 
krkavcovitých ptáků. V Bo-
humíně hnízdí kalous ušatý 
v městském parku. V letoš-
ním únoru se jeho houkání 
ozývá po setmění i na sídlišti 
uprostřed města. Nevadí mu 

přitom automobilový provoz 
rušné ulice ani procházející 
lidé. Samec na sebe během 
toku upozorňuje tím, že při 
vzdušných hrách tluče pod 
tělem křídly o sebe. Druh se 
živí lovem hlodavců a jiných 
menších savců, někdy také 
ptáků, obojživelníků nebo 
hmyzu.

Jiří ŠUHAJ
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Jarní úklid břehů 

Kališova jezera
Komise pro městskou část 

Šunychl organizuje v sobotu 
5. dubna úklid břehů Kališova 
jezera. Sraz dobrovolníků je 
v 9 hodin na dvou stanovištích, 
u loděnice v Šunychlu nebo 
v areálu štěrkovny ve Starém 
Bohumíně. Se zakončením se 
počítá u bunkru v Šunychlu. 
S sebou dobrou náladu a pra-
covní elán. Organizátoři zajistí 
pytle na ukládání smetí a je-
jich odvoz do sběrného dvora. 
V případě mimořádně nepří-
znivého počasí akce proběhne 
v náhradním termínu.  (red)

Děti zatančily rodičům, rodiče dětem

Tanečníci nezapomněli ani na nápadité kostýmy. Děti se 
třeba představily v rolích Šmoulů. Foto: Pavel Čempěl
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Žáci Benešovky pomohli své učitelce k titulu
Květuše Mlynkecová (59) z Bohumína je nejoblíbenější učitelkou v kraji. Zvítězila 
v regionálním kole republikové kantorské ankety a získala titul Moravskoslezský 
Ámos 2014. Do soutěže svou učitelku přihlásili žáci její třídy 5. B z Benešovy školy. 

Poslední regionální kolo 
21. ročníku ankety o nejoblí-
benějšího učitele ČR Zlatý 
Ámos 2014 se konalo 17. 
února v Ostravě-Vítkovicích. 
Bojovalo v něm celkem jede-
náct týmů (nominovaní kan-
toři se svými žáky). Dva byly 
z Olomouckého, zbytek z Mo-
ravskoslezského kraje. Zví-
tězila bohumínská Květuše 
Mlynkecová a spolu s ní po-
stupují do dalších bojů ještě 
tři severomoravští učitelé 
– Ivanka Hájková z Prostějova, 
Pavlína Placzková z Českého 
Těšína a Eva Staňková ze 
Zábřehu na Moravě.

„Děti musely svou nomina-
ci osobně obhajovat před po-
rotou a jsem nadšená, jak se 
toho mé žačky chopily. Touho 
cestou jim velmi děkuji, byl to 
pro mě krásný zážitek,“ uvedla 

Květuše Mlynkecová. Dodala, 
že má skvělou třídu. „Na dě-
tech vidím, že má práce má 
smysl,“ svěřila se dlouholetá 

učitelka Benešovky, kde patří 
k nejoblíbenějším a respek-
tovaným kantorům mezi 
žáky i kolegy. 

Květuše Mlynkecová učí 37 
let. Kromě školství je úzce 
spjata s občanským sdruže-
ním Maryška, které spoluza-
kládala. „Je to hlavně naše 
výborná kamarádka, úspěch 
v anketě jsme jí moc přáli 
a radujeme se spolu s ní,“ 
sdělila pocity předsedkyně 
Maryšky Kamila Smigová. 

Zmínění čtyři postupující 
ze severní Moravy a dalších 
dvanáct semifi nalistů z ostat-
ních regionálních kol se se-
jdou 6. března v Praze. Ten-
tokrát bez doprovodu svých 
žáků a studentů. Ale bez jejich 
spolupráce se ani v semifi nále 
neobejdou. Úkolem žáků totiž 
je, aby své oblíbené pedagogy 
vybavili třemi věcmi, které 
dokumentují jejich vzájemný 
vztah. Ze šestnácti semifi na-
listů pak postoupí šestice 
nejlepších do fi nále, které se 
uskuteční rovněž v Praze na 
Den učitelů 28. března.

Lukáš KANIA

Korunovaná učitelka Květuše Mlynkecová se svými žačkami, které jí 
k regionálnímu titulu pomohly.  Foto: www.zlatyamos.cz

»Léčitel stromů« hatí práci zahradníků
Zahradníky, kteří se starají o městskou zeleň, dlouhodobě trápí barbaři, úmyslně 
devastující stromy a keře. Teď se ale na scéně objevil jejich pravý opak – samozvaný 
ochránce stromů. Bohužel jeho snaha dát fl oře »svobodu« přidělává zahradníkům 
podobné starosti jako zmínění vandalové.

Jakýsi aktivista si vzal do hlavy, že by ve 
městě vysazené stromy měly růst tak jako 
v divoké přírodě. Proto se zaměřil na dřevěné 
»trojnožky«, které se při nové výsadbě pou-
žívají. „Neznámý fantom ve velkém odřezává 
popruhy, kterými se mladé stromky k troj-
nožce upevňují,“ posteskla si Ľubica Jaroňová 
z odboru životního prostředí a služeb. Údajný 
ekolog se podle ní zřejmě domnívá, že úvazy 
kmen stromu škrtí a brání mu v růstu. Chce 
jim proto dát »svobodu«. Služba, kterou dřevi-
nám dělá, je však spíše medvědí. „Vysazené 
stromy potřebují čas, aby se správně zakořenily. 
Bez opory je může silnější poryv větru vyvrátit,“ 
vysvětlila. Po odřezání popruhů navíc hrozí, že 
se budou kmeny o dřevěná »lešení« otloukat.

Trojnožky zahradníci umisťují k novým 
stromům nejen proto, aby držely jejich stabi-
litu, ale když se v okolí kosí tráva, chrání 
kmen před nechtěným nárazem sekačky. 
Ľubica Jaroňová také ubezpečila, že popruhy 
stromy skutečně neškrtí. Uchycení navíc 
správci veřejné zeleně pravidelně kontrolují. 
Pokud tedy chce neznámý aktivista dřevinám 
opravdu prospět, neměl by odborníkům 
fušovat do řemesla. A když »fantoma« při 
případném dalším odřezávání popruhů spatří 
svědci, ať přivolají strážníky na čísle 156.  (tch) Foto: Pavel Čempěl

KRÁTCE

Zápis do školky 

v Tovární
Soukromá Mateřská škola 

Tovární v Záblatí pořádá ve 
dnech 17., 18. a 19. března od 
9 do 15 hodin zápis dětí na 
školní rok 2014/15. Školka 
nabízí příjemné prostředí, 
velkou zahradu s různými 
atrakcemi, možnost rozvíjení 
talentu dětí v kroužcích, kva-
litní logopedickou péči. Po-
drobnější informace získáte 
na telefonu 558 848 028, 
604 744 033 nebo e-mail: 
mstovarni@seznam.cz.

(red)

Poděkování 
pohřební službě

Děkujeme Ivetě Bala-
rinové za profesionální 
a hluboce lidský přístup 
při zajištění posledního 
rozloučení s naší milova-
nou Jarmilou Drobko-
vou.

Zarmoucená rodina
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Loni se ve městě strhla vášnivá diskuse o tom, zda 
přemístit památník z náměstí ve Starém Bohumíně na 
tamní hřbitov. Návrh nakonec neprošel, ačkoli se 
podobné stěhování už v minulosti uskutečnilo. Na 
hřbitově v Novém Bohumíně se dnes tyčí monument, 
který byl původně jednou z dominant parku.

Originální podobu památ-
níku zachycuje historická po-
hlednice z počátku minulého 
století. Autoři dílo v roce 
1908 věnovali císaři Františ-
ku Josefovi k 60. výročí jeho 
panování. Monument umís-
tili do centrální části měst-
ského parku. Moc dlouho, 
z historického pohledu, se 
tam ale neohřál. Po pádu 
monarchie postupně mizela 
jedna připomínka císařství za 
druhou a ušetřen nebyl ani 
památník. Představitelé měs-

ta za první republiky ale 
usoudili, že by ho byla škoda 
zlikvidovat jako celek. Jen 
mu bylo třeba vtisknou no-
vou podobu. Všechny nápisy 
a insignie odkazující na 
Františka Josefa musely 
pryč. Sochaři a kameníci mo-
nument na konci 20. let 
přetvořili na památník pad-
lým v I. světové válce, který 
se posléze přestěhoval na 
blízký hřbitov.

Místo po císařském památ-
níku v parku ale nezůstalo 

Bohumín na dobových pohlednicích (20)

Na tomto místě v parku, poblíž dnešních tenisových kurtů, bylo v minulosti rušno. Nejprve tady stál monument 
císařský, pak první i druhý památník zakladatele esperanta Ludvíka Lazara Zamenhofa.  Foto: Pavel Čempěl

dlouho prázdné. V roce 1934 
tady nechal místní spolek 
esperantistů vztyčit památ-
ník k uctění zakladatele 
mezinárodního jazyka L. L. 

Zamenhofa. Jenže i osud této 
žulové desky je více než za-
motaný. „Pomník se před 
válkou ztratil a nebyl k nale-
zení. Bohumínští esperantisté 
proto nechali po osvobození 
vyrobit nový a v roce 1947 ho 
na stejném místě odhalili,“ 
vysvětlil amatérský historik 
Eduard Beneš. Zápletka však 
pokračovala. Dva roky poté 
se náhodou při výkopových 
pracích na zahradě u jedno-
ho rodinného domu našel 
původní, před nacisty ukrytý 
Zamenhofův pomník. Bohu-
mín tak měl v tu chvíli dva. 
O nadbytečnou původní desku 
projevili zájem esperantisté 
z Ostravy. V roce 1952 ji 
umístili do Rottrova sadu 
v Ostravě-Zábřehu, kde má 
své místo dodnes.

(tch)

Ve výloze řeznictví na rohu Masarykovy a Studentské ulice jsme objevili 
poněkud drsný návod, jak zatočit se zloději kovů. Metoda známá už ze stře-
dověku se dodnes praktikuje v některých zemích islámu. Zlodějům tam 
sekají nejen prsty, ale ruce, protože podle zákona šaría platí »Když ruka 
krade, musí být zkrácena«. V bohumínském řeznictví nabízí kolektiv pro-
dejny chmatákovi takříkajíc samobslužné řešení.  Foto: Jaromír Hrbáč

Není sleva jako sleva a kauf jako kauf
Letáky jsou všudypřítomné. Přeplněné poštovní schránky 
sice lezou lidem na nervy, ale jen málokdo ignoruje vábničky 
zlevněného zboží. V den zahájení akcí bývá u kasy narváno.

Letáky mohou zákazníky 
i překvapit. Některé obchodní 
řetězce totiž slevy neurčují 
centrálně, ale šijí je na míru 
pro jednotlivá města. Nedáv-
no se o tom přesvědčili zákaz-
níci bohumínského Kaufl an-
du, který distribuuje letáky 
nejen ve městě ale i v okolích 
obcích. Jejich obyvatelé celé 
roky nakupovali v Bohumíně 
za částky, které si vyhlédli v le- 
táku. Poslední dobou nacháze-
li v regálech cenovky se zcela 
jinými údaji. Vysvětlení? Na-
příklad v Dolní Lutyni přestal 
Kaufland roznášet letáky bo-

humínské prodejny ale nově 
otevřené orlovské. Lidé, kteří 
ale zůstali věrni Bohumínu, 
byli zmateni. Zdejší ceny jsou 
vyšší než ty orlovské. O koru-
nu, o dvě, někdy i o více. 

„Ceny ovlivňuje konkurenční 
prostředí. Ve městech, kde je 
větší síť prodejen jiných řetěz-
ců, musíme ceny přizpůsobit,“ 
vysvětlil mluvčí Kauflandu 
Michael Šperl. Laicky řečeno, 
ve městech, kde je supermar-
ketů jako hub, tlačí obchod-
níci ceny v rámci akcí níže. 
Zkrátka není sleva jako sleva 
a kauf jako kauf. (tch)
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Středoškolský silový čtyřboj
V tělocvičně Střední školy techniky a služeb Karviná 
(SŠTaS) se 13. února konalo okresní kolo soutěže 
středních škol v silovém čtyřboji. Bohumín reprezento-
vala dvě družstva Gymnázia Františka Živného. 

Osm závodníků bohumín-
ského gymnázia bojovalo ve 
čtyřech disciplínách – tlaku 
s činkou vleže, přítazích na 
hrazdě neboli shybech, vzno-
sech na hrazdě a trojskoku 
snožném. Tým »A«, obhájce 
loňského titulu mistra re-
publiky ve složení Plhoň, Zá-
lešák, Strzelec a Žáček, však 
v okresním kole obsadil »až« 
druhé místo. I toto umístění 
ale družstvo posílá vstříc dal-
ším bojům v kole krajském.

První místo suverénně zís-
kali reprezentanti z pořada-
telské školy SŠTaS. Před Bo-
humínem vybojovali náskok 
téměř sta bodů a ukázali, že 
to po loňském 4. místu na 
mistrovství republiky myslí 
s útokem na zlato vážně.

Reprezentanti bohumín-
ského týmu »B« obsadili so-
lidní 5. místo. Všichni čtyři 
mladí závodníci mají naděj-
né vyhlídky působit v dalších 

sezónách v elitním mužstvu 
»A«. Nutno podotknout, že 

v součtu bohumínští gymna-
zisté zcela ovládli disciplínu 
tlak vleže neboli bench press.

Všem našim závodníkům 
gratulujeme a přejeme úspěch 
v krajském kole.

Radim GRZYBEK

Celý kaňon je famózním, fascinujícím 
dílem přírody. Člověk jen nevěřícně 
kouká vysoko nad sebe, do neustále se 
měnících přírodních skalních kulis. Po 
dvou a půl hodinách pochodu slyšíme 
hukot moře a jsme na nevelké pláži na 

konci kaňonu. Tady jsou už stovky 
turistů a u východu z kaňonu i službu 
konající pán. Kontroluje naše plavenky 
a říká, abychom o půl čtvrté byli na ma-
lém skalnatém ostrůvku, který je spojen 
s pevninou kamenným mostem. Tady 
zřejmě přirážejí čluny pro pasažéry. 
Máme více než hodinu času a se vrháme 
zchladit do moře, které je pěkně roz-
bouřené a třímetrové vlny si pohrávají 
s lidmi jako s míčem.

Koukáme na nástupní ostrůvek, který 
je stále plný lidí. Občas k němu přirazí 
nějaký menší člun a pár osob naloží. 
Zřejmě jsou to čluny místních podnika-

telů, kteří si převozem turistů z této plá-
že takto přivydělávají. Člověk ale musí 
mít štěstí, aby se mu podařilo takový 
člun ulovit.

O půl čtvrté přijíždí náš člun, dnes 
předposlední plavba, a na nástupním 
ostrůvku se tísní snad stovka zájemců. 
Odhadujeme kapacitu člunu tak na dal-
ších 25 osob. Vašek se vrhá vpřed s naši-
mi lístky, ale slečna, organizující naloďo-
vání, o nás zřejmě ví, protože už vy- 
volává, kde je jedenáctičlenná skupina. 
Jsme poslední, koho pouští do člunu. 
Ostatní zatím mají smůlu. Plujeme po-
dél skalních stěn nazývaných Los Gi-
gantos až do přístavu Puerto Santiago. 
Tady Pepa, Vašek a Víťa nasedají do 
taxíku a nechávají se dovézt k našim 
autům. Odpoledne je v údolí Mascy ješ-
tě větší provoz, a tak se jízda opět změ-
nila v popojíždění a kličkování. Mnoho 
řidičů z celého světa, kteří si zde půjčují 
auta, bohužel takové úzké, klikaté silnice 
s velkým provozem nezvládají. Ale pro-
bíjíme se až do přístavu Puerto Santiago, 
nakládáme zbytek výpravy a opět okolo 
celého ostrova se vracíme do našeho 
hotelu.
 (Pokračování příště)

Tenerife 2013
10. část10. část

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

Pláže na Tenerife s černým pískem, který vznikl 
rozvolněním sopečné lávy. Foto: Orcus Bohumín

Další šedesátník 
na hřišti Slovanu 
Na konci února se ve zdraví 
a skvělé kondici dožil význam-
ného životního jubilea jeden 
z nejpoctivějších fotbalistů 
mužstva starých pánů FK Slo-
van Záblatí. Kulaté šedesátiny 
oslavil nohejbalista, hokejista, 
tenista, jachtař, lyžař, country 
kytarista a výborný kamarád, 
věčně mladý Milan Bužek. 
Spoluhráči i vedení klubu mu 
přejí hlavně pevné zdraví 
a neutuchající chuť do nových 
sportovních disciplín.  (ise)

Výprava čtyřbojařů bohumínského gymnázia. Nahoře obhájci loňského 
republikového titulu (uprostřed trenér Jakub Staniek), dole mládežnický 
tým »B«.  Foto: Gymnázium Fr. Živného
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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: 
ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ: Staré ptáky na plevy nechytíš.

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

REALITY
● 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.
● Prodám byt v os. vl. 

1+1.  Lux rekonstrukce 
v Karviné 8. Dohoda, nutno 
vidět.  732 525 304.
● Prodám 2+1 do os. vl. 

Nízká zástavba, centrum Bo-
humína. Možno i s garáží. 
Dohodou.  773 782 785.
● Nabízím dlouhodobý 

pronájem garáže v Čás-
lavské ulici – vedle Střediska 
zdravotnických služeb (poli-
klinika). Cena dohodou.   
605 521 531.
●  Prodám zahradu 

s chatkou v Nové Vsi, 341 m2. 
Skleník, krb, pumpa, přípojka 
vody a elektro. Cena 310 000. 
RK ne.  605 930 730. 
● Pronajmu garáž v To-

vární v Záblatí, sam. stojící. 
Cena dohodou.  731 510 537.

RŮZNÉ
● Prodej medu z Jese-

níků a včelařských potřeb 
v obchůdku U Luďky ve 
Skřečoni.  776 684 719.

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.

INZERCEINZERCE

Prodej palivového dřeva
špalky 30 cm  690,- Kč / 1prms
štípaný 850,- Kč / 1prms

špalky 1050,- Kč/ 1prms
štípaný 1100,- Kč/ 1prms

Prodej cca 8 kg pytlíků třísek za 39,- Kč/ks
Při objednávce nad 3 prm 

1 ks pytlíku třísek ZDARMA.
Doprava zajištěna AVIE – 200,- Kč

Smrk špalky 650,- Kč / 1prms 
(do vyprodání zásob)

S
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R
K
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725 987 422 



Magické kruhy na plátně
Další zajímavou výstavu uvádí v březnu ve svých 
prostorách občanské sdružení Přátel bohumínské 
historie. V městském domě U Rytíře na náměstí 
ve Starém Bohumíně představí malované mandaly 
slovenské malířky Nasti Janyové z Dolného Kubína.

K vidění budou originální 
mandaly inspirované princi-
pem zlatého řezu a čínskou 
filozofií Ba-gua. „Slovenská 
malířka se v minulosti zú-
častnila výtvarného plenéru 
v rámci bohumínského festi-
valu Léto-kruhy a ráda se 
k nám vrací. Těší nás, že ji 
a její práci můžeme ve Sta-
rém Bohumíně uvítat,“ říká 
Zbyněk Krůl ze sdružení Přá-
tel bohumínské historie.

Výstava bude v domě U Ry- 
tíře k vidění od 4. března do 
29. dubna. Do výstavních 
prostor můžou návštěvníci 
zavítat vždy v úterý a v pátek 
od 15 do 17 hodin v březnu 
a od 15 do 18 hodin v dubnu.

Mandala znamená kruh 
nebo magický kruh. V nejšir-
ším smyslu jsou mandaly 
diagramy, které ukazují, jak 
se chaos stává harmonickou 
formou. (luk)

Své »ano« 
si řekli: 
Jakub Jureček a Veronika 
Partschová, oba z Bohumína

Tancem kolem světa
Soubor Radost & Impuls 

připravil velkolepou taneční 
show »Cesta kolem světa«. 
Diváci se mohou těšit na tři-
cet nových choreografií, od 
baby baletu až po držitele mi-
strovských titulů. Tanečníci 
absolvují tři představení, 8. 
března v 17 hodin a 9. března 
ve 14 a 17 hodin v sále kina.

INZERCEPOZVÁNKA
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Odešel tiše, jak osud si to přál, 
v našich vzpomínkách 

však zůstává dál.

1. března 
jsme vzpomněli 
18. výročí úmrtí 
našeho tatínka 

a tchána, 

pana Rudolfa POKLADNÍKA.


S láskou a úctou vzpomíná 
syn Ruda s manželkou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

28. února jsme 
vzpomněli nedožité 

100. narozeniny 
našeho tatínka, 

dědečka a pradědečka,

pana Josefa 
MACURY

z Dolní Lutyně.
S láskou vzpomínají 

dcera Alena s manželem 
a vnučka Jana s rodinou.

Milovala svou rodinu, 
chtěla ještě žít, přišla nemoc zlá 

a musela odejít.

10. března 
vzpomeneme 
nedožité 80. 

narozeniny naší 
milované manželky, 
maminky, babičky 

a prababičky, 

paní Anny WANKEOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají 
manžel Rudolf, dcera Jana, 

vnučka Lenka
a pravnoučci Vítek a Klárka.

Kdo vás znal, ten si vzpomene, 
kdo vás měl rád, nikdy nezapomene.

7. března uplyne 
18 let od úmrtí 

pana 
Petra HÖRINGA.


A zároveň 25. června 

uplynou 4 roky od úmrtí 
jeho maminky, 

paní 
Heleny ČEČETKOVÉ.


S úctou a láskou vzpomíná 

manželka a snacha.

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

Láska však smrtí nekončí, 
v srdci tě máme 

a navždy budeme mít..

10. března 
vzpomeneme 

2. smutné výročí 
úmrtí 

pana Josefa GOSPOŠE.


S láskou a úctou vzpomínají manželka 
a syn s rodinou.

VZPOMÍNKY

Ruku ti už nepodáme, 
abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme 
a budeme vzpomínat.

5. března by se dožil 
75 let náš milovaný 
manžel a tatínek,

pan Adolf 
PLAČEK.

Zároveň 19. května vzpomeneme 
3. smutné výročí jeho úmrtí.
S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Jarmila, 
dcera Jana a syn Radim.

9. března 
si připomeneme 
5. výročí úmrtí 

pana Lubomíra 
PAWLIKA

a zároveň 23. března 
jeho nedožitých 

58 let.


Stále s láskou vzpomínají 

manželka Jana se synem Tomášem.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, 

ten nikdy nezapomene.

13. března 
si připomeneme 
5 . výročí úmrtí 

paní Boženy 
POLANECKÉ.


S láskou a úctou vzpomínají 

synové Jiří a Milan 
s rodinami.

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

4. března jsme 
vzpomněli 1. smutné 

výročí úmrtí 

pana Antonína 
JANÍKA

ze Starého Bohumína.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Krista, 
syn Petr s manželkou, syn Jan, 

vnoučata Petra a Martin.

Kdo v srdci žije, neumírá.

8. března 
uplynuly 2 roky 

od úmrtí 
mého manžela,

pana 
Miroslava 

KWASNICY 
ze Skřečoně.


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Jarmila.

13. března 
by se dožil 

100 let

pan Vilém
SOSNA 
z Pudlova.


S láskou vzpomínají 

dcery Marta, Marie a syn Petr 
s rodinami.
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BLAHOPŘÁNÍ

Životní jubileum 
85 let oslaví 

8. března naše milá 

paní Blaženka 
KLICHOVÁ.

Do dalších let 
vše nejlepší, 

hodně zdraví, štěstí 
a rodinné pohody přeje přítel Bohumil, 

dcera Mirka s manželem Karlem, 
rodiny Zacharova a Taškova.

9. března oslaví 
krásné životní 

jubileum 80 let naše 
maminka, babička,

paní Hilda 
PETREKOVÁ

ze Starého Bohumína.


Hodně zdraví, štěstí, pohody a životního 

elánu do dalších let ze srdce přeje 
dcera Renáta s rodinou 

a synové Olin a Jenda s rodinami.

23. března oslaví 
své narozeniny 

paní Jiřina 
KOŠTOVÁ
z Bohumína.

Přejeme jí stále 
spoustu energie, 
zdraví a pohody.

Dcera s manželem, syn s partnerkou, 
vnoučata Jirka, Pavlínka, Vítek 

a Robinek a přátelé z Blatné ulice.

Kdyby se tak dal vrátit čas, 
pohladit tě dlaní 

a slyšet zase tvůj hlas.

16. března
si připomeneme 

nedožité 
70. narozeniny 

pana Edvina 
LORENCE.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka, 
děti a vnuci. 

Kdo v srdci žije, neumírá...

19. března 
tomu bude již 9 let, 

kdy nás opustil 
manžel, strýc 

a dědeček, 

pan Jiří 
SUCHORA.


Zároveň 11. dubna vzpomeneme 

jeho nedožité 75. narozeniny.

Vzpomíná manželka s rodinou.

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

ten nikdy nezapomene.

20. března 
vzpomeneme 

3. smutné výročí 
úmrtí milovaného 
manžela, tatínka, 
tchána, dědečka, 
švagra a strýce 

pana Mgr. Mendise TACHIRA.

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka Věra, dcera Petra 

a syn Kamil s rodinami.
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Slevová karta pro seniory
Investice jednorázová, slevy po celý rok. Lidé, kterým je nad pětapadesát, 

mohou výrazně ušetřit díky projektu Senior slevenka. Představuje komplexní 

systém slev a výhod ze všech oblastí života. Od zdravotnictví, kultury, přes 

hotely, stravování až po sport. Kartu lze nové zakoupit také v infocentru 

bohumínské radnice.

Projekt připravila a zastřešuje Krajská 
Rada seniorů Moravskoslezského kraje. 
Držitelé karty i poskytovatelé slev ale 
mohou být z celé republiky. Podnikatelů 
a fi rem, kteří nabízejí majitelům karet 
výhody, je už zhruba tři sta padesát 
a stále přibývají další. Jejich databázi 
najdou zájemci na stránkách www.
seniorslevenka.cz. 

Slevenka je zajímavá 
pro obě strany. Starším 
lidem přináší vítané 
úspory, poskytovatelé 
slev zase získají novou 
klientelu. Karta platí 
do konce letošního 
roku a stojí sto korun. 
D r ž i t e l é  p růk a z u 
ZTP/P ji pořídí za pou-
hých třicet korun. Na 
severní  Moravě  je 
k mání na jednatřiceti 

kontaktních místech, v Bohumíně jsou 
hned čtyři. Vyjma zmíněného infocentra 
radnice lze kartu pořídit v Klubu senio-
rů Bohumín v Okružní ulici, Wellness 
pedikúře Papiorková v Šunychelské ulici 
a Kosmetickém salónu Renata Le Syová 
na náměstí ve Starém Bohumíně.

(erh)
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ARABSKÁ MOUDROST POMŮCKA: LÁJ, RAVACHOL, SATA, TARANY.

Požární bezpečnost 
na bálech

Na plesech se sejde velké množství 
lidí na jednom místě. Je proto nutné 
dbát na zvýšenou požární bezpečnost.
Akce tohoto druhu se mohou konat 
pouze ve stavbách, které byly pro pořá-
dání plesů a podobných akcí zkolaudo-
vány. Počet osob stanovených projekto-
vou dokumentací pak nesmí být v době 
konání plesu překročen.

V průběhu akce jsou organizátoři po-
vinni zabezpečit dostatek únikových 
východů, které musí být označené, vol-
né a použitelné. Nelze tolerovat uzam-
čení únikového východu s tím, že klíč je 
u obsluhy. Je také třeba mít dostatek 
provozuschopných hasebních prostřed-
ků, proškolené pořadatele a preventivní 
požární hlídku. Často se stává, že pořa-
datel nevhodně vyzdobí sál, zejména 
hořlavými materiály zavěšenými pod 
stropem. Ty pak mohou v případě zapá-
lení odkapávat nebo přímo hořící odpa-
dávat. Je proto zakázáno jimi dekorovat 
podhledy únikových cest a na stropě 
nad shromažďovacím prostorem nesmí 
krepový papír a podobné ozdoby zabí-
rat více než třicet procent plochy.

Odbor prevence HZS MS kraje
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 7. DO 25.3.

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 21.3. v 9-16 hodin a 22.3. 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.

PRO MAMINKY S DĚTMI
 ● 13.3. v 9.30 hodin PŘÍRODOPIS V CYLINDRU. 

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

DIVADLO
 ● 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

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

 ● 13.3. v 15.30 hodin POHÁDKOVÁ BABIČKA. 
Pohádky bude dětem číst bohumínská spisovatelka 
Helena Červenková.

 ● 20.3. v 9.30 hodin BOBEŠ V KNIHOVNĚ. Výtvarná 
dílna knihovny a Centra mladé rodiny Bobeš – výro-
ba veselých berušek.

 ● 21.3. ve 14–16 hodin SOUBOJ V DOSTIZÍCH. 
Utkejte se s protihráči ve hře Dostihy a sázky.

 ● 25.3. ve 14 hodin POHÁDKY O ZVÍŘÁTKÁCH. 
Z knihy Jiřího Dvořáka Zpátky do Afriky bude číst 
novinářka Bibi Balicka. 

KURZY
 ● 25.3. 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 28.3. OCHRANA OBYVATELSTVA PŘI MIMO-
ŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH. Výstava dobrovolných 
hasičů z Kopytova.

 ● Do 30.4. PORTRÉTY PRO RADOST... Výstava 
fotografi í Karla Balcara.

BESEDA
 ● 14.3. v 17 hodin EXPEDIČNÍ KAMERA. 5. ročník 

filmového festivalu nejlepších filmů o cestování 
a sportech v přírodě. V 19 hodin přednáška o jesky-
ních Josefa Wagnera z Orcusu Bohumín. Přednášková 
místnost knihovny, 70 Kč.

 ● 21.3. v 17 hodin HAVAJSKÉ OSTROVY.  Přednáš-
ka plzeňského cestovatele Petra Nazarova s fotogra-
fi emi a videoprojekcí, 40 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN  

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

 ● 10.3. a 12.3. v 19 hodin BABOVŘESKY 2. Film 
Česko (Film Zdeňka Trošky), 2014, přístupný, 110 
minut, 120 Kč.

 ● 12.3. v 9 hodin KOMORNÍK. Film USA (Životopis-
ný), 2013, repríza, titulky, 132 minut, 50 Kč (FK pro 
seniory).

 ● 13.3. a 14.3. v 19 hodin 300: VZESTUP ŘÍŠE. Film 
USA (Akční / Historický), 2014, titulky, přístupný od 
15 let, 102 minut, 130 Kč.

 ● 14.3. a 15.3. v 16 hodin KRÁSKA A ZVÍŘE. Film 
Francie (Fantasy / Romantický), 2014, dabing, 
přístupný, 112 minut, 110 Kč.

 ● 15.3. v 19 hodin NEED FOR SPEED. Film USA 
(Akční / Krimi), 2014, 3D, titulky, přístupný od 12 
let, 130 minut, 140 Kč.

 ● 16.3. ve 20 hodin NEED FOR SPEED. Film USA 
(Akční / Krimi), 2014, titulky, přístupný od 12 let, 130 
minut, 110 Kč.

 ● 16.3. v 10 hodin VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ. 
Animovaný film USA, Kanada (Pro děti), 2014, da-
bing, 86 minut, 100 Kč.

 ● 17.3. a 18.3. v 19 hodin DĚDICTVÍ ANEB KURVA 
SE NEŘÍKÁ. Film Česko (Příběh), 2014, přístupný od 
12 let, 106 minut, 80 Kč.

 ● 20.3. a 21.3. v 19 hodin NON-STOP. Film USA 
(Akční / Thriller), 2014, titulky, přístupný od 12 let, 
106 minut, 100 Kč.

 ● 22.3. a 23.3. v 19 hodin POMPEJE. Film USA, 
Německo (Historický / Katastrofický), 2014, 3D, 
titulky, přístupný od 12 let, 102 minut, 140 Kč.

 ● 23.3. v 10 hodin DOBRODRUŽSTVÍ PANA 
PEABODYHO A SHERMANA. Animovaný fi lm USA 
(Komedie / Dobrodružný), 2014, dabing, přístupný, 
92 minut, 125 Kč, děti 100 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. 

 ● 7.3. v 17.30 hodin OPERA ŽENÁM. Vystoupení 
učitelky operního zpěvu Niny Kriutchkové a studen-
tů k MDŽ. Vstupné dobrovolné.

 ● 11.3. v 18 hodin BOHUMÍNSKÝ JAMMÍK. Muzi-
círování a jamování, 50 korun.

 ● 12.3. v 8 hodin MĚSTSKÉ KOLO V RECITACI. Sou-
těž v recitaci pro děti a mládež, pořádá DDM Fontána

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@almamater.cz

 608 608 955, 605 934 477

Akce v solné jeskyni, nutná rezervace.

 ● 12.3. v 18 hodin IDEÁLNÍ PARTNERSTVÍ. Povídá-
ní s meditací s Janou Van Coppenolle.

 ● 19.3. v 17.30 hodin PARTY LITE S MONIKOU. 
Provoněný podvečer s krásnými svícemi.

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ

www.bobescentrum.cz,  604 800 100, 

bobes@bobescentrum.cz,  604 388 853

 ● 12.3. v 15 hodin FOCENÍ DĚTÍ. Snímky dětí s jarní 
tématikou. Na objednávku.

 ● 20.3. v 16 hodin BESEDA S LOGOPEDKOU. Vady 
výslovnosti, vhodný věk a metody pro odstranění.

 ● 26.3. v 10 hodin ŠIKULKY BEZ PLENKY. Seminář 
s praktickým nácvikem. Na objednávku.

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

OSTATNÍ KULTURA

 ● 8.3. v 17 hodin a 9.3. ve 14 a 17 hodin CESTA 
KOLEM SVĚTA. Taneční show souboru Radost & 
Impuls, sál kina, 130 Kč.

 ● 15.3. v 19 hodin ŘECKÁ ZÁBAVA. Taneční zába-
va, sokolovna Záblatí. Vystoupí kapela I Parea Brno 
a taneční soubor Lycea Řekyň.

SPORT

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

 ● 22.3. v 9 hodin NEBUDE-LI PRŠET. Zahájení cyk-
loturistické sezony, jezdce čeká trasa dlouhá asi 50 
km. Start z náměstí T. G. Masaryka.

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.

 ● 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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Usměvavé lyžování v mírné zimě
Už čtvrtým rokem se děti z Bezručovy školy účastní 
»Usměvavého lyžování«. Letošní ročník ale notně 
zkomplikovala mírná zima. Zázemí s vhodnými pod-
mínkami k lyžování se podařilo najít až na třetí pokus.

Děti se měly podle plánu 
prohánět na lyžích už v lednu 
na Vaňkově kopci za Ostravou, 
ale akci zmařil nedostatek 
sněhu. Nevyšlo ani alterna-
tivní řešení s lyžováním v Me-
zivodí. Přestože letošní sezo-
na milovníkům zimních 
sportů nepřeje, nakonec se 
podař i lo zajistit  termín 
a místo, kde se lyžovat dalo. 
Nabídka přišla ze ski areálu 
v Palkovicích, kde se děti od 
10. do 14. února seznamovaly 
se základy lyžování a intenziv-
ně se připravovaly na závěreč-
né závody.

Poslední den kurzu, během 
závěrečného lyžařského dne, 
příjemně překvapila ohrom- 
ná účast rodinných příslušní-
ků. Po zklamání a rozčarování, 
které nám letos zima připra-

vila, bylo potěšením vidět na 
tvářích rodičů spokojené 
úsměvy. A neméně rozzářené 
oči všech dětí, které se snažily 
ze všech sil ukázat, co se 
zvládly naučit.

Věřím, že také příští rok se 
najdou rodiče, kteří budou 
chtít pro děti tento kurz zopa-
kovat. Stejně tak doufám, že 
nám budou věřit, že všichni 
chceme pro děti to nejlepší, 
i když se mohou vyskytnout 
neovlivnitelné problémy. 
Přeji si, aby neblahé zkuše-
nosti z letošní nestandardní 
zimy nezlomily snahu a úsilí 
obou organizátorek pokračo-
vat v náročné a obětavé práci. 
Instruktorům, celému organi-
začnímu týmu a také doprav-
ci, kteří se podíleli na letoš-
ním lyžování, velmi děkuji. 

V příštích sezonách přeji 
spoustu nových, spokojených 
»usměvavých lyžařů« a také 
účastníků »Usměvavého léta«.

Text a foto: Dana ŠÍMOVÁ
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