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Pro podnikatele méně »papírování«
Od počátku roku začala platit novela živnostenského 
zákona. Má zásadní dopady na živnostenskou agendu 
a samotné podnikatele.

Hlavním cílem »technické« 
novely je nejen snížení adminis-
trativní zátěže podnikatelů, ale 
také ochrana osobních údajů. 
Technická úprava nově přináší 
možnost ukládání různých doku-
mentů, například dokladu o od-
borné způsobilosti pro provozo-
vání živnosti, v datovém úložišti 
živnostenského rejstříku. To umož-
ní podnikatelům, že už nebudou 
muset v budoucnu obecnímu 
živnostenskému úřadu znovu 
dokládat listiny, z nichž živnos-

tenský úřad pořídí elektronické 
kopie. 

Další přínos novely je v tom, že 
budou z veřejné databáze odstra-
něny údaje o podnikatelích, kteří 
ukončili činnost, a to po čtyřech 
letech od ukončení. Živnostenský 
rejstřík nově neobsahuje údaje 
o bydlišti a místě pobytu živnost-
níků. Tyto informace patří mezi 
neveřejné. Jsou dostupné jen 

v případě, že žadatel prokáže svůj 
právní zájem. 

Naopak přibyly informace 
o statutárních orgánech kapitálo-
vých společností, jejichž členy 
mohou být i právnické osoby. 
Může tak nastat situace, že je čle-
nem statutárního orgánu kapitá-
lové společnosti pouze další 
právnická osoba. Aby se však 
členem mohla stát, musí v okam-
žiku jejího povolání do funkce 
právně existovat, tedy být zapsá-
na v příslušné evidenci. Veškeré 
informace se vážou na údaje ve-
dené ve veřejném rejstříku nebo 
registru osob.

Dalibor DUDA, živnostenský úřad

NOVINKY

Hledáme češtináře
Benešova škola přijme na ob-

dobí duben – červen kvalifi kova-
ného učitele/ku českého jazyka 
(zástup za mateřskou dovolenou). 
Informace na čísle  596 016 665.

Zápis do mateřinky
Soukromá MŠ Tovární v Záblatí 

nabízí volná místa pro děti od 2,5 
let pro školní rok 2015/16. Školka 
nabízí prodlouženou otevírací 
dobu od 6 do 16.30 hodin, rozší-
řenou výuku angličtiny, kvalitní 
logopedickou péči, možnost zapo-
jení dětí do keramického kroužku. 
Zápis dětí probíhá 30. a 31. března 
od 9 do 15 hodin.   (red)

KRÁTCE

Múzy nejsou jen pro vyvolené! Sdružení Bart, které zastřešuje bohumín-
ské umělce, otevřelo své brány. Poprvé ve své historii uspořádalo 
»jarní malířský workshop«, kurz kresby a malby pro zapálené amatéry. 

Na první lekci 4. března se jich v ateliéru v Nerudově ulici sešlo patnáct.
„Především chceme ukázat, že Bart není 

uzavřenou komunitou. Chceme mezi námi při-
vítat nové lidi, talenty, kteří by sem jen tak 
nepřišli,“ ozřejmil myšlenku workshopu před-
seda sdružení Vladimír Pustówka. Bart v sou-
časnosti sdružuje asi patnáct umělců, převáž-
ně grafi ků. Malířů je v posledních letech jako 
šafránu. Doby, kdy si do ateliéru přišlo o ví-
kendu pět šest lidí jen tak pro radost malovat, 
jsou minulostí. „Nezastíráme, že se kurzem 

snažíme odhalit i nové talenty. Třeba někoho 
z nováčků malování natolik chytí, že se mu 
bude chtít věnovat i v budoucnu a přivítáme 
ho ve svých řadách,“ dodal Pustówka.

Historicky první workshop přilákal patnáct 
zájemců, od školou povinných dětí až po čino-
rodé babičky. Kurzisté postupně absolvují šest 
lekcí, ve dvou skupinách, aby se jim mohli lek-
toři individuálně věnovat. První lekce ale byla 
společná, seznamovací. Vladimír Pustówka 

a Petr Šablatura v ní vysvětlili základy per-
spektivy, bez které se žádný malíř neobejde. 
Pak už následoval křest ohněm, respektive 
uhlem, kterým měli nováčci nakreslit zdánlivě 
obyčejnou papírovou krabici. Právě na ní se 
ideálně testuje prostorová představivost a jen 
minimum adeptů na první pokus v »krabico-
vém testu« uspěje. „Také jsem v něm poprvé 
pohořel,“ přiznal lektor a dnes uznávaný bo-
humínský malíř Šablatura.

V dalších lekcích čeká účastníky kurzu 
mimo jiné kresba zátiší, portrét nebo fi gurál-
ní malba. A postupně se ukáže, zda Bart získá 
do svých řad novou krev.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Začínající malíři prošli »krabicovým« testem

Bart vytáhl ze skladů veškeré stojany, patnáct malířů se tady už dlouho nesešlo. Adepti malířství si mimo jiné vyzkoušeli práci s »vizírkou«, špejlí, pomocí 
které se přenáší rozměry malovaného objektu na plátno.  Foto: Pavel Čempěl
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Taxík s dětskou sedačkou, první v kraji
Jako první v kraji spustili v Bohumíně baby taxi, které vozí maminky s dětmi do šesti let 
k lékařům. Jedna jízda v radnicí dotovaném taxíku přijde na patnáct korun. Projekt 
funguje od začátku března a navazuje na úspěšnou službu pro seniory. 

„Baby taxi jsme zavedli jako 
nadstandardní službu, která ne-
funguje v žádném jiném městě. 
Vycházíme tím vstříc především 
rodičům z městských částí, aby se 
v případě, že jim onemocní dítě, 
mohli rychle a pohodlně dostat 
lékaři. I důchodci, kteří využívají 
podobnou službu, jezdí hlavně 
k lékařům, protože ve svém věku 
už mají problémy s mobilitou,“ 
uvedl místostarosta Igor Bruzl.

Baby taxi zajíždí na tři místa – 
do nemocnice, na polikliniku 
a k ordinacím pediatrů v Neru-
dově ulici. Funguje v pracovní 
dny podle ordinačních hodin 
dětských lékařů od 6.30 do 14 ho-
din. Objednávat si jej rodiče mo-
hou na stejném telefonním čísle 
jako senior taxi  730 181 181. 
Sveze vždy jednoho dospělého 
s trvalým pobytem v Bohumíně 

a dítě, případně děti, do šesti let.
„Máme k dispozici tři vozy, 

z toho jeden větší až pro osm lidí. 
Na dispečinku stačí, aby rodiče 
nahlásili adresu a jak staré dítě 

nebo děti povezeme. Na požádání 
jsme schopni převézt i kočárek. 
Podle toho zvolíme typ auta a také 
autosedačky pro menší či větší 
děti. Při plánovaných prohlídkách 

dětí u lékaře je dobré objednat si 
taxi alespoň o den dříve. V akut-
ních případech není nutné volat 
dopředu,“ řekl provozovatel 
taxislužby Jiří Malucha.

Jedna jízda stojí, podobně jako 
senior taxi, patnáct korun. Zby-
tek nákladů platí radnice. Radní 
přepokládají, že za měsíc baby 
taxi uskuteční asi 70 jízd. Ročně 
tak za ně město zaplatí asi 50 tisíc. 
„Náklady na novou službu budou 
minimální ve srovnání s užitkem 
pro maminky, které se s nemoc-
ným dítětem potřebují rychle 
dostat k lékaři. I senior taxi se 
setkalo s velmi dobrou odezvou 
a využívá jej stále více lidí,“ dopl-
nil starosta Petr Vícha.

O zavedení baby taxi rozhodl 
průzkum mezi rodiči. Osmdesát 
procent dotázaných rodičů služ-
bu uvítalo a téměř šedesát pro-
cent by ji využilo. V Bohumíně 
momentálně žije asi 1 500 dětí do 
šesti let.

Text a foto: Lucie BALCAROVÁ

Ocenění dárci
  Zlatá medaile 

Jana Janského 
(40 bezplatných odběrů)

Ivana Adamčíková, Ivo Biječek, 

Hana Buchtová, Vítězslav Gabzdyl, 

Tomáš Hellebrand, Miroslav Hubl, 

Michal Ječmínek, Martin Jurzica, 

Marek Ključík, Martina Kochová, 

Miroslav Kokta, Roman Korduliak, 

René Krutil, Michaela Lalíková, 

Roman Liberda, Aleš Mazal, Jiří 

Mlynárik, Drahomíra Nečková, 

Karla Novotná Bernátová, Lukáš 

Plasuň, Lubomír Rucký, Libor 

Sebera, Milan Siuda, Jiří Skudřík, 

Petr Tomáš, Karla Vronková, Jiří 

Wrožyna, Vojtěch Ziembinski.

  Zlatý kříž III. třídy 
(80 bezplatných odběrů)

Zdeněk Böhm, Petr Cigoš, Vítěz-

slav Dominik, Šárka Foltynová, 

Libor Gábor, Milan Lidík, Aleš No-

votný, Pavel Piperek, Jiří Prokeš, 

Pavel Reichel, Petra Staneková, 

Barbora Tomešová.

  Zlatý kříž II. třídy 
(120 bezplatných odběrů)

Rostislav Doleček, Klára Chalu-

pová, Aleš Mazal, René Prelovský.

  Zlatý kříž I. třídy 
(160 bezplatných odběrů)

Rostislav Dobeš, Tomáš Ključik.

  Plaketa ČČK Dar 
krve – dar života
(250 bezplatných odběrů)

Roman Porwolik.

BLAHOPŘÁNÍ

Velká zasedací síň radnice patřila 5. března 
bezpříspěvkovým dárcům krve. Bohumín 
už poosmnácté oceňoval ty, kteří loni 
dosáhli v počtu odběrů na některý z titulů 
udělovaných Českým červeným křížem. Za 
rok 2014 jich ve městě bylo sedmačtyřicet.

Ceremoniálu se účastnil starosta Petr Vícha, 
předseda komise pro občanské záležitosti Vilém 
Bannert a zástupce ČČK Luděk Rechberg. Dárcům 
vysekli poklonu a poděkovali jim za jejich zásluž-
nou činnost. Oceňovaní obdrželi láhev červeného 
vína, volňásky do bohumínského aquacentra a kina 
a symbolickou fi nanční odměnu.

Mimořádné ocenění a potlesk přítomných sklidil 
Roman Porwolik, který se dárcovství věnuje přes 
třicet let. Stal se vůbec prvním Bohumíňákem, který 
má na kontě více než 250 evidovaných odběrů, 
za něž uděluje červený kříž své nejvyšší ocenění 
– Plaketu ČČK Dar krve – dar života.  (tch)

»Prolévají« svou krev pro druhé

Vilém Bannert předal dárcům láhev vína na doplnění krvinek a dámám i červenou 
růži. Součástí ceremoniálu je i zápis do pamětní knihy.  Foto: Pavel Čempěl 
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Strážníci vyfasovali košile na míru
Městští strážníci po patnácti letech změní svou »image«. Bohumínská městská policie 
v těchto dnech obdržela várku nových letních košil. Jejich výhodou je, že na ně nikdo 
nebude muset přišívat znaky a připínat kovové odznaky. Vše už je na nich vyšito rovnou. 

„Hlavní nevýhodou starého 
stejnokroje byly identifi kační prv-
ky. Odznaky si museli strážníci na 
košili připevňovat šroubkem. Jsou 
kovové, košile se jejich váhou vy-
boulila,“ popsal nepraktičnost sta-
rého stejnokroje ředitel městské 
policie Karel Vach. Další nevýhoda 
kovových odznaků s identifi kační-
mi čísly strážníků se projevila tře-
ba při zákrocích. Výtržník je mohl 
uchopit, strhnout a podobně. To 
už ale nyní hrozit nebude.

Staré košile byly univerzální, ty 
nové jsou vyrobeny na míru. 
V Bohumíně slouží pětatřicet 
strážníků a každý vyfasuje várku 
svých. Jsou na nich předem vyšita 
jejich čísla a další povinné prvky. 
„Uniformy obecních policií nejsou 
zcela jednotné, každé město si je 
vybírá a objednává samostatně. 
Základní prvky, které určuje vy-
hláška Ministerstva vnitra, ale 
musí být všude stejné,“ vysvětlil 
Vach. Například umístění odzna-
ku s číslem musí být na pravé 

straně prsou, takzvaná domoven-
ka, název a znak konkrétního 
města, na levém rukávu. Série 
nových košil, které se liší i tmav-

ším odstínem, už mají bohumín-
ští strážníci k dispozici. Brzy se 
nich představí i při službě v uli-
cích.  (tch)

Bohumínští strážníci budou mít po patnácti letech nový vzor košil. Ty už od 
výroby obsahují všechny potřené identifi kační prvky.  Foto: Pavel Čempěl

Mládí roztančí 
pódium kina

Tanec ve všech možných po-

dobách ovládne pódium kina. 

Bohumínské taneční soubory 

R a d o s t  &  I m p u l s  i  K at e s 

v březnu zvou na velkolepé 

taneční koncerty. Oba soubo-

ry fungují pod Domem dětí 

a mládeže Fontána Bohumín.

Radost & Impuls připravil vý-

pravnou taneční show nazva-

nou »Kočka není pes«.  Uvede ji 

v sále kina v sobotu 21. března 

od 17 hodin a v neděli 22. břez-

na od 14 a od 17 hodin. Před-

prodej probíhá v kanceláři sou-

boru v budově kina (vlevo od 

hlavního vchodu). Cena vstu-

penky je 130 korun.

Velký taneční koncert připra-

vuje na konec března také bo-

humínský taneční soubor Kates. 

Jeho skupiny se představí v sále 

kina v úterý 31. března od 16 

hodin. Vstupenka stojí 80 korun 

a lístky jsou v předprodeji v bu-

dově domu dětí v Janáčkově 

ulici za parkem.  (luk)

POZVÁNKA

Bagry se činily v Drátovnách, Záblatí i Vrbici

Rodilí Bohumíňáci, kteří odešli »do světa« a po letech se vracejí, město 
nemohou téměř poznat. Stále se zde něco staví, modernizuje, zkrášluje. 
Něco ale z mapy města také mizí. Staré a zdevastované domy, které 

k zániku ve většině případů odsoudili jejich obyvatelé.
Těžká technika se měla na přelomu února 

a března co ohánět. Domy hrůzy se demolo-
valy hned v několika městských částech. Re-
lativně nejsnazší úkol čekal fi rmu ve Vrbici. 
Odstranění soukromého rodinného domu 
zde nařídil stavební odbor místní radnice. 
Majitel ho nechal zpustnout a navíc se ostudné 
stavení Vrbické ulice stalo útočištěm pochyb-
ných živlů. Sám vlastník neměl prostředky na 
údržbu domu ani na jeho demolici, proto ji 
na své náklady nechalo zbourat město. Vyna-
ložených 216 tisíc bude následně vymáhat 
soudní cestou. 

Téměř současně proběhla další demolice 
v Bezručově ulici v Záblatí. Dvoupatrový 
obytný dům nemělo kvůli jeho stavu smysl 

opravovat a jiné využití neměl. Po jeho zbou-
rání bude ale ještě zapotřebí zateplit štítovou 
zeď sousední tělocvičny, ke které dům přiléhal 
a která je nyní »obnažená«. Sto let starý dům 
v Záblatí určitě nebude nikdo postrádat, na-
opak děti z protější školy jeho bourání jen 
přivítaly. Když zmizel, naskytl se jim totiž 
z oken přímý výhled na Záblatský rybník 
a okolní přírodu.

Do třetice se bagry zakously do domu 
v Jeremenkově ulici v Drátovnách. Cihlák, 
postavený na sklonku 19. století pro mistry 
zdejší továrny, byl delší dobu prázdný. I přes 
zabezpečení do něj opakovaně vnikali zlodě-
ji kovů a dolovali zde zpeněžitelný materiál. 
Po demolici provedla firma terénní úpravy 

a na místě bývalého domu bude v budoucnu 
už jen trávník.

Na odstranění dvou zmíněných obytných 
domů, které přišlo na 1,2 milionu, získalo 
město dotaci z ROP Moravskoslezsko. Pokryla 
85 procent nákladů. Dotace se vztahovala 
především na regeneraci brownfields – 
vysloužilých, převážně průmyslových území. 
Bylo ji však možné využít i na demolici 
vybydlených domů.

Pavel ČEMPĚL

1 2
1) Bourání ruiny rodinného domu ve Vrbické ulici ve Vrbici. 2) První ze tří mistrovských domů v Drátovnách 
zmizel z mapy města. 3) V Záblatí bude po demolici nutné zateplit zeď tělocvičny. Foto: Pavel Čempěl
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo dveří  
A243. Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou 
zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace 
naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice«, kategorie Licitace bytů. 
Město nabízí k licitaci tyto byty.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1072, 
č. bytu 69, I. kat., 12. patro. Věžový 
dům s funkcí domovníka poblíž 
autobusového stanoviště, plastová 
okna. K bytu náleží balkon. Plo-
cha pro výpočet nájemného 66,89 
m2, celková plocha bytu 68,46 m2. 
Prohlídka 16.3. ve 14–14.15 ho-
din. Opakovaná licitace se koná 
16.3. v 15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1072, 
č. bytu 51, I. kat., 9. patro. Věžový 
dům s funkcí domovníka, poblíž 
domu je velké parkoviště. Byt 
s plastovými okny, balkonem 
a zrekonstruovanou koupelnou. 
V bytě je nově položeno PVC. 
Plocha pro výpočet nájemného 
67,64 m2, celková plocha bytu 
69,96 m2. Prohlídka 16.3. v 14.15
–14.30 hodin. Opakovaná licita-
ce se koná 16.3. v 15.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Okružní 1061, č. 
bytu 1, I. kat., 1. patro. Nízká 
cihlová zástavba se nachází v blíz-
kosti centra města, obchodů 
a autobusové zastávky. Byt ma-
lých rozměrů se zrekonstruova-
nou koupelnou. Plocha pro výpo-
čet nájemného 21,46 m2, celková 
plocha bytu 22,41 m2. Prohlídka 
16.3. v 14.45–15 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 16.3. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 366, 
č. bytu 1, I. kat., 1. patro. Nízko-
podlažní cihlový dům v blízkosti 
nemocnice, dětského hřiště a au-
tobusové zastávky. Možnost par-
kování před domem. V domě je 
ústřední vytápění, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemného 
57,10 m2, celková plocha bytu 
57,10 m2. Prohlídka 16.3. ve 14.30 
–14.45 hodin. Opakovaná licita-
ce se koná 18.3. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 
1071, č. bytu 72, I. kat., 1. patro. 
Věžový dům v centru města po-
blíž vlakového a autobusového 
nádraží. Možnost parkování před 
domem. Přízemní byt po rekon-
strukci, plastová okna, ústřední 
vytápění. Plocha pro výpočet ná-
jemného 60,55 m2, celková plocha 
bytu 60,55 m2. Prohlídka 16.3. 
v 15.15–15.30 hodin. Opakovaná 
licitace se koná 18.3. v 15.30 ho-
din.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1047, 
č. bytu 8, I. kat., 3. patro. Panelový 
nízkopodlažní dům naproti zá-
kladní školy. Byt s plastovými 
okny je po rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 37,47 m2, 
celková plocha bytu 38,97 m2. 
Prohlídka 18.3. ve 14–14.15 ho-

din. Opakovaná licitace se koná 
18.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1053, 
č. bytu 57, I. kat., 12. patro. Věžo-
vý zateplený dům v klidové zóně, 
poblíž centra města, supermarketu, 
mateřské a základní školy. U domu 
je možnost parkování. Dům má 
funkci domovníka. Byt bez balko-
nu, s kuchyňskou linkou. V bytě 
jsou nové podlahové krytiny, by-
tové dveře a obklady. Plocha pro 
výpočet nájemného 36,37 m2, cel-
ková plocha bytu 36,81 m2. Pro-
hlídka 16.3. v 15.30–15.45 hodin 
a 17.3. v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
se koná 18.3. v 16 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 271, č. bytu 
6, I. kat., 3. patro. Nízkopodlažní 
dům v klidové zóně, poblíž centra 
města, supermarketu, mateřské 
a základní školy. U domu mož-
nost parkování. Byt bez balkónu, 
bez kuchyňské linky. Koupelna 
s WC jsou společné. Nové podlaho-
vé krytiny, bytové dveře, obklady. 
Plocha pro výpočet nájemného 
62,84 m2, celková plocha bytu 
68,34 m2. Prohlídka 16.3. v 15
–15.15 hodin a 17.3. v 9–9.15 
hodin. Licitace se koná 18.3. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, nám. T. G. Masaryka 
226, č. bytu 4, I. kat., 2. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům 
v centru města. V blízkosti vlakové 
nádraží, kino. Možnost parkování 
před domem. V bytě ústřední vy-
tápění, plastová okna, koupelna 
po rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 97,56 m2, celková 
plocha bytu 100,26 m2. Prohlídka 
17.3. v 10–10.15 hodin a 18.3. 
v 15–15.15 hodin. Licitace se 
koná 18.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1069, 
č. bytu 13, I. kat., 2. patro. Dům 
s funkcí domovníka se nachází 
poblíž centra města, odpočinkové 
zóny, obchodů, školy a školky. Byt 
je po celkové rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 47,88 
m2, celková plocha bytu 51,23 m2. 
Prohlídka 18.3. v 15.30–15.45 ho-
din a 19.3. v 10.15–10.30 hodin. 
Licitace se koná 23.3. v 15.15 
hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, 
č. bytu 71, I. kat., 5. patro. Dům 
s funkcí správce se nachází poblíž 
obchodů, školy a školky. U domu 
je parkoviště a odpočinková zóna. 
Byt se zděným jádrem a kuchyň-
skou linkou je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 49,99 m2, celková plocha 
bytu 53,53 m2. Prohlídka 18.3. 

v 16–16.15 hodin a 19.3. v 10.45
–11 hodin. Licitace se koná 23.3. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1048, 
č. bytu 8, I. kat., 3. patro. Panelový 
nízkopodlažní dům se zateplený-
mi štítovými stěnami se nachází 
naproti základní školy. Byt s plas-
tovými okny je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 55,95 m2, celková plocha 
bytu 56,99 m2. Prohlídka 18.3. 
v 14.15–14.30 hodin a 19.3. v 8.30 
–8.45 hodin. Licitace se koná 
23.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 354, 
č. bytu 3, I. kat., 2. patro. Nízko-
podlažní dům, v blízkosti park, 
školka a základní škola. V bytě je 
ústřední topení, balkon. Plocha 
pro výpočet nájemného 57,02 m2, 
celková plocha bytu 59,87 m2. 
Prohlídka 18.3. v 14.45–15 hodin 
a 19.3. v 10–10.15 hodin. Licitace 
se koná 23.3. v 16 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 561, č. 
bytu 2, I. kat., 1. patro. Nízkopod-
lažní dům, v blízkosti park, škol-
ka, základní škola, střední škola. 
V bytě je ústřední topení. Plocha 
pro výpočet nájemného 57,38 m2, 
celková plocha bytu 63,03 m2. 
Prohlídka 18.3. v 15.45–16 hodin 
a 19.3. v 11–11.15 hodin. Licitace 
se koná 23.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 786, č. 
bytu 8, I. kat., 3. patro. Nízkopod-
lažní dům, v blízkosti park, škol-
ka, základní škola, střední škola. 
V bytě je ústřední topení. Plocha 
pro výpočet nájemného 51,71 m2, 
celková plocha bytu 55,02 m2. 
Prohlídka 18.3. v 15.15–15.30 ho-
din a 19.3. v 10.30–10.45 hodin. 
Licitace se koná 23.3. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1069, 
č. bytu 14, I. kat., 2. patro. Dům 
s funkcí domovníka se nachází 
blízko centra města, odpočinkové 
zóny, obchodů, školy a školky. Byt 
je po celkové rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 51,52 
m2, celková plocha bytu 56,37 m2. 
Prohlídka 18.3. v 15.30–15.45 ho-
din a 19.3. v 10.15–10.30 hodin. 
Licitace se koná 23.3. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Poděbradova 124, 
č. bytu 18, I. kat., 3. patro. Nízko-
podlažní cihlový dům v centru 
města s možností parkování před 
domem. V domě je výtah. V bytě 
ústřední vytápění. Plocha pro 
výpočet nájemného 30,86 m2, cel-
ková plocha bytu 30,86 m2. Pro-
hlídka 23.3. ve 14.45–15 hodin. 

Opakovaná licitace se koná 25.3. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Seifertova 910, 
č. bytu 3, I. kat., 2. patro. Nízká 
cihlová zástavba v centru města 
v klidném prostředí. Parkoviště 
u domu, v bytě byla provedena 
generální oprava elektroinstalace. 
Plocha pro výpočet nájemného 
50,65 m2, celková plocha bytu 
53,09 m2. Prohlídka 23.3. ve 14.30 
–14.45 hodin a 24.3. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace se koná 25.3. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 883, 
č. bytu 1, I. kat., 1. patro. Nízko-
podlažní cihlový dům v klidné 
části města. V blízkosti park, ná-
kupní středisko, pošta a dětský 
lékař. Možnost parkování u do-
mu. V bytě je ústřední topení, 
plastová okna, nové PVC. Plocha 
pro výpočet nájemného 69,60 m2, 
celková plocha bytu 72,10 m2. 
Prohlídka 23.3. v 15–15.15 hodin 
a 24.3. v 9–9.15 hodin. Licitace se 
koná 25.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 821, 
č. bytu 5, I. kat., 3. patro. Nízko-
podlažní dům v klidové zóně po-
blíž základní školy, parku a centra 
města. Byt je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 50,02 m2, celková plocha 
bytu 53,32 m2. Prohlídka 20.3. 
v 9–9.15 hodin a 23.3. v 15.30
–15.45 hodin. Licitace se koná 
25.3. v 16 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 822, č. 
bytu 3, I. kat., 2. patro. Nízkopod-
lažní dům v klidové zóně poblíž 
základní školy, parku a centra 
města. Byt je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 46,87 m2, celková plocha 
bytu 46,87 m2. Prohlídka 20.3. 
v 9.15–9.30 hodin a 23.3. v 15.45
–16 hodin. Licitace se koná 25.3. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 822, 
č. bytu 6, I. kat., 3. patro. Nízko-
podlažní dům v klidové zóně po-
blíž základní školy, parku a centra 
města. Byt je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 46,72 m2, celková plocha 
bytu 46,72 m2. Prohlídka 20.3. 
v 9.15–9.30 hodin a 23.3. v 15.45
–16 hodin. Licitace se koná 25.3. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Seifertova 602, č. 
bytu 2, I. kat., 1. patro. Nízkopod-
lažní dům v klidové zóně poblíž 

Připravované licitace městských bytů

Dokončení na str. 5
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Maják městské policie
 ● U restaurace v ulici Osvoboditelů 

skupinka výrostků večer 18. února 
odhodila ze stojanu odpadkový 
koš. Dozorčí podezřelou partu na-
šel pomocí kamerového systému 
a vyslal na místo hlídku. Jeden 
z mladíků se strážníkům k činu 
doznal. Vše pak uklidil, uvedl do 
původního stavu a za své počínání 
si vysloužil blokovou pokutu.

 ● Večer 24. února zahlédla hlídka 
v Nádražní ulici ženu, na kterou 
policie vydala příkaz k zatčení. 
Hlídka ženu zadržela a předvedla 
ji na obvodní oddělení Policie ČR.

 ● Po půlnoci 25. února došlo 
k vykradení prodejny na náměstí 
Budoucnosti. Strážníci prohledali 
okolí, ale pachatele zde už neza-
stihli. Později v Záblatí však nara-

zili na dvojici mužů z 
Orlové, kteří nesli kabelu napěcho-
vanou kartony cigaret. Muži dlou-
ho nezapírali a hlídka je předala do 
rukou republikových policistů.

 ● Strážníci v únoru řešili založení 
několika černých skládek. V ulici 
1. máje ve Skřečoni vyhodila 
osádka osobního auta do křoví 
tašky s odpadem. Další nepořád-
níci se při vyklízení bytu podobně 
zbavili starého nábytku, krabic 
a dalšího smetí. Několik igelitových 
pytlů a tašek zase vyhodil hříšník 
v ulici Vyhonkovec v Rychvaldě. 
Všechny barbary strážníci vypát-
rali. Provinilci museli nepořádek 
uklidit a zaplatit pokutu.

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín  

základní školy, parku a centra 
města. Byt je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 61,30 m2, celková plocha 
bytu 61,30 m2. Prohlídka 20.3. 
v 9.30–9.45 hodin a 23.3. v 16
–16.15 hodin. Licitace se koná 
25.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Ostravská 204, č. 
bytu 5, I. kat., 2. patro. Nízkopod-
lažní dům s uzavřenou zahradou. 
V bytě je provedena plynofi kace 
a generální oprava elektroinstalace. 
Byt s kuchyňskou linkou. Plocha 
pro výpočet nájemného 72,00 m2, 
celková plocha bytu 77,00 m2. 
Prohlídka 25.3. ve 14.45–15 ho-
din. Opakovaná licitace se koná 
30.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1143, 
č. bytu 65, I. kat., 12. patro. Zatep-
lený věžový dům po celkové re-
konstrukci s funkcí domovníka. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
67,61 m2, celková plocha bytu 
69,93 m2. Prohlídka 25.3. v 15.15
–15.30 hodin. Opakovaná licita-
ce se koná 30.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 553, č. 
bytu 9, I. kat., 3. patro. Nízkopod-
lažní dům, v blízkosti park, škol-
ka, základní škola, střední škola. 
V bytě je ústřední topení. Plocha 
pro výpočet nájemného 56,64 m2, 
celková plocha bytu 61,44 m2. 
Prohlídka 25.3. v 15.30–15.45 
hodin a 26.3. v 11–11.15 hodin. 
Licitace se koná 30.3. v 16 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Štefánikova 414, 
č. bytu 2, I. kat., 1. patro. Nízko-
podlažní dům, v blízkosti park, 
školka a základní škola. V bytě je 
ústřední topení. Plocha pro výpo-
čet nájemného 38,98 m2, celková 
plocha bytu 38,98 m2. Prohlídka 
25.3. v 15–15.15 hodin a 26.3. 
v 10.30–10.45 hodin. Licitace se 
koná 30.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1076, 
č. bytu 21, I. kat., 7. patro. Panelo-

vý dům za nákupním střediskem 
Centrum, zateplený, plastová 
okna. Byt je po celkové rekon-
strukci s balkonem. Plocha pro 
výpočet nájemného 58,90 m2, cel-
ková plocha bytu 61,10 m2. Pro-
hlídka 25.3. ve 14.30–14.45 hodin 
a 26.3. v 8.15–8.30 hodin. Licitace 
se koná 30.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Seifertova 602, č. 
bytu 5, I. kat., 3. patro. Nízkopod-
lažní dům v klidové zóně poblíž 
základní školy, parku a centra 
města. Byt je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 50,60 m2, celková plocha 
bytu 50,60 m2. Prohlídka 20.3. 
v 9.30–9.45 hodin a 23.3. v 16
–16.15 hodin. Licitace se koná 
30.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masarykova 287, 
č. bytu 2, I. kat., 1. patro. Nízká 
zástavba se nachází poblíž parku, 
školky, základní a střední školy. 
V domě je zajištěn úklid společ-
ných prostor. V bytě jsou plastová 
okna a ústřední topení. Plocha 
pro výpočet nájemného 51,30 m2, 
celková plocha bytu 52,90 m2. 
Prohlídka 23.3. v 15.15–15.30 
hodin a 24.3. v 9.15–9.30 hodin. 
Licitace se koná 1.4. v 16 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Masarykova 287, 
č. bytu 4, I. kat., 1. patro. Nízká 
zástavba se nachází poblíž parku, 
školky, základní a střední školy. 
V domě je zajištěn úklid společ-
ných prostor. V bytě jsou plastová 
okna a ústřední topení. Plocha 
pro výpočet nájemného 38,80 m2, 
celková plocha bytu 38,80 m2. 
Prohlídka 23.3. v 15.15–15.30 
hodin a 24.3. v 9.15–9.30 hodin. 
Licitace se koná 1.4. v 16.15 ho-
din.

Bližší informace o nabízených 
bytech získáte na majetkovém 
odboru, č. dveří B207 (vedlejší 
budova MěÚ),  596 092 199, 
e-mail: vachtarcikova.lenka@
mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Tři byty 1+1 v tomto domě v Tyršově ulici jdou 25. března od 16 hodin do 
licitace. Jeden z nich má celkovou plochu 53,32 m2 a je v č. 821 ve 3. patře. 
Dva byty jsou v čísle 822 – ten ve 2. patře má celkovou plochu 46,87 m2, 
plocha bytu ve 3. patře je 46,72 m2.

Barbaři vytloukli skla zastávek
Vandalové o sobě opět dali vědět. Tentokrát si pro svou 
logiku postrádající exhibici vybrali dvojici autobusových 
zastávek na pomezí Bohumína a Ostravy. Řádění barbarů 
odnesly skleněné výplně zastávek po obou stranách 
silnice u kruhového objezdu ve Vrbici.

Neznámí pachatelé rozbili na 
zastávkách celkem tři tabule 
z lepeného skla. „Ta nejsou neroz-
bitná, ale kvůli bezpečnosti se 
chovají stejně jako skla v autech. 
Po rozbití se z bezpečnostních 
důvodů rozsypou na neostré kry-
staly,“ uvedl Roman Pak z měst-

ského odboru životního prostře-
dí a služeb. 

Jedna tabule stojí bezmála tři 
tisíce. Spolu s náklady na opravu 
tak vandalové napáchali škodu za 
jedenáct tisíc korun. Případem 
už se proto zabývá i Policie ČR.

 (tch)

Nebytové prostory k pronájmu
 ● Pronájem garážového stání pro motocykl, ul. Osvoboditelů 

číslo 1020–25. Celková rozloha 2,83 m2. Licitace se koná 18. března 
v 15.30 hodin.

 ● Pronájem samostatné garáže v ulici Čs. armády č. 1032–36. 
Celková rozloha 17 m2. Licitace se koná 18. března v 15 hodin.

Cenová zóna 300 Kč/m2/rok. Licitace se konají ve vedlejší bu-
dově radnice, číslo dveří B 101.

Bližší informace telefonicky na čísle  596 092 212, e-mailu 
sobaniec.marek@mubo.cz nebo osobně ve vedlejší budově radni-
ce, kancelář B 208.  (sb)

Oprava vytlučených zastávek ve Vrbici, na kterých zanechali svou vizitku 
neznámí vandalové.  Foto: Pavel Čempěl

MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 
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Foto: SDH Skřečoň

Havířov hostil 28. února už 26. ročník halové pohárové 
soutěže mladých hasičů. Klání v městské sportovní hale 
je současně 24. ročníkem neofi ciálního mistrovství Čech, 
Moravy, Slezska a Slovenska. Bohumín zde reprezentovaly 
dva sbory – skřečoňský a kopytovský. 

Čerstvě zformovaný oddíl mla-
dých hasičů ze Skřečoně se závo-
dů zúčastnil poprvé loni. Děti 
ještě neměly zkušenosti a skončily 
na chvostu tabulky. Ale rok se se-
šel s rokem, mladí Skřečoňáci se 
za tu dobu při trénincích vypra-
covali a nyní už byli pro ostatní 
rovnocennými soupeři. Z osma-
dvaceti týmů v mladší kategorii 
od 6 do 11 let nakonec vybojovali 
hezké desáté místo. Z družstev 
reprezentujících Karvinsko do-
sáhli nejlepšího umístění.

„Soutěžilo se ve třech disciplínách 
– uzlové štafetě,  štafetě 4 x 40 me-
trů a štafetě dvojic. Ta šla našim 
nejlépe, obsadili v ní třetí místo,“ 

chválil své svěřence velitel skře-
čoňské jednotky Roman Téma. 

Na soutěži bojovalo dalších 
čtyřicet družstev ve starší katego-
rii od 11 do 15 let. I tady měla 
Skřečoň své želízko v pomyslném 
ohni. Její tým starších žáků se ale 
zformoval teprve loni a s podob-
nými turnaji se teprve seznamuje. 
„Jeli se sem hlavně otrkat, takže 
umístění na spodních příčkách 
bereme s nadhledem. Příště to ur-
čitě bude lepší,“ dodal Téma. Pod-
le něj je důležité, že pětičlenná 
družstva mladších i starších drže-
la při sobě. Navzájem se hecovala, 
povzbuzovala a vytvořila skvělou 
atmosféru. (tch)

Mladí hasiči se utkali v havířovské hale

Cvičení na vodní hladině
Profesionální hasiči trénovali na Odře u Bohumína. 

Jednotka Hasičského záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje z ostravské stanice Fifejdy si 24. února 
vyzkoušela stavbu velké norné stěny. Ty se využívají 
v případech, kdy je třeba zachytit ropnou či olejovou 
látku, která unikne do vody.

Hasiči měli k dispozici kontejner s pásy norných stěn, 
které lze jednoduše spojovat. Použili asi třetinu zásob 
kontejneru. „Na Odře mezi Koblovem a Bohumínem jsme 
využili místo, kde jsou na obou březích pevně zapuštěny 
kovové kůly a další doplňky právě ke snadnějšímu propo-
jení obou břehů nornou stěnou,“ uvedl mluvčí krajských 
hasičů Petr Kůdela.

Nejdříve byli z pravého na levý břeh řeky vysláni dva 
hasiči v nepromokavých kombinézách na člunu, 
respektive v záchranných saních, aby oba břehy pro-
pojili lanem. Pak se norná stěna postupně natahovala 
po hladině z pravého na levý břeh.  (red)Foto: HZS MS kraje

V olši se zabydleli opeření nájemníci
Brzy se začne příroda probouzet, skončí 
období vegetačního klidu, a tak mají 
zahradníci plné ruce práce. Kácí nemoc-
né a přebytečné dřeviny, prořezávají 
koruny stromů. Někdy však při své práci 
narazí na nečekaný problém. Stromy 
jsou domovem mnoha živočichů a nejde 
jim jen tak vzít »střechu nad hlavou«.

Kuriózní situaci museli řešit dřevorubci 
počátkem března v ulici Svat. Čecha. Na kraji 
Rafi nérského lesíku, poblíž školky, měli v plánu 
porazit dožívající dutou olši. Vzrostlé stromy 
se kácejí metodou »krájení salámu«, odshora 
po špalcích, což v tomto případě hrálo důle-
žitou roli. Zvuk pil totiž vyplašil obyvatele 
stromu, který o sobě mohl dát vědět – z ne-
nápadného otvoru v kmeni vylétla sova.  

„Pracovníci přerušili práci a prozkoumali 
dutinu, v níž objevili hnízdo se dvěma mláďaty. 
Nález změnil původní plány, strom musí zůstat 
na svém místě,“ uvedla Ľubica Jaroňová z od-
boru životního prostředí a služeb. Dodala, že 
zahradníci použili jeden z dříve uříznutých 
špalků a utěsnili jím dutinu na vrcholu kmene, 
aby dovnitř a potažmo i do hnízda nezatékalo.

Kdy (a zda vůbec) bude možné stařičkou 
olši porazit, o tom rozhodnou její současní 
»nájemníci«. „Musíme počkat, až ptáci vyletí 
a hnízdo zůstane prázdné. Zatím zůstane 
ořezaný kmen, byť vypadá nevzhledně, na svém 
místě,“ dodala Jaroňová. Podobné případy jsou 

sice kuriózní, ale ne ojedinělé. Před několika 
dny museli zahradníci provést rovněž méně 
radikální ořez lípy v Anenské ulici v Záblatí, 
než původně zamýšleli. I tu si jako příbytek 
zvolili někteří živočichové. 

(tch)

Blízkost sídliště sovám zjevně nevadí, zabydleli se v dutině olše. Ta nyní ve formě pahýlu 
bez větví musí zůstat na svém místě, dokud ptáci nedospějí a hnízdo neopustí. Foto: Ľubica Jaroňová

ě pahýlu 
F t Ľ bi J ň á
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Otužilcem proti své vůli
XI. ogólnopolski spływ twardzieli absolvovalo posledního 
únorového dne dvanáct odvážlivců. Jedním z nich byl i Jiří 
Sýkora (50) z Bohumína. Uplaval v ledové vodě patnáct 
kilometrů, přestože s podobnými podmínkami nemá žádné 
zkušenosti a ani v nejmenším se nepovažuje za otužilce.

Účastníci polského závodu pla-
vali pochopitelně v neoprenech, 
jenže... „S vodou sice zkušenosti 
mám, ale věnuji se potápění se 
vzduchovou lahví. Jde o něco zcela 
jiného. Potápím se v »suchém« 
obleku, takže s vodou vůbec nepři-
jdu do styku,“ vysvětlil reprezen-
tant Bohumína. Ten si v Kędzier-
zyně poprvé vyzkoušel »mokrou« 
kombinézu, do které nateče 
voda, ohřeje se tělesným teplem 
a teplotu pak drží. Jirka proto na 
sebe nasoukal pro jistotu neopre-

ny hned dva. Sice byl v teple, jen-
že se jako »nafukovací panák« 
nemohl skoro hýbat. „Nejsem 
žádný sportovec. Mým »úkolem« 
bylo vydržet ve vodě aspoň hodi-
nu bez ohledu na uplavanou 
vzdálenost,“ vyznal se bohumín-
ský potápěč. Nakonec ale ze sebe 
vydal vše a absolvoval celou trať. 
Sice do cíle doplaval za dvě a půl 
hodiny, tedy o padesát minut 
později než vítěz, vyhlášený kęd-
zierzynský otužilec Janusz Tyka, 
ale připsal si na konto účast 
v jednom z nejextrémnějších pla-
veckých závodů v Evropě.

Po sportovní části následovala 
ta společenská na říčním ostrově 
v Kożle. Hrachová kaše, klobásy, 
štamprličky na zahřátí... „Organi-
zátoři nechtěli pochopit, že nejsem 
otužilec. Koupu se v teplé vaně, 
a pokud nejsem v sauně, tak do 
studené vody neskočím. Přesto mě 
pořád lákali na další závody otu-
žilců, třeba abych s nimi příští rok 
v lednu přeplaval zamrzlou Wisłu,“ 
uculoval se Sýkora. Protože mu 
ale studené voda »nedělá dobře«, 

Plavce »unášel« proud Odry, přesto 
bylo absolvování patnácti kilo-
metrů nesmírně náročné. 

Foto: Petr Piechowicz

taktně odmítl. Slíbil však, že se 
příští rok opět zúčastní maratonu 
tvrďáků. Jen nesmí organizátoři 
ještě více přitvrdit a prodloužit 
trať na třicet kilometrů. 

Pavel ČEMPĚL

Jiří Sýkora se věnuje potápění ve 
Svobodných Heřmanicích a jed-
nou za dva tři roky vyjede do 
zahraničí. Teď si ale vyzkoušel 
i závod otužilců.

Sedmdesát kilometrů od Bohumína, 
v polském Kędzierzyně-Koźle se 
28. února konal extrémní plavecký 
závod. Na účastníky čekalo patnáct 
kilometrů v Odře, jejíž teplota měla 
stěží tři stupně. Živel se rozhodlo 
zdolat dvanáct odvážlivců, mezi 
jinými i jedna žena a jeden Čech, 
přesněji Bohumíňák.

Naši severní sousedé uspořádali už XI. 
celostátní plavecký maraton tvrďáků. Trasa 
prvních deseti ročníků měřila deset kilomet-
rů. Letos však pořadatelé prodloužili trať na 
patnáct, aby byl maraton ještě náročnější. 
V plaveckém měřítku jde v Evropě o naprostý 
unikát, na starém kontinentu se tak dlouhý 
plavecký závod ještě nekonal.

„S polskými kolegy v pohraničí máme velmi 
úzké vztahy. Společně vznikla nástupní místa 
pro vodáky, setkávají se děti ze škol i školek, 
členové kulturních spolků. I proto nás orga-
nizátoři závodu oslovili, zda by do něj mohl 
Bohumín vyslat nějaké zástupce,“ prozradila 
předsedkyně městské komise kultury a sdru-
žení Maryška Kamila Smigová.

Bohumín klub otužilců, na rozdíl od kolegů 
z Kędzierzyna, nemá, ale nadšence, kteří mají 
vztah k vodě, ano. Kamila Smigová proto 

Adrian Kuder, Igor Bruzl a Jiří Sýkora v cíli plaveckého maratonu.  Foto: Petr Piechowicz

Česko–polská družba opravdových tvrďáků

oslovila dva potápěče – Miroslava Demjena 
a Jiřího Sýkoru. Ti sice zkušenosti s podobný-
mi extrémními závody nemají, ale rozhodli se 
Bohumín reprezentovat. Mirka však před akcí 
skolila chřipka a Jirka v tom zůstal sám. Ale 
nevzdal se a město tak nakonec svého zástupce 
v unikátním závodě v rámci Evropy mělo.

Součástí plaveckého maratonu bylo také 

sympózium na téma dalšího rozvoje řeky 
Odry, kterého se zúčastnili další vyslanci Bo-
humína. Ti už si ovšem vystačili bez neoprenu. 
O možnostech dalšího využití řeky s polskými 
partnery diskutovali místostarosta Bohumína 
Igor Bruzl a ředitel ZŠ ČSA a prezident Pla-
veckého klubu Bohumín Adrian Kuder.

Pavel ČEMPĚL

Od 11. března je opět v provozu aqua aerobic. Jde o cvičení ve vodě za doprovodu
hudby, kterým lze účinně redukovat váhu. Podporuje rozvoj svalové hmoty, tvarování 

těla. Bohumínské aquacentrum jej nabízí od roku 2009. Aqua aerobik probíhá každou středu od 19.30 do 20.30 hodin, 
cvičenci pak mohou ještě 30 minut využívat bazén pro relaxaci po cvičení. Jedna lekce stojí sto korun. Objednávky 
v pokladně aquacentra nebo na čísle  596 092 300.  (red)

Aerobik ve vodě

Poděkování
Chceme vyslovit úctu a díky za 
obětavou a profesionální práci 
celému týmu Mateřské školky se 
speciální třídou v Nerudově ulici. 
Naše díky směřují zejména ředitel-
ce Miroslavě Absolonové, učitel-
kám třídy Berušek Jitce, Jarmile 
a Ivetce. Děkujeme vám za váš pří-
stup, trpělivost, pečlivost a lidský 
cit, který projevujete při výchově 
svěřených ratolestí i našeho Fran-
tiška. Renáta a Jan FOJTŮ

KRÁTCE

Statistici navštíví 
domácnosti

Do domácností v regionu vy-
razí pracovníci Českého statistic-
kého úřadu, aby zjišťovali životní 
podmínky. Průzkum navazuje na 
předchozí ročníky, jejichž smys-
lem je získat dlouhodobě srovna-
telné údaje ve dvaatřiceti evrop-
ských zemích. Do průzkumu 
jsou zařazeny také vybrané do-
mácnosti z Bohumína.V České 
republice se do projektu, který už 
probíhá, zapojí skoro deset tisíc 
náhodně vybraných domácností. 
Speciálně vyškolení tazatelé je 
navštíví nejpozději do 15. května.

„Pracovníci se budou legitimovat 
průkazem tazatele a příslušným 
pověřením nebo rovnou průkazem 
zaměstnance Českého statistického 
úřadu. Ve všech fázích zpracování 
je zaručena anonymita zjištěných 
údajů a jejich ochrana,“ uvedl 
ředitel Krajské správy Českého 
statistického úřadu v Ostravě 
Jaromír Kartous.  (luk)
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Hřiště pod širým nebem mohou ožívat
Kalendářní jaro ještě nezačalo, ale to 
sportovní ano. Od počátku března 
mohou zájemci využívat nové, na 
podzim dokončené, hřiště v Nerudově 
ulici. To nabízí zázemí pro tenis, volejbal, 
nohejbal, basketbal, fl orbal či malou 
kopanou. Nové sportoviště bude 
přístupné denně od 8 do 21 hodin.

Areál uprostřed sídliště je oplocený a uzamy-
katelný. Bude totiž pod dohledem vybraného 
správce. „Ráno areál odemkne, po telefonické do-
mluvě zpřístupní i bednu s náčiním, případně ho 
také nainstaluje. Během dne bude průběžně dohlí-
žet na dodržování provozního řádu a na čistotu. 
Večer oplocený areál opět zamkne,“ popsala režim 
na novém sportovišti vedoucí odboru školství, 
kultury a sportu Pavla Skokanová s tím, že klíč 
k areálu bude mít také sousední mateřinka, zá-
kladní škola a dům dětí. Telefonický kontakt na 
správce je 603 506 515 a návštěvníci ho najdou 
také u provozního řádu hřiště. Po technické 
stránce se o hřiště, jako u ostatních plácků ve 
městě, bude starat BM servis. Město sice od zho-
tovitelské fi rmy hřiště převzalo, ale rovnou při 
předání byl sepsán zápis o reklamaci vad. Branky 
drhnou, vodotěsnost bedny na náčiní není 

stoprocentní a hlavním problémem je nerovnost 
menší plochy pro badminton, kde po dešti stojí 
voda. Firma má povinnost závady opravit nej-
později do konce května.

Od loňska mohou milovníci míčových 
a podobných her využívat také zrekonstruované 
hřiště ve »Zmijově dvoře« mezi Štefánikovou 
a Čáslavskou ulicí. To je oplocené jen částečně 
a tudíž volně přístupné. Nebude na něj tedy do-
hlížet klasický správce, ovšem areál bude mít 
svého »klíčníka«. I pro zdejší hřiště se totiž vy-
rábí uzamykatelná schránka na sítě, kůly a další 
náčiní, kterou na vyžádání klíčník zpřístupní.

Pokud jde o další hřišťátka, dětské koutky 
a plácky v městských dvorech, od dubna zde 
začne platit stejný model, který se osvědčil už 
loni. Aby se zde neshlukovaly party výrostků 
a netropily nepřístojnosti, budou je mít v mer-
ku pověření hlídači. Hřiště, rozdělená do šesti 
okruhů, budou pod dozorem od 8 do 21 hodin. 
Hlídači každé z nich minimálně třikrát za den 
navštíví. Ke kontaktu s nimi, hlášení problémů, 
vandalství, ale také k námětům mohou lidé 
využít bezplatné číslo dispečinku BM servisu 
800 900 242. Dispečer podle lokality, které 
se bude hlášení týkat, kontaktuje konkrétního 
hlídače, v závažnějších případech nebo v noč-
ních hodinách městskou policii. (tch)

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

 Výstavba nového hřiště byla součástí celkové 
obnovy sídliště. Proměna lokality si vyžádala 
deset milionů, 85 procent nákladů uhradila 
evropská dotace z Integrovaného operačního 
programu. 

 Hřiště ve »Zmijově dvoře« je volně přístupné, 
ale bude zde fungovat »klíčník«.  

Foto: Pavel Čempěl

Seriál vyprávění bohumínských speleologů o zážitcích z loňské výpravy píše Josef Wagner
(Pokračování z minulého čísla)

Je čas oběda, a tak hledáme něja-
kou restauraci. Vlastně ani moc 
hledat nemusíme. Restaurací a barů 
je v centru Havany opravdu hodně, 
včetně toho nejznámějšího baru La 
Bodeguita del Medio, kde pravidel-
ně vysedával Ernest Hemingway. 
Vybíráme si restauraci v sousedství 
a jsme moc zvědaví na jídelníček 
i kvalitu jídla. A jsme mile překva-
peni. Vyzkoušeli jsme hovězí, kuřecí 
i humra. Vše je chutné a ne moc 
drahé. Tedy pro nás, pro Kubánce 
s průměrným platem nedostižné. 
Skvělý je i servis. Jen se zmíníme, že 
potřebujeme taxi, už stojí před res-
taurací. Starý polorozpadlý fi at, ří-
zený otcem obsluhujícího číšníka, 
a druhé auto neidentifikovatelné 
značky, za jehož volantem též sedí 
příbuzný personálu restaurace. 
Tady opravdu platí »Já na bráchu, 
brácha na mne«. Necháváme se od-

vézt do klubovny jeskyňářů Tageni. 
V klubovně se postupně setkáváme 
se všemi účastníky expedice, kteří 
se k nám pozítří připojí. 

Předáváme dárky novým kamará-
dům, začíná představování a před-
náška o zkoumaných krasových 
rajonech na Kubě. Hlavní slovo má 

Yamilé a po ní se zapojují i ostatní 
s představením Kubánské speleolo-
gické společnosti či výsledků vý-
zkumných programů. Pak infor-
muje Pepa kubánské koleg y 
o České speleologické společnosti, 
krasu v Česku i našich výsledcích 
při výzkumu krasových forem na 
Krymském poloostrově. Přichází 
i D.B. Calvache, prezident Havan-
ského speleologického komitétu 
a my předáváme vzorky aragonito-
vých krystalů z krymských jeskyní, 
které jsme přivezli, abychom moh-
li konzultovat genezi těchto forem, 
které byly objeveny také na Kubě.

A pak Raul, manžel Yamilé, po-
zval všechny do vedlejší místnosti 
a se slovy „Kuba to nejsou jen jeskyně, 
ale i skvělý rum“, zahájil degustaci 
tohoto vyhlášeného moku. A dis-
kuze o genezi vývoje krystalů na 
Krymu a na Kubě pokračuje dál.

 (Pokračování příště)

Kuba 2014 (4. část)

 Přednáška Yamilé o krasu Kuby při uvítacím 
večeru v Havaně. Foto: Orcus Bohumín
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Střední škola se představuje (3)
Bohumínská střední škola nabízí pro příští školní rok pestrou škálu 
oborů. Od těch s maturitou, přes řemeslné obory s výučním listem 
až po obory dvouleté. Zabývá se i vzděláváním dospělých, kteří si 
chtějí doplnit svou profesi o novou kvalifi kaci. 

Obráběč kovů
Tento tradičně mužský obor v posledních 

letech absolvují i dívky. Řemeslo obrábění je 
především o přesnosti a důkladnosti. Praktická 
zkušenost, kterou žáci získají v hodinách od-
borného výcviku, se jim bude hodit i ve fir-
mách, které vyhledávají naše absolventy. 
S přehledem se naučí pracovat s vrtačkou, 
bruskou, frézou anebo CNC strojem. Stanou se 
nejen praktickými tvůrci výrobků, ale získají 
i znalosti projektování a konstruování v grafi c-
kých programech. Poznají celou řadu materiálů 
i způsobů jejich opracování. 

Strojní mechanik
O práci nemá nouzi ten, kdo je zručný a ši-

kovný. Pro tento obor hledá škola šikuly s přes-
ným okem a trpělivostí, které baví práce se 
železem. Žáci se v rámci výuky naučí ručně 
i strojově vytvářet a sestavovat dílčí součásti 
různých strojů, zařízení a konstrukcí. Zvlád-

nou uvádět stroje do provozu, obsluhovat je, 
provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat 
závady a opravovat je. A protože se studentský 
život neodehrává jen v lavicích, mohou svou 
zručnost prokázat v řadě soutěží i na veletrzích.

Pavlína BLAŽKOVÁ

Střední škola žije mottem »Nudu neznáme« 
a připravuje celou řadu mimoškolních aktivit. 

Foto: Střední škola Bohumín

Budka končí
Z důvodu výrazného poklesu zájmu 
o využívání veřejných telefonních au-
tomatů se společnost O2 Czech Re-
public rozhodla stávající síť automatů 
zredukovat. V březnu proto zruší 
nevyužívanou telefonní budku v Šu-
nychelské ulici u Ham-krámu.  (red)

Pozvánka na zájezd do muzea
V sobotu 14. března pořádá Racek Bohumín tématický zájezd pro 

děti i dospělé do Slezského zemského muzea v Opavě. Sraz v 7.45 

hodin na náměstí T. G. Masaryka, odjezd v 8 hodin. Na programu je 

prohlídka expozice přírody, encyklopedie a historie Slezska. Cena 

zájezdu je 100 korun (doprava a vstupné). Další informace na 

604 875 607, e-mail: kolomaznik.vladimir@homecity.cz, 

www.racekbohumin.webnode.cz.  (red)

Vážka ploská patří k jarním druhům 
– první imaga létají už koncem 
dubna. Tento robustní druh vážky 
je charakteristický především pro 
čerstvě vzniklé lokality (zatopené 
těžební jámy, pískovny a podobně).

Dospělí samečkové jsou nápadní svým 
bleděmodrým až modrošedým ojíněním ši-
rokého zadečku, samičky ho mají převážně 
hnědý nebo žlutohnědý. Už několik dnů po 
vylíhnutí dochází za letu ke kopulaci. Během 
kladení vajíček samička navštěvuje široké 
okolí lokality, aby zajistila co největší osídlení 
dalších vhodných biotopů. Vážka ploská se 
vyskytuje kromě Evropy i na Blízkém východě. 
V České republice se s ní setkáváme běžně až 
do nadmořské výšky 1 000 metrů. Na Bohu-
mínsku je všude hojným druhem.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – vážky (156)

Vážka ploská 
(Libellula depressa)     

Podesáté zdolali »zrádné« schodiště
Měla to být původně recese a propagace nového penzionu, 
který vyrostl v bývalém vodojemu. Stala se z ní však tradice, 
která stejně jako znovuzrozená věž letos slavila desáté 
výročí. Jubilejní ročník Běhu do schodů v Penzionu ve věži 
přilákal 2. března 140 závodníků.

Nejrychlejším běžcem letošní-
ho ročníku se stal vysokoškolák 
Ondřej Plhoň (20) z Bohumína 

s časem 37,99 vteřiny. Obhájil tak 
loňské prvenství a ještě si téměř 
o vteřinu vylepšil vítězný čas. „Na 
vítězství jsem si letos moc nevěřil, 
nijak speciálně jsem netrénoval. 
I když jsem si byl v posledním měsíci 
schody asi třikrát vyběhnout, měl 
jsem vždy čas kolem 43 vteřin a pocit, 
že několik pater museli přistavět,“ 
uvedl bezprostředně po závodu 
absolutní vítěz Ondřej Plhoň.

Nejúspěšnější mezi ženami 
a dívkami byla Eliška Bolcarovi-
čová (16) z bohumínského gym-
názia. Ta schodiště dobyla za 
49,06 vteřiny. Nejstarším účastní-
kem závodu se stal Jaroslav Ga-
man (80) z Havířova, který vyběhl 
na vrchol za 1,22 minuty. Závod si 
už podeváté nenechal ujít ani nej-
starší bohumínský běžec Miloslav 
Šuster (79) ze Záblatí. Ten do cíle 
doběhl za 1,34 minuty. Vylepšil si 
čas z loňského roku o jednu vteři-
nu. Nejstarší závodnicí se stala 
jeho manželka Hildegarda (69), 
která prosklené schodiště zvládla 
v čase 1,18 minuty. Byla také 

o dvě vteřiny rychlejší než loni.
Penzion v bývalé vodárenské 

věži je vysoký přes třicet metrů 
a má osm pater. Prosklené scho-
diště vyrostlo z bezpečnostních 
i prostorových důvodů mimo ob-
vodový plášť. Běžci zde každoročně 
zdolávají přesně 187 schodů. Ti 

nejlepší zvládnou doběhnout na 
vrchol za necelých 40 vteřin. Na 
trati se musí vypořádat s jedním 
zrádným úsekem. V šestém a sed-
mém patře se mění výška schodů, 
což neznalým závodníkům rozho-
dí rytmus.

Lucie BALCAROVÁ

Do schodů letos vyběhlo 41 žen 
a 99 mužů.  Foto: Pavel Čempěl

Vítěz Ondřej Plhoň (20) dobíhá 
do cíle v čase 37,99 vteřiny.
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Premiéra zasedání bezpečnostní komise v Bohumíně
Takřka prvně do lavic a v plném počtu zasedli noví členové 
bezpečnostní komise rady města v Bohumíně. Předseda 
komise Jan Sedláček vyjádřil představu o aktivní práci 
a reálných výstupech z komise, které by měly mít hlavně 
pozitivní dopad na bezpečnostní situaci v Bohumíně.

Komise hned na svém prvním 
jednání neváhala zabrousit do 
všech možných palčivých oblastí. 
Jednala tak například o nutnosti 
průzkumu bezpečnosti ve městě 
formou ankety, o komunikaci 
s úřadem práce či o aktualizaci 
plánu prevence kriminality.  

Téma komunikace s úřadem 
práce vzešlo z novely zákona o 
pomoci v hmotné nouzi, která 
má zamezit vyplácení doplatku 
na bydlení do nevyhovujících 
prostor a za mnohonásobně vyš-
ší ceny, než je v místě obvyklé. 
Zároveň má zvýšit motivaci osob 
k řešení své nepříznivé bytové 

a sociální situace, ale také vkládá 
do rukou měst a obcí rozhodova-
cí pravomoc o udělení či neudě-
lení souhlasu s poskytováním 
doplatku na bydlení do ubytova-
cího zařízení, které se nachází na 
území dané obce. Dle posledních 
informací by mělo město Bohu-
mín uvést tuto pravomoc v praxi 
od začátku května s tím, že ze 
strany ústředních orgánů státní 
správy dojde k upřesnění kritérií, 
podle kterých budou obce o udě-
lení souhlasu rozhodovat. Dojde 
také ke zmapování všech osob 
pobírajících doplatek na bydlení 
a k posílení sociálního odboru 

MěÚ o jednoho pracovníka na 
dobu neurčitou. 

Z jednání vzešlo také několik 
konkrétních projektů, které komi-
se ještě podrobněji zpracuje 
a předá radě města ke zvážení je-
jich realizace. Jedním z takových 
projektů je »Bezpečný Bohumín«, 
který má formou interaktivního 
webového portálu zvyšovat infor-
movanost občanů o bezpečnosti 
ve městě. Komise tak chce začlenit 
Bohumín k městům, které již po-
dobný portál pro své občany 
úspěšně provozují. Dalším disku-
tovaným projektem byla »Školní 
dohledová služba«, která by moh-
la výrazně posílit bezpečnost dětí 
docházejících do škol a vytvořit 
nová pracovní místa pro zaměst-
nance školní dohledové služby. 
Kromě podpory pocitu klidu ro-
dičů by hlavní činností mohl být 

dohled nad bezpečností dětí v do-
pravním provozu, dohled nad bez-
pečným odchodem dětí ze školy 
a do školy, či minimalizování ag-
resivního chování dětí v areálu 
školy a nejbližším okolí. Neméně 
diskutovaným byl pak projekt 
»Asistent prevence kriminality«, 
který je primárně zaměřen na te-
rénní práce v sociálně vylouče-
ných lokalitách a klade si za cíl 
snižovat kriminalitu a zvyšovat 
pocit bezpečí v těchto oblastech. 

Další jednání komise je naplá-
nováno po zpracování konkrét-
ního znění vybraných projektů.

Jan SEDLÁČEK, 
zastupitel za ANO 2011

 ● SPINÁLNÍ JÓGA – JÓGA PRO ZDRA-
VÁ ZÁDA. Každé pondělí a středu od 
19 do 20 hodin, vhodné i pro začáteč-
níky.  731 905 040. JÓGA PRO DĚTI 
od 5 do 9 let, 10 lekcí 600 Kč. Od 4.3. 
v 17 hodin ve Sportcentru Bohumín. 

 ● 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, 
rezervace  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 ho-
din, tělocvična ZŠ Beneše u PZKO. Na 
tel. objednávku 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 dospě-
lé 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 

 ● ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ TAI-ČI. Každý 
čtvrtek v 18.30 hodin. Centrum 
Probuzení.  608 974 110. www.
centrumprobuzeni.cz.

CVIČENÍ

Valentýnská párty ve Starém Bohumíně
V mateřské, základní a střední škole Slezské dia-

konie ve Starém Bohumíně se ve středu 18. února 
konala veselá »Valentýnská párty«. Žáci střední 
školy pozvali také své kamarády z pomocné třídy 
základní školy Slezské diakonie.

Den svatého Valentýna, pro který se vžilo jen zkráce-
né označení Valentýn, je označován jako svátek lásky 
respektive zamilovaných. Podle legendy se tento svátek 
slaví na počest kněze Valentina. Žil a působil jako kato-

lický kněz. Podle historických zdrojů měl léčitelské 
schopnosti. Osoby, které uzdravil, se následně měly 
obrátit na křesťanskou víru.

Do příprav párty se pustili všichni s velkým nadšením. 
Pekla se mrkvová srdíčka, skládaly řetězy, vyráběly se 
veselé čepičky. Červené tričko bylo vstupenkou. Akce se 
všem velice líbila, protože se nikdo nenudil. Žáci plnili 
různé úkoly, za které byli odměňováni. Závěr patřil tanci.

Text a foto: Jana HUDECOVÁ
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Na bohumínském pracoviš- 
ti mateřské, základní a střední 
školy Slezské diakonie se 5. 
února konal zápis dětí do první 
třídy, kterého se zúčastnilo 
devět dětí. Ze zápisu odchá- 
zely s úsměvem na tváři 
a s upomínkovými 
předměty. Od září 
se na nové žáčky 
moc těšíme.

Text a foto: Andrea 
ZAMIŠKOVA

Budoucí prvňáčciDvakrát poděkování lékařům
 ● Děkuji chirurgickému oddělení Bohumínské městské ne-

mocnice, především primáři Tomáši Sobalíkovi, vrchní sestře 
Andree Vilímkové a všem lékařům a sestřičkám oddělení za 
vysoce odbornou, vzornou a mimořádnou lékařskou péči, kte-
rou mi věnovali po dobu mé hospitalizace a následné ambu-
lantní péči. Je pro mě těžké jen slovy vyjádřit vděčnost. Vážím 
si vaší práce a ještě jednou děkuji.  Petr HARAZIM 

 ● Chci velmi poděkovat lékařkám Evě Sadílkové a Haně Kou-
řilové za profesionální a odborné ošetření i za příjemný a vstříc-
ný přístup, když jsem byl nucen vyhledat ošetření na pohoto-
vosti chirurgie bohumínské nemocnice a následně absolvovat 
převazy a kontroly. Takový přístup by měl být běžný, ale ze své 
profese vím, že tomu tak není, a proto jsem se rozhodl napsat 
a poděkovat.   Josef VOKŮRKA  

Poděkování
Děkujeme sponzorům za věcné a 
fi nanční dary do tomboly našeho 
hasičského plesu. Poděkování patří 
restauraci Belfast, odboru školství, 
kultury a sportu MěÚ Bohumín, 
elektru Klíma, gastrocentru Migo,  
železářství Skřečoň, elektru Palka, 
reklamní agentuře Faine, SDH Če-
ladná, restauraci Zlatý Jelen, Tani 
Kaizarové, Antonínu Šubrtovi, Janě 
Pěčkové, Marii Knapkové, Sylvě Šte-
cher Berglové, manželům Madec-
kým, manželům Mlynkecovým, ro-
dině Zawieruchových, rodině Pavlů.

Hasiči Kopytov



  A K T UA L I T Y  Z  M Ě S TA  A  O KO L ÍČÍSLO 5 / 2015 11

Pejsek s kočičkou 
rozezpívali kino

Dopoledne 3. března zpříjemnilo dětem z bohumínských mateř-

ských a základních škol Hudební divadlo dětem z Hradce Králové. 

V kině odehrálo dvě představení na motivy pohádek O pejskovi 

a kočičce.

„Obě představení byla skvělá. Děti výborně spolupracovaly, krásně s námi 

zpívaly. A je pro nás povzbuzující, když vidíme, že se k nám přidají nejen děti, 

ale i jejich učitelky,“ svěřila se autorka a hlavní protagonistka Michaela 

Novozámská. Královéhradecké divadlo zakomponovalo do pohádek 

spoustu veselých písniček. Dětský potlesk zněl nejen na konci koncertů, 

ale spontánně i v jejich průběhu. Kdo potkal děti vycházející z bohumín-

ského kina, musel na jejich tvářích poznat, že se jim koncertní pořad 

s divadelní výpravou líbil.  (tfh)
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Škola slaví pětačtyřicátiny a je o ni zájem
Třetím rokem v řadě přišlo k zápisu do 
prvních tříd na ZŠ ČSA nejvíce dětí ze 
všech bohumínských základních škol. 
Letos jsme u zápisu přivítali dvaasedm-
desát budoucích prvňáčků. Takovou 

účast vnímáme jako ocenění dosavadní práce i jako 
vyslovení důvěry, které si nesmírně vážíme.

Uvědomujeme si, že zájem 
o školu (nejen) u zápisů nemusí 
být trvalý, pokud nebudeme oče-
kávání rodičů a dětí schopni 
trvale naplňovat. Proto se budeme 
i nadále snažit zlepšovat výuku 
i prostředí, v němž společně trá-
víme podstatnou část týdne. 
Zkvalitněním v pedagogické ob-

lasti bude především progresivní 
výuka matematiky podle profe-
sora Milana Hejného nebo gene-
tická metoda výuky čtení, se kte-
rými začneme od letošního září. 
Obě metody přinesly na většině 
míst, kde byly zavedeny, znatelné 
zlepšení výsledků žáků. Proto 
jsme rádi, že se můžeme zapojit 

do rodiny škol, které je rovněž 
využívají. Nadále budeme pod-
porovat výuku jazyků, jakožto 
klíče k otevření brány do světa, a 
sport, který je s tradicí naší školy 
neodmyslitelně spjat.

Co se prostředí týče, máme 
nově zrekonstruované šatny 
v prostorách tělocvičny a v břez-
nu nás čeká otevření nové učebny 
přírodopisu a jazyků. Technickou 
novinkou bude zprovoznění wifi  
sítě v celém areálu školy. 

Letos uplyne 45 let od založení 
ZŠ ČSA. Děti i rodiče se mohou 
už dnes těšit na slavnostní akade-
mii u příležitosti výročí, která 
proběhne koncem května. Nadto 

chystáme pro rodiče pravidelné 
kavárničky U Sovičky a pro pra-
rodiče projekt »Babi, dědo, 
zmáčkni enter«. 

Čeká nás spousta práce nad 
rámec toho hlavního, čímž je po-
chopitelně vzdělávání žáků. 
Všechna práce by nebyla mysli-
telná, natož uskutečnitelná, bez 
ochotného a nadšeného přístupu 
zaměstnanců, za což jim patří 
obrovské poděkování. Závěrem 
chci popřát mnoho štěstí deváťá-
kům, které v následujícím období 
bude čekat jedna z klíčových 
událostí v jejich životech, přijí-
mací zkoušky na střední školy.

Adrian KUDER, ředitel školy

Bobeš plave s mrňaty už deset let
Před deseti lety zahájilo Centrum mladé rodiny Bobeš kurzy plavání pro rodiče 
s nejmenšími dětmi v bohumínském aquacentru. Těmto kurzům předcházelo 
několik let plavání pro nejmenší děti v relaxačním bazénku stacionáře.

K
urzy byly od počátku velmi oblíbe-
né, ale jak přibývalo nadšených 
rodičů s dětmi, kapacita a zázemí 

postupně přestaly dostačovat. Proto se rodiny 
a pořadatelé doslova nemohli dočkat 

otevření bazénu v aquacentru. Během kurzů 
se rodiče dozvídají, jak rozvíjet vztah nejmen-
ších dětí k vodě, protože o výuce plavání 
v pravém smyslu se v tomto věku ještě nedá 
mluvit. Nicméně nejšikovnější děti jsou při 

správném vedení schopné se už v šesti mě-
sících potápět s otevřenýma očima. Velmi 
důležité je vést děti k tomu, aby se vody nebály, 
ale aby ji zároveň respektovaly – jde o velmi 
důležitou prevenci proti utonutí. 

Vodní hry rozvíjejí u dětí také jejich pohy-
bové schopnosti, je to doslova vodní tělocvična. 
Potápění posiluje mimo jiné výkon srdíčka 
a zlepšuje kapacitu plic, což je v oblasti s prů-
myslovým znečištěním vzduchu velmi důle-
žité. Významná je také podpora vztahu rodiče 
s dítětem. Dnešní doba je velmi hektická a do 
bazénu se (naštěstí) nedá vzít mobil, tablet ani 
jiný stresující vynález dnešní doby. Dítě má 
celou dobu rodiče jen pro sebe. 

Od počátku plavání s Bobešem absolvova-
lo kurzy téměř tisíc miminek. Z některých 
jsou dnes už zkušení plavci, kteří zlepšují své 
výkony v plaveckém klubu. Naše doporučení 
tedy zní – pokud chcete mít v budoucnu ze 
svého dítěte dobrého plavce, je ideální začít 
už v raném věku. Noví zájemci mohou využít 
letošní nabídku u příležitosti desátého výročí 
plavání. První lekci, která proběhne v březnu, 
nabízí Bobeš novým rodičům bezplatně.

Závěrem chceme poděkovat za dlouhole-
tou dobrou spolupráci kolektivu zaměstnanců 
aquacentra při vytváření klidného zázemí pro 
naše kurzy a za dotační podporu městu Bo-
humínu. 

Petra KALICHOVÁ, vedoucí CMR Bobeš

Foto: CMR Bobeš
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VZPOMÍNKY

Děkujeme příbuzným, přátelům a známým 

za účast a květinové dary i za projevenou 

soustrast na pohřbu naší drahé maminky, 

paní Jindřišky KOLESÁROVÉ. 

Poslední rozloučení proběhlo 26. února 

v katolickém kostele v Novém Bohumíně.

Zarmoucená rodina

Dotlouklo srdíčko, ztichl tvůj hlas, 
ale vzpomínka na tebe dál žije v nás.. 

17. března vzpomeneme 7. smutné výročí 

úmrtí mého manžela a našeho tatínka 

pana Emila WOLFA 

ze Záblatí.


S láskou vzpomínají manželka Emilie a dcery Jana a Věra s rodinami.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel, žije v našich srdcích dál..

17. března vzpomeneme 15. výročí, 

kdy nás navždy opustila 

paní Boženka DZIEŽOVÁ 
z Bohumína.


Zároveň si 5. dubna připomeneme 

její nedožité 66. narozeniny.

S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Karel 

a dcera Lenka s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají... 

24. února uplynulo 15 let ode dne, 

kdy utichlo srdce 

pana Stanislava LAPČÍKA.


Kdo jste ho znali, 

věnujte mu vzpomínku.

Sestra Mirka.

Měl jsi nás rád, chtěl jsi žít. 
Přišla nemoc, musel jsi odejít.

18. března vzpomeneme 1. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil 

pan Petr KAČALA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Zdeňka, 

dcera Pavla, tchyně Jiřina, rodina a přátelé.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Čas plyne, ale vzpomínky na tebe 

v našich srdcích stále zůstanou. 

28. února by se dožil 75 let můj manžel, 

náš tatínek, tchán, pradědeček 

pan Josef NOVÁK.

23. března vzpomeneme 10. smutné výročí, 

kdy odešel od všeho, co měl rád.

S láskou a úctou vzpomíná manželka Zdeňka, 

syn Antonín s rodinou a syn Milan s rodinou.

19. března si připomeneme 

10. výročí úmrtí 

pana Jiřího SUCHORY.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Ludmila 

a dcery Ludmila a Jiřina s rodinami.

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

Láska však smrtí nekončí, v srdci tě máme a navždy budeme mít.

10. března jsme vzpomněli 

3. smutné výročí úmrtí 

pana Josefa GOSPOŠE.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka a syn s rodinou.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

19. března vzpomeneme 10. smutné výročí, 

kdy nás opustila 

paní Elfrída KOLEBAČOVÁ.


Stále vzpomínají syn Jindřich a dcera Lydie 

s rodinami.

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

11. března by se dožila 70 let 

a zároveň 26. července vzpomeneme 

3. smutné výročí, kdy nás navždy opustila 

paní Vlasta RÁZOVÁ
z Vrbice.


Vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Karla s rodinou 

a sestra Eva s rodinou.

24. března by se dožil 68 let

pan Miroslav MACURA.

Zároveň jsme si 4. února připomněli 

4. výročí jeho úmrtí.


Vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka Zdeňka, 

dcery Iveta a Mirka s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají... 

13. březen je dnem smutného výročí, 

kdy nás navždy opustila 

paní Pavla HRUŠKOVÁ
z Dolní Lutyně – Věřňovic.


S úctou a láskou vzpomínají maminka, manžel, 

dcera s rodinou, syn a celá rodina.
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Naposledy jsme se rozloučili
Drobek Jiří * 1946 z Nového Bo-

humína  Funková Anna * 1940 
z Nového Bohumína  Ilčíková 
Anna * 1934 ze Skřečoně  Janoš-
cová Marie * 1949 ze Záblatí  
Kališová Olga * 1944 z Nového 
Bohumína  Kolesárová Jindřiška 
* 1926 z Nového Bohumína  
Kozikowska Irena Naria Regina 
* 1924 ze Starého Bohumína  
Kožuch Vlastimil * 1959 z Nové-
ho Bohumína  Kubečka Rudolf 
* 1951 ze Záblatí  Kuchařová 
Alžběta * 1929 z Nového Bo-
humína   Kula Vilém * 1942 

z Nového Bohumína  
Lőff elmannová Jana * 
1922 z Nového Bohumína  
Lukašík Jan * 1947 ze Starého 
Bohumína  Menšíková Emilie * 
1936 ze Záblatí  Michálková 
Vlastimila * 1922 z Nového 
Bohumína   Mudrík Ignác * 
1938 ze Starého Bohumína  Ol-
szewski Jan * 1933 ze Záblatí  
Pytlíková Adolfi na * 1935 z No-
vého Bohumína  Sarnek Svato-
pluk * 1944 z Nového Bohumína 
 Uherek Josef * 1931 z Nového 
Bohumína  (mat)

Padesát. Přesně tolik let spolu žijí bok po boku manželé Ján a Helena 

Hlásnikovi z Nového Bohumína. Před »oltář« spolu předstoupili 27. 

února 1965. Nyní si obřad v podobě zlaté svatby zopakovali 14. února 
společně s rodinou a přáteli v obřadní síni městského úřadu. Komise pro 
občanské záležitosti jim přeje ještě spoustu krásných společně strávených 

chvil, hodně zdraví a radosti.  (pau)
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Zlatá svatba Hlásnikových

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. 

INZERCE

REALITY
 ● Koupím byt v Bohumíně  

736 228 883.

 ● Prodám družstevní byt 1+1 
v přízemí, Rychvald, ul. Středová 
1521. e-mail: lydieslizkova@
seznam.cz, 605 105 220.

 ● Prodám byt 3+1, 86 m2, v os. vl. 
v centru Bohumína.  602 505 717.

 ● Hledám podnájem v garsonce. 
 731 625 603.

 ● 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 
ulici.  732 665 705.

 ● Nabízíme k pronájmu nebytové 
prostory v centru Bohumína, cca
120 m2. Kancelář, prodejna a skla-
dové prostory včetně příslušenství. 
Cena dohodou.  603 516 034.

 ● Nabízím pronájem bytu 2+1 
v nízké zástavbě, Mírová ul., 
1 kauce podmínkou.  603 312 
068, 732 601 761.

 ● Prodám dr. byt 3+1 v centru 
Bohumína v Kostelní ulici. Byt je 
po částečné rekonstrukci. Ihned 
k nastěhování. Cena: 650 000 Kč. 
 733 307 030, e-mail: petr.
wludyka@seznam.cz.

 ● Hledám pronájem garáže 
v centru města, nejlépe na ul. ČSA. 
Nabídněte na  603 491 969.

RŮZNÉ
 ● Prodej medu z Jeseníků, vče-

lařských a rybářských potřeb 
v obchůdku U Luďky ve Skřečoni. 
 776 684 719.

 ● Nabízíme štěňata německého 
ovčáka, bez PP, fenky, psi, v černé 
barvě se znaky. Odběr v březnu. 
Bližší info 608 766 019, 731 130 
571, e-mail ovocna1@volny.cz.

 ● Seniorka hledá spolehlivou 
uklízečku na 1 den v týdnu. 
 737 648 083.

SLUŽBY

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

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

 ● Zhubněte zdravě, bez trápení 
a s osobním vedením poradce. 
www.vyziva-pohyb.cz

 ● Servis PC a notebooků. Ceny 
dohodou. Odvirování, instalace, 
doprava zdarma. 602 513 155, 
e-mail: servispc@soltesz.cz, www.
servispc.soltesz.cz.

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

www.pilatesruzena.cz
 731 134 525

ZŠ Čs. armády
PILATES

K  
 

 19.00 
.

MÁTE NEČEKANÉ VÝDAJE A BANKA MÁTE NEČEKANÉ VÝDAJE A BANKA 
VÁM NEPŮJČÍ?VÁM NEPŮJČÍ?  MY ANO.MY ANO.  Půjčujeme 

zaměstnancům, na MD, důchodcům, 
OSVČ bez nahlížení do registru. 
Telefon: 604 438 834.Telefon: 604 438 834.

MUDr. Miroslav Koliba s.r.o.
Bezručova 300, 735 81 Bohumín (přízemí budovy ředitelství Viadrus)

www.diabetologieostrava.cz
Přijímáme pacienty jen předem objednané. 
Nepřijímáme pacienty pojišťovny 111 a 201 (VZP, VoZP).  731 874 467

Diabetologická a podiatrická ordinace Bohumín

Čtvrtek:  6.00–12.30 13.00–18.30 hodin

Ceník inzerce v Oku najdete na 

www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.

 ●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.

Řešení křížovky 
z minulého čísla Oka
Výrok Ovidia: Růže často roste 
vedle kopřivy.

V rámci řádkové inzerce NEJSOU 
ZVEŘEJŇOVÁNY nabídky poskyto-
vání peněžních půjček, půjček bez 
poplatků, nebankovních půjček 
a obdobných služeb.
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V pátek 20. března v 18 hodin se v sále restaurace U Studny v Pudlově představí Léčivé 
divadlo Gabriely Filippi. V první části diváci zhlédnou hru »Chlapec, který viděl pravdu«. 
Ve druhé bude prostor pro hosta. Dari Puspa Kabardina pohovoří na téma buněčné kódy 
v nás a jejich vyčištění v generační linii. Autorka alternativního divadla Gabriela Filippi 
v následujících řádcích krátce představí sebe i svůj projekt.

Léčivé divadlo není klasickým 
představením, jeho 
návštěvníci mají blíže ke 
svému vnitřnímu světu. Na co 
se nejvíc před představením 
těšíte? 

Pro mne je každé představení 
velkým svátkem. Od rána vní-
mám, jak se má duše připravuje 
na hluboký prožitek s diváky, 
mými kolegy i se světy duchov-
ními. Těším se na »Bohu-mín«, 
kde možná může byt podle ná-
zvu Boží přítomnosti méně, pro-
tože je jí mnoho mezi lidmi. 

Naše současnost měří 
hrdinství lidí množstvím 
jejich peněz a kariérou. 
Čemu věříte vy?

Důvěřujeme tomu, co nás činí 
stabilními a šťastnými. V růz-

ných stádiích vývoje je to něco 
jiného. Mohou to být i finance, 
pokud s nimi dokážu učinit šťast-
ným sebe, okolí nebo pomoci 
druhým. Je to individuální volba, 
jestli budu svůj život jen přežívat 
u televize, abych nemusel být 
sám se sebou, nekonečným na-
kupováním, které mé nitro stejně 
nenaplní vnitřním klidem, kriti-
zováním druhých místo rozhod-
nutí vidět v každém člověku, 
proč ho mít rád. Náš život je vel-
kou přípravou na život po životě. 
Jak myslím, mluvím, jednám... 
To vše vytváří mou budoucnost, 
ve které bude má duše pokračo-
vat a navazovat.

Kdysi spolu lidé více komuni-
kovali, zajímali se o radosti 
či starosti bližních. Reálným 

»světem« je facebook. Je to 

pokrok, nebo cesta zpět?

Musíme vycházet z doby, ve 
které žijeme. Já facebook také 
používám, nedávno jsem zde po-
znala úžasného homeopata, 
mohu sledovat, co dělá má dcera, 
mí přátelé, společnost, ale samo-
zřejmě všeho s mírou. Pokud do-
volím dítěti být celý den na počí-
tači a mobilu, nemohu se divit, že 
z něj vyroste asociální případ, 
který se nedokáže radovat z oby-
čejných věcí jako je východ slunce.

Jako váš host vystoupí 

Bohumíňačka Dari Puspa 

Kabardina, spisovatelka 

a duchovní léčitelka. Jak jste 

se seznámily?

Přečetla jsem si její knihu Re-
alita snů, která mě fascinovala 
svou upřímností, popisem její 
cesty k léčitelství, ale také zvlášt-
ním kouzlem ukrytým mezi řád-
ky. Na domluvené schůzce jsem 

Gabriela Filippi přiváží Léčivé divadlo

se setkala se ženou, která má srd-
ce plné lásky pro každého po-
třebného člověka. Je velmi talen-
tovaná, má schopnost vhledu 
a vcítění se do druhých. A přitom 
je to pořád divoká, nespoutaná 
Bohumíňačka z Řecka. Ráda se 
s ní radím a těším se, až ji budu 
moci představit i lidem ve vašem 
kraji.

Děkuji za rozhovor. (fi )

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK na představení Léčivého divadla probíhá
ve Studiu-Illios v Alešově ulici. Počet míst je omezen (kapacita 150 divá-
ků), cena vstupenky je 300 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma.

Zahraniční praxe zvýší prestiž absolventů
O své zkušenosti s pracovní stáží v zahraničí se s námi podělil Michal Blaško ze Skřečoně, 
student Katedry rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Při praxi v zahraničí může 
student získat nejen odborné 
zkušenosti, dalším bonusem je 
vypilování cizího jazyka a také 
fakt, že praxi nezískává zdarma. 
V rámci nabývání pracovních 
zkušeností v zahraničí zřídila Ev-
ropská unie program Erasmus+, 
který pokryje náklady na život 
a cestovné. Další možností je ob-
rátit se přímo na svou univerzitu, 
případně fakultu či katedru, kte-
ré rovněž v této oblasti vyčleňují 
prostředky na podporu svých 
studentů; v mém případě šlo 
o projekt UP PSTROS.

Při svém studiu se dlouhodobě 
specializuji na portugalsky mlu-
vící země, rozhodl jsem se tedy 

pro tříměsíční stáž na Minister-
stvu zahraničních věcí Portugalské 
republiky. Po odeslání požadova-
ných dokumentů a absolvování 
pohovoru s potenciálním super-
vizorem jsem byl přijat na, volně 
přeloženo, odbor pro evropské 
záležitosti. Náplní mé práce bylo 
seznámit se s problematikou fi -
nancování evropských projektů, 
z nichž mohou čerpat prostředky 
portugalské právnické osoby. 
Následně jsem informoval 
formou uveřejňování výzev 
k předkládání návrhů portugal-
skou odbornou veřejnost na spe-
cializovaném webu MZV. Pocho-
pitelně v portugalštině.

Michal BLAŠKO

PÍŠETE NÁM

Michal Blaško (vpravo) na stáži 
v Portugalsku.  Foto: Archiv

Rozšíření portfolia
Čematu

Bohumínský Čemat, přední distribu-

tor příslušenství pro manipulaci a sta-

vební techniku, bude od března v Česku 

a na Slovensku distributorem dvou svě-

tových výrobců přídavných zařízení pro 

vysokozdvižné vozíky. Po fi rmě Bolzoni 

Auramo přibyl do jeho portfolia i ně-

mecký výrobce Meyer. Vedle možnosti 

zakoupit zcela nová přídavná zařízení je 

pro zákazníky k dispozici také jejich půj-

KRÁTCE
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PROFIT 12, Klubovna: Mírová 1038, Centrum Kotelna, 

www.profi t12.cz,  profi t12@email.cz,  731 310 048, 733 343 942    

 ● Každé pondělí v 17 hodin CVIČENÍ ŽEN S JANOU. Pro cvičenky bez rozdílu věku.

 ● Každé úterý ve 14–18 hodin DÍLNIČKY. Výroba vánočních ozdob z perliček.

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.   605 243 101.

CO – KDY – KDE
čovna. Čemat zároveň disponuje vyba-
venými dílnami a servisním zázemím, 
které umožní instalaci a úpravy výrobků 
na míru a podle požadavků zákazníků.

 (teh)

Cyklistická sezona 
startuje

U fontány na náměstí T. G. Masaryka 

proběhne 22. března oficiální zahájení 

cykloturistické sezony pod hlavičkou SK 

Šafrata Bohumín. Úvodní etapa seriálu 

výletů »Nebude-li pršet...« vede do Polska. 

Zájemci se mohou hlásit od 8.30 hodin, 

startuje se po 9 hodině.  (red)
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NOVOMANŽELKA SE SVĚŘUJE KAMARÁDCE: „VZALA JSEM SI MANŽELA KVŮLI JEHO JACHTĚ. ALE ON MI LHAL O JEJÍ VELIKOSTI... (TAJENKA).” POMŮCKA: NEAR, SAID, TOTAL.

� OBYVATEL
OPAVY PŘÍBUZNÍ

SVOBODNÝ
FEUDÁLNÍ

STATEK

POSLEDNÍ
ROŽM-
BERK

VYHYNULÍ
HLAVO-
NOŽCI � BÍT

(DĚTSKY)
DĚLOHA
(ANAT.)

ŽIVO-
ČIŠNÝ
TUK

(NÁŘ.)
SVĚTADÍL � TRNY ŠPEH RUSKÝ

SOUHLAS
DOMÁCKY

OLGA
SAMEC
OVCE

RÁZOVITÝ
KRAJ NA
SLOVEN-

SKU

PAPEŽSKÁ
LISTINA OKRASA

VĚTREM
PONIČENÁ
ČÁST LESA

NEJMENŠÍ
ČÁSTICE

DOMÁCKY
NELA

KALUS
CÍPY

(KABÁTU)

ZAČÁTEK
TAJENKY

DRUH
PAPOUŠKA

DRAVÁ
RYBA

MLUV-
NICKÁ
KATE-
GORIE

ANGLICKY
„BLÍZKO”

POKLADNA

HUDEBNÍ
FORMA
NIELO

SETINA
HEKTARU
VRSTVA

DRUHOHOR

KTERÝ
(ZAST.)

SKOTSKÁ
SUKNĚ
ÚDAJE

JEHLIČ-
NANY

ATLANT

DOSNA
ČAROVAT

VYHUBO-
VATI

OMASTKY
NÁMOŘ-
NICTVO

OKOLO
(BÁS.)

INDONÉS-
KÝ ATOL

SLAV-
NOST

� PENĚŽNÍ
SCHODKY

MOŽNÁ
NAZOUT

MUMRAJ
POPRUH

KOLEKCE
VELKÉ
KUSY

HESLA
DRUH

ANTILOPY
NAŠE HUD.
SKUPINA

SATYR
SKLON

ZNAČKA
SELENU
ST. ZN.

ŽILETEK

BEDUÍN-
SKÝ

PLÁŠŤ

DOMÁCKY
BARBORA

PATŮV
SOUSED

MAZLAVÁ
HMOTA

MUŽSKÉ
JMÉNO

HORSKÝ
SKŘÍTEK
OSOBNÍ

ZÁJMENO

PŘITA-
KÁNÍ

KONEC
TAJENKY

ZDE

DOLOVAT NÁŠ
ZPĚVÁK

PRAŽSKÝ
ZÁVOD

TRUMFY
V BRIDŽI

KLADNÉ
ELEKT-
RODY

ANGLICKY
„SOUČET”

MOŘSKÁ
RYBA

BRBLAVÝ
ČLOVĚK

KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KNIHOVNĚ K3

Vrchlického 262 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 13.3. ve 13–17 hodin PO-

HÁDKOVÁ LEPORELA. Čítárna, 
herna, výtvarná dílna. Dětské 
oddělení.

 ● 16.3. až 20.3. ve 13–17 hodin 
(mimo středu) VLASATÁ VAJÍČ-
KA A SLEPIČKA. Výtvarná dílna 
– jarní dekorace. Dětské oddě-
lení a knihovna Skřečoň, 20.3. 
také v knihovně Starý Bohumín.

 ● 23.3. až 27.3. ve 13–17 hodin 
(mimo středu) KVĚTINOVÉ ZÁ-
VĚSY A ZÁPICHY. Výtvarná dílna 
- ozdoby do květináčů. Knihov-
na Skřečoň.

 ● 27.3. v 16 hodin ČAJOVÝ DÝ-
CHÁNEK S KNIHOU. Čtení oblí-
bených knih a představení nové 
pohádky při čaji. Dětské oddě-
lení knihovny.

 ● 30.3. až 3.4. ve 13–17 hodin 
(mimo středu) VELIKONOČNÍ 
HRÁTKY. Výtvarná dílna - veliko-
noční ozdoby. Dětské oddělení 
knihovny.

PŘEDNÁŠKY
Přednášková místnost knihovny

 ● 19.3. v 17 hodin ORCUS - EX-
PEDICE KUBA. Přednáška Josefa 
Wagnera z Orcusu Bohumín 

s promítáním fi lmu o zkoumání 
jeskyní na Kubě. 50 Kč.

 ● 20.3. v 17 hodin EXPEDIČNÍ 
KAMERA. Nejúspěšnější cesto-
vatelské a outdoorové filmy 
uplynulé sezony. Součástí bude 
workshop uzlování. 70 Kč.

 ● 26.3.  v  17 hodin NOVÝ 
ZÉLAND. Cestování a krásy 
Nového Zélandu přiblíží Eliška 
Václavíková. 50 Kč

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 28.3. v 8-15 hodin VELIKO-
NOČNÍ JARMARK. Ukázky lidové 
tvorby, pletení pomlázek, zdo-
bení vajíček a na 80 prodejců. 
Nám. T. G. Masaryka a  foyer 
kina.

DIVADLO

 ● 18.3. v 19 hodin ZHASNĚTE 
LAMPIONY. Česko-slovenská 
komedie o touze a žádostivosti. 
Hrají Tatiana Vilhelmová a Mari-
án Miezga. Sál kina, 340 Kč. 

 ● 29.3. v 19 hodin PAROHÁČI. 
Komedie se zpěvy na motivy 
Moliérových her s autorskou 

hudbou Oty Maňáka. Hraje Bo-
ban Bohumín, 80 Kč.

PRO MAMINKY S DĚTMI

 ● 26.3. v 9.30 hodin PROMÍTÁ-
NÍ PRO MAMINKY S DĚTMI. Pro-
mítání kreslených pohádek, 
hraní na pódiu. Sál kina, 20 Kč.

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

 ● 12.3. v 19 hodin FOTOGRAF. 
Film Česko (Životopisný / Lech-
tivá komedie), 2014, přístupný 
od 15 let, 133 minut, 100 Kč.

 ● 13.3. v 19 hodin HODINOVÝ 
MANŽEL. Film Česko (Komedie), 
2014, přístupný od 12 let, 100 
minut, 100 Kč.

 ● 14.3. v 16 hodin SPONGEBOB 
VE FILMU: HOUBA NA SUCHU. 
Animovaný fi lm USA, 2015, da-
bing, 110 Kč, děti 90 Kč.

 ● 14.3. a 15.3. v 19 hodin PADE-
SÁT ODSTÍNŮ ŠEDI. Film USA 
(Drama / Romantický), 2015, 
titulky, přístupný od 15 let, 124 
minut, 120 Kč.

 ● 15.3. v 10 hodin PADDING-
TON. Film Velká Británie (Rodin-
ný) 2014, dabing, přístupný, 
98 minut, 80 Kč.

 ● 16.3. v 19 hodin VETŘELEC. 
Film USA, Velká Británie (Sci-fi  / 
Horor) 1979, přístupný od 12 
let, 112 minut, 100 Kč.

 ● 19., 23., 25. a 26.3. v 19 hodin 
VYBÍJENÁ. Film Česko (Kome-
die), 2015,  komedie, 94 minut, 
130 Kč.

 ● 25.3. a 26.3. ve 20.15 hodin 
REZISTENCE (aka DIVERGENCE 
2). Film USA (Romantický / Sci-
-fi ), 2015, dabing, přístupný od 
12 let, 120 minut. 25.3. ve  3D  
za 150 Kč, 26.3. ve 2D za 110 Kč.

 ● 26.3. v 15.30 hodin a 27.3. v 18 
hodin CHAPPIE. Film USA (Sci-fi  
/ Akční), 2015,  titulky, přístupný 
od 12 let, 114 minut, 120 Kč.

 ● 27.3. v 15.30 hodin POPELKA. 
Film USA (Klasická pohádka), 
2015, dabing, přístupný, 105 
minut, 130 Kč, děti 105 Kč.

 ● 27.3. ve 20.15 hodin a 28.3. 
v 19 hodin LOVCI A OBĚTI. Film 
Česko (Akční / Drama), 2015, 
přístupný od 12 let, 104 minut, 
120 Kč.

 ● 28.3. v 9 a 11 hodin KONEČNĚ 
DOMA. Animovaný fi lm USA (Ro-
dinný / Komedie), 2015, dabing, 
přístupný, 125 Kč, děti 100 Kč.

SPORT

CYKLISTIKA

 ● 15.3.  v 10 hodin ABY ZADNI-
CE NEZMĚKLA Finále zimního 
seriálu s trasou do Horní Suché. 
Start z na nám T.G.M.

 ● 22.3. v 8.30 hodin NEBUDE-LI 
PRŠET... Zahájení sezony a seri-
álu s trasou do Polska. Start z na 
nám T.G.M.

FOTBAL
 ● 28.3. v 15.30 hodin FK SLO-

VAN ZÁBLATÍ –TJ SOKOL VĚŘ-

ŇOVICE. Fotbal, okresní přebor, 
hřiště v Záblatí.

 ● 29.3. v 15 hodin FK BOHU-
MÍN - KRAVAŘE. Fotbal, krajský 
přebor, hřiště za parkem.

 ● 29. 3. v 9 hodin TJ VIKTORIE 
BOHUMÍN »A« - BANÍK HAVÍŘOV 
»C«. Šachy, krajská soutěž. Soko-
lovna Starý Bohumín.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 14.3. v 8–14 hodin OFS KAR-
VINÁ. Fotbalový turnaj. 

 ● 15.3. BOSPOR YONEX. Bad-
mintonová liga.

 ● 27. až 29.3. RC MODELY. Mis-
trovství ČR autíček na dálkové 
ovládání.

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 

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218, 
596 016 530, 777 707 782, 

www.bospor.info

Veřejné bruslení 
sobota a neděle 
 15–16.30 hodin

V době veřejného bruslení je 
otevřena půjčovna bruslí.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 12.3. do 26.3.

Programy také na www.
mesto-bohumin.cz 

nebo www.k3bohumin.cz
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Kosmická technika ve službách astrologie
Už poněkolikáté zavítal do bohumínské knihovny známý 
astrolog Milan Gelnar (58). Rodák z Bílovce přednášel 
3. března na téma Aura a čakry aneb Co udělat proto, 
abychom byli stále zdraví.

Milan Gelnar v úvodu objasnil 
specifi ka astrologie, horoskopů 
a vztahů mezi znameními zvěro-
kruhu. Vtipnou formou uvedl 
několik příkladů, jak to dopadá 
s osobami ve znameních, která se 
k sobě vůbec nehodí. Nešetřil 
přitom ani sebe a svou bývalou 
manželku.

Známý hvězdopravec navštívil 
bohumínskou knihovnu už po-
několikáté. Letošní novinkou 
bylo focení aury a čaker nejmo-
dernějším přístrojem vyvinutým 
v NASA, který dokáže snímky 
zobrazovat i ve 3D, tedy prosto-
rově. 

„Je to přístroj vědecký, který ale 
potvrzuje vědění dávnověkých sen-
zibilů,“ prohlásil Milan Gelnar. 
Z padesáti účastníků si po před-
nášce nechalo vyfotit auru třicet 
zájemců. Výsledky měření s pat-
náctistránkovým výkladem obdrží 
každý elektronickou poštou.

Další přednáška v knihovně 
bude patřit Josefu Wagnerovi ze 
speleologické organizace Orcus 
Bohumín. Ve čtvrtek 19. března 
v 17 hodin promítne svůj expe-
diční film a povypráví o jesky-
ních na Kubě.

Text a foto: 
Magdaléna JEDZOKOVÁ 

Bohumínský kroj v miniaturách
Skupina tvůrčích žen, sdružených v klubu pod hlavičkou občanského sdružení 
Maryška, oblékla do restaurovaného Bohumínského kroje panenky. Výroba 
miniaturního a do detailu propracovaného oblečení zabrala skoro půl roku. 
Vzniklo přibližně dvacet originálů.

Miniatury Bohumínského kroje jsou 
o to cennější, že jde o věrné kopie sku-
tečného oblečení, od barvy a druhu 
látky až po knofl íky. Panenky, vy-
soké zhruba dvacet centimetrů, na 
sebe oblékly šaty přímo samot-
ných autorek Bohumínského 
kroje. „Každý kus našich krojů je 
originál a stejně unikátní jsme 
chtěly mít také oblečení pro pa-
nenky. Využily jsme k tomu zbyt-
kový materiál, který nám zůstal 
z výroby krojů pro dospělé,“ uved-
la členka klubu Marta Kilnarová.

Bohumínské švadlenky se in-
spirovaly na Moravě, kde jsou kro-
jované panenky běžné. Vydaly se 
však vlastní cestou a vybraly si pro 
miniatury panenky keramické, které 
jsou menší. Sehnala je členka klubu Ludmi-
la Uhrová. Zručné šičky vyrobily pro každou 
panenku dvě varianty oblečení, kroj s vestič-
kou (lajblik) nebo s kabátkem (špencr).

Motivací ke zhotovení unikátních panenek 
se stalo letošní otevření městského Národního 
domu (Pod Zeleným) ve Starém Bohumíně. 
Krojovanky, jak si ženy říkají, chtěly k vý-
znamné události přispět svým originálním 
počinem. „Naším tajným přáním je, že by pa-

nenky v Bohumínském kroji byly 
vystavené v Národním domě. 

Kroj k městu patřil až do po-
čátku 19. století, je součástí 

naší historie,“ připomíná vedoucí klubu Alena 
Krobotová. 

Se snahou obnovit Bohumínský kroj a jeho 
tradici přišla skupina žen před šesti lety. Od té 
doby vzniklo pod jejich rukama přibližně čty-
řicet mužských, ženských i dětských krojů. 
Tvůrčí skupina se schází každou středu odpole-
dne v Salonu Maryška na náměstí T. G. Masa-
ryka. Členkám klubu pomáhají látky a doplňky 
darované přáteli i fanoušky, aktuálně poptávají 
například krajky, brokátové látky, bavlnky, 
ozdobné porty a další.  (luk)

Mistrovství automodelářů v hale
Poslední březnový víkend 28. a 29. března pořádá RC CARS Ostrava a RC Team Rychvald Mistrovství České 

Republiky rádiem řízených modelů cestovních vozů. Koná se v bohumínské sportovní hale za parkem.
Na startu budou k vidění závodní speciály, formule a prototypy v měřítku 1:10. Závodit přijedou profesi-

onálové i amatéři ze všech koutů České republiky. Některé vozy se budou prohánět víc než 70kilometrovou 
rychlostí. Mistrovství bude dvoudenní. V sobotu budou od ranních hodin probíhat měřené tréninky, odpo-
ledne kvalifi kační jízdy. V neděli ráno jsou na programu fi nálové jízdy. Přijďte fandit domácím, o dramatické 

okamžiky na trati nebude nouze.  (lus)
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Věrné miniatury Bohumínského kroje na porcelánových panenkách. Alena 
Krobotová a Marta Kilnarová se chopily téměř »hodinářské« práce.  Foto: Lukáš Kania
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