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S malými caparty k lékaři »za hubičku«
Cenově zvýhodněné senior taxi dostane mladšího brášku. Od 1. března začne 
nově vozit i malé děti k lékařům. Novince nazvané »baby taxi«, díky které se 
rodiče s nemocnými dětmi do šesti let levně a rychle dopraví k pediatrovi či 
do nemocnice, dali zelenou bohumínští radní. 

Baby taxi bude fungovat v pracovní dny 
podle ordinačních hodin dětských lékařů, 
tedy od 6.30 do 14 hodin. Objednávat si jej 
rodiče budou moci na stejném telefonním 
čísle jako senior taxi - 730 181 181. Sveze vždy 
jednoho dospělého s trvalým pobytem v Bo-
humíně a dítě, případně děti do šesti let. Jedna 
jízda bude stát patnáct korun. Zbytek nákladů 
doplatí radnice. Podle odhadů uskuteční taxi 
měsíčně asi 70 jízd. Ročně tak služba přijde 
město asi na 50 tisíc. 

S myšlenkou zavést baby taxi přišla Pracovní 
skupina pro rodiny s dětmi, která je ve městě 
součástí týmu komunitního plánování. Roz-
hodnutí předcházel průzkum mezi rodiči, 
radnice rozdala téměř tisícovku dotazníků. 
Rodiče odevzdali 425 vyplněných anketních 

lístků, 381 z oslovených má přitom doma ale-
spoň jedno dítě do šesti let. „Chtěli jsme oslo-
vit co nejvíce rodičů s předškolními dětmi. 
Proto jsme dotazníky rozmístili do školek, 
čekáren dětských lékařů a také do mateřských 
center. Vrátilo se nám téměř pětačtyřicet pro-
cent vyplněných lístků. Průzkum ukázal, že 
přes osmdesát procent zúčastněných považuje 
za důležité zřídit baby taxi a téměř šedesát 
procent oslovených by službu využilo,“ sdělil 
vedoucí sociálního odboru Daniel Ucháč.

Baby taxi je primárně určeno bohumín-
ským rodičům s dětmi do šesti let pro dopra-
vu k dětským lékařům. Proto bude zajíždět 

pouze na tři místa – do nemocnice, na poli-
kliniku a k ordinacím pediatrů v Nerudově 
ulici. 

„Pracovní skupina přišla se zajímavým ná-
padem, ten v průzkumu bohumínští rodiče 
podpořili a náklady na službu budou minimální 
ve srovnání s užitkem pro maminky, které po-
třebují rychle dostat dítě k lékaři. Uvidíme, jak 
bude služba fungovat v praxi. Jedině zneužívání 
by ji mohlo do budoucna ohrozit a k tomu, 
věřím, nedojde,“ uvedl starosta Petr Vícha.

V Bohumíně funguje už dva roky zavedené 
senior taxi, roční náklady na jeho provoz jsou 
téměř půl milionu korun. Ve všední dny vozí 
zájemce k lékařům, na všechny pošty a hřbi-
tovy, do centra na úřady a do aquacentra. Od 
letoška se snížila jedna z podmínek užívání, 
věková hranice na 65 let, a okamžitě se počet 
jízd zvýšil. Za leden službu využilo 750 klien-
tů, tedy o 150 více než byl loňský měsíční 
průměr.

Lucie BALCAROVÁ

HORKÁ NOVINKA

Pohádky, cirkus i moderní technologie
Podle očekávání dopadly 4. a 5. února zápisy bohumín-
ských předškoláků do první tříd. K zápisům dorazilo 217 
budoucích prvňáčků, rodiče devětadvaceti z nich žádají 
odklad školní docházky.

Největší nával zažila škola 
ČSA, která v září otevře dvě až tři 
první třídy. Enormní zájem dětí 
lze mimo jiné připsat i zdejšímu 
atletickému klubu, který navště-
vují děti už od »plenek« a školu 
berou od mala za svou. Dvě třídy 
prvňáků naplní také Masarykova 
škola, po jedné Benešova, Bez-
ručova a škola ve Skřečoni. „Tady 

dopadly zápisy na výbornou. Šest-
advacet dětí je ideální stav pro 
jednu třídu. Neopakovala se tak 
patová situace ze zápisu před dvě-
ma lety, kdy zde bylo prvňáčků na 
jednu třídu mnoho, na dvě málo,“ 
pochvalovala si vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu Pavla 
Skokanová. Tu obecně zaskočil 
jen větší počet rodičů, kteří pro 

potomky žádají odklady. I když 
i s tím se po stejné loňské zkuše-
nosti dalo počítat.

Své místo v bohumínském 
školství budou mít dále i ma-
lotřídky. Ve Starém Bohumíně 
odejde na konci školního roku na 
vyšší stupeň šest páťáků, po 
prázdninách nastoupí čtyři prv-
ňáčci, takže počet dětí zůstane 
optimální. Stejná situace je v Zá-
blatí, kam se hlásí pět dětí do prv-
ní třídy a odchází šest páťaků.

Zápisy do prvních tříd už dáv-
no nejsou jen strohou zkouškou 

abecedy a počtů. Školy se snaží 
děti zabavit a uvolnit, aby pro ně 
nové prostředí nebylo stresující. 
Masarykova škola vsadila na tra-
diční procházku pohádkovým 
lesem s plněním úkolů. Skřečoň-
ská se proměnila v cirkus, kde 
prvňáčky provázeli klauni, akro-
baté a žongléři. Také úkoly, zda je 
dítě zralé na nástup do školy, byly 
ryze cirkusové. Benešovka pro 
změnu vsadila na moderní tech-
nologie. Děti si zde osahaly table-
ty nebo práci s interaktivní tabulí. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Pohádkový zápis v Masarykově škole. 
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V rámci údržby veřejné zeleně nechala loni radnice v Bohumíně vykácet 79 dřevin, 
na které se vztahuje povinnost povolení nebo ohlášení. Šlo o stromy ve špatném 
zdravotním stavu, nebezpečné, nevzhledné nebo konkurující hodnotnějším 
dřevinám v blízkosti. 

Většinou se porážejí stromy 
krátkověké, příkladně břízy, jeřá-
by, zeravy, topoly. Podle počtu 
kusů ale byl loni nejčastěji ká-
ceným stromem smrk. Ty totiž 
hynou následkem kůrovcové ka-
lamity v kombinaci s napadením 
dalšími škůdci a nevhodným kli-
matickým prostředím. Druhou 
nejpočetnější kácenou skupinu 
tvořily jasany. Významně se roz-
šířil škůdce lýkohub a jím napa-
dené stromy postupně usychají. 

Specifi cké postavení v údržbě 
dřevin mají dlouhověké lípy, kte-
ré se, hned po břízách, nejčastěji 
vyvrací a v posledních letech trpí 

invazí jmelí. Vzrostlé lípy patří 
k nejčastěji ošetřovaným dřevi-
nám. V menší míře se loni kácely 
také dožívající třešně a višně. 

V roce 2014 zaznamenali od-
borníci na dřevinách mimořádně 
velký výskyt různých dřevokaz-
ných hub. Problém se netýkal 
jen vzrostlých a starých dřevin, 
houby se vyskytly i na mladých 
dřevinách uličních stromořadí 
vysazených před 12 až 17 lety. 
Z důvodu velmi špatného stavu 
tak došlo k výměně některých 
alejových stromů například ve 
Štefánikově, Vrchlického, Smeta-
nově a Palackého ulici.

V některých případech radnice 
pokácením dřeviny vyhověla po-
žadavkům občanů. Než ale přišly 
ke slovu pily, byly stromy podro-
beny důkladnému vyhodnocení 
jejich funkčního a estetického 
významu. Velké části podnětů 
občanů, kterým stromy u domu 
»vadí«, ale město nevyhovělo. Šlo 
například o dub v Mírové ulici 
nebo vzrostlé lípy za domem ve 
Štefánikově ulici.

Kácením uvolněné plochy se 
radnice snaží, pokud to inženýr-
ské sítě dovolí, opět doplňovat 
vhodnými stromy. V rámci údrž-
by zeleně bylo v roce 2014 poří-
zeno 52 nových stromů. Další 
stromy přibyly během třetí etapy 
výsadby izolační zeleně. Na Faji 
bylo podle projektu vykáceno 56 
dřevin a zároveň vysazeno 178 
stromů a 581 keřů. Pokračuje tak 

Zázemí, technika a příprava dobrovolných hasičů
Bohumín má pět výjezdových jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH), 
ve kterých působí téměř osmdesát členů. Na zabezpečení činnosti jednotek 
město loni vynaložilo 5,2 milionu, z toho 1,3 milionu na běžné výdaje a 3,9 
milionu na investice.

Jednotce v Šunychlu město pořídilo za téměř 
dva miliony automobilovou cisternu a 1,4 mi-
lionu stála repase cisterny v Záblatí. Údržba 
zbylého vozového parku si vyžádala 130 tisíc. 
Vzhledem k nárůstu mládežnické základny 
pořídil Bohumín dětem překážky na trénink 
a dospělým kladinu a bariéru za 127 tisíc. 

Rovněž loni pokračovaly opravy hasičských 
zbrojnic. Ve Vrbici přišla na řadu konstrukce 

sušicí věže, chodníky, nová zpevněná plocha, 
výměny se dočkala vrata a opravy vjezd do 
garáže. Rekonstrukcí bývalé bytové jednotky 
se rozšířilo zázemí zbrojnice, kterou nově 
chrání moderní alarm.

Zbrojnice v Záblatí dostala nová garážová 
vrata a zpevněnou parkovací plochu. Ve Sta-
rém Bohumíně byla postavena dřevěná garáž 
na překážky, opravena střecha sušicí věže, 
včetně nové elektrické přípojky. Obnovou 
prošla plocha před věží, vstupy do hasičárny 
a podlaha garáže. Na zahradě proběhly terénní 
úpravy a v podobném duchu se práce týkaly 
zahrady ve Skřečoni.

V roce 2014 jednotky odpracovaly tisíce 
hodin při výjezdech, školeních, výcvicích 
a údržbě techniky. Starý Bohumín provozoval 
od července do září půjčovnu lodí. Jednotky 
Šunychl, Skřečoň a nově také Vrbice prováděly 

kontrolu a čištění protipovodňových hrází, 
propustků, zpětných klap a hradítek. 

V listopadu se uskutečnilo prověřovací cvi-
čení jednotek za účasti profesionálních hasičů 
z bohumínské stanice. Všechny jednotky pro-
kázaly personální a technickou připravenost.

(mšm, tch)

Hasičská zbrojnice v Šunychlu s novou auto-
mobilovou cisternou (vpravo). 

Foto: Pavel Čempěl
Počty zásahů v roce 2014 
JSDH  požáry/celkem

Starý Bohumín  31/79

Skřečoň   7/22

Záblatí   3/32

Vrbice   5/22

Šunychl   6/29

Zuby bolí a dentistů je jako šafránu
Bohumíňáky trápí nedostatek zubařů. Vyplývá to z reakcí obyvatel i samotných 
stomatologů. Přetížení dentisté v lednu dokonce ofi ciálně požádali město 
o pomoc při řešení nedostatku zubařů. V Bohumíně jich působí pouze sedm, 
z toho tři jsou v důchodovém věku a jeden ze zdravotních důvodů praxi 
přerušil a není jisté, zda se k ní vrátí. 

Zubaři poukazují na to, že za posledních 
pětadvacet let nenastoupil do Bohumína žádný 
nový kolega. Naopak v průběhu posledních čtyř 
let čtyři ubyli, čímž se počet činných stomato-
logů ve městě snížil o téměř čtyřicet procent.

Radnice na podnět dentistů zareagovala 
a prostřednictvím Všeobecné zdravotní po-
jišťovny požádala kraj, aby vyhlásil výběrové 
řízení na stomatologa s praxí v Bohumíně. 

Zřízení samotné ambulance nemůže město 
nijak ovlivnit, je ale připraveno spolupracovat 
při hledání vhodného prostoru pro ordinaci.

Občané, kteří momentálně nemohou sehnat 
stomatologa, mají možnost oslovit svou zdra-
votní pojišťovnu, která má povinnost svým 
klientům dostupného zubaře zajistit. „Podle 
zákona musí pojišťovny zabezpečit místní do-
stupnost hrazených služeb. Místní dostupností 

se laicky rozumí přiměřená vzdálenost od byd-
liště k ordinaci. Cesta autem by v případě zub-
ních lékařů neměla trvat déle než pětatřicet 
minut,“ uvedl vedoucí sociálního odboru 
radnice Daniel Ucháč. Dodal, že na webových 
stránkách České stomatologické komory 
(www.dent.cz) lze v sekci »pro veřejnost« najít 
seznam zubních lékařů, kteří přijímají (regis-
trují) nové pacienty. Jsou zde i údaje, s jakou 
zdravotní pojišťovnou mají uzavřenu smlouvu.

Bohumíňáky trápí rovněž absence dětské 
lékařské pohotovosti. Vyplynulo to z nedávné-
ho radničního průzkumu mezi rodiči. Dětská 
pohotovost ve městě nefunguje už jedenáct let, 
od zrušení porodnice a dětského oddělení 
v nemocnici. Nejbližší pohotovost v součas-
nosti provozují Městská nemocnice Ostrava 
a nemocnice v Karviné-Ráji.   (balu, tch)

2014  KÁCENÍ  VÝSADBA

běžná údržba 79  52

izolační zeleň, III. etapa 56  178

izolační zeleň, IV. etapa 45  0 (226 v r. 2015)

trend nastolený v minulých le-
tech, kdy se ve městě více stromů 
sází než kácí. Loni šlo k zemi 180 
dřevin, ale současně 230 nových 
přibylo.

Ľubica JAROŇOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Trend posledních let: Více sázet než kácet

Ilustrační foto: Pavel Čempěl
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Projekt obchvatu stále žije, jen musí být levnější

Počátkem února zasedala v Praze Centrální komise Ministerstva dopravy. Schází 
se pouze jednou za čas a rozhoduje o osudu navrhovaných projektů dopravních 
staveb. Které podpoří a které smete ze stolu. K jednání komise se tentokrát upíraly 
i zraky Bohumínských. Na programu byl totiž projekt obchvatu silnice I/67, 
který byl ulevil Skřečoni, Dolní Lutyni a dalším lokalitám na trase do Karviné.

K projektu obchvatu vznikla loni studie 
proveditelnosti a následně oponentní posu-
dek. Oba bohužel shodně konstatují, že je 
v současnosti stavba nereálná – kvůli vyso-
kým nákladům. Bohumín tyto dokumenty 
nezpochybňuje, ale důrazně připomíná, že 
autoři nepracovali s aktuálními daty a že 
samotný projekt lze řešit jinak.

PŘEDIMENZOVANÝ PROJEKT
Plány obchvatu vznikly v roce 2008, v době 

před hospodářskou krizí, kdy se architekti 
nebáli megalomanských projektů. Důkazem 
je třeba i skřečoňský most, byť krásný, přesto 
zbytečně honosný. I obchvat navrhli projek-
tanti v podobném duchu, je z větší části mi-

moúrovňový s řadou drahých mostů. Stavba 
by přitom mohla být mnohem levnější, kdyby 
byla úrovňová a bez »kudrlin«.

HUSTOTA DOPRAVY
Studie se opírá o hustotu dopravy na stáva-

jící silnici a řeší, jak hodně by obchvat obyva-
telům v jejím okolí ulevil. Jenže tato konkrét-
ní studie se opírá o měření z roku 2010 
(Ředitelství silnic a dálnic je zadává co pět let, 
další proběhne letos, pozn. red.), a to je zasta-
ralé. Město proto v uplynulých dvou letech 
nechalo na vlastní náklady provést v ulici 
1. máje individuální měření. Je důkladnější 
(měřilo se nonstop sedm dní v týdnu, měření 
ŘSD probíhá jeden den) a proběhlo podle 

všech platných norem. Tato »městská« měře-
ní jasně dokazují, že se hustota dopravy ve 
Skřečoni stále zvyšuje.

EKOLOGICKÁ ZÁTĚŽ
Studie proveditelnost bere v potaz počet 

vozidel, která produkují emise. Už ale neřeší, 
v jakém regionu má stavba vzniknout. Je při-
tom velký rozdíl, jestli obchvat uleví obci 
s čistým vzduchem, třeba na jihu Čech, nebo 
emisemi sužované lokalitě jakou je Karvinsko. 
I s tímto argumentem proto Bohumín operu-
je a oslovil ministerstvo, aby se pravidla studií 
proveditelnosti upravila.

  

Aktuální zprávy »z Prahy« jsou tentokrát 
pro Bohumín celkem povzbudivé – centrální 
komise sice projekt obchvatu v současné po-
době nepodpořila, ale jako celek jej nezavrhla. 
Konstatovala, že je třeba připravit jeho levnější 
a praktičtější variantu.

Pavel ČEMPĚL, Pavel VAVREČKA

PLÁNOVANÁ TRASA OBCHVATUPLÁNOVANÁ TRASA OBCHVATU

BOHUMÍN DOLNÍ LUTYNĚ DĚTMAROVICE

Zabouchněte před šmejdy dveře
Už vám u dveří zazvonila neznámá, přátelsky vyhlížející osoba? Působila solidně, byla 
decentně oblečená, usměvavá a většinou v přítomnosti kolegy? Někteří spoluobčané 
se už na vlastní kůži přesvědčili, že je na místě obezřetnost. Z nezvaného návštěvníka 
se vyklubal podvodník, který je připravil o peníze, v horším případě byli napadeni. 

Pokud je doma člověk sám, nejjistější je nepouštět 
do bytu nikoho cizího. A pokud se rozhodnete dveře 
svého domova otevřít, nenechávejte ho bez dozoru! 
Podvodníci mají v zásobě spoustu triků, jak zabavit 
hostitele, aby si mohli nerušeně pro-
hlédnout jeho cennosti. 

Nemusí ale jít vždy hned o zloděje 
či násilníka, velké riziko představují i podomní 
prodejci. Jejich triky jsou promyšlené, neférové 
a mnohdy používají argument, že jde o časově vý-
hodnou akci (nejčastěji dodávku energie, plynu či 
telekomunikačních služeb), takže se lidé pod vidi-
nou »slevy« nechají zmanipulovat. Pokud vás někdo 
doma osloví s jakoukoli nabídkou služeb či zboží 
bez vašeho předchozího objednání, jde o podomní 
prodej. Objevují se i situace, kdy se prodejci snaží 
pod různými záminkami »pozvat se« telefonicky ke 
spotřebiteli domů, a poté se návštěva změní v před-
váděcí akci.

Naše radnice se už před lety rozhodla chránit 
obyvatele a podomní prodej v Bohumíně zakázala 
vyhláškou. Proto v těchto případech volejte měst-

skou policii. Kontrola podomního prodeje je pro-
blematická, neboť nelze předem zjistit, kdy a u kte-
rých dveří dealer zazvoní. Aktivní spolupráce ze 
strany občanů je tedy žádoucí. Městská policie může 

na místě prodejci udělit až tisícikoru-
novou pokutu a opakované či problé-
mové případy předává k projednání 

přestupkové komisi. Pokuta se pak může vyšplhat 
až na třicet tisíc. 

V roce 2013 uložila městská policie pětadvacet 
blokových pokut a přestupkovou komisí bylo za po-
domní prodej řešeno patnáct přestupků. Loni stráž-
níci uložili za stejný přestupek sedmatřicet bloko-
vých pokut a komise řešila šest případů podomního 
prodeje. 

Zkušenosti jsou bohužel takové, že sankce se 
dotknou jen minimálního počtu dealerů. Za nimi 
mnohdy stojí velké fi rmy, které jim pokutu nahradí. 
Pro společnosti jde o nízké částky, takže se jim po-
kračování v tomto způsobu získávání zákazníků 
stále vyplácí. 

Dagmar FIALOVÁ

K VĚCI

AKTUALITY

Zákaz návštěv 
Bohumínská městská nemocnice 

vyhlásila kvůli chřipkové epidemii 

od soboty 7. února zákaz návštěv. 

Bude platit až do odvolání. Vedení 

nemocnice dalo na doporučení 

Krajské hygienické stanice Morav-

skoslezského kraje. Ta varuje před 

výrazným nárůstem akutních re-

spiračních onemocnění.  (balu)

Zápisy do prvních 
tříd 2015
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  L I C I TAC E4 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

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. Masarykova 733, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 4. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům v blíz-
kosti vlakového nádraží a kina. 
Byt s ústředním vytápěním, plas-
tovými okny a koupelnou po 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 48,60 m2, celková plo-
cha bytu 48,60 m2. Prohlídka 16.2. 
v 14.30–14.45 hodin a 17.2. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 18.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Alešova 922, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům 
v blízkosti dětského hřiště, vlako-
vého a autobusového nádraží. Byt 
s ústředním vytápěním, plastový-
mi okny a koupelnou po rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 48,50 m2, celková plocha 
bytu 48,50 m2. Prohlídka 16.2. 
v 15.00–15.15 hodin a 17.2. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 18.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1076, 
číslo bytu 19, I. kategorie, 7. pat-
ro. Panelový dům v centru města 
za nákupním střediskem Cent-
rum. Zateplený dům se zrekon-
struovanými výtahy. V bytě je 
zrekonstruovaná koupelna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 57,40 
m2, celková plocha bytu 58,10 m2. 
Prohlídka 16.2. v 14.15–14.30 ho-
din a 17.2. v 8.30–8.45 hodin. Li-
citace se koná 18.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 2. patro. Zre-
konstruovaný věžový dům s bez-
bariérovým vstupem do domu 
poblíž školy, školky, zdravotního 
a nákupního střediska. Byt s bal-
konem je po celkové rekonstruk-
ci. Plocha pro výpočet nájemného 
55,78 m2, celková plocha bytu 
57,43 m2. Prohlídka 16.2. v 14.45–
15.00 hodin a 17.2. v 9.45–10.00 
hodin. Licitace bytu se koná 18.2. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 207, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. patro. Níz-
kopodlažní dům v klidové zóně, 
poblíž centra města, supermarketu, 
mateřské a základní školy. U domu 
je možnost parkování. Byt bez 
balkonu, bez kuchyňské linky. 
Koupelna je společná s WC. V bytě 
jsou nové podlahové krytiny, by-
tové dveře a obklady Plocha pro 
výpočet nájemného 57,56 m2, cel-
ková plocha bytu 62,81 m2. Pro-
hlídka 18.2. v 15.00–15.15 hodin 
a 19.2. v 9.15–9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 23.2. v 15.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Poděbradova 124, 
číslo bytu 18, I. kategorie, 3. patro. 

Nízkopodlažní cihlový dům v cent-
ru města s možností parkování 
před domem. V domě je výtah. 
V bytě ústřední vytápění Plocha 
pro výpočet nájemného 30,86 m2, 
celková plocha bytu 30,86 m2. 
Prohlídka 23.2. v 14.15–14.30 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 23.2. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 366, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům 
v blízkosti nemocnice, dětského 
hřiště a autobusové zastávky. 
Možnost parkování před domem. 
V domě je ústřední vytápění, 
plastová okna Plocha pro výpočet 
nájemného 57,10 m2, celková plo-
cha bytu 57,10 m2. Prohlídka 18.2. 
v 14.45–15.00 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 23.2. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1068, čís-
lo bytu 33, I. kategorie, 3. patro. 
Dům se nachází poblíž školy, 
školky, obchodů a odpočinkové 
zóny. Byt je po rekonstrukci soci-
álního zařízení Plocha pro výpo-
čet nájemného 51,15 m2, celková 
plocha bytu 54,81 m2. Prohlídka 
18.2. v 14.30–14.45 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 23.2. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Dělnická 521, čís-
lo bytu 2, II. kategorie, 1. patro. 
Nízká cihlová zástavba ve Skřečo-
ni se zateplenými štítovými stěna-
mi. Byt má malý balkon, plastová 
okna a plynové lokální vytápění. 
Plocha pro výpočet nájemného 
59,80 m2, celková plocha bytu 
59,80 m2. Prohlídka 18.2. v 14.15–
14.30 hodin a 19.2. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 23.2. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1047, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 3. patro. 
Panelový nízkopodlažní dům na-
proti základní školy. Byt s plasto-
vými okny je po rekonstrukci 
Plocha pro výpočet nájemného 
37,47 m2, celková plocha bytu 
38,97 m2. Prohlídka 13.2. v 9.00–
9.15 hodin a 16.2. v 15.15–15.30 
hodin. Licitace bytu se koná 23.2. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Zateplený věžový dům po celkové 
rekonstrukci s funkcí domovníka, 
plastová okna, balkon Plocha pro 
výpočet nájemného 62,91 m2, cel-
ková plocha bytu 65,23 m2. Pro-
hlídka 23.2. v 15.00–15.15 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
23.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 
1071, číslo bytu 72, I. kategorie, 1. 
patro. Věžový dům v centru měs-
ta poblíž vlakového a autobusové-
ho nádraží. Možnost parkování 
před domem. Přízemní byt po 
rekonstrukci, plastová okna, 
ústřední vytápění Plocha pro vý-
počet nájemného 60,55 m2, celková 
plocha bytu 60,55 m2. Prohlídka 
19.2. v 10.00–10.15 hodin a 23.2. 
v 14.45–15.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 23.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Husova 309, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 2. patro. Níz-
ká cihlová zástavba poblíž měst-
ského úřadu a parkoviště. V bytě je 
nově napojené ústřední vytápění, 
plastová okna, generální oprava 
elektroinstalace Plocha pro výpo-
čet nájemného 38,10 m2, celková 
plocha bytu 39,90 m2. Prohlídka 
25.2. v 15.00–15.15 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 25.2. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 65, I. kategorie, 12. pa-
tro. Zateplený věžový dům po 
celkové rekonstrukci s funkcí 
domovníka. Možnost parkování 
u domu. Byt s plastovými okny 
a balkonem Plocha pro výpočet 
nájemného 67,61 m2, celková plo-
cha bytu 69,93 m2. Prohlídka 23.2. 
v 14.30–14.45 hodin a 24.2. v 8.30 
–8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
25.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, čís-
lo bytu 48, I. kategorie, 10. patro. 
Věžový dům, který v roce 2012 
prošel rekonstrukcí (okna, balko-
ny, střecha a zateplení). Poblíž 
domu se nachází školka, zdravot-
ní a nákupní středisko. Možnost 
parkování u domu. Byt s balko-
nem. V bytě je kuchyňská linka 
Plocha pro výpočet nájemného 
39,48 m2, celková plocha bytu 
40,38 m2. Prohlídka 23.2. v 15.00
–15.15 hodin a 24.2. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 25.2. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Ostravská 204, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní dům s uzavřenou 
zahradou. V bytě je provedena 
plynofikace a generální oprava 
elektoinstalace. Byt s kuchyňskou 
linkou Plocha pro výpočet nájem-
ného 72,00 m2, celková plocha 
bytu 77,00 m2. Prohlídka 23.2. 
v 15.00–15.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 25.2. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 204, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Nízkopodlažní dům s uzavřenou 

zahradou. Plynové topení, plastová 
okna a zrekonstruovaná koupelna 
Plocha pro výpočet nájemného 
43,70 m2, celková plocha bytu 
43,70 m2. Prohlídka 23.2. v 15.00
–15.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 25.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1034, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Nízkopodlažní panelový dům 
u náměstí Budoucnosti s úklidovou 
činností, plastová okna Plocha 
pro výpočet nájemného 38,10 m2, 
celková plocha bytu 39,63 m2. 
Prohlídka 25.2. ve 14.00–14.15 
hodin a 26.2. v 8.00–8.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 2.3. v 15.15 
hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, čís-
lo bytu 125, I. kategorie, 6. patro. 
Byt je po celkové rekonstrukci 
včetně sociálního zařízení, má 
plastová okna a velkou lodžii. 
U domu je zrenovovaný park, 
v blízkosti jsou nákupní centra 
Kaufl and, Albert a školka Plocha 
pro výpočet nájemného 49,99 m2, 
celková plocha bytu 53,53 m2. 
Prohlídka 25.2. v 15.30–15.45 
hodin a 26.2. v 9.15–9.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 2.3. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 18, I. kategorie, 4. patro. Byt 
je po celkové rekonstrukci včetně 
sociálního zařízení, má plastová 
okna a velkou lodžii. U domu je 
zrenovovaný park, v blízkosti jsou 
nákupní centra Kaufl and a Albert 
a školka Plocha pro výpočet ná-
jemného 49,99 m2, celková plocha 
bytu 53,53 m2. Prohlídka 25.2. 
v 15.15–15.30 hodin a 26.2. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
2.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1045, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Panelový nízkopodlažní dům na-
proti základní škole Čs. armády 
poblíž nákupního střediska Hruška 
a Albert. V bytě je zrekonstruova-
ná koupelna. Plocha pro výpočet 
nájemného 56,11 m2, celková plo-
cha bytu 57,61 m2. Prohlídka 25.2. 
ve 14.30–14.45 hodin a 26.2. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 2.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 1154, číslo 
bytu 17, I. kategorie, 4. patro. 
Věžový zateplený dům v klidové 
zóně poblíž centra města, super-
marketu, mateřské a základní 
školy. U domu je možnost parko-

Připravované licitace městských bytů

Dokončení na str. 5
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MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 
596 092 156, 731 130 666 

Maják městské 
policie

 ● Pozdě večer 19. ledna 
zadržela hlídka v herně v Okružní 
ulici hledaného muže. Více než 
dvacet let se v Bohumíně dopouští 
trestné činnosti a má za sebou 
několik trestů odnětí svobody.

 ● Hlídka v Rychvaldě dostala 21. 
ledna hlášení, že se kolem zahrad 
v Myslivecké ulici pohybuje po-
dezřelá osoba. Na místě pak nara-
zila na muže, který převážel na 
vozíku dvě železné traverzy a ko-
vový sud. Dle stop strážníci zjistili 
původ kradeného materiálu i to, 
že poberta na uvedené zahradě 
odcizil i vozík na převoz lupu. 

 ● Stejného dne opět v Rychvaldě 
posprejovali dva mladíci v Petř-
valdské ulici autobusovou zastávku. 
Když sem dorazila hlídka, jeden 
z mladíků pod dohledem otce už 
začal zástavku čistit. Potrestání 
výrostka nechali strážníci v rukou 
otce. Hlídka pak uvědomila i rodi-
če druhého mladého vandala a ti 
rovněž přislíbili sjednáni nápravy.

 ● Večer 21. ledna došlo v budově 
bohumínského vlakového nádra-
ží k fyzickému napadení muže, 
které skončilo vážným ublížením 
na zdraví. Útočník z místa činu 
utekl, ale podle popisu ho dozorčí 
vysledoval  prostřednictvím 
kamerového systému a hlídka 
násilníka posléze dopadla ve Šte-
fánikově ulici. 

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

vání. Dům s domovníkem. Byt 
se dvěma balkony, provedenou 
rekonstrukcí koupelny, výměnou 
podlahových krytin a bytových 
dveří. Plocha pro výpočet nájem-
ného 47,75 m2, celková plocha 
bytu 51,49 m2. Prohlídka 25.2. ve 
14.45–15.00 hodin a 26.2. v 8.45
–9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
2.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1053, 
číslo bytu 43, I. kategorie, 9. patro. 
Věžový zateplený dům v klidové 
zóně poblíž centra města, super-
marketu, mateřské a základní 
školy. U domu je možnost parko-
vání. Dům s domovníkem. Byt 
bez balkonu. V bytě je kuchyňská 
linka, nové podlahové krytiny 
a nové bytové dveře. Plocha pro 
výpočet nájemného 59,37 m2, cel-
ková plocha bytu 60,71 m2. Pro-
hlídka 25.2. ve 14.15–14.30 hodin 
a 26.2. v 8.15–8.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 2.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 820, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní dům se nachází v kli-
dové zóně, v blízkosti je základní 
škola, park, centrum města. Byt je 
po celkové rekonstrukci Plocha 
pro výpočet nájemného 46,72 m2, 
celková plocha bytu 46,72 m2. 
Prohlídka 27.2. v 8.45–9.00 hodin 
a 2.3. ve 14.45–15.00 hodin. Licita-
ce bytu se koná 4.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 820, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. patro. Níz-
kopodlažní dům se nachází v kli-
dové zóně, v blízkosti je základní 
škola, park, centrum města. Byt je 
po celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 40,65 m2, 
celková plocha bytu 40,65 m2. 
Prohlídka 27.2. v 8.30–8.45 hodin 
a 2.3. ve 14.30–14.45 hodin. Licita-
ce bytu se koná 4.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 820, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. patro. Níz-
kopodlažní dům se nachází v kli-
dové zóně, v blízkosti je základní 
škola, park, centrum města. Byt je 
po celkové rekonstrukci Plocha 
pro výpočet nájemného 46,72 m2, 
celková plocha bytu 46,72 m2. 
Prohlídka 27.2. v 8.30–8.45 hodin 
a 2.3. ve 14.30–14.45 hodin. Licita-
ce bytu se koná 4.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 820, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní dům se nachází v kli-
dové zóně, v blízkosti je základní 
škola, park, centrum města. Byt je 
po celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 46,72 m2, 
celková plocha bytu 46,72 m2. 
Prohlídka 27.2. v 8.45–9.00 hodin 
a 2.3. ve 14.45–15.00 hodin. 
Licitace bytu se koná 4.3. v 16.45 
hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Policie bilancovala rok 2014
Služební obvod místního oddělení Policie České 
republiky tvoří nejen Bohumín, ale i Rychvald. Obvod, 
policií rozdělený do pěti okrsků, má rozlohu více než 
osmačtyřiceti kilometrů čtverečních a žije zde téměř 
třicet tisíc obyvatel. 

V souvislosti s ochranou ve-
řejného pořádku policie loni, 
na rozdíl od roku 2013, neza-
znamenala žádný případ jeho 
hromadného narušení. Prově-
řovala pouze dvanáct případů 
výtržnictví (11 v Bohumíně, 
1 v Rychvaldu) a sedmnáct 
přestupků (15 v Bohumíně, 2 
v Rychvaldu). Devětatřicet inci-
dentů mělo znaky domácího 
násilí a v jednom případě poli-
cie agresora vykázala z bytu. 
Policisté museli loni v jednatřice-
ti případech použít donucovacích 
prostředků, všechny se obešly bez 
újmy na zdraví či majetku. 

V teritoriu obvodního oddě-
lení loni PČR evidovala 2 583 
přestupků (1 846 v Bohumíně), 
z nichž 1 588 vyřešila blokovou 
pokutou a 565 přestupků ozná-
mila příslušným správním or-
gánům. Nejčastěji řešenými 
přestupky byly ty v dopravě 
(1 681), proti majetku (512) 
a proti občanskému soužití (220).

Pokud jde o trestné činy, těch 
policie prověřovala 727 (599 
v Bohumíně, 128 v Rychvaldu). 

Pachatele odhalila v 367 přípa-
dech, což představuje objasně-
nost 50,48 procenta. Kvůli po-
dezření ze spáchání trestného 
činu policisté loni zadrželi 168 
osob a 73 z nich umístili v poli-
cejní cele.

Mezi trestnými činy převažu-
jí majetkové (436), především 
vloupání do bytů a rodinných 
domů (37), vloupání do jiných 
objektů (101), krádeže motoro-
vých vozidel (19), krádeže věcí 
z motorových vozidel (38) 
a krádeže na osobách (21).

Z násilné trestné činnosti 
PČR řešila devatenáct loupeží, 
jedenáct ublížení na zdraví, šest 
případů vydírání. 

V souvislosti s dohledem nad 
bezpečností silničního provozu 
zjistili policisté bohumínského 
oddělení 94 řidičů (57 v Bohu-
míně, 37 v Rychvaldu) pod vli-
vem alkoholu či jiných návyko-
vých látek a 50 řidičů (34 v Bo- 
humíně, 16 v Rychvaldu), kteří 
porušili zákaz řízení motoro-
vých vozidel. 

Martin WASTL,vedoucí oddělení

SDH Kopytov pořádá 21. února od 19 hodin v sále 

restaurace U Studny (dříve U Kanárků) v Pudlově 

Hasičský ples v havajském stylu. Vstupné s večeří 300 korun, rezervace na čísle 

736 229 875. Hudba, bohatá tombola. Stylově oblečené páry obdrží dárek. (red) 

Havajský ples

Nebytové prostory k pronájmu a k prodeji
Město Bohumín vyhlašuje licitaci na prodej 

nemovitosti – obytného domu v Novém Bohu-
míně, Kostelní ulice číslo 318.

Dům stojí na pozemku č. 418 (zastavěná plocha 
a nádvoří o celkové výměře 350 m2). Cena podle 
znaleckého posudku je 4,6 milionu korun. Účast-
níci licitace mohou podávat nabídky i pod tuto 
vyvolávací cenu. Minimální nabídková cena však 
nesmí činit méně než 630 tisíc korun. Licitace 
se koná 4. března v 15 hodin ve vedlejší budově 
radnice, číslo dveří B101.

Podmínkou prodeje je, aby nový vlastník objekt 
opravil a aby nadále sloužil k bytovým účelům, 
tedy k trvalému bydlení. Další informace k prode-
ji na úřední desce města, telefonicky na čísle 
596 092 215, e-mailem raut.kajetan@mubo.cz nebo 
osobně ve vedlejší budově radnice, kancelář B103.

 ● Pronájem prostoru sloužícího podnikání 
(prodejna), Kostelní ulice číslo 404. Celková 
rozloha 45,95 m2. Licitace se koná 2. března ve 
14 hodin.

 ● Pronájem prostoru sloužícího podnikání 
(sklad), Kostelní ulice číslo 404. Celková rozlo-
ha 31,40 m2. Licitace se koná 2. března ve 14.30 
hodin.

Cenová zóna A: 1.200 Kč/m2/rok. Licitace se ko-
nají ve vedlejší budově radnice, číslo dveří B 101.

Vyvolávací cena je pouze čisté nájemné bez 
služeb. Pronájem prostor schvaluje Rada města. 
Bližší informace telefonicky na čísle 596 092 
212, e-mailu sobaniec.marek@mubo.cz nebo osob-
ně ve vedlejší budově radnice, kancelář B 208. (sb)
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Na město dohlížejí digitální oči
Bohumín letos hodlá opět rozšířit bezpečnostní kamerový systém. Digitální oči v ulicích 
dohlížejí na veřejný pořádek a jsou městské policii velkým pomocníkem. Město požádalo 
o státní dotaci z programu prevence kriminality na pořízení dalších tří kamer, čímž by se 
jejich počet ve městě zaokrouhlil na dvacet.

Náklady na pořízení a instalaci 
tří nových kamer představují 650 
tisíc. Další »oči« by měly dohlížet 
na okolí supermarketu Kaufl and 
a aquacentra za parkem. S jednou 
kamerou se počítá i v Pudlově, 
kde by monitorovala garáže 
v Drátovenské ulici.

Počátky kamerového monito-
rovacího systému sahají v Bohu-
míně do roku 1997, kdy město 
pořídilo první tři objektivy a po-
třebné zázemí na dispečinku 
městské policie. Počet kamer se 
postupně rozšiřoval, ale pořád 
šlo o staré analogové přístroje, 
propojené dráty rozvěšenými na 
sloupech. V roce 2012 však nasta-
la »digitální revoluce«. Obměny 
se dočkaly všechny kamery a staré 
dráty nahradily optické kabely 
vedené pod zemí.

V současnosti tvoří celý systém 
sedmnáct kamer, posledními pří-

růstky jsou objektivy na náměstí 
ve Starém Bohumíně a v pro-
blémové lokalitě s ubytovnami 
v lokalitě 9. května. 

„Díky kamerovému systému 
jsme loni vyřešili patnáct důleži-
tých události včetně odhalení 
několika pachatelů a zadržení hle-
daných osob. Systém pomáhá i při 
zjišťování přestupků, dopravních 
nehod, zdravotních problémů 
občanů, hlídání parkovišť, stave-
nišť či kulturních zařízení,“ po-
psal užitečnost kamer ředitel 
městské policie Karel Vach. 

Záznamy z kamer využívá při 
objasňování deliktů také Policie 
ČR. V dobách analogového pře-
nosu bylo na systém připojeno 
i její bohumínské oddělení a po-
licisté mohli v reálném čase sle-
dovat to, co strážníci. Stejná pra-
xe měla fungovat i po digitalizaci. 
Město za své pořídilo policii 
monitory a přivedlo k oddělení 
optický kabel. Republikové poli-
cii stačilo pouze zprovoznit 
systém, jenže to se nějak zadrhlo. 
Nyní se ale ledy hnuly a policie 
na oživení kamerového systému 
intenzivně pracuje.

Pavel ČEMPĚL

Dispečink městské policie, která má díky kamerám strategická místa jako 
na dlani.  Foto: Pavel Čempěl

Největší zapomnětlivci? Muži s brýlemi
Detektivka se šťastným koncem. Radniční agendu ztrát a nálezů nejčastěji zásobují České 
dráhy. Lidé jsou ve vlacích roztržití a kupu věcí zde zapomenou. V lednu dorazila na 
bohumínskou radnici várka drážních nálezů, která čítala sedmadvacet položek. Majitele 
tří z nich se však radnici podařilo během jediného dne vypátrat.

Města nemají povinnost vlastníky ztracených věcí 
hledat, literu zákona splní, když nález zveřejní na 
úřední desce. Ale co je to platné zapomnětlivci, kte-
rý jel vlakem přes půl republiky. Má kontrolovat 
desky všech úřadů podél železnice? Bohumín se jim 
proto snaží vyjít vstříc. „Mám radost, když se lidé 
se svými věcmi zase shledají,“ svěřila se Markéta 
Kvíčalová, která má agendu ztrát na starosti. Jakmile 
převzala várku drážních nálezů, pustila se do pátrání. 

„Když jsou u nálezu i doklady, je to relativně snadné. 
Většinou je ale třeba z různých indicií skládat střípky 
mozaiky,“ popsala Kvíčalová pátrání s tím, že nale-
zením konkrétního člověka proces nekončí. Dotyčný 
musí ztracený předmět detailně popsat a odpovědět 
i na některé »chytáky«.

V případě čerstvých nálezů se úřednici podařilo 
dohledat majitele hned prvního z nich, byť to bylo 
poměrně složité. O dotykový telefon přišel při krá-
deži dědeček (82) z Novojičínska, který už nedoufal, 
že se někdy najde. Jeho radost z nalezení povzbudila 
úřednici v dalším pátrání. Díky téměř detektivnímu 
přístupu dohledala ještě téhož dne další dva. Maji-
tele ztraceného tabletu ze středních Čech a muže, 
který nechal ve vlaku notebook, foťák a peněženku. 
Další nálezy, mimo jiné i velký obraz amatérského 
umělce, na své vlastníky nyní čekají v radničním 
skladu. Podle typu nalezených věcí i vyhledaných 
majitelů je zřejmě, že častěji ztrácejí své věci muži. 
Pokud jde o předměty samotné, převažují mezi nimi 
brýle. Lidé zkrátka ve vlacích hodně čtou.

Existují ale i případy, kdy se přes veškerou snahu 
vlastníka najít nepodaří. Z nedávné doby je to třeba 
zhruba padesát tisíc v hotovosti, které se našly v září 
na hlavní třídě. I přes velkou medializaci kauzy je 
majitel stále neznámý. Zveřejnění případu v éteru ale 
vedlo překvapivě k rozuzlení jiné kuriozity. V repor-
táži o nálezu peněz totiž padly zmínky i o dalších 
nestandardních nálezech – třeba o jedné kanoi. Po 
odvysílání se o loď parta vodáků přihlásila. Loni 
v květnu nemohli kvůli špatnému počasí pokračovat 
v plavbě, kanoi schovali na břehu a pak už ji nenašli. 
Nyní se s ní po více než půl roce shledali.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Markéta Kvíčalová má na starost agendu ztrát a nálezů. 
Mezi přírůstky je i rozměrný obraz, který se našel ve vlaku. 

Dražby nálezů 
až po třech letech

Pře d m ě t y,  k t e ré  k o n č i l y 
v městských ztrátách a nálezech, 
bohumínská radnice v minulosti 
pravidelně nabízela novým zá-
jemcům formou dražby. Nový 
občanský zákoník ale prodloužil 
lhůtu, kdy města musí nálezy 
uchovávat, z šesti měsíců na tři 
roky. Celou agendu to hodně 
komplikuje. Nálezy se za tři roky 
budou ve skladech kupit a po 
uplynutí tak dlouhé doby už o ně 
v dražbě bude minimální zájem. 
Třeba elektronika se vyvíjí nesku-
tečnou rychlostí a z dnes nového 
mobilu či tabletu bude za tři roky 
»starý krám«, nad kterým každý 
mávne rukou.  (tch)

PARAGRAFY

Straky v garážích
Během víkendu 31. ledna a 1. 

února řešili bohumínští policisté 
vloupání do dvou garáží. Ve Sta-
rém Bohumíně v ulici Malé ne-
známý pachatel vylomil mříže 
a rozbil luxfery. Uvnitř nic neod-
cizil, ale poškozením způsobil 
škodu za tisíc korun. Do druhé 
garáže poberta vnikl po odstra-
nění visacího zámku a rozbití 
dřevěných dveří. Ze zaparkova-
ného vozidla odcizil katalyzátor, 
autobaterii a výbavu. Při krádeži 
navíc poškodil různé části vozidla. 
Jeho nezvaná návštěva skončila 
škodou za patnáct tisíc.  (red)

STALO SE
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V  Záblatí začalapočátkem
 února demolice domu 

v Bezručově ulici 130. 
Barák z roku 1909 naproti 
záblatské škole byl 
v zuboženém stavu, 
k čemuž přispěl zub času 
i nájemníci, a jeho oprava 
by byla nerentabilní. 
Odstranění objektu částečně 
pokryje dotace.

Město pokračuje v likvidaci 
zdevastovaných objektů, které 
hyzdí jeho vzhled. Nákladné 
bourání a odstranění sutin dosud 

STALO SE

Antény ještě nepatří do šrotu
Televize je a ještě nějaký čas bude zdrojem informací, poznání a zábavy. V minulosti bylo 
možné sledovat televizi (analogovou) pouze prostřednictvím antén. Doba však pokročila 
a dnes příjem televize nabízí kabeloví operátoři, je dostupná na satelitu nebo na internetu.

Pokud je ale divák zvyklý (nebo 
odkázaný) pouze na příjem 
pomocí antén, i v tomto směru 
proběhla v uplynulých letech 

řada změn. Především skončil 
analogový přenos a dnes už 
všechny stanice vysílají pouze 
digitálně. Přestože si lidé nakou-

pili nové digitální televizory 
nebo ke starším připojili set-top-
-boxy, nemusí to stačit. Vyvíjí se 
totiž i norma (komprese) přená-
šeného signálu – původní MPEG 
2 postupně nahrazuje modernější 
MPEG 4. První digitální přijíma-
če tak sice stále fungují, ale už 
neumožňují příjem nových ka-
nálů ve vysokém rozlišení (HD). 
Aby dnes divák mohl sledovat 
všechny stanice, které terestrický 
(pozemní) přenos nabízí, musí 
mít televizor nebo set-top-box 
s podporou MPEG 4. Například 
všechny polské stanice, v pohraničí 
oblíbené, vysílají pouze v tomto 
formátu.

V přehledné tabulce vlevo pro-
to přinášíme přehled vysílačů 
a televizních stanic, které je 
v současné době možné pomocí 
antén v rámci terestrického digi-
tálního vysílání (DVB-T) na Bo-
humínsku naladit a sledovat. 

(tch)

Vysílač  Multiplex (MUX)  Kanál  

Ostrava-Hošťálkovice  MUX 1  54

Ostrava-Hošťálkovice  MUX 2  37 

Ostrava-Hošťálkovice MUX 3  48

Ostrava-Hošťálkovice Regio síť 8 50 

Slezská Ostrava, Hladnov MUX 1  54 

Slezská Ostrava, Hladnov  MUX 2  37 

Slezská Ostrava, Hladnov MUX 3  48

Slezská Ostrava, Lanová  MUX 4  45 

Slezská Ostrava, Lanová Regio síť 7 38

Klimkovice Regio síť 2  59

MUX 1: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT Sport

MUX 2:  Nova, Nova Cinema, Prima Family, Prima Cool, 

Barrandov

MUX 3:  ČT :D/art, Prima Love, Óčko, Prima ZOOM, Óčko 

Gold, Sport 5, Šlágr TV, Active

MUX 4:  Nova Cinema, Fanda, Telka, Smíchov, Relax, 

Rebel, Country

Regionální síť 2:  Local TV Plus (ve 4, 10, 16, 22 hodin 

vysílá půlhodinový blok TIK Bohumín)

Regionální síť 7:  ČT1 HD, ČT 2 HD, ČT Sport HD, ČT :D/

art, Kino Svět, Retro Music Television

Regionální síť 8:  Sport 5, Slovak Sport, Óčko Expres, 

Noe

DVB-T V POLSKU
Vysílač   Multiplex Kanál

Katowice-Kosztowy MUX 1  55 

Katowice-Kosztowy   MUX 2 49

Katowice-Kosztowy   MUX 3  41 

Wisła-Skrzyczne  MUX 1  55

Wisła-Skrzyczne  MUX 2  58 

Wisła-Skrzyczne  MUX 3  41

MUX 1:  StopklatkaTV, ESKA TV, TTV, Polo TV, ATM 

Rozrywka, TV Trwam, TVP ABC, Fokus TV 

MUX 2:  Polsat, Polsat Sport News, TVN, TVN7, TV Puls, 

TV Puls 2, TV4, TV6

MUX 3:  TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Regionalna, TVP 

Kultura, TVP Historia, TVP Polonia, TVP 

Rozrywka, TVP Info

Ohyzdná stavení postupně mizí
Žháři poškodili 
myslivce i zvěř

Myslivecké sdružení Pudlov

–Vrbice přišlo o poslední zázemí. 

Nenasytní zloději kovů jim koncem 

ledna polili hořlavinou a zapálili 

skladovací vagony u Vrbického 

jezera. Na spáleništi se pak chtěli 

zmocnit železné konstrukce vagonů. 

Při svém barbarském činu zničili 

i uskladněné krmivo pro zvěř.

Lesní zvěř se v zimě velmi obtížně 

dostává k potravě, a proto ji myslivci 

pravidelně přikrmují. Třikrát týdně 

vozí obiloviny nebo kaštany do 

zásypů a krmelců, za zimu tak 

rozvezou asi pět tun potravy. Teď 

ale během okamžiku přišli o krmi-

vo i o zázemí pro jeho uskladnění. 

Šedesát let staré dřevěné vagony 

lehly vinou bezpáteřních žhářů 

popelem, zbyl jen kovový skelet, 

po kterém chmatáci pásli.

Žhářské útoky sužují myslivce 

z Pudlova a Vrbice už několik let. 

Před pěti lety v únoru vyhořela 

po úmyslném zapálení do základů 

padesátiletá hájenka. Stejného 

dne, jen o dva roky později, zničil 

oheň náhradní zázemí – dvě 

montované unimobuňky. Loni 

shořela myslivcům po útoku žhá-

řů asi tuna uskladněného krmiva.

Nyní už sdružení, které obhos-

podařuje plochu o rozloze 650 

hektarů, žádné zázemí nemá. Po-

moc mu i zvěři alespoň narychlo 

poskytla rodina z Pudlova, která 

nabídla myslivcům k uskladnění 

krmiva svou stodolu.

Lukáš KANIA 

Bohumín hradil ze svého, ale ten-
tokrát uspěl se žádostí o dotaci. 
Dotační projekt se týkal takzva-
ných brownfi elds (hnědých polí = 
průmyslových ploch), tedy rekul-
tivace a nového využití areálů 

opuštěných dolů či továren. 
Vztahoval se ale i na asanace 
vybydlených domů, aniž by se na 
jejich místech musely stavět 
nové. Bohumín toho využil 
a uspěl se žádostí o dotaci z ROP 
Moravskoslezsko v případě dvou 
zdevastovaných objektů.

První z nich, dvoupatrový 
barák v Záblatí, už pomalu mizí. 
Dalším je jeden z bývalých mis-
trovských domů v pudlovských 
drátovnách. Objekt číslo 96 
v Jeremenkově ulici z roku 1897 
je už delší dobu prázdný a opa-

kovaně čelí útokům zlodějů. Těm 
nevadí alarm ani zábrany a snaží 
se z nemovitosti vytěžit maximu 
kovů a dřeva. Až demolice tomu 
konečně udělá přítrž.  

Pavel ČEMPĚL
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Nejcennější tekutinu daroval i v autobuse
Bohumín každoročně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve, letos 5. března. Jsou mezi nimi 
držitelé Janského medailí nebo zlatých křížů. Tím nejvyšším titulem, udělovaným Českým 
červeným křížem, je za 160 odběrů Zlatý kříž I. stupně. Bohumín má ale ve svých řadách 
dárce, který už je »mimo tabulky« a hraje svou vlastní »ligu«. Roman Porwolik (50) ze 
Záblatí má totiž na kontě více než 250 bezpříspěvkových odběrů.

Roman Porwolik se dárcovství 
věnuje přes třicet let. Z přesvědče-
ní, přestože nikdo z rodiny ani 
blízkých transfuzi nepotřeboval. 
Uvědomuje si ale, že řadě lidí 
v Česku i jeho krev zachránila ži-
vot a není k osudu lidí v nouzi 
lhostejný.

S dárcovstvím začal Porwolik 
na vojně. Jako u mnoha vojáků to 
tehdy bylo ze »zištných« důvodů. 
„Po odběru jsme měli celý den volno, 
mohli jsme ležet na kavalci a do-
konce i mazáci nám museli dát 
pokoj,“ zavzpomínal pan Roman. 
Snaha pomáhat v něm ale zakoře-
nila a na dárcovství navázal, i když 
vysvlékl zelené sukno a pracoval 
na slévárně ŽDB. Do nemocnice 
začal pravidelně jezdit s kolegou. 
Někdy individuálně, někdy hro-
madným autobusem, který železár-
ny vypravovaly. Hodně kuriózní 
byly i odběry přímo ve fabrice. 
„Zajíždělo sem »mobilní krevní 
centrum«, i když to je hodně nad-
nesený výraz. Šlo o stařičký auto-
bus RTO, který stál u vrátnice, 
a dobrovolníci v něm mohli daro-

vat krev,“ pousmál se nad »polní-
mi podmínkami« Porwolik. Ten 
zprvu daroval »jen« krev, později 

přibyly i odběry plazmy a dokonce 
krevních destiček. Ty se provádějí 
pouze na »objednávku«. Destičky 

totiž nelze skladovat, vydrží jen 
pár hodin a centra oslovují dárce, 
když se například chystá operace 
pacienta s konkrétní krevní skupi-
nou. Odběr destiček je také delší 
a složitější. 

Roman Porwolik roky navštěvo-
val karvinskou nemocnici. Když 
ale jednou zavítal do krevního 
centra ostravské fakultní nemoc-
nice, zdejší moderní, kultivované 
prostředí a profesionální přístup 
na něj okamžitě udělaly dojem. 
Od té doby už jezdí pouze sem.

Profesí kovoobráběč se ve vol-
ném čase věnuje nohejbalu a je 
dobrovolným hasičem v Šunychlu, 
odkud pochází. „Rád chodím také 
rybařit. Není to o úlovcích, ale 
o relaxaci. Ten klid u vody, člověk 
se tam skvěle odreaguje,“ vyznal se 
Roman Porwolik. Momentálně 
má na kontě 255 evidovaných 
bezpříspěvkových odběrů krve. Je 
to samo o sobě úctyhodné číslo, 
ale skutečné je ještě vyšší. Řada 
odběrů proběhla bez evidence, 
takže ve skutečnosti jich je přes 
270. A přestože už si »zapíchal« 
dost, jak dárci slangově říkají od-
běrům, rozhodně ještě nekončí.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Střední škola se představuje (1)
Pro mnohé rodiče se blíží životní rozhodnutí, jakou cestou se 
jejich ratolest vydá. Bohumínská střední škola nabízí pro příští 
školní rok pestrou škálu oborů. Od těch zakončených maturitní 
zkouškou, přes řemeslné obory s výučním listem až po obory 
dvouleté. Tradičně se zabývá i vzděláním dospělých, kteří si 
chtějí doplnit svou profesi o novou kvalifi kaci. 

Kuchař – číšník
Pro tento obor hledáme adepty, kteří jídlo 

a jeho přípravu nepovažují za nudu. Vždyť 
i jídlo může být uměním a může překvapovat. 
Děti se ve škole neučí pouze přesnému odmě-

řování a vážení potravin, věnují se výběru 
a kvalitě čerstvých surovin, dodržování tech-
nologií přípravy pokrmů. A výsledkem jejich 
snažení je symfonie, která lahodí oku a chuťo-
vým buňkám. Ze žáků se mohou stát výborní 
kuchaři nebo číšníci, kteří dokáží balancovat 
s horou talířů a s úsměvem obsluhovat hladové 
hosty. Těm nejšikovnějším může škola nabíd-
nout i účast na mezinárodních výstavách, 
rautech, soutěžích a kurzech. 

Mechanik opravář 
motorových vozidel

Každý malý mechanik, který se zajímá o mo-
tory a touží poznat, co je pod kapotou, je ve 
škole vítán. Předpokladem pro tento obor je 
dostatek šikovnosti a zručnosti. Škola poskytu-
je žákům tohoto oboru možnost získat řidičské 
oprávnění typu B a C. Být automechanikem 
a šoférem je ideální kombinací na trhu práce. 
V dílnách školy se žáci naučí pracovat s nejmo-
dernější technikou, k dispozici mají i moderní 
cvičné vozy.

Pavlína BLAŽKOVÁ

Čápi bílí hnízdí na Bohumínsku 
pravidelně už řadu desetiletí. 
V současnosti jsou tu dvě hnízda 
– ve Starém Bohumíně a v Šunychlu. 
Dřívější hnízdiště v osadě Nová Ves 
už zaniklo.

Další hnízda se nalézají v Rychvaldu, Dět-
marovicích a Závadě, hnízda v Dolní Lutyni 
(osada Martinov a statek Bezdínek) zanikla. 
Čápi bílí staví svá hnízda stále častěji na 
sloupech elektrického vedení, kde po deš-
tích hrozí zkrat a usmrcení ptáků. Tato udá-
lost se přihodila před několika lety v Nové 
Vsi. Z tohoto důvodu jsou na pravidelných 
hnízdištích čápů umísťovány bezpečné 
hnízdní podložky. V Šunychlu vyvedl loni 
pár čápů pět mláďat, přičemž šesté vylíhlé 
mládě bylo svými sourozenci vyhozeno 
z hnízda a uhynulo.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – ptáci (154)

Čáp bílý 
(Ciconia ciconia)   

Foto: Střední škola 
Bohumín

18.2. v 18 hodin ZDRAVÉ KOKTEJLY S KUSTOVNICÍ ČÍNSKOU. Vše o vitamínech, kráse 
a zdraví se dozvíte v sídle Alma mater. info@almamater.cz,  608 608 955, 608 975 161.

Alma mater zve:
www.almamater.cz

Rekordman mezi bezpříspěvkovými 
dárci, Roman Porwolik (50) ze Záblatí. 
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Mladá »teta« objevuje češtinu a Bohumín
Do denního stacionáře Salome zavítala nová »teta«. O hendikepované děti od dvou 
do šestadvaceti let se zde bude nějaký čas starat dobrovolnice Ivett Szilágyi (22). 
Pochází z Maďarska, ale žije v Rumunsku. Nyní je však jejím dočasným domovem 
Bohumín, kam se dostala prostřednictvím programu Slezské diakonie »Zahraniční 
dobrovolnictví«, který zajišťuje a koordinuje dobrovolnickou činnost v Evropě.

Ivett oslovila vysílající organizaci v Rumun-
sku s tím, že by chtěla pomáhat v sociální sféře 
někde v zahraničí. Česko však nebylo její první 
volbou. Rozhlížela se například po Anglii 
a Holandsku. Pak ji ale koordinátor navrhl naši 
zemi a Ivett nakonec souhlasila. Jenže to mělo 
háček. „Práce s postiženými dětmi jsem se trochu 
bála. Byla to pro mě neznámá oblast, nevěděla 
jsem, co od toho čekat. Když jsem ale děti ze 

Salome poznala, cítím se mezi nimi skvěle. Třeba-
že je to občas trochu náročnější,“ svěřila se Ivett, 
která pomáhá uživatelům s běžnými denními 
činnostmi, stravováním, rozvojem komunikace.

Mladá dobrovolnice ovládá angličtinu, ale ta 
by jí při práci s dětmi v Salome nebyla nic platná. 
Absolvovala lekce češtiny a stejným jazykem s ní 
hovoří i kolegyně v Salome, protože jen tak si může 
jazyk osvojit. Některá slůvka jsou pro ni snadná, 

Pokroky dětí jsou největší odměnou
Denní stacionář Salome Bohumín, jedno ze středisek 
Slezské diakonie, slaví už 15. výročí.  Za tu dobu se 
pracovníci věnovali desítkám dětí, které se zde 

připravovaly na povinnou školní docházku nejen ve speciálních školách, ale 
mnohé z nich se integrovaly i do běžného systému základních škol.

Od svého založení se denní stacionář Salome 
stále vyvíjí. Pracovníci se pravidelně školí, pro-
hlubují své vědomosti v oblasti výchovy 
a vzdělávání dětí se specifi ckými potřebami. 
Služby denního stacionáře jsou určeny nejen 
dětem s mentálním a tělesným postižením, ale 
také dětem s poruchou autistického spektra. 
V jejich případě se díky sérii kurzů a praktic-
kých cvičení daří nastavit vhodné podmínky 
pro komunikaci, které jsou důležité pro jejich 
začlenění do společnosti. 

„Nabízíme také kvalitní fakultativní služby, 
které poskytují našim uživatelům relaxaci 
a ovlivňují jejich vývoj. K dispozici je nejen vo-
doléčba, ale také rehabilitace pod vedením zku-
šeného fyzioterapeuta. Samozřejmostí je sociální 
a speciálně-pedagogické poradenství. Z projektů 
jsou hrazeny také další služby, například muzi-
koterapie, canisterapie nebo hipoterapie. Náš 
denní stacionář navštěvuje rovněž klinická logo-
pedka a neuroložka,“ popsala spektrum služeb 
vedoucí Salome Petra Litvanová.

Pracovníci Salome respektují individuální 
vývoj každého dítěte. Během osobního plá-
nování spolupracují nejen s odborníky, ale 
především s rodiči, jejichž názor je pro toto 

plánování zcela zásadní. 
„Gregorek má dva roky a denní stacionář 

navštěvuje od září. Za pouhý měsíc se neuvěřitelně 
posunul. Zvládá si s malou pomocí vyčistit zuby, 
řekne si, že chce na záchod, konečně se rozchodil 

a je čím dál zvídavější. Jednou týdně má dokonce 
možnost vodoléčby a rehabilitace. Skoro každý 
den přinese nějaký výrobek, kterým mě potěší. 
Chci moc poděkovat hodným a nápaditým tetám 
ze stacionáře, které s ním dělají zázraky,“ vyzna-
la se maminka jednoho z klientů stacionáře.

Také Salome si váží všech rodičů, kteří s dů-
věrou využili a využívají jeho služeb. „Úspěchy 
dětí jsou pro nás tou největší odměnou,“ dodala 
Litvanová.

Barbora GRYGERKOVÁ, Salome Bohumín

Foto: Salome Bohumín

 Ivett Szilágyi (22). Bohumínský denní stacionář  

  se už patnáct let věnuje dětem s hendikepem. 
Foto: Pavel Čempěl

jsou totiž překvapivě podobná výrazům v ma-
ďarštině a rumunštině, s jinými se musí »poprat«. 

Děti ze Salome naopak zahraniční původ dob-
rovolnice nijak neřeší. Žijí v jiném »světě«, kde 
hranice a státy nehrají roli. Jsou zkrátka rády, 
že mají novou »tetu«. Pro ostatní pracovníky je 
však příchod Ivett inspirující. Seznamují se 
s kulturou její země a mohou díky tomu vymýšlet 
pro děti na daná témata nové programy a hry.

Ivett Szilágyi se vyznala, že miluje velkoměsta, 
proto je pro ni Bohumín trochu »malý«. Ale 
objevila tady místa, která ji okamžitě učarova-
la. „Líbí se mi, že je tady hodně zeleně. Zaujal 
mě park nebo bazén a okolní atrakce,“ prohlá-
sila Ivett. Mladá dobrovolnice sice původně 
vzhlížela k evropským metropolím a k práci 
v jiné sociální oblasti, osud ji ale nakonec zavál 
k hendikepovaným dětem z Bohumína, na které 
nikdy nezapomene.  (tch)



  A K T UA L I T Y  Z  M Ě S TA  A  O KO L Í10 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Bohumínští sportovci loni dosáhli 
mimořádných výsledků. Město se 
proto rozhodlo navázat na tradici 
z minulých let a individuálně ocenit ty, 
kteří skvěle reprezentovali Bohumín 
na českých i zahraničních kolbištích. 
Slavnostní a současně i neformální 
přijetí proběhlo na radnici.

Sportovce kdysi město oceňovalo v rámci 
jedné z kategorií cen Osobnost roku. Tato 
akce už patří minulosti, ovšem výkony spor-
tovců byly v loňském roce tak mimořádné, 
že si uznání zaslouží. Výběru oceněných se 
zhostil městský odbor školství, kultury a spor-
tu spolu s komisemi sportu a pro výchovu 
a vzdělávání.

Do Pamětní knihy Bohumína se tak 26. ledna 
zapsala mladá oštěpařka Hana Holaňová, 
držitelka stříbrné medaile z žákovského mis-
trovství republiky. Plavání reprezentovali 
žákovští mistři ČR Jakub Gryc a Anežka Mal-
charová. Loni opět bodovali tanečníci – druž-
stvo juniorů Radosti a sólisté Tomáš Opic 
a Daniel Orawczak, kteří přivezli stříbro 
z mistrovství světa. Mezi dětskými sportovci 
se činil také Patrik Kroščen. V bojových spor-
tech sbíral zlaté medaile na mistrovstvích 
Evropy i světa.

V kategorii dospělých bodovaly hlavně ko-
lektivy. Tým vzpěračů Bonatrans Bohumín 
loni vyhrál po dlouhých dvaatřiceti letech 
nejvyšší českou ligu mužů. Parta Tomáš Kejík, 
Petr Petrov, Petr Sedláček, Eduard Sedláček, 
Jiří Gasior, Jaromír Gasior slavila úspěchy i na 
dalších mítincích. 

Extraligu České republiky, tentokrát v ku-
lečníku, vyhrálo družstvo BC Bohumín ve 
složení Jan Musil, Miroslav Andrejovský, Ivo 
Gazdoš, Milan Ráček a Pavel Böhm. Bohu-
mínští kulečníkáři se rovněž prosadili na tur-
najích i jako jednotlivci. 

Ocenění obdrželi na radnici symbolickou 
fi nanční odměnu a vstupenky na sportovní či 
kulturní představení. Město hodlá sportovce 
v jejich činnosti dál podporovat a především 

Městu dělají »reklamu« sportovními výkony

 Do pamětní knihy se před zraky starosty Petra 
Víchy zapsali mimo jiné excelentní bohumínští 
vzpěrači.  


 Sportovní mládí – tanečnice 

a oštěpařka.  Foto: Pavel Čempěl

dětem a mládeži vytvářet pro jejich činnost co 
nejlepší podmínky. Bohumín ze svého roz-
počtu například ročně sponzoruje sportovní 
kluby částkou 3,5 milionu a dalšími deseti 
miliony přispívá na provoz sportovišť.  (red)

Domácím nešly karty
V rukou karty, na stole korunky. Restaurace Na Kuželně byla 

v sobotu 31. ledna dějištěm tradiční bitvy mariášníků. Konal 

se zde jeden z turnajů severomoravského a valašského seriálu 

»O Bohumínské hrabátko«. O originální náčiní ke shrabování 

vyhraných mincí ze stolu se utkalo jednatřicet hráčů.

Třináctý ročník soutěže byl tradičně otevřený a do bojů o hra-

bátko se mohl přihlásit kterýkoli mariášník. Zdravé hráčské jádro 

ale tvoří parta kamarádů z různých koutů republiky. Silné ročníky, 

kdy ke stolům usedalo až sedmdesát hráčů, už jsou minulostí. 

Letos se jich sjelo jednatřicet. Hráči se rozdělili do trojic a čekalo 

je šest kol, kdy v každém mohl soutěžící získat od jednoho do tří 

bodů. V případě remízy byla doplňkovým kritériem výše vyhra-

ných peněz. Trofej v podobě hrabátka po letošním turnaji opouští 

Bohumín. Vybojoval ji ziskem sedmnácti bodů Petr Kanaloš z Or-

lové. Bohumínští tentokrát neobsadili ani další medailové příčky. 

Nejlepším hráčem domácích byl na pátém místě Lumír Glos. (erh)

Úsměvy na líčkách malých lyžařů
Nadšené děti, spokojení rodiče i pedagogové. Možnost 
naučit se lyžovat využilo v posledním lednovém týdnu 
na padesát bohumínských dětí. Počasí akci přálo a kurz 
Usměvavého lyžování ve ski areálu na Vaňkově kopci 
vyšel na jedničku. 

Někteří už lyžařský výcvik ab-
solvovali počtvrté i díky obětavos-
ti učitelky MŠ Na Pískách Dany 
Šímové, která si každoročně bere 
na starost organizaci. Kromě dětí 
z mateřinky jezdí i žáci záblatské 
základní školy. Velkou zásluhu na 
dobrých výsledcích kurzu mají 

všichni, kteří se na organizaci 
a průběhu jakkoliv podílejí. Patří 
jim za to poděkování. Autorce pro-
jektu Hance Volkové za perfektní 
zajištění, instruktorům, kteří se 
trpělivě věnují dětem a dokáží i ty 
tříleté naučit za pět dnů určitým 
základům, a všem ostatním.

Letošní prvňačka Klárka se po-
prvé účastnila Usměvavého lyžo-
vání, když jí ještě nebyly čtyři 
roky. Ve fi nále sice nedosáhla na 
»bednu«, ale porazila i několik 
starších spolužáků v závěrečných 
závodech, na které se přijeli podí-
vat mnozí rodiče. Někteří prozra-
dili, že sice neumějí lyžovat, ale 
chtějí, aby se to naučily jejich ra-
tolesti. Páťák Honza také není za-
čátečník, kurzy se mu líbily a jen 
lituje, že už se příští rok nebude 
moci zúčastnit.  

Zoja CHRAMOSTOVÁ Foto: Dana Šímová

Foto: Pavel Čempěl
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Seriál vyprávění bohumínských speleologů o zážitcích z loňské výpravy píše Josef Wagner

(Pokračování z minulého čísla)

Naši výpravu muselo v první 
řadě povolit kubánské Minister-
stvo vědy, techniky a životního 
prostředí. Proto skvělá Yamilé při-
pravila nejen žádost na toto mini-
sterstvo o povolení společné expe-
dice do krasových oblastí Kuby, 
ale i smlouvu o vědecké spoluprá-
ci mezi ZO ČSS ORCUS Bohu-
mín, Kubánskou speleologickou 
společností a Akademii věd Ku-
bánské republiky. 

Smlouvu jsme rádi podepsali 
a nyní po návratu, když znova 
pročítám její obsah i poslání, vě-
řím, že je odrazovým můstkem 
i cestou k realizaci další spolupráce 
s kubánskými speleology pro celou 
Českou speleologickou společnost.

Jenže od podpisu smlouvy k na-
šemu odletu na Kubu bylo ještě 
daleko. Naskenovali jsme naše 
pasy, přiložili všechny dosti po-
drobné osobní údaje, odeslali vše 
Yamilé, zaplatili letenky a čekali, 
co bude. Yamilé vyřizuje naše vě-
decká víza, se kterými nás má če-
kat na letišti v Havaně a nám pošle 
pouze jejich skeny, které si máme 
vytisknout a věřit, že nás Swissair 
pustí do letadla. Zbývá týden do 
odletu, když přicházejí na náš e-
mail skeny víz. Jenže... Kubánští, 
špatně placení vládní úředníci 
jsou velicí nepořádníci. Čtyři víza 
mají podstatné chyby, špatná čísla 
pasu, popletené údaje muž/žena. 
A to je problém. Opět píšeme Ya-
milé, že víza jsou špatná a ona 
ochotně obíhá všechny úřady 
a den před odjezdem opravdu při-
cházejí skeny opravených víz.

Je středa 19. listopadu a nočním 
vlakem míří do Prahy všech sedm 

účastníků výpravy. Nálada je moc 
dobrá, ovšem až do chvíle, kdy při 
odbavení na letišti Václava Havla 
začíná letištní personál kroutit 
nedůvěřivě hlavou nad našimi vě-
deckými vízy. Taková víza a ještě 
námi vytištěná dosud neviděli. 
Volají šéfovou a ta někam odbíhá 

s našimi pasy. Po čtvrthodince se 
šéfová vrací a se slovy: „Taková 
víza vidím poprvé, a to tady pracu-
ji dvacet let.“ Dává pokyn k naše-
mu odbavení. Když se Pepa podi-
vuje jejím slovům, odvětí: „Kolik 
myslíte, že tady odlétalo vědců na 
Kubu? Žádný.“ Že bychom i tady 

razili novou cestu? Nasedáme do 
nevelkého boeingu a jsme zvědaví, 
jak se budou na naše víza tvářit při 
přesedání v Curychu. Na přesednu-
tí máme jen čtvrthodinku a lin-
ka do Havany na nás bude muset 
čekat. Alespoň tak nás informova-
li. Jenže na pasové odbavení je 

obrovská fronta. Dostáváme se 
k odbavovací přepážce a jsme 
hodně nervózní. Vlevo u pultu 
přísně vyhlížející slečna a vpravo 
veliký černoch. Koukli na víza, 
černoch se usmál a pronesl česky 
„Dobrý den.“ Zeptal se, kolik ta 
víza stála, a popřál nám hezký let. 

A můžeme nasednout do obřího 
Airbusu A330 a po deseti hodi-
nách přistáváme v Havaně.

Kuba nás vítá tropickým lijá-
kem, ale my nervózně přešlapuje-
me na konci fronty v odbavovací 
hale a díváme se kolem sebe, jestli 
někde neuvidíme Yamilé s origi-
nály víz. Po půlhodině vbíhá do 
haly nějaký Kubánec v letištním 
stejnokroji a volá: „Josef, Josef!“ Je 
nám jasné, že nám nese víza. Už 
jsme klidní. A věříme, že i Yamilé, 
která až do této chvíle nemohla 
vědět, že opravdu přiletíme. Zno-
vu obdivujeme její důvěru v nás. 
Při pasové kontrole si nás postup-
ně všechny fotí, odevzdáváme celní 
prohlášení, vyzvedáváme batohy 
a vycházíme do haly. Žádné dota-
zy, proč jsme na Kubě, jestli máme 
zajištěné a zaplacené ubytování, 
jaké máme foto či video přístroje 
– jak varují průvodci či články 
o Kubě na internetu. A když vidí-
me malý transparent s nápisem 
»Josef«, víme, že jsme mezi nový-
mi přáteli.

V Havaně je večer, tma a tropic-
ký liják. Yamilé nám domluvila 
ubytování v Havaně, v soukro-
mých ubytovnách »casa particula-
re«, což jsou domky Kubánců, 
kteří mohou ofi ciálně ubytovávat 
cizince. Ale nejdříve musíme 
v letištní směnárně vyměnit míst-
ní měnu CUC, abychom si mohli 
pronajmout taxi k cestě do města. 
To představuje další hodinu ve 
frontě. Nakonec se nám daří získat 
kubánské CUC, Yamilé zajišťuje 
taxi a řádně unaveni se ubytovává-
me v casa particulare paní Magali, 
nedaleko centra Havany.

(Pokračování příště)

Kuba 2014 (2. část)

Členové Orcusu s personálem a jeskyňáři v centru Santo Tomas. 
Foto: Orcus Bohumín

Naděje psích útuláčků (4)
Představujeme další svěřence bohumínského útulku. Kdo 
půjde domů tentokrát? 

  ZRZOUNEK (pes, 11 let, 
ev. číslo 1141)

Nepochybně i tento kříženec 
špice by rád uvítal nový domov. 
V útulku smutně vyhlíží za mří-
žemi nové páníčky více než rok. 
Sám neví, čím si takový osud za-
sloužil. Možná proto z něj byl 
zpočátku opatrný a vystrašený 
bojínek. Nyní ví, že u člověka na-
jde i pochopení a lásku. Na člově-
ka si už zvykl skvěle, nedá na něj 
dopustit. Nejraději by měl svého 
páníčka jen pro sebe. Zrzounek je 

proto pejsek spíše samotář, nedo-
poručuje se ani k dětem, jelikož 
mu vyhovuje klidnější způsob ži-
vota. Rovněž nevyžaduje, aby ho 
někdo bral do náruče (špatná 
zkušenost z minulosti). Jakmile se 
mu něco nelíbí, nebojí se to dát 
najevo. Na vodítku netahá a ostatní 
pejsky ignoruje. Procházky a pe-
líšek uvnitř bytu s přístupem na 
zahrádku jsou pro něj naprosto 
ideální variantou nového domova.

  KLARISA (fena, 1 rok, 
ev. číslo 1180)

Neskutečně živé, hravé a maz-
livé stvoření – to je Klarisa. Tato 
fenečka sice na první pohled pů-
sobí neposedně a nezkrotně. Ale 
je to ještě štěňátko, které se pořád 
vyvíjí a má možnost se toho 
spoustu naučit. Výcvik je proto 
žádaný. Určitě si s ní zamilujete 
psí sporty, při kterých se velmi 
dobře uplatní její zapálení pro 

hru. Venku na procházce ji zají-
má všechno – ráda hraje přeta-
hovanou s klacíky a pro dobrůtky 
má také slabost. S kříženkou kní-
rače nebudete litovat dne, který 
s ní prožijete. Těší se, až bude 
moci sdílet své hodné srdíčko se 
svými novými majiteli. Klarisa 
bude výjimečným společníkem 
jak pro lidi, tak i pro další pejsky 
a jiná zvířátka.

Při dotazu na konkrétního psa 
uvádějte jeho evidenční číslo.

Text: Veronika ŠUTOVÁ
Foto: Radka MATONOGOVÁ

Další informace:  731 124 627; 
www.facebook.com/

PsiUtulekBohumin; 
www.mesto-bohumin.cz > 

O městě > Útulek pro psy

Valná hromada
bude až v březnu

FK Bohumín přesouvá konání 

valné hromady na pátek 13. břez-

na. Konat se bude od 15.30 hodin 

v restauraci na zimním stadionu. 

Účast členů nutná.  (red)

Korektní jednání
při reklamaci zboží

Při reklamaci zboží v bohumín-

ské prodejně Lidl jsem se setkal 

s nebývalou vstřícností. Přestože 

šlo o reklamaci spotřebiče za-

nedbatelné hodnoty, který byl dva 

roky v provozu, pracovnice pro-

dejny byly nadmíru ochotné. 

S reklamacemi bývají většinou 

obtíže, ale zde proběhlo vše bez 

problémů. S tak korektním a rych-

lým jednáním jsem se ještě nese-

tkal. Děkuji. 

Dalibor DOSPIVA

KRÁTCE
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Žákovští fotbalisté v hale zazářili
Lepší vstup do nové fotbalové sezony a přípravného období pro jarní část 
soutěží si bohumínské žákovské týmy nemohly přát. O víkendu 31. ledna 
a 1. února hostil Bohumín halový turnaj v kopané. Straší žáci FK Bohumín na 
něm excelovali a dobrý dojem zanechal i tým bohumínských mladších žáků.

Nová sportovní hala přivítala o víkendu 
téměř 230 mladých fotbalistů a fotbalistek ze 
severní Moravy a Polska. V sobotu se usku-
tečnil turnaj starších žáků, v neděli poměřili 
své kvality ti mladší. Hrálo se ve dvou skupi-
nách systémem každý s každým. Úspěšnější 
týmy ze skupin pak svedly boje o medaile, 
družstva na další místech se poprala o zbylé 
příčky. Pro turnaj byly k dispozici dvě hrací 
plochy, umělá tráva a polyuretanový povrch. 
Díky tomu měla soutěž spád a nedocházelo 
k prodlevám, což všichni účastnici ocenili.

Sobotního klání se zúčastnilo deset týmů 
věkové kategorie U15 (ročník 2000 a mladší). 
Největší radost udělala publiku i realizačnímu 
týmu partička mladých fotbalistů domácího 
FK Bohumín pod vedením trenérů Libora 

Plhoně a Vladimíra Burdy. Družstvo prošlo 
celým turnajem bez jediné porážky či remízy 
a hráči zaslouženě zvedli nad hlavu pohár pro 
vítěze. Soupeře přitom měli bohumínští velmi 
kvalitní a ostatní týmy domácímu FK cestu 
k zisku trofeje nijak neusnadnily. Především 
semifi nálová a fi nálové utkání měla velký ná-
boj a stala se ozdobou víkendových zápolení. 
Ve finále byl soupeřem domácích tým SK 
Hranice na Moravě hrající žákovskou ligu. 
Konečným vítězům byl do poslední minuty 
rovnocenným soupeřem, ale na rozjeté kluky 
z Bohumína tentokrát neměl. Není divu, že 
bohumínští vedou o 13 bodů krajský přebor 
Moravskoslezského krajského fotbalového 
svazu. V jarní části budou útočit na celkové 
vítězství, čímž by si také vybojovali postup na 

turnaj vítězů, který se uskuteční 21. června, 
s velkou pravděpodobností právě v Bohumíně.

V neděli se turnaje mladších žáků zúčast-
nilo osm týmů věkové kategorie U13 (2002 
a mladší). Prvenství tentokrát vyválčil FK 
Nový Jičín, který vyhrál skupinu, semifi nále 
proti TJ Odra Petřkovice i fi nále proti klukům 
z polského Twórkowa. Domácí tým pod ve-
dením trenérů Dušana Sochy a Pavla Ggry-
giela obsadil 4. místo, když v boji o bronz 
podlehl Petřkovicím, které rozhodly o svém 
vítězství dvě minuty před koncem z penalty. 

Mladí bohumínští fotbalisté si na turnaji 
vedli skvěle nejen jako týmy, ale i jako jednot-
livci.  

Nejlepším hráčem turnaje starších žáků byl 
vyhlášen Kevin Kaczor, nejlepším střelcem 
Petr Bloksch. Mezi mladšími žáky získal z FK 
Bohumín individuální cenu Vojta Vodák coby 
nejlepší brankář.

Libor PLHOŇ, hlavní organizátor turnajů

Bohumínská štafeta veze z Brna medaile
Závodníci Plaveckého klubu Bohumín se po tříleté pauze 
fantasticky představili na Brněnském tučňáčkovi. Na 
největším závodě pro desetileté a mladší plavce v České 
republice nás reprezentovalo deset nadšených dětí.

V konkurenci plavců z vyhlá-
šených českých klubů daly o sobě 
naše naděje nejvýrazněji vědět 

v chlapeckých štafetách na 4 x 50 
metrů volně a 4 x 50 metrů polo-
hově, kde si vyplavaly dvě stříbr-

né medaile. Zasloužila se o ně 
čtveřice Kuba Křístek, Marcel 
Grüner, Josef Hanuliak a Kamil 
Rutar.  

Skvělé výkony štafety měly 
své opodstatnění na základě vý-
sledků v závodech jednotlivců. 
V konkurenci zpravidla více než 
čtyřiceti závodníků v jednotli-
vých věkových kategoriích jsme 
si zapsali u bohumínských plavců 
celkem devět umístění v elitní 
desítce. Jakub Křístek skončil 
čtvrtý na prsařské padesátce, šestý 
na znakové a desátý na kraulové. 
Marcel Grüner obsadil páté místo 
v kraulu, sedmé v motýlku a dvě 
devátá místa za prsa a znak. Josef 
Hanuliak se umístil sedmý ve 
znaku a osmý v kraulu.  

V případě zbývajících šesti na-
šich účastníků – Klárky Nowáko-
vé, Terezky Spiwokové, Adély 
Klosínské, Tobiáše Marcola, An-
drejky Czerné a Aničky Kohano-
vé – šlo o vůbec první zkušenost 
s velkými závody. Pevně věříme, 
že ne poslední. A pokud jim nad-
šení pro trénink vydrží, určitě 
o nich příště budeme psát v sou-
vislosti se ziskem některé z me-
dailí.

Adrian KUDER, 
prezident PK Bohumín

Úspěšná výprava Plaveckého klubu Bohumín, která bodovala na soutěži 
Brněnský tučňáček.  Foto: Adrian Kuder

Turnaj U15: 1. FK Bohu-
mín, 2. SK Hranice, 3. TJ 
Hradec nad Moravicí 

Turnaj U13: 1. FK Nový 
Jičín, 2. LKS Twórkow, 
3. FC Odra Petřkovice, 
4. FK Bohumín

VÝSLEDKY

Foto: Pavel Čempěl

 ● SPINÁLNÍ JÓGA – JÓGA PRO ZDRA-
VÁ ZÁDA. Každé pondělí a středu od 
19 do 20 hodin ve Sportcentru Bohu-
mín. I pro začátečníky.  731 905 040. 

 ● BALÓNY každý čtvrtek v 17.45 ho-
din, AEROBIK každé úterý a středu v 18 
hodin, KRUHOVÝ TRÉNING  každé pon-
dělí od 19, ve středu od 17 a v pátek 
od 18 hodin. Sportcentrum Bohumín, 
www.sportcentrum-bohumin.cz, re-
zervace  724 556 557. 

 ● STEP AEROBIK každou středu v 18 
hodin. Sportcentrum Bohumín. E-mail: 
os.iveta@centrum.cz,  608 333 771.

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

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

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

 ● ZUMBA. Každé úterý a čtvrtek od 18 
do 19 hodin. Sportovní hala. www.
zumba-nadka.cz .

CVIČENÍ
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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

INZERCE

REALITY

 ● Koupím byt v Bohumíně  
736 228 883.

 ● Prodám dr. byt 2+1 v centru 
Bohumína, přízemí, 50 m2, nízká 
zástavba, okna do dvora, klidné 
bydlení. Cena 580.000 Kč.  608 
748 047.

 ● Pronajmu garáž v Mírové uli-
ci.  732 665 705.

 ● Vyměním st. byt 2+1, 54 m2, za 
3+1 nebo větší 2+1.  737 544 012.

 ● Koupím dům, byt.   608 
370 379.

 ● Prodám garsonku s lodžií v ul. 
Sv. Čecha.  775 610 464.

 ● Prodám DB 2+1 v Boh., blízko 
polikliniky, 2.P/3, 60 m2, dům po 
rekonstrukci.  605 027 433.

RŮZNÉ

 ● Prodej medu z Jeseníků, vče-
lařských a rybářských potřeb 
v obchůdku U Luďky ve Skřečoni. 
 776 684 719

SLUŽBY

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

 ● Sportovní a regener. masáže, 
po – pá, 9 – 17 hod., salon Sandra, 
Kostelní ul., Bohumín. Celková 
masáž 200 Kč, částečná 130 Kč. 
Objednávky  604 170 397.

 ● Provádíme pokládku plovou-
cích podlah, PVC, koberců, samo-
nivelační stěrky.  604 265 861.

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

 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla 

OKA jsou řádkové inzeráty současně 

zveřejněny na webu města www.

mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

 ●Řádkovou inzerci můžete podávat 

také prostřednictvím on-line formulá-

ře 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.

Řešení křížovky 
z minulého čísla Oka

ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ: Tiché vody 
tečou hluboko.

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, slunerc.webnode.cz, 
rcslune@centrum.cz;  604 999 147

 ● Pondělí v 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA RODIČŮ S DĚTMI. 
 ● Pondělí v 16 hodin HUDEBNÍČEK.
 ● Středa v 9 hodin CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT.  739 252 741.
 ● Středa v 16 hodin PŘÍPRAVA MAMINEK K PORODU. Tel.:  605 243 101.

CO – KDY – KDE

CVIČENÍ: KUNG-FU PRO DĔTI do 9 let, v pondělky v 16 hodin. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 
TAI-ČI každý čtvrtek v 18.30 hodin. Centrum Probuzení, Na Chalupách 12, Bohumín–
Pudlov,  608 974 110. www.centrumprobuzeni.cz.

ANO říká výkupu kovů ANO
Bohumín a přilehlé obce vydaly vyhlášku, zakazující 
výkup šrotu ve sběrnách.  Zákazem výkupu se nic neřeší. 
Ti slušní nemají možnost zpeněžit svůj nepotřebný 
majetek a ti „druzí“ si najdou jinou obživu, co může mít 
za následek zvýšení trestné činnosti. Omezit výkup 
kradených věcí pomůžou jen důsledné kontroly sběren 
– hygiena, ČOI, policie, kamerový systém a při zjištění 
porušení podmínek – citelné fi nanční postihy.  

Jelikož nadnárodní společnost 
Trojek a.s. provozuje sběrnu také 
v našem městě a neměla nikdy 
problémy s výkupem odcizeného 
materiálu a jistě nemá zapotřebí 
si pro pár korun z výkupu kazit 
své jméno, vyvolali jsme jednání 
s místostarostou Ing . Lumírem 
Macurou, se starostou Ing. Pet- 

rem Víchou a právníkem zastu-
pujícím Ing. Trojka, Mgr. Říhou.  
Z jednání jasně vyplynulo, že 
k zavedení vyhlášky vedl vedení 
města fakt , že kradené železo ne-
poctivci vykupují a tím samo-

zřejmě podporují kriminalitu 
v našem městě.  Ale kradený ma-
teriál  z velké části nekončí v ko-
merčních sběrnách (viz. příklad 
železných dveří odcizených z 
dálnice, které skončily ve sběrně 
v Polsku). Za kulturním domem 
bývalého ŽDB  koupila společ-
nost Trojek obrovský areál, do 
něhož investovala 50 mil. Kč, 
čímž vznikl na území našeho 
města unikátní projekt s jednou 
z nejlépe ekologicky a technicky 
zabezpečených sběren v ČR. 
Součástí provozovny je také ka-
merový systém, který provozova-

tel nabídl představitelům vedení 
našeho města napojit na pult 
centralizované ochrany městské 
policie. Tento objekt má sloužit 
převážně pro zpracování barev-
ných kovů a mohl by zaměstnat 
cca 40 lidí, včetně vybudování 
chráněné dílny pro osoby ZTP. 
Věřím, že nebudeme takovýmto 
podnikatelům, ochotným zajiš-
ťovat vznik nových pracovních 
míst v našem městě, házet klacky 
pod nohy.  
Jiří KULDÁNEK, městský zastupitel

ANO nekecáme, makáme.

POLITIKA

www.pilatesruzena.cz
 731 134 525

ZŠ Čs. armády
PILATES

K  
 

 19.00 
.

Průvodce vodáckým světem
Světlo světa spatřil počátkem února Vodácký průvodce 
horní Odrou. Jde o druhé, upravené a doplněné vydání, 
které odráží aktuální stav z roku 2014 na české a polské 
straně toku.

Průvodce obsahuje kartogra-
fický obraz vodácké trasy řeky 
Odry od hranic vojenského újezdu 
(ústí Budišovky) po jez Janusz- 
kowice pod Kożlem, kde začíná 
úsek kanalizované Odry. Publi-
kace krom Odry popisuje i sedm 
jejích přítoků, čtyři české a tři 
polské. Na padesáti stránkách 
čtenáři najdou podrobný popis 
říční cesty s uvedením umělých i 
přírodních překážek. Průvodce 
obsahuje splavnost a obtížnost 
řek, rady pro vodáky, databázi 

půjčoven vodáckého vybavení, 
ubytování i možnosti stravování. 
Součástí jsou i přehledné mapy 
a fotografi e, zachycující stav z let 
2013 a 2014.

Autory vodáckého průvodce 
jsou Marek Lityński a Paweł Żół-
ciński a vydali jej polští partneři. 
Publikace však vyšla nejen v pol-
ském, ale i v českém jazyce. K dis-
pozici je zdarma, v Bohumíně na 
infocentru městského úřadu.

(red)
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VZPOMÍNKY

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají více než ostatní, 
o to těžší je naučit se bez nich žít. 

10. února by se dožil 65 let 
a zároveň 4. října vzpomeneme 2

5. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 

pan Josef NOVÁK
ze Záblatí.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka 
Marta, dcera Pavla a syn Petr s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají...

25. února si připomeneme nedožité 

70. narozeniny 

pana Jiřího KOCURA.


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

nezapomene. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Odešel jsi, jak osud si to přál, 

ale v našich srdcích žiješ stále dál.. 

12. únor je dnem 10. smutného výročí, 

kdy nás navždy opustil 

pan Vladimír ZATLOUKAL.


S úctou a láskou vzpomíná manželka Jana, 

syn Kamil, celá rodina, přátelé a známí.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

15. února uplyne 6 let od úmrtí mého syna

pana Zdeňka WAJDY.


Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou matka, 

bratr s manželkou, neteře s rodinami 

a kamarádi.

Život lidský je okamžik pouhý, 

pro každého člověka různě dlouhý. 

Dnes již nevzbudí tě krásný den, 

na tichém místě odpočíváš a sníš svůj věčný sen. 

Zůstaly jen vzpomínky na roky šťastné, 

jsou v našich srdcích ukryté, hluboké a krásné.

14. února vzpomeneme nedožité 59. narozeniny 

našeho drahého manžela a tatínka, 

pana Milana TRUCLY.

S láskou a úctou vzpomíná manželka Anna 

a dcera Zuzana s přítelem Radkem.

1. února oslavila 83 let 

paní Marie WAJDOVÁ.


U této příležitosti přejeme do dalších let 

všechno nejlepší, hodně zdraví 

a životního optimizmu.

Syn Ladislav s manželkou, 

Vlaďka a Petra s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

MERENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií

ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 

Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

kostní 

V neu

Osteoporoza je

zákeřná nemoc

ometrií

umín, 

Nepodceňujte P R E V E N C I !

MUDr.  B oris  M ilberger,  tel./fax: 596 013 544 
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurologicka-ambulance -bohumin.cz

Areál statek, Ostravská 507, Starý Bohumín
e-mail: info@mklautoservis.cz  Tel.: 737 842 415

www.MKL Autoservis.cz
Nejsme »ZLODEJI«, proto zkontrolujeme 

Váš vuz zcela ZDARMA!
Dále nabízíme veškeré mechanické a elektro práce, pneuservis, 

zajištění STK, diagnostiku, montáž TZ, odtah 24/7, prodej ND. 

Noví občánci našeho města
Andrea Salová  Viktorie Kubíková  Pavlína Škývarová   

 Adam Plaček  Kristýna Fojtíková  Viliam Sztwiertnia  Matyáš 

Slavíček  Melanie Mattová  Adéla Kroščenová.  (mat)

Své »ano« si řekli
Antonín Trucla a Pavlína Menšíková, oba z Bohumína
Pavel Chrastina a Šárka Mrukwiová, oba z Rychvaldu
Lukáš Mirga a Sylva Kopuncová, oba z Bohumína (mat)
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KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KNIHOVNĚ K3

Vrchlického 262 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 13.2. ve 13–17 hodin VALEN-

TÝNSKÉ PŘÁNÍ. Výtvarná dílna, 
knihovna Nový Bohumín, Skře-
čoň a Starý Bohumín.

 ● 20.2. v 15 hodin DESKOVÉ 
A JINÉ HRY. Twister a Tik Tak 
Bum, Dostihy a sázky a další. 
Dětské oddělení.

 ● 23.2. až 27.2. v 9–12 a 13–17 
hodin (středa pouze dopoled-
ne) CIRKUSOVÉ JARNÍ PRÁZDNI-
NY. Výtvarné dílny, soutěže, hry. 
Dětské oddělení.

 ● 27.2. ve 13 hodin ČAJOVÝ DÝ-
CHÁNEK. Čtení pohádek při čaji 
(hrníček a čaj s sebou), knihovna 
Skřečoň a Starý Bohumín.

PŘEDNÁŠKA
 ● 26.2. v 17 hodin TERAPIE TMOU. 

Přednáška Romana Bartáka 
a Marka Malůše o staré tibetské 
metodě sebepoznání. Přednáš-
ková místnost knihovny, 50 Kč.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

DIVADLO PRO DĚTI

 ● 15.2. a 26.2. v 10 hodin KRTEK 
A OSLAVA. Kreslené pohádky 
pro děti, 20 Kč.

 ● 22.2. v 10 hodin KAŠPÁREK. 
CESTA ZA 80 DNÍ. Dobrodružná 
pohádková komedie, hraje Hoff -
mannovo divadlo. Sál kina, 70 Kč.

DIVADLO

 ● 17.2. v 19 hodin VLÁĎA HRON. 
Hudebně–zábavná show krále 
českých hudebních imitátorů. 
Sál kina, 130 Kč.

 ● 18.2. v 19 hodin ÚČA MUSÍ 
PRYČ. Komedie ze školního pro-
středí. Hrají David Prachař, Linda 
Rybová, Igor Chmela a další. Sál 
kina, 340 Kč. 

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

 ● 12.2., 13.2., 14.2. a 15.2. v 19 
hodin PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI. 
Film USA (Drama / Romantický), 
2015, titulky, přístupný od 15 
let, 124 minut, 130 Kč.

 ● 14.2. a 15.2. a 24.2. v 16 hodin 
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA 
NA SUCHU. Animovaný film 
USA, 2015, dabing. 14.2. ve 3D 
za 140 Kč, děti 120 Kč; 15.2. a 24. 
2. ve 2D za 120 Kč, děti 110 Kč.

 ● 16.2. v 19 hodin LET'S DANCE 
ALL IN. Film USA (Hudební), 
2014, titulky, přístupný od 12 
let, 112 minut, 90 Kč. 

 ● 19.2. a 21.2. v 19 hodin NE-
ZLOMNÝ. Film USA (Životopisný 
/ Drama), 2014, titulky, přístup-
ný od 12 let, 138 minut, 120 Kč.

 ● 20.2. v 19 hodin BABOVŘES-
KY 3. Film Česko (Film Zdeňka 
Trošky), 2015, přístupný, 103 
minut, 100 Kč.

 ● 22.2. a 23.2. v 19 hodin 
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA. 
Film Velká Británie (Špionážní / 
Akční), 2014, titulky, přístupný 
od 15 let, 129 minut, 120 Kč.

 ● 23.2. a 25.2. v 16 hodin ZVO-
NILKA A TVOR NETVOR. Animo-
vaný fi lm USA (Pro děti), 2014, 
dabing, 76 minut. 23.2. ve 3D 
za 165 Kč, děti 140 Kč a 25.2. ve 
2D za 130 Kč, děti 105 Kč.

 ● 25.2. v 19 hodin FALEŠNÍ 
POLDOVÉ. Film USA (Akční / Ko-
medie), 2014, titulky, přístupný 
od 12 let, 104 minut, 90 Kč.

 ● 26.2. v 16 hodin PADDING-
TON. Film Velká Británie (Rodin-
ný) 2014, dabing, přístupný, 98 
minut, 90 Kč.

 ● 26.2. a 27.2. v 19 hodin FO-
CUS. Film USA (Krimi / Kome-
die), 2015, titulky, přístupný od 
15 let, 105 minut

SDRUŽENÍ MARYŠKA

OS Maryška, nám. TGM, www.
maryska.cz, info@maryska.cz, 

776 577 722

 ● 14. až 20. 2. (kromě 16.2.) 
v 15–18 hodin OHLÉDNUTÍ. Bo-

humínský malíř Petr Šablatura 
vystavuje u příležitosti životní-
ho jubilea svou tvorbu. 

OSTATNÍ AKCE

PLESY
 ● 14.2.  Spor tovní ples FK 

Záblatí, sokolovna Záblatí.

 ● 14.2. Ples chovatelů okrasné-
ho ptactva, sál Bochemie.

 ● 21.2. Hasičský ples SDH Ko-
pytov, restaurace U Studny, 
Pudlov.

SPORT

 ● 14.2. v 10 hodin ABY ZADNICE 
NEZMĚKLA. Cykloturistický výlet 
na masopust u Slezskoostrav-
ského hradu. Sraz na nám T.G.M.

 ● 15. 2. v 9 hodin TJ VIKTORIE 
BOHUMÍN »B« - SLOVAN HAVÍ-
ŘOV »C«. Šachy, okresní přebor. 
Sokolovna Starý Bohumín.

 ● 22. 2. v 9 hodin TJ VIKTORIE 
BOHUMÍN »A« - BŠŠ FRÝDEK-
-MÍSTEK »D«. Šachy, krajská sou-
těž. Sokolovna Starý Bohumín.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 14.2. a 15.2. 8–22 hodin HÁ-
ZENÁ, turnaj

 ● 21.2. v 8–14 hodin FOTBAL, 
turnaj OFSK

 ● 22.2. v 9–18 hodin BADMIN-
TON, liga

 ● 28.2. v 10–18 hodin FLOR-
BAL, turnaj 

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 

 596 092 300, 777 707 786, 

www.bospor.info

pondělí až čtvrtek:  6–7.45 hodin 
 a 12–21 hodin

pátek:  12–21 hodin

víkendy a svátky  8–21 hodin 

PROVOZ O JARNÍCH 

PRÁZDNINÁCH 23.2. až 1.3.

Bazén

pátek:  12–21 hodin

pondělí až čtvrtek:  6–21 hodin

pátek:  10–21 hodin

víkend:  8–21 hodin

Sauna

pondělí až čtvrtek:  8–21 hodin

pátek: 10–21 hodin

víkend:       8–21 hodin

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218, 

596 016 530, 777 707 782, 

www.bospor.info

Veřejné bruslení 

sobota a neděle

15–16.30 hodin

BRUSLENÍ O JARNÍCH 

PRÁZDNINÁCH 23.2. až 1.3.

pondělí až čtvrtek:  8–21 hodin

pondělí až čtvrtek: 

 13.30–15 hodin

pátek: 12–13.30 hodin

víkend:       15–16.30 hodin

V době veřejného bruslení je 

otevřena půjčovna bruslí.

Škola bruslení pro děti: Do 
8.3. ve 13.40–14.40 hodin.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 12. do 26.2.

Programy také na www.mesto-bohumin.cz 
nebo www.k3bohumin.cz
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O hradu Barutswerde a jeho 
následovníkovi, dodnes dochovaném 
zámečku u Odry. O polských 
Chałupkách sousedících s Bohumínem, 
jejich obyvatelích, tamní železnici 
a dalších zajímavostech besedoval 
29. ledna v Salonu Maryška historik 
Kamil Kotas, rodák z Chałupek. 

Na besedu, která byla součástí projektu 
»Sousedé na Odře«, přišlo několik desítek po-
sluchačů. Projekt připravili historici z české 
a polské strany hranice pod hlavičkou sdružení 
Maryška a Přátel bohumínské historie. Do-
provázela ho česká premiéra Kotasovy knihy 
»Dějiny Chałupek«.

„Tento projekt je dobrým odrazovým můst-
kem do budoucna. Abychom o sobě více věděli 
a podnikali společné plány. Vždyť k sobě máme 
opravdu blízko, i z pohledu historie,“ připo-
mněl historik Kamil Kotas skutečnost, že 
v případě Bohumína a Chałupek šlo v minu-
losti o jedno společné město.

Společná historie, současná spolupráce

Beseda byla součástí výstavy dobových fo-
tografi í v Salonu Maryška. Byly zde k vidění 
poutavé fotografi e a také unikátní a mnohým 

naprosto neznámé materiály, například kopie 
dobových originálů map Bohumínského 
panství. Lukáš KANIA

Mladý polský historik Kamil Kotas přednášel o společné 
historii Bohumína a Chałupek.  Foto: Jiří Spáčil

Cestování stopem formou 
vyprávění, promítání 
fotografi í a fi lmů. V podání 
cestovatele Romana 
Vehovského jej 22. ledna 
zakusilo přes třicet 
návštěvníků bohumínské 
knihovny. Stopovalo se 
z Nové Kaledonie, přes 
Nový Zéland, Austrálii 
až na Srí Lanku. 

Roman Vehovský z Opavska 
vyrazil v roce 2002 do Asie s tím, 
že zkusí stopem doputovat do 
Austrálie. Původně si chtěl výletem 
jen »vyčistit hlavu«, ale jeho cesta 
se protáhla na sedm let a úplně 
změnila jeho vnímání našeho 
západního světa a »konzumního« 
stylu života. Na své sedmileté 

Místo jízdenky napřáhnout ruku 
pouti si vystačil jen s batohem 
a zhruba padesáti dolary v kapse.

V průběhu večera rozdával Ro-
man Vehovský aktivním poslucha-
čům slosovatelné lístky a na závěr 
vylosoval šťastlivce, který si odne-
sl autorovu knihu Cestou osudu 
a náhody. Ostatní si mohli cestopis 
nebo Vehovského fotografie na 
místě koupit. Kniha je k vypůjčení 
v dospělém oddělení knihovny.

Další přednáška ve čtvrtek 26. 
února v 17 hodin má název Tera-
pie tmou. Přednášející jsou dva 
– Roman Barták, majitel terapeu-
 tického srubu v Kozlovicích, 
a psycholog Marek Malůš, který 
se několik let zabývá výzkumem 
pobytů ve tmě.  (maj)

Se svými zážitky z cest se přijel 
do Bohumína podělit dobro-
druh Roman Vehovský. 

Foto: Magdaléna Jedzoková

Kurs kresby 
a malby v Bartu 

Sdružení  Bar t  pořádá pro 

milovníky výtvarného umění od 

10 do 99 let »Jarní malířský 

workshop«. Amatérské malíře 

čeká šest lekcí, které proběhnou 

v ateliéru sdružení v Nerudově 

ulici dvakrát měsíčně, první se 

uskuteční 4. března v 16.30 hodin. 

Cena kurzu je 300 korun (malířské 

potřeby v ceně) a zájemci se mo-

hou hlásit do 25. února e-mailem 

na adrese atelierbart@seznam.cz. 

Bližší informace najdete na www.

bartsdruzeni.estranky.cz. 

Pohádkový den 
mateřských škol

MŠ v Nerudově ulici pořádá 

v pátek 20. března od 10 hodin 

Pohádkový den s vystoupením 

dětí z bohumínských mateřinek. 

Z každé přihlášené mateřské ško-

ly vystoupí čtyři děti, které před-

vedou desetiminutové představe-

ní libovolné pohádky nebo jejího 

úryvku.

Capoeira pro děti 
i dospělé

Komu učarovalo brazilské ta-

nečně–bojové umění capoeira, 

má šanci. V Orlové, Ostravě a Ha-

vířově právě probíhá nábor dětí 

i dospělých. Bližší informace na 

facebooku Capoeira Ostrava, 

Orlová, Havířov nebo pište na mail 

abada-capoeira@email.cz.  (red)

CO – KDY – KDE


