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Za přeplatky na teplo město vrátí téměř 27 milionů
Téměř čtyři tisíce domácností v městských bytech ušetřily loni za teplo 
a teplou vodu. Vyplývá to z vyúčtování služeb, které teď míří mezi nájemníky. 
Město lidem přeplatky za celkem 26,6 milionu vrátí v průběhu června. 

„Bohumíňáci na službách ušetřili nejen díky 
mírné zimě, ale také kvůli našim úsporným 
opatřením jako je zateplování domů a výměna 
oken. Za loňský rok jim dokonce vrátíme o sedm 
milionů více než v roce 2013,“ uvedl místostarosta 
Igor Bruzl. Náklady na služby u všech 4 400 
městských bytů dosáhly 91,4 milionu. Přeplatky se 
u skoro 3 900 domácností vyšplhaly na 26,6 mi-
lionu, což je o 35 procent více než v roce 2013.

Nedoplatky skončily za loňskou sezonu na 
částce 2,6 milionu, což je o 15 procent méně než 
v roce 2013. „Důvodem nedoplatků jsou buď 
nízké zálohy, velká spotřeba, někdy i dluhy. Po-
kud má na službách přeplatek ten, kdo nám 
dluží, tak mu peníze nevrátíme, ale použijeme je 
jako zápočet na úhradu dlužné částky,“ uvedla ve-
doucí majetkového odboru radnice Eva Drdová.

Zálohy na služby je možné kdykoli upravit. 
V případě nedoplatků se město snaží najít 
takovou výši, aby byla přiměřená pro město 
i pro nájemníka. U přeplatků však lidé zájem 

o snížení záloh nemají. „Ještě nikdy jsme takový 
požadavek nezaznamenali. Spíše naopak. Lidé 
raději na zálohách zaplatí více, aby pak dosta-
li peníze nazpět,“ doplnil Bruzl. 

Podrobnosti o přeplatcích či nedoplatcích 
najdou lidé na rozpisech s vyúčtováním slu-
žeb. Město přeplatky ve většině případů vrací 
na účet nebo složenkou nejpozději do konce 
června. Přeplatky do sta korun si mohou zá-
jemci nechat vyplatit osobně od července 

v pokladně majetkového odboru nebo je město 
započte do záloh. Nedoplatky musí nájemníci 
uhradit nejpozději do konce července, pak 
jim začne naskakovat penále. Mohou tak uči-
nit složenkou, bankovním převodem nebo 
osobně v radniční pokladně hotově či kartou. 
Pokladní hodiny jsou v pondělí a ve středu od 
7.30 do 12 a od 13 do 17 hodin a v úterý, čtvrtek 
a pátek od 8 do 11 hodin.

Dotazy a případné reklamace k vyúčtování 
služeb mohou nájemníci vznášet v průběhu 
května u bytových techniků. „V případě, že by 
někdo nesouhlasil s vyúčtováním, může podat 
osobně nebo písemně ofi ciální reklamaci. Na 
vyžádání mu předložíme veškeré podklady, ze 
kterých jsme při vyúčtování vycházeli. Pokud 
by se nějaká chyba opravdu objevila, vyúčto-
vání bychom samozřejmě upravili. V případě 
reklamace se doba pro zaplacení dluhu prodlu-
žuje do konce srpna,“ dodala Drdová.

Lucie BALCAROVÁ

AKTUÁLNÍ TÉMA

Celá Evropa si v těchto dnech připomíná výročí konce 
 II. světové války na starém kontinentu. Bohumín se 

osvobození dočkal 1. května 1945. A v tento den, o sedm-

desát let později, se shromáždili bohumínští současníci, 

aby si pietním aktem připomněli tehdejší události a uctili 

padlé, kteří za svobodu Bohumína položili život.

Pietní akt se konal symbolicky u památníku padlým rudoarmějcům 
na skřečoňském hřbitově. Na tomto místě jsou uloženy také ostatky 
čtyř desítek sovětských vojáků, kteří v lítých bojích při dobývání města 
padli. 70. výročí osvobození si zde nyní připomněli členové Českého 
svazu bojovníků za svobodu, čelní představitelé města a kraje, zástupci 

politických stran a hnutí, škol, spolků a několik pamětníků květnových 
událostí roku 1945. U památníku drželi čestnou stráž členové Klubu 
branné přípravy Palcát a Klubu vojenské historie Dolní Lutyně.

„Ukončení války a osvobození města si připomínáme každý rok. Letos 
je však upomínka výročí důležitější. Ne proto, že je kulaté, ale protože 
mezinárodní situace není na mnoha místech světa dobrá. Měli bychom 
si ještě více uvědomit, že mír není samozřejmost, a žít tak, abychom 
hrůzy války a jejich následků my a naše děti už nemuseli nikdy zažít,“ 
uvedl starosta Petr Vícha.

Válečné události připomíná jednadvacet pomníků, památníků či 
pamětních desek v různých městských částech. Na hřbitově ve Skřečoni 
je vedle pomníku padlým rudoarmějcům také památník věnovaný 104 
Polákům, obětem nacistického Polenlageru v Bohumíně.  (luk, red)
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Za dobu vašeho působení 
v zastupitelstvu se ve městě 
hodně změnilo. Kterou změnu 
vnímáte jako nejmarkantnější?

Na rozdíl ode mne město 
omládlo a zkrásnělo. Vidět je to 
nejen na bytovém fondu, kam 
město vložilo spoustu fi nancí. Za 
velmi důležité považuji poslední 
investice do oprav a zateplení vě-
žových domů. Člověk, který se 
do Bohumína dostane po delší 
době, ho nepoznává. Vidí opra-
vené komunikace, nová hřiště, 
výsadbu nových stromů. Osobně 

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18: VILÉM BANNERT

Mandát člena zastupitelstva získal Vilém Bannert (73) 
poprvé v roce 1994, poté už v každých volbách. Čtyři 
volební období byl rovněž členem městské rady. Raritou 
je, že během tří set jednání rady, která za tu dobu proběhla, 
chyběl pouze jednou. Zodpovědný přístup a zájem o lidi 
ho v profesním životě přivedl k práci v odborech, v nichž 
v ŽDB působil přes čtyřicet let. Rád se podívá na dobrý 
fotbálek a aktivní je na domku syna, kterému pomáhá 
s rekonstrukcí i kosením trávy. 

velmi pozitivně vnímám aktivní 
komunikaci s veřejností. Například 
před každým větším projektem 
mají lidé možnost vyslovit svůj ná-
zor, provádějí se ankety a jsou tak 
přímo vtaženi do dění ve městě.

Se svými zkušenostmi můžete 
posoudit politickou kulturu 
před 20 lety a teď. Jde 
o posun k lepšímu? 

Politikaření bylo a asi i bude 
patrné hlavně v průběhu volební 
kampaně, kdy různá uskupení 
slibují i nesplnitelné. Pozoruji, že 
když jsou zvolení a zasednou do 
křesel zastupitelů či radních, po 
druhém třetím zasedání se to 
srovná. Za sebe jsem vždy prohla-
šoval, i tak činil, že v zastupitel-

stvu či radě musí jít politikaření 
stranou. Hlavním cílem pro mne 
byl vždy rozvoj města a příjemný 
život občanů. Práce v zastupitel-
stvu je velmi zodpovědná a ovliv-
ňuje nejen současnost, ale i bu-
doucnost města, což je zavazující.

Od roku 2002 jste v čele 
komise pro občanské 
záležitosti, co vás na této 
činnosti nejvíce baví?

Komisi vnímám spíš jako poslání 
než práci. V prvé řadě chci vyzved-
 nout kolektiv komise pro občan-
ské záležitosti, který je pospolu jen 
s malými obměnami mnoho let. 
Baví mě veškeré aktivity komise, 
ale vítání nových občánků a jubi-
lejní sňatky patří k těm srdečním.

Pravidelně se účastníte 

ocenění čestných dárců krve. 

Ubývá nebo přibývá v našem 

městě bezpříspěvkových 

dárců?

V mých očích jsou to lidé vzác-
ní a výjimeční, nesmírně si jich 
vážím. Potěšitelné je, že jejich 
počet neklesá, i když tuto činnost 
limituje zdravotní stav a věk. V ro-
ce 2013 jsme předávali ocenění 
33 dárcům, loni jich bylo 43 a le-
tos jsme na radnici přivítali 47 
dobrovolných dárců. Dokonce 
jsme poprvé oceňovali Bohu-
míňáka, který daroval krev více 
než 250krát, což je obdivuhodné. 

Máte nějaké životní motto, 

kterým se sám řídíte?

Možná se to vzhledem k mému 
věku bude zdát úsměvné, ale 
mám rád pohádky. Vzal jsem si 
do vínku větu, kterou prohlásil 
král Miroslav: „Nad nikým se ne-
povyšuj a před nikým se neponi-
žuj.“ A k tomu jsem si přidal 
„Nenakládej na svá bedra víc, než 
můžeš unést.“

Děkuji za rozhovor. (fi )

Největší armáda v reflexních vestách
Rekordně velká četa veřejně prospěšných pracovníků (VPP) se od května objeví v ulicích. 
Jejich počet vzroste ze 150 na 230. Bohumín má nejvíce VPP v rámci celého Česka. 

Město zprvu zaměstnávalo přes 
stovku VPP. Loni se ale s úřadem 
práce cíleně zaměřilo na osoby z uby-
toven a počet uklízečů zvýšilo. „Pe- 
níze od státu by stejně dostali, ale 
ve formě dávek, takže z výchovného 
hlediska je lepší, když musí ráno vstát 
do práce a zasloužit si je jako většina 
z nás,“ vysvětlil postup starosta Petr 
Vícha. Mzdu a pojištění VPP platí 
stát. „Město hradí jen pracovní po-
můcky a oblečení, dozorce a likvi-
daci uklizeného odpadu,“ doplnil 
starosta s tím, že loni město vyna-
ložilo na činnost VPP tři miliony, 
letos počítá se stejnou částkou.

„Seznamy lokalit k úklidu den-
ně aktualizujeme. Letos se VPP ve 
větší míře zaměří na ruční bloko-
vé čištění ulic a příkopů. Pořídili 
jsme jim nově dvoukoláky a vybavili 
je ve větší míře lopatami a smetáky. 
S nimi zvládnou splnit úkoly lépe 
a rychleji. Zároveň je na vozících 
uveden čas jejich přestávky od 10 
do 10.30 hodin, aby jejich práci 
mohla kromě deseti předáků kon-
trolovat i veřejnost,“ uvedl ředitel 
BM servisu Marek Pieklo. 

Uklízeči na sobě mají kvůli lep-
ší evidenci a kontrole vesty s čísly. 
Kdokoli tak může zavolat předá-

kům a upozornit je na dobře či 
špatně odvedenou práci. Čísla 
kontrolorů jsou 731 130 605, 608 
856 212, 604 224 762. Stačí jen na-
hlásit místo, kde se dotyčný pohy-
buje, a číslo vesty. V případě pro-
blémů s prací,  docházkou či 
alkoholem hrozí pracovníkovi kár-
né řízení, v rámci něhož může přijít 
o plat nebo být dokonce propuštěn.

„Pracovní smlouvy s VPP uzaví-
ráme na půl roku. Počítáme s tím, že 
v tomto počtu se budou starat o čis-
totu města do konce října,“ uvedl 
Pieklo. Na zimu se stavy zreduku-
jí na přibližně stovku osob.  (balu)

Firmám se daří, budou nabírat zaměstnance
Ředitelé místních podniků usedli 29. dubna ke kulatému stolu s vedením 
Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lutyně. Hostem setkání byl i vládní zmocněnec 
pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Cieńciała. 

Zúčastnění se shodli na podpoře obchvatu 
Bohumína, Dolní Lutyně a Dětmarovic. „Ab-
sence obchvatu nás kvůli složité dopravní situaci 
na trase Bohumín-Karviná trápí, a proto je pro 
nás vznik této komunikace nesmírně důležitý,“ 
uvedl generální ředitel Viadrusu Roman Sikora.

Místním podnikům se daří. Uskutečňují 
nebo připravují investice, které přinesou nová 
pracovní místa. Miliardovou investici dokon-
čuje Rockwool. Díky ní bude z bohumínské-
ho závodu nejmodernější centrum na světě 
a přinese postupně desítky nových pracov-
ních míst. „Vstřícnost města při vyřizování 
potřebných formalit nám pomohla urychlit pro-

ces modernizace. Dokonce i naše dánská cent-
rála pochopila, že na úrovni samospráv může 
spolupráce fungovat,“ prohlásil fi nanční ma-
nažer Rockwoolu Peter Kriško. 

Výrobce kotlů Viadrus chce zase uvést na 
trh kotle na míru pro trh západní Evropy a také 
pro nové výzvy kotlíkových dotací. Podobně 
jako Rockwool bude nabírat zaměstnance. 
„Stavíme nové logistické centrum. Současné 
skladovací prostory už nedostačují, plánujeme 
navýšení o dalších 60 lidí,“ prozradil Sikora.

Novou linku za několik miliard korun plá-
nuje v rámci svého rozvoje také Bonatrans. 
V provozu by mohla být už za tři roky a přinese 
150 pracovních míst. Železárny (MS Utilities 
& Services) pro změnu projektují nové parko-
viště v Revoluční ulici. Plochu po tom původ-
ním město odkoupí a opraví. 

„Naplňuje nás optimismem, že se bohumín-
ským fi rmám daří, že se nechystají propouštět 
a naopak budou díky investicím nabírat nové lidi. 
Jsme připraveni jim nabídnout administrativní 
pomoc a spolupracovat na společných projektech. 
Dokud budou fungovat, jsou zárukou, že naši 
obyvatelé budou mít práci. A my se zase postará-
me o to, aby se jejich zaměstnancům v Bohumíně 
dobře žilo,“ uzavřel starosta Petr Vícha. Dodal, 
že ve 22tisícovém Bohumíně je téměř 16 tisíc 
pracovních míst. Lucie BALCAROVÁ

AKTUÁLNÍ TÉMA

Výběrové řízení
Centrum sociálních služeb 

Bohumín vypisuje výběrové 

řízení na místo vedoucí pečova-

telské služby a osobní asistence. 

Jednou z podmínek je minimál-

ně tříletá praxe v oblasti sociál-

ních služeb. Zájemci mohou posí-

lat do 25. května životopis, doklad 

o dosaženém vzdělání, motivační 

dopis a koncepci poskytování 

pečovatelské služby a osobní asi-

stence na území Bohumína na 

adresu Centrum sociálních služeb 

Bohumín, Slezská 164, Starý 

Bohumín. 

Podrobnější informace najdete 

na stránkách centra sociálních slu-

žeb www.css-bohumin.cz.  (ors)
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Ubytovny praskají ve švech. Kdo je obývá?
Nejpalčivějším problémem Bohumína jsou v současnosti ubytovny, respektive jejich 
osazenstvo. Od května, kdy obce mohou ovlivnit, kdo z ubytovaných dostane doplatek 
na bydlení a kdo nikoli, se o tématu začne mluvit ještě intenzivněji.

Obšírněji jsme se problematice bohumínských 
ubytoven věnovali v minulém Oku, svůj diskusní 
pořad Kulatý stůl mu věnoval i TIK. Radnice k té-
matu svolala tiskovou konferenci, 
na které deklarovala, že nemíní 
od stolu schvalovat doplatky 
lidem, o jejichž situaci a jich samotných nic neví. 
Dosud totiž úřady práce, které dávky vyplácejí, 
neměly povinnost městu o příjemcích žádné infor-
mace sdělovat. V tomto směru už se poměry mírně 
zlepšily. Radnici i samotné Bohumíňáky zajímá, jak 
se mohlo najednou tolik ubytoven uchytit a naplnit. 
Odkud se na nich současné osazenstvo vzalo? Jsou 
to osoby s trvalým bydlištěm v Bohumíně? Nyní už 
odpověď alespoň na tuto otázku známe.

Na ubytovnách v současnosti přebývá od čtyř do 
pěti set osob. Zhruba deset procent z nich z Bohu-
mína nepochází. Jsou zde ubytovány osoby z okol-
ních měst na Karvinsku, ale také z Kroměříže, 

Osoblahy nebo Přerova. Mimobohumínští jsou 
podle dostupných informací rozptýleni po všech 
zdejších ubytovnách. Po jednom, po dvou, po třech. 

Nejvíce jich (v době redakční 
uzávěrky) přebývalo na hotelu 
Grand; bylo zde šest osob, které 

nepocházejí z Bohumína.
A co ostatní osazenstvo ubytoven, které v občance 

údaj o trvalém bydlišti v Bohumíně má? Proč tito 
skončili na ubytovnách? „Ofi ciální údaje k dispozici 
nemáme, můžeme jen vycházet z místní znalosti 
a zkušeností. S největší pravděpodobností jde o bývalé 
nájemníky městských bytů, kteří o ně neplněním si 
povinností přišli. Druhou skupinu mohou tvořit 
rodinní příslušníci nájemníků standardních bytů, 
kterým už prostory bytu pro potřeby rozvětvené ro-
diny přestaly stačit,“ nastínil vedoucí sociálního 
odboru radnice Daniel Ucháč.

Pavel ČEMPĚL

 Rekonstrukce 
zimního stadionu

Zimní stadion letos, na rozdíl 
od předchozích let, nepřechází po 
ukončení zimní sezony na letní 
provoz. Bude zde totiž probíhat 
plánovaná rekonstrukce vzducho-
techniky s odvlhčením. Milovníci 
badmintonu, volejbalu a dalších 
letních sportů, kteří zde byli v létě 
zvyklí hrát, mohou využívat hřiště 
v nedaleké nové sportovní hale. 

 Jak nenaletět 
V sále kina proběhne 2. června 

od 15 hodin přednáška »Finanční 
gramotnost pod lupou«. Je určená 
především seniorům, zdravotně 
postiženým, nezaměstnaným či 
sociálně slabým. Návštěvníci získa-
jí nevšední »divadelní« formou 
praktické informace o financích. 
Dozvědí se, jak používat intuici 
a zdravý selský rozum, jak se orien-
tovat v reklamě a marketingu. (red)

Hřiště u potoka, či mezi věžáky?
Příští rok se mohou obyvatelé další bohumínské lokality těšit na zkulturnění svého okolí. 
Chystaný projekt se zaměří na prostranství poblíž druhé železárenské vrátnice mezi 
Bezručovou a Revoluční ulicí. A stejně jako v předchozích případech mohou jeho budoucí 
podobu ovlivnit zdejší obyvatelé.

Momentálně jsou k dispo-
zici dvě studie, ale i ty se 

mohou podle požadavků různě 
měnit. První varanta počítá s umís-

těním dětských prvků v blízkosti 
Bohumínské stružky a s velkou 
společenskou plochou, lavičkami 
a mlatovým povrchem mezi vě-

žáky. Druhá nabízí možnost 
umístit dětské hřiště přímo mezi 
domy a prostor u potoka využít 
pro rozšíření zeleně. 

Samozřejmostí obnovy území 
bude vydláždění dosavadních 
asfaltových chodníků, vylepšená 
stanoviště pro kontejnery na od-
pad, nové veřejné osvětlení s ús-
pornými světly, výsadba zeleně. 
Úprav a rozšíření se dočkají také 
parkovací místa. Už letos dojde 
k opravě parkoviště za prodejnou 
železářství. 

Další místa k parkování by 
mohla vzniknout v areálu střední 
školy a v místě stávajícího parko-
viště železáren. 

Projekční a další příprava 
takové proměny potřebuje čas, 
proto je už nyní třeba rozhod-
nout, jakou podobu nakonec 
území bude mít. Obyvatelé věžá-
ků se k ní mohou vyjádřit v an-
ketě. Návrhy a podněty je možné 
sdělit nejpozději do 20. května. 
Kontaktní osobou projektu je 
Vlasta Slívová z odboru rozvoje 
a investic bohumínské radnice –  
radniční budova B, kancelář B 
201, e-mail vlasta.slivova@mubo.
cz nebo  596 092 160. 

(tch, balu)

První z navrhovaných variant. 
Vizualizace zahrnuje i zamýšlené 
nové parkoviště pro pracovníky žele-
záren, se kterým podnik výhledově 
počítá na ploše mezi parkovištěm 
současným a Fajou.

 Věžáky už v Revoluční ulici nový kabát dostaly, teď se chystá proměna jejich okolí.  Prostranství u Bohumínské stružky nyní atraktivně nevypadá. Mohlo 
by zde vyrůst hřiště nebo nová zeleň.  Foto: Pavel Čempěl

K VĚCI



  L I C I TAC E4 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo dveří  
A135. Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou 
zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace 
naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice«, kategorie Licitace bytů. 
Město nabízí k licitaci tyto byty.

 ● Byt 0+1, ul. U Školky 65, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. patro. Zre-
konstruovaný dům s výtahem 
a uzavřenou zahradou. V bytě je 
sprchový kout, kuchyňská linka. 
Koupelna je společná s WC. Byt 
bez balkonu. U domu je možnost 
parkování. Plocha pro výpočet 
nájemného 33,70 m2, celková plo-
cha bytu 34,55 m2. Prohlídka 11.5. 
v 15.00–15.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 18.5. v 15.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. U Školky 65, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 1. patro. Zre-
konstruovaný dům s výtahem 
a uzavřenou zahradou. V bytě je 
sprchový kout, kuchyňská linka. 
Koupelna je společná s WC. Byt s 
prostorným balkonem. U domu 
je možnost parkování. Plocha pro 
výpočet nájemného 32,84 m2, cel-
ková plocha bytu 36,97 m2. Pro-
hlídka 11.5. v 15.00–15.15 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
18.5. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. U Školky 65, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 2. patro. Zre-
konstruovaný dům s výtahem 
a uzavřenou zahradou. V bytě je 
sprchový kout, kuchyňská linka. 
Koupelna je společná s WC. 
U domu je možnost parkování. 
Plocha pro výpočet nájemného 
51,83 m2, celková plocha bytu 
51,83 m2. Prohlídka 11.5. v 15.00
–15.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 18.5. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Masarykova 287, 
číslo bytu 15, I. kategorie, 4. patro. 
Nízká zástavba se nachází poblíž 
parku, školky, základní a střední 
školy. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor. V bytě je bal-
kon, plastová okna a ústřední to-
pení. Plocha pro výpočet nájem-
ného 39,10 m2, celková plocha 
bytu 40,10 m2. Prohlídka 18.5. ve 
14.45–15.00 hodin. Opakovaná 
licitace se koná 18.5. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Partyzánská 289, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. patro. 
Zrekonstruovaný dům v roce 2010 
s parkovacími místy přímo u domu, 
dům s domovníkem. V bytě je spr-
chový kout, bez kuchyňské linky, 
bez balkonu. Plocha pro výpočet 
nájemného 62,88 m2, celková plo-
cha bytu 62,88 m2. Prohlídka 11.5. 
v 14.30–14.45 hodin a 12.5. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
18.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 1. máje 265, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 2. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům u au-
tobusové zastávky a pošty. Byt 
s ústředním vytápěním a plasto-
vými okny je umístěn nad kni- 
hovnou. Plocha pro výpočet ná-

jemného 79,70 m2, celková plocha 
bytu 79,70 m2. Prohlídka 13.5. 
v 14.15-14.30 hodin a 14.5. v 
9.00-9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 18.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1069, čís-
lo bytu 4, I. kategorie, 1. patro. 
Dům s funkcí domovníka se na-
chází poblíž centra města, odpo-
činkové zóny, obchodů, školy 
a školky. Byt je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 27,25 m2, celková plocha 
bytu 29,84 m2. Prohlídka 13.5. 
v 14.30–14.45 hodin a 14.5. 
v 8.00–8.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 18.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 148, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Nízká zděná zástavba poblíž cen-
tra města, obchodů a školy. Byt je 
po rekonstrukci sociálního zaří-
zení včetně generální opravy elek-
troinstalace. Plocha pro výpočet 
nájemného 51,01 m2, celková plo-
cha bytu 51,01 m2. Prohlídka 13.5. 
v 15.00–15.15 hodin a 14.5. v 8.30 
–8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
18.5. v 16.45 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 13.5. v 15.30–15.45 
hodin a 14.5. v 7.30–7.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 20.5. v 15.00 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1055, čís-
lo bytu 12, I. kategorie, 3. patro. 
Byt je po celkové rekonstrukci. 
Dům s funkcí domovníka se na-
chází blízko centra města, v blíz-
kosti jsou obchody, školka a škola. 
Plocha pro výpočet nájemného 
36,47 m2, celková plocha bytu 
37,01 m2. Prohlídka 18.5. v 16.00
–16.15 hodin a 19.5. v 8.45–9.00 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 20.5. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Štefánikova 290, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Nízkopodlažní dům, plastová 
okna, v domě je zajištěn úklid 
společných prostor, v blízkosti 
park, školka a základní škola. V by-
tě je ústřední topení. Plocha pro 
výpočet nájemného 39,74 m2, cel-
ková plocha bytu 39,74 m2. Pro-
hlídka 20.5. v 14.45–15.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
20.5. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 290, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní dům, plastová 

okna, v domě je zajištěn úklid spo-
lečných prostor, v blízkosti park, 
školka a základní škola. V bytě je 
ústřední topení. Plocha pro výpo-
čet nájemného 53,24 m2, celková 
plocha bytu 53,24 m2. Prohlídka 
20.5. v 14.45–15.00 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 20.5. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 945, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní dům v blízkosti parku. 
Žádaná lokalita v blízkosti centra. 
Poblíž domu je parkoviště, dětský 
koutek a nákupní centru. Plocha 
pro výpočet nájemného 55,16 m2, 
celková plocha bytu 56,10 m2. 
Prohlídka 18.5. v 15.00–15.15 
hodin a 19.5. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 20.5. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, čís-
lo bytu 51, I. kategorie, 2. patro. 
Dům se nachází poblíž nákupních 
center Kaufl and a Albert, u domu 
je zrenovovaný park a školka. Byt 
je po celkové rekonstrukci včetně 
sociálního zařízení, má plastová 
okna a velkou lodžii. Plocha pro 
výpočet nájemného 49,99 m2, cel-
ková plocha bytu 53,53 m2. Pro-
hlídka 19.5. v 9.30–9.45 hodin 
a 20.5. v 15.15–15.30 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 20.5. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Věžový dům je po rekonstrukci 
(okna, balkony, střecha, zateple-
ní), v blízkosti je dětské hřiště, 
autobusové stanoviště, Kaufl and, 
mateřská škola a základní škola, 
dům s funkcí domovníka. Plocha 
pro výpočet nájemného 61,40 m2, 
celková plocha bytu 63,00 m2. 
Prohlídka 18.5. v 15.30–15.45 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 20.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatelská 293, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. patro. 
Zateplený nízkopodlažní dům 
s plastovými okny v klidném pro-
středí. Plocha pro výpočet nájem-
ného 48,15 m2, celková plocha 
bytu 48,15 m2. Prohlídka 18.5. 
v 15.45–16.00 hodin a 19.5. v 9.15 
–9.30 hodin. Licitace bytu se koná 
20.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 52, I. kategorie, 11. patro. 
Věžový dům s úklidovou fi rmou. 
Dům je nově zrekonstruovaný, 
celý zateplený včetně střechy, 
plastová okna, sklepní boxy jsou 
umístěny na patrech. Plocha pro 
výpočet nájemného 37,27 m2, cel-
ková plocha bytu 38,61 m2. Pro-
hlídka 20.5. v 14.30–14.45 hodin 

a 21.5. v 8.30–8.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 25.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 34, I. kategorie, 7. patro. Vě-
žový dům s funkcí domovníka, 
plastová okna. V letošním roce 
proběhne celková rekonstrukce 
domu včetně zateplení. Plocha 
pro výpočet nájemného 76,56 m2, 
celková plocha bytu 78,98 m2. 
Prohlídka 18.5. v 16.15–16.30 
hodin a 19.5. v 9.45–10.00 hodin. 
Licitace bytu se koná 25.5. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 39, I. kategorie, 8. patro. Vě-
žový dům s funkcí domovníka, 
plastová okna. V letošním roce 
proběhne celková rekonstrukce 
včetně zateplení. Plocha pro vý-
počet nájemného 76,56 m2, celko-
vá plocha bytu 78,98 m2. Prohlídka 
18.5. v 16.30–16.45 hodin a 19.5. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 25.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Kostelní 312, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. patro. Níz-
kopodlažní cihlový dům v centru 
města. Možnost parkování před 
domem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 34,27 m2, celková plocha 
bytu 34,27 m2. Prohlídka 18.5. 
v 15.15–15.30 hodin a 19.5. v 10.15 
–10.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 25.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 1157, 
číslo bytu 50, I. kategorie, 11. pa-
tro. Nově zateplený věžový dům 
po částečné rekonstrukci v dostup-
nosti školy, školky a zdravotního 
střediska. Možnost parkování 
u domu. Byt s balkonem a ku-
chyňskou linkou. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,53 m2, celko-
vá plocha bytu 69,78 m2. Pro- 
hlídka 25.5. v 15.00–15.15 hodin 
a 26.5. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 27.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Seifertova 602, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. patro. 
Nízkopodlažní dům v klidové 
zóně poblíž základní školy, parku 
a centra města. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 50,60 m2, celková plo-
cha bytu 50,60 m2. Prohlídka 25.5. 
v 15.15–15.30 hodin a 26.5. v 11.00 
–11.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 27.5. v 16.30 hodin.

Více na majetkovém odboru, č. 
dveří B207 (vedlejší budova 
MěÚ),  596 092 199, e-mail: 
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů
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tam není,“ pokrčila rameny 
Markéta Kvíčalová z organi-
začního odboru radnice, kte-
rá má agendu ztrát a nálezů 
pod palcem. Pokud se maji-
tele stříbrného »esúvéčka« 
nepodaří najít nebo se sám nepři-
hlásí, po třech letech propadne 

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

Maják městské 
policie

 ●  Ve druhé polovině 
dubna se opět osvědčila 
funkčnost pultu centralizované 
ochrany (PCO). Před půlnocí 17. 
dubna signalizoval narušení ma-
teřské školy v Rafi nérském lesíku. 
Hlídka po příjezdu našla vypáče-
né okno a ve školce následně za 
použití donucovacích prostředků 
zpacifikovala zloděje z Ostravy. 
U okna už měl připravenou televi-
zi a chystal si další věci k odcizení.

 ● O dva dny později se alarm PCO 
spustil pro změnu v základní ško-
le ČSA. I zde se pachatel snažil 
proniknout do objektu rozbitým 
oknem v přízemí. Dovnitř už se 
ale nedostal. Před příjezdem hlíd-
ky uprchl, aniž by cokoli odcizil.

(kav)

Oxid uhelnatý zabíjel
Záchranáři zasahovali 21. dubna 

u smrtelné otravy ve Skřečoni. Bez-
vládného důchodce (74) našli v kou-
pelně domu. Čidlo detekující oxid 
uhelnatý, které mají posádky ve 
výbavě, začalo po vstupu do prostor 
signalizovat vysokou koncentraci ne-
bezpečného plynu. Jeho zdrojem 
byla patrně karma. Záchranáři vynesli 
postiženého na chodbu, nejevil však 
už žádné známky života. Zemřel ještě 
před příjezdem posádek a zdravotníci 
mu už nemohli pomoci. Záchranáři 
ošetřili alespoň ženu (69), u které 
nebylo možné vyloučit lehkou intoxi-
kaci. Jevila známky akutní stresové 
reakce a posádka ji transportovala na 
interní oddělení bohumínské nemoc-
nice.  (luh)

Silniční potyčka v seniorském stylu
Silnice jsou prosycené adrenalinem, nervy řidičů jsou často na pochodu. Konfl ikty se dají 
očekávat u mladých kohoutů, ovšem případ z 20. dubna dokazuje, že emoce hrají roli 
i u dříve narozených. V incidentu fi guruje jeden útočník a dva poškození. Souhrnný věk 
všech tří aktérů je 212 let.

Nestandardní potyčka se ode-
hrála ráno v Čáslavské ulici po-
blíž parku. „Jeli jsme s manželkou 
na kolech, když v tom na nás začal nějaký řidič zbě-
sile troubit. Přesunul jsem se k okénku jeho auta, 
abych se zeptal na důvod, ale místo odpovědi jsem 
inkasoval ránu pěstí a už jsem ležel na zemi,“ popsal 
úvod incidentu poškozený Petr W. (74). Toho se šla 
zastat manželka (71), jenže útočník se ani se starší, 
vážně nemocnou ženou nepáral. Strčil do ní rukama a 
srazil ji na asfalt. Dokonce s ní na zemi ještě lomcoval 
a přetrhl jí zlatý řetízek. Po bezohledném útoku pak 
nasedl do auta a snažil se prchnout. Přivolaní strážní-

ci jej však dostihli v ulici Čs. armá-
dy a předali republikové policii. 
Ukázalo se, že ani pachatel není 

žádný výrostek. Na cyklisty zaútočil 67letý řidič. „Po-
dezřelý vše doznal, omluvil se a svého jednání litoval,“ 
tlumočila hříšníkovu výpověď policejní mluvčí Zla-
tuše Viačková. Protože napadení důchodci neutrpěli 
vážnější zranění a způsobená škoda činí dvě stě korun, 
bude se agresor zpovídat jen z výtržnictví. „Děkuji 
městské i republikové policii za velmi rychlý zásah 
a také svědkovi, který případ natočil jako důkaz mobil-
ním telefonem,“ vzkázal Petr W., který kromě šoku 
vyvázl z potyčky jen s pohmožděným bokem.  (tch)

Nebytové prostory 
k pronájmu

Město Bohumín nabízí k pro-
nájmu prostory sloužící k podni-
kání (hudební klub) v parku Pet-
ra Bezruče, Šunychelská 1178. 
Celková rozloha dvoupodlažního 
objektu je 257,40 m2. Nabídky se 
zpracovaným záměrem využití 
objektu lze předkládat 18. května 
v 15 hodin v budově radnice »B«, 
číslo dveří B 101. O výběru nej-
vhodnější nabídky rozhodne 
rada města. Při rozhodování při-
hlédne jak k nabídnuté ceně, tak 
k předloženému záměru využití. 
Bližší informace získáte v kance-
láři B 208 radniční budovy »B«, 
 596 092 212.  (sb)

LICITACE

 Laskavý přístup
Děkuji za laskavý přístup vedení, ošet-
řovatelkám, sestřičkám a uklízečkám 
Domova Jistoty ve Starém Bohumíně, ve 
kterém byla moje maminka Josefa Mo-
latová. S láskou a úctou vzpomíná dcera.

GRZONKOVI

STALO SE

Zatoulaný plechový »Angličan« 
Dražba městských ztrát 
a nálezů, v níž bývají 
největším hitem jízdní 
kola, může být za tři roky 
opravdu zajímavá. Do 
aukce by mohl jít osobní 
vůz. V databázi nálezů totiž 
v uplynulých dnech skončila 
bezprizorní Kia Sportage.

Vůz se našel zapadlý na hliněné 
cestě u Záblatského rybníka. Byl 
zamčený a nikdo se k němu ne-
hlásil ani jej nepostrádal. Policie 
ho proto předala jako nález rad-
nici, která vůz nechala odtáhnout 
na střežené místo. Pro úředníky 
teď nebude snadné vypátrat ma-
jitele, protože auto prokazatelně 
pochází z Velké Británie. Má její 
espézetky a volant na pravé straně.

„V zahraničí si můžeme maxi-
málně ověřit, zda vůz nefi guruje 
v seznamu kradených. A tento 

obci. A pak by skončilo klasicky 
v dražbě.  (tch)

Foto: Pavel Čempěl

Alarmující: Zdrogovaná novorozeňata
Sotva se narodí, už mají v těle drogy. Otřesný, ale bohužel stále častější jev. Matky 
narkomanky se nedokáží své závislosti vzdát ani v těhotenství a novorozeňata tak 
přicházejí na svět už s drogou v těle. Za poslední měsíc se hned pěti bohumínským 
matkám narodilo dítě, které bylo při testech pozitivní na pervitin.

Ani takto alarmující číslo přitom nemusí být konečné. 
Porodnice přítomnost drog u novorozeňat netestují 
automaticky. „Někdy se matky k užívání drog samy 
přiznají, jindy k testům přistoupí porodnice, když má 
podezření,“ ozřejmil vedoucí sociálního odboru rad-
nice Daniel Ucháč. Dodal, že podnět mohou dát 
také sociální pracovníci, kteří s klientkami pracují. 
A jejich intuice je tentokrát nezklamala. Z pěti aktu-

álních případů zdrogovaných dětí se na odhalení dvou 
podílely pracovnice sociálně–právní ochrany dětí bo-
humínské radnice. Dítě, které se narodí s narkotiky 
v těle, pochopitelně nemůže v první fázi zůstat u matky. 
Děti jsou nejčastěji umístěny na přechodnou dobu do 
pěstounské péče, v ostatních případech do kojeneckého 
ústavu. Pokud se matka o dítě zajímá a dá si život do 
pořádku, může se vrátit zpět do její péče.   (tch)

Dopravní uzavírka v Rychvaldu
V Rychvaldu začala rekonstrukce Těšínské ulice mezi benzinkou a rondelem 

u orlovské restaurace Horník, která potrvá do konce června. Oprava více než dvouki-
lometrového úseku bude stát 23,3 milionu. Investorem je Moravskoslezský kraj.
Opravovat se nebude celý úsek najednou, stavbaři si práce rozdělí na dvě poloviny. 
V první etapě (od kruhového objezdu ve směru na Rychvald) bude silnice pro do-
pravu uzavřena. Projedou pouze autobusy, zásobování a záchranáři, ostatní moto-
risté musí využívat objížďky. Zhruba od 25. května začne druhá fáze rekonstrukce 
(od benzinky ve směru na Orlovou). V této fázi bude omezení dopravy pouze čás-
tečné. V opravovaném úseku bude fungovat kyvadlová doprava se semafory. (red)

 Neomezený přístup 

k internetu v nemocnici
V Centru následné péče (CNP) Bohu-

mínské městské nemocnice bylo pro 

pacienty zřízeno další wifi připojení. 

Díky tomu mají klienti všech oddělení 

CNP (léčebna dlouhodobě nemocných, 

ošetřovatelské) možnost neomezeného 

přístupu na internet.    (dag)
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(Pokračování z minulých čísel)

Odpoledne vyrážíme na první 
exkurzi do jeskyně Santo Tomas 
(je dlouhá více než 40 kilo-
metrů). Příjemným zjiš-
těním je, že jsou jeskyn-
ní prostory tak veliké, 
že se většinou nemusí-
me ani shýbat, natož 
plazit jako v našich 
jeskyních. Ale brzy po-
znáváme i druhou stranu 
mince. Teplota v jeskyni je 
stejná jako venku, tedy kolem 
25°C. A tak je nám uvnitř našich 
overalů jako v sauně. Jsou kon-
struovány na jiné teploty. V našich 
jeskyních máme zhruba 6°C.

Záhy zjišťujeme, že všude kolem 
nás létají netopýři. Říkáme si, u nás 
je zima a všichni už hibernují. Ptá-
me se, jak je to na Kubě. Tady je 
hibernace netopýrů, pokud to tak 
lze nazvat, velmi krátká. Maximálně 
několik dní, když se venku trochu 
ochladí.

A hned nás napadá další otázka. 
Jakého věku se dožívají? Stejně 
jako evropští, což je moc zajímavé, 
když ti v Evropě skoro třetinu 
života prožijí ve stavu strnulosti 

a letargie. Pozorujeme kolonie ne-
topýrů na stropech jeskyně a ptá-
me se, jestli se na Kubě už také 
objevila nemoc netopýrů »syn-
drom bílých nosů« (WNS). Na tu 
umírají statisíce netopýrů v Ame-
rice a parazitující plísní jsou naka-
ženi i evropští netopýři. Ale hned 
si ťukáme na čelo. Vždyť plíseň se 
vyvíjí pouze při teplotě od 2 do 

18°C, a tak »chladné« jeskyně na 
Kubě nejsou. A Kubánci nám to 
také potvrzují, WNS tady nemají.

Další živočich, se kterým se 
v jeskyni potkáváme, je emdemitní 
veliká žába s modrýma očima, 
jejíž dlouhé a složité latinské jmé-
no (Eleut terodactylus Zeus), si 
zkracujeme na Zeus. Asi se jim 
v jeskyních líbí, neboť v hloubi jes-

kyně nacházíme další. Procházíme 
jeskyní a máme možnost pozoro-
vat, jak velký je rozdíl mezi jesky-
němi zde v tropické oblasti a těmi 
v Evropě. Vysoká teplota, vlhkost, 
a tím i daleko intenzivnější krasové 
procesy se projevily na velikostech 
prostor i jejich výzdobě. Několi-
krát vystupujeme z jeskyně přímo 
do džungle, neboť stropy jsou pro-
padlé a prostory zarostlé bujnou 
vegetací, abychom opět vešli do 
dalších vstupů do podzemí. Vy-
cházíme z jeskyně naprosto pro-
pocení a mnohem unavenější než 
naši kubánští kolegové. Ti jsou na 
vedro zvyklí.

Večer samozřejmě vyplňujeme 
diskuzemi s místními jeskyňáři, 
kterým se Pavel po desátém rumu 
snažil vysvětlit krasové pochody 
v Hranické propasti, až překlady 
zcela umučil Lucku. A ona ani 
netušila, jakou odbornicí na kra-
sologii je, protože do té chvíle jen 
věděla, že jeskyně je díra do země. 
A to si Pavel ještě stačil domluvit, 
že příští den půjde do vodní 
jeskyně – ale samozřejmě ráno 
o ničem nevěděl.

(Pokračování příště)

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

Jeskyně Santo Tomas a žába s modrýma očima.  Foto: Orcus Bohumín

Kuba 2014 (7. část)

Adam s Josefem už jsou konečně doma
Dva téměř čtyřsetleté zvony Adam a Josef se vrátily 

po 73 letech domů do starobohumínského kostela 

Narození Panny Marie. Za druhé světové války je odsud 

odvezli nacisté, aby je roztavili a využili k vojenským 

účelům. Naštěstí se tak nestalo a sdružení Přátel bohumín-

ské historie se po letech podařilo s Německem vyjednat 

návrat zvonů zpět do Bohumína. 

Slavnostní ceremoniál si 22. 
dubna nenechaly ujít desítky lidí. 
Někteří je vítali stylově, v repli-
kách bohumínských krojů z dílny 
z vlastivědně–etnografického 
klubu Maryšky. Dojetí se při 
jejich přivítání neubránil ani sta-
robohumínský farář Kalikst Jan 
Mryka: „Z návratu zvonů máme 
obrovskou radost. Ve zvonici už 
sice máme nové zvony, ale do pěti 
let bychom chtěli sehnat peníze a sta-
ticky prověřit, zda by ty původní 
mohly být umístěny ve zvonici 
u současných. Dočasně budou pů-
vodní zvony umístěny po dohodě 
s městem ve vestibulu Národního 

domu. Než skončí jeho oprava, 
budou zvony volně přístupné 
v boční kostelní kapli.“ 

Aktu ofi ciálního navrácení zvo-
nů se zúčastnil také velvyslanec 
SRN Freytag von Loringhoven 
i delegát Ministerstva zahraničí 
nebo místní představitelé města 
a církve. Německo vrátilo české 
straně zvony na své náklady už 
v polovině prosince. Zvony Adam 
(1 200 kg) a Josef (650 kg) ale 
nejprve putovaly do zvonařské 
dílny v Brodku u Přerova, kde 
prošly očistou a restaurátorskými 
pracemi. Město na lázeňskou 
kúru přispělo 140 tisíci.

Historie zvonů sahá do roku 
1620, kdy je zhotovil opavský mistr 
Hans Knauff . Sloužily ve Starém 
Bohumíně až do března 1942. Za 
války je však zkonfi skovali nacisté. 
Stáří a hodnota zvonů je ale na-
štěstí uchránily před roztavením 
a využitím materiálu k vojen-
ským účelům. Starobohumínské 
artefakty skončily na čas na hřbi-
tově zvonů. Pak sloužily ve zvoni-

cích německých kostelů v Rem-
scheidu a Wuppertalu, kde zvo-
nily plných 62 let. Česká strana 
usilovala roky o jejich navrácení. 
Největší iniciativu vyvinuli a zá-
sluhu na vrácení mají členové 
Přátel bohumínské historie. Po 
řadě jednání se celý proces poda-
řilo loni dotáhnout do úspěšného 
konce.

Lucie BALCAROVÁ

Bohumíňáci v krojích, média, představitelé církve, města, německého 
velvyslanectví. Návrat zvonů byl vekou událostí. Foto: Pavel Čempěl

Více než tunový Adam dal při transportu hodně zabrat.
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Bezprizorní vozy před prázdninami zaniknou
Novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích přinesla 
od letošního roku řadu změn. Ty nejzásadnější se týkají přihlašování ojetých 
vozidel. Jejich smyslem je mimo jiné »vyčistit« databáze – odstranit z nich 
vozidla, která existují pouze na papíře, zatímco ve skutečnosti jsou už dávno 
rozebraná nebo sešrotovaná. 

První skupinou vozidel, jejichž počty v evi-
dencích díky novele prořídnou, jsou auta 
a motorky v polopřevodu neboli odhlášce. 
Původní vlastník je v uplynulých letech odhlá-
sil, ale nový nezaregistroval. Dnes už taková 
praxe možná není, protože podle novely musí 
být u přepisu současně prodejce s kupujícím 
(osobně nebo prostřednictvím ověřené plné 
moci) a zápis nového vlastníka musí proběh-
nout do deseti dnů. Z dřívější doby ale zůstalo 
v evidencích mnoho odhlášených vozů, která 

noví majitelé dosud nepřihlásili. A pokud tak 
neučiní do 30. června, vozidla úředně »zaniknou« 
a už je nebude možné znovu uvést do provozu.

V souvislosti s tímto krokem spustilo Minis-
terstvo dopravy v uplynulých dnech webovou 
aplikaci. Jejím prostřednictvím si je možné 
ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník 
a není v takzvaném polopřevodu. Aplikace je 
dostupná na www.dokonceteregistraci.cz. 

„Kontrolu lze provést vložením čísla osvědčení 
o registraci vozidla. Aplikace následně zobrazí, 
zda je registrace vozidla kompletní nebo je nut-
né ji dokončit, tedy k určitému datu zapsat 
nového vlastníka,“ uvedl Petr Musil z Minis-
terstva dopravy. Dodal, že součástí aplikace 
jsou také údaje o počtu vozidel v převodu. 

Kromě vozů v polopřevodu, k nimž se do 
prázdnin nikdo nepřihlásí, hrozí zánik ještě 
další skupině motorizovaných dopravních 
prostředků. Těm, jejichž majitelé uložili »es-
pézetky« do depozitu na úřady. Jejich sklady 
jsou dodnes plné značek vozů, které už 
mnohdy ani fyzicky neexistují. A pokud ano, 
musí vlastník do konce roku 2015 nahlásit, 
kde se vozidlo nachází. Jinak i v tomto případě 
po novém roce úředně zanikne.   (erh)

NOVINKY

Popraskaná, zvlněná betonová podlaha v garáži hasičské 
zbrojnice ve Starém Bohumíně už je minulostí. Řemeslníci 
začali na Apríla s její opravou a o měsíc později už ve 
zbrojnici zraje podlaha nová. Investice přijde městskou 
kasu na 260 tisíc. 

„Třicetitunové cisterně a doprav-
nímu vozu Ford Tranzit jsme mu-
seli najít na přechodnou dobu jiné 
místo k parkování. Do zbrojnice se 
vrátí až na začátku června. Celý 
květen bude podlaha tvrdnout. Ve 
fi nále ještě čeká garáž malování,“ 
uvedla šéfk a organizačního odboru 
radnice Miroslava Šmídová, pod 
kterou starost o dobrovolné hasiče 
i zbrojnice spadá. Starobohumín-
ští hasiči mají statut jednotky 
JPO III. Jako jediní v Bohumíně 
tak mohou vyrážet k zásahům 
i mimo město. V loňském roce 
vyjeli k 79 případům, 31 z nich 
byly přitom požáry.

Budova starobohumínské zbroj-
nice má 112 let a před čtyřmi roky 
prošla generální rekonstrukcí. Teh- 
dy dostala nová okna, střechu, fa-
sádu i automatická garážová vrata. 
Podlahy v garážích ale zůstaly 
původní. Protože na nich parkují 
těžké hasičské vozy, zasloužily si 
rovněž bytelný základ.  (balu)

Zbrojnice s novou podlahoupodlahou

Foto: Pavel Čempěl

Zázemí půjčovny lodí i »garáž« 

pro cyklisty. Ve dvoře starobohu-

mínského Národního domu vyrostl 

praktický přístřešek. Stál 190 tisíc 

a je jednou z částí projektu rozvoje 

turistického ruchu.

Přístřešek poskytne kryté stání pro 
dvanáct kol a uskladnění deseti lodí 
(kajaků a raftů). Bohumín jeho vý-
stavbu financoval s pomocí dotace 
v rámci projektu přeshraniční spolu-
práce, jehož partnerem byly polské 
Krzyżanowice.

Projekt zahrnoval vybudování 
přístřešku v bezprostřední blízkosti 
nástupního místa pro vodáky ve Sta-
rém Bohumíně, naučných stezek na 
polské i české straně a cyklotras. Díky 
projektu se navíc povedlo stávající 
vodácké vybavení v půjčovně doplnit 
o dvě nafukovací kánoe a jeden 
čtyřmístný raft s příslušným počtem 
pádel a vest. Zázemí pro lodě a jízdní 
kola začne sloužit po dokončení 
rekonstrukce Národního domu.  (luk)

Lodě a bicykly na dosah ruky

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PŘEKRAČUJEME HRANICE

Fotbalový pohár 
zůstal doma
Strážníci z Bohumína, Havířova a Kar-
viné vyměnili 25. dubna uniformy za 
fotbalové dresy. V bohumínské spor-
tovní hale se zúčastnili turnaje měst-
ských policií. Turnaj podle pravidel 
sálové kopané byl dvoukolový, takže 
při systému »každý s každým« absol-
vovaly jednotlivé týmy po čtyřech 
zápasech. Bohumín dvě utkání vyhrál, 
jednou prohrál a jednou remizoval. 
Získal tak sedm bodů, stejně jako 
Havířov. O vítězi tak rozhodovaly 
výsledky vzájemných zápasů. Bohu-
mínští strážníci havířovské jednou 
porazili a jednou s nimi remizovali. 
Díky tomu se stali absolutními vítězi. 

Hip-hop v letňáku
Sdružení Mládež pořádá 20. června 
v 18 hodin v letním kině »Open hip-
-hop Culture 2015«. Vystoupí DJ 
WIch, Prago Union, DJ Fliptyck & Pi-
voth a další. Soutěže o ceny. Vstupné 
v předprodeji (v kině) 180 korun, na 
místě 230 korun. Více informací na 
facebooku sdružení Mládež.  (red)
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 Nové vedení, 
nový přístup

V loňském roce jsme v komisi 
pro městskou část Šunychl řešili 
připomínky rodičů k zabezpečení 
Masarykovy základní školy, kterou 
děti  ze Šunychlu a Kopytova 
navštěvují. K této tématice jsme 
požádali vedení školy o vysvětlení 
a pozvali tehdejší paní ředitelku 
na veřejné zasedání komise v Šu-
nychlu, bohužel bez odezvy.

O to více jsme byli překvapeni, 
když komisi a ostatní zájemce po-
zval nový ředitel školy. Pozvání 
jsme přijali a komise se konala ve 
čtvrtek 16. dubna v Masarykově 
škole. Dostalo se nám velmi milého 
přijetí od ředitele školy Miroslava 
Rosíka a jeho zástupkyně Jarmily 
Noskové. Seznámili nás s koncepcí 
školy, současnými a budoucími 
projekty. Prohlédli jsme si stan-
dardní třídy i odborné učebny, 
dozvěděli jsme se o mimoškolní 
činnosti školy.

Děkujeme vedení školy za vstříc-
nost při řešení připomínek a ote-
vřenou diskuzi.

Eva ROZSYPALOVÁ, 
předsedkyně komise

 Osobitým projevem 

do celostátního kola
V úterý 14. dubna se v Ostravě 

konala krajská přehlídka v dětské 
sólové recitaci a přednesu. Naše 
město jela reprezentovat žákyně 
7. A třídy Masarykovy školy Tereza 
Kiková. Soutěžící si připravili dva 
texty – poezii nebo prózu. V konku-
renci dalších třinácti recitátorů 
z celého Moravskoslezského kraje 
Tereza uspěla a zaujala svým oso-
bitým projevem nejen diváky, ale 
také porotu. Vybojovala si krásné 
2. místo a postup do celostátního 
kola, které se uskuteční v červnu ve 
Svitavách.

Toto skvělé umístění v recitaci je 
pro Bohumín a Masarykovu školu 
zatím největším úspěchem. Velký 
podíl na něm mají workshopy 
přednesu a recitace pořádané ko-
misí kultury. Autorka workshopů 
Lucie Semančíková už několikrát 
představila bohumínským uči-
telkám a žákům své recitátory 
a poradila jim s výběrem a přípra-
vou textu.

Pro Masarykovu školu je to v tom-
to školním roce už druhý postup do 
celostátního kola. O ten první se 
pod vedením učitelky Jany Suchán-
kové zasloužily žákyně Veronika 
Kachlová a Nela Ziembinská v sou-
těži lidových písní Zpěváček 2015. 

Lenka PTÁKOVÁ, 

Masarykova škola

 Hasičská soutěž
V neděli 17. května poměří své 

dovednosti týmy dobrovolných 
hasičů. Na atletickém hřišti u ZŠ 
ČSA proběhne od 9 hodin okrsko-
vá soutěž bohumínských družstev 
SDH. Týmy se utkají v běhu na sto 
metrů s překážkami a v požárním 
útoku.  (red)

AKTUALITY Školní obědy od září bez hotovosti
V souvislosti s optimalizací školních jídelen, o které jsme informovali v minulém čísle, 

čeká bohumínské strávníky od září ještě jedna změna. Stravné, v mateřinkách také školné, 

a další poplatky bude od nového školního roku možné platit pouze bezhotovostně. 

Nový systém plateb bude pří-
nosem pro obě strany. Pracovníci 
školy, zejména ve výdejnách, kde 
je jen jeden, se nemusí starat a strachovat o hotové pe-
níze, při větším objemu s nimi běhat do trezoru. Rodiče si 
zase nemusí hlídat termíny a řešit problémy, když je pro-
pásnou, nebo posílat hotovost neprakticky po dětech.

Bezhotovostní systém bude od září celoplošný, ale 
konkrétní formu plateb si určí každá škola individu-
álně. Nejrozšířenější zřejmě bude inkasní model, kdy 
si bude škola z účtu rodičů sama stahovat příslušnou 
částku. Systém si Bohumín nejprve odzkoušel u mate-
řinek, například Na Pískách v Záblatí fungují bezhoto-

vostní platby už roky. „Rodiče 
předškoláků si je pochvalují a vě-
řím, že i na základních školách 

většina rodičů změnu přivítá,“ sdělila vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu Pavla Skokanová. Město si 
uvědomuje, že bezhotovostní model může způsobit 
určité nesnáze třeba sociálně slabým, kteří nemají svá 
konta. „Bezhotovostní platby si budou muset zařídit 
jiným způsobem. Třeba jim to pomůže i v rámci lepšího 
povědomí fi nanční gramotnosti,“ dodala Skokanová 
s tím, že neplánují kvůli omezené skupině dělat 
v celoplošném systému výjimky. 

Pavel ČEMPĚL

K VĚCI

Prvoligový fotbalista, brankář Baníku Ostrava 
Jiří Pavlenka, zavítal do Bohumína. Místo míče 
však uchopil pevně do rukou knihu. Předčítal z ní 
dětem z Fit školky v Okružní ulici v rámci celostát-
ní kampaně »Celé Česko čte dětem«.

Stejně jako se zapojují do projektu rodiče či 
prarodiče dětí, kteří chodí do školky dětem číst, 
oslovujeme i osobnosti, které jsou pro děti vzorem.

Podstatou projektu je pravidelná četba dětem 
pro radost. Ve třídách mateřské školy čteme dě-
tem převážně v době odpoledního klidu, od krát-
kých pohádek až po příběhy na pokračování. 
Předčítání dětem je osvědčený způsob, jak v nich 
vzbudit zájem o knihy ve školním věku.

Text a foto: Eliška DENDISOVÁ, MŠ Okružní

Elitní gólman předčítal dětem z Fit školky

Z 213 prvňáčků už jsou čtenáři

Loňští prvňáčci už za sebou 
mají osm měsíců. Zvládli 
jednoduché počty i četbu, 
a tak je ve svých řadách 
mohla přivítat i bohumínská 
knihovna. Z pohádkové 
říše, která je v tomto věku 
dětem nejbližší, přijel 
prvňáčky pasovat na 
čtenáře královský pár. 

Setkání s prvňáčky–čtenáři pro- 
bíhala od 17. do 21. dubna. V cen-
 trální knihovně se sešlo 160 dětí, 
ve Skřečoni osmadvacet, ve Sta-
rém Bohumíně třináct a v Záblatí 

dvanáct. Malé školáčky vítal král 
Azbuk, královna Abeceda a v No-
vém Bohumíně se k nim přidala 
i pěvecky nadaná princezna Jana.

Kromě samotného ceremoniálu 
čekaly děti různé aktivity, které 
měly co dočinění s pohádkovými 
příběhy nebo knihovnou. Prvňáč-
ci tipovali podle nápověd nebo 
obrázků správné názvy pohádek, 
opravovaly ty zkomolené. 

Za odměnu získali coby no-
vopečení čtenáři poukaz na roční 
registraci do knihovny pro sebe 
i svou rodinu, malou pohádkovou 
knížku, odznak čtenáře a pexeso 
Bohumína.  (erh)

Foto: Andrea Buglová



9ČÍSLO 9 / 2015   R E P O R TÁ Ž E  ·  A K T UA L I T Y

Kdoulovce (Chaenomeles spp.) jsou opadavé 

keře dorůstající do dvoumetrové výšky a šířky 

dvou až tří metrů. U nás se vysazuje hojně také 

k. japonský (Ch. japonica), vzácně k. nádherný 

(Ch. superba) a kdoulovec čínský (Ch. cathayensis).

Kdoulovec ozdobný pochází z Japonska a Číny 
a je často vysazován v sadech a městech. Jeho 
velké ozdobné květy se objevují už brzo zjara. Na 
půdu je zcela nenáročný a používá se do skupi-
nových výsadeb nebo jako menší solitera. Plody 
jsou žlutozelené až načervenalé, příjemně vonící 
malvice o průměru 4–6 centimetrů. Listy má stří-
davé, opadavé, vejčitého protáhlého tvaru se 
špičkou a s jemně pilovitým okrajem. Vyhovují 
mu slunná stanoviště, v zimě je zcela mrazuvzdor-
ný. Pěstuje se v mnoha odrůdách lišících se bar-

vou květů.
Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – rostliny (160)

Kdoulovec ozdobný 
(Chaenomeles speciosa)MTB cena 

Bohumína 
V neděli 10. května 
od 10.30 hodin se 
v Gliňoči ve Skřečoni 
uskuteční MTB cena 
Bohumína. 

17. ročník tradičně 
pořádá MTB oddíl 
SK Šafrata Bohumín. 
Soutěžící se mohou 
do závodu přihlašovat 
od 10 hodin s ukonče-
ním 15 minut před 
startem příslušné ka-
tegorie (nejpozději ve 
13 hodin).

Jednotlivé závody 
budou odstartová-
ny takto: 

10.30 předžáci (roč-
ník 2006 a mladší)

11.00 mladší žáci 
(2003–2005)

11.30 starší žáci 
(2001–2002) a 
kadetky (1999–2002)

13.00 kadeti 
(1999–2000), 
juniorky (1997–1998) 
a ženy (1996 a starší) 
a masters starší (1965 
a starší) 

14.00 masters mladší 
(1965-84)

15.00 junioři 
(1996-97) a muži 
(1995 a starší).  (red)

POZVÁNKA

Mladé bioložky uspěly 
na olympiádě

V Karviné se koncem dubna konalo okresní kolo biologické olympiády. 

Letošním tématem byl »Život stromu«.

Soutěž je náročná a skládá se z několika částí. Z vypracování vstupního úkolu 
na dané téma, části teoretické, laboratorního úkolu, poznávání rostlin a živo-
čichů. Ve velké konkurenci žáků gymnázií letos slaví velký úspěch bohumínská 
ZŠ Čs. armády. Poprvé v její historii žáci obsadili přední příčky. V kategorii mlad-
ších žáků zvítězila Alexandra Míčová ze 7. A, druhé místo obsadila Klára Malu-
chová ze 7. B. Obě postupují do krajského kola, které se bude konat v květnu 
v Ostravě-Porubě.

Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Saši 
a Klárce budeme v krajském kole držet palce.

Text a foto: Zdeňka PETRUŠKOVÁ, ZŠ ČSA

Běh se psem, za psem, v jeho vleku
V rámci Česka unikátní závod mohli 25. dubna zhlédnout diváci ve skřečoňském 
Gliňoči. Konal se zde druhý ročník canicrossu, běhu se psem. Letos doplněný 
i novinkou, závodem na koloběžkách.

„Jde nám hlavně o to, aby si tento sport vyzkou-
šelo co nejvíce lidí, takže nejde v pravém smyslu 
o »závod«,“ uvedl organizátor a závodník psích 
spřežení Martin Urbančík. Zaběhat si se 
svým čtyřnohým kamarádem mohli 
i zájemci, kteří nemají potřebné 
vybavení, vše si mohli půjčit na 
místě. A řada pejskařů toho 
využila. „Dva dny před závo-
dem jsme museli pro obrovský 

zájem ukončit možnost přihlašování, abychom 
zvládli na přijatelné úrovni celou organizaci 
a dodrželi časový harmonogram,“ potvrdil Ur-

bančík s tím, že se registrovalo 115 závod-
níků, na trať jich nakonec vyběhlo 

o deset méně. Polovinu startovního 
pole tvořili dospělí, druhou 

mládež a děti. Dorazili ama-
térští i zkušení běžci z Kar-
vinska, Ostravska, ale také 

z Brna, Prostějova, ze Slovenska či Polska. 
„Děkuji za skvělé závody a ty super ceny! Pro nás 
první zkušenost a určitě ne poslední,“ svěřila se 
účastnice Hana Sochová. „Krásná trať, perfekt-
ní organizace, fakt stálo za to dojet si z Brna 
zazávodit,“ doplnila Monika Strašáková.

Canicross spočívá v běhu se psem. Běžec má 
kolem pasu speciální sedák (podobný horole-
zeckému) a se psem je spojený pružným speci-
álním vodítkem. Pes má speciální postroj, ne-
smí běžet připevněn za obojek.

„Obrovské poděkování městu za poskytnutí 
fi nančního příspěvku, aby mohl být závod zcela 
zdarma. Takto si tento sport mohl vyzkoušet 
opravdu každý bez ohledu na finanční i jiné 
možnosti. Velké díky také DDM Fontána za pomoc 
při závodech,“ uzavřel Martin Urbančík.  (erh)
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Foto: Pavel Čempěl
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Bohumín uvidí taneční souboje o tituly
Domácím vrcholem sezony tanečního sportu je mistrovství České republiky v artových 
disciplínách, které se od 15. do 17. května uskuteční v bohumínské sportovní hale. 
O tituly a postup na světové a evropské šampionáty má v kategoriích show, jazz, 
modern, balet a belly dance bojovat přes dva tisíce tanečníků z celé republiky!

V Bohumíně se představí 
zástupci všech kategorií. Podle 
věku ve skupinách mini, děti, 
junioři a dospělí, podle počtu ta-
nečníků se dále dělí na sóla, dua, 
malé skupiny a nejatraktivnější 
velké formace. Velkým bohumín-
ským želízkem v ohni bude i ju-
niorská velká formace tanečního 
souboru Radost. „Věříme, že 
Radost & Impuls tradičně zasáhne 
do medailových bitev, protože na-
víc bude mít v zádech očekávanou 
podporu fanoušků,“ sdělila Bar-
bora Guzdková z pořádajícího 

spolku Tanec, 
sport a pohyb. 

Původně se 
mělo v hale soutěžit až od páteční-
ho odpoledne, ale pořadatelé vyšli 
vstříc České taneční organizaci 
(CDO) a do programu zahrnuli 
i kategorii belly dance. „S organi-
zací úzce spolupracujeme, a i když 
to pro nás znamená ještě větší 
zápřah, vyšli jsme jí vstříc. V hale 
se tak bude bojovat o tituly už 
v pátek od deváté ráno a program 
poběží denně až do pozdních 
večerních hodin,“  uvedl Jiří 

Pavlík ze spolu- 
pořádající spo-
lečnosti Sport

–Dance–Marketing.
Organizátoři prosí všechny ná-

vštěvníky areálu Bosporu, aby 
během šampionátu respektovali 
pokyny při hledání parkovacího 
místa a také děkují obyvatelům 
lokality za shovívavost. „Je to akce, 
která městu udělá parádní rekla-
mu. Vždyť plné jsou téměř všechny 
ubytovací kapacity, soubory zaplní 
na noc i tělocvičny základních 
škol. Bohumín opravdu bude epi-

centrem českého tanečního dění,“ 
konstatoval Pavlík. 

Bojovat se bude o postupy na 
ME v show, které se koná na 
Gibraltaru, na světový šampionát 
v show do německé Riesy a na 
MS jazz a modern do polských 
Mikołajek. Rozhodovat bude me-
zinárodní porota. Vstupné na 
každý den je 180 korun, pro děti 
110 korun. Permanentka na 
všechny tři dny stojí 490 korun. 
„Připravujeme i zázemí pro divá-
ky a tanečníky za halou. Už teď 
chci poděkovat dobrovolníkům, 
kteří nám jsou ochotni pomoci, 
protože taneční sport je jim blízký. 
Máme velké štěstí, že je v Bohumí-
ně takových lidí dost,“ dodala 
Guzdková.  (bir)

POZVÁNKA

MĚSTO BUDE OD 15. DO 17. KVĚTNA EPICENTREM ČESKÉHO TANEČNÍHO DĚNÍ

Atletika vychovala za 40 let spoustu talentů
Uplynulo 40 let od založení kroužku atletiky v Bohumíně. 
U jeho zrodu na SOU ŽD Bohumín stáli v roce 1975 Miroslav
Bracháček, Zdeněk Petrák, Karel Hasník a řada dalších. 
Postupně z něj vznikl oddíl atletiky při TJ ŽDB. Jeho 
členové byli velmi úspěšní na celostátních soutěžích, 
například v šestiboji a olympiádách učňovské mládeže. 

Mnozí atleti se stali i mistry 
ČSR – Ivana Čilíková, Ivana Sed-
láková–Sikorová, Jana Přibylová–
Javorková. Trénovalo se na škvá-
rovém oválu fotbalového hřiště 
Faja a z té doby lze doplnit další 
jména nadšenců, kteří vedení 
mládeže věnovali svůj volný čas 
– pánové Sebera, Jakeš, Giecek, 
Burian a jiní. Předsedy oddílu byli 
postupně Alois Mžik, Jiří Charvát, 
Jaromír Gožďál a od roku 1991 
Zdeněk Veselý. Oddílem prošlo 
mnoho úspěšných závodníků – 
Gorný, Jendrzejas, Korczmaros, 
Chytilek, několikanásobný mistr 
ČSR i ČR Ondřej Veselý, Bartoš, 
Toman, Pieklová, Šrámková, Ve-
selá a vícebojař Jiří Salamon.

Škvárová atletická dráha však 
chátrala a na lepší časy navázal 
rok 2004, kdy byl zásluhou města 
vybudován u ZŠ ČSA stadion 
s umělohmotnými dráhami. Pod 
vedením trenérů Karla Hasníka 
a Hany Legerské se vypracovali 
na stupně vítězů a přeborníků 
ČR v mládežnických soutěžích 
Ladislav Svoboda, Michal Stuch-
lík, Ondřej Chylek, Lukáš Halaj, 
Martin Perutka a Hana Holaňová. 
Největším týmovým úspěchem 
bylo 5. místo družstva starších 
žáků na mistrovství ČR v roce 
2007 v Liberci. Úspěšní byli také 
Jan Kaplarčík a Michal Jarošek, 
kteří později přestoupili do TJ 
Sokol Opava.

Mezitím se název TJ ŽDB 
změnil na TJ Bohumín, v roce 
2007 se oddíl osamostatnil a fun-
guje pod názvem AK Bohumín. 
V současnosti má atletický klub 
128 členů, pracuje především se 
školní mládeží a do soutěží na 
dráze pro rok 2015 přihlásil druž-
stva mladších žákyň, mladších 
žáků, dorostenek a mužů. V od-
díle pracují kvalifi kovaní trenéři 
Karel Hasník, Hana Wrožynová, 
Jan Macura, Milena Glacová, Mi-
chal Perutka, Lucie Černochová, 
Zdeňka Ormaniecová, Michaela 
Morcinková, Hana Kocsisová, 
Lenka Ptáková a Nikol Světlíko-
vá. Momentálně k nejlepším atle-
tům patří Lenka Jarošková, Hana 

Holaňová, Petra Janíková, Vero-
nika Volná, Eliška Bolcarovičová, 
David Král, Jakub Kozubek, Ka-
teřina Kajzarová, Adam Smíšek, 
Lukáš Mysliwiec a z těch mlad-
ších talentů Long Casey, Markéta 
Sikorová, Klára Dzialová, Danie-
la Držiaková a řada zatím malých 
hvězdiček, například Karolína 
Fulnečková a Daniel Strzondala.

Chci poděkovat všem funkcio-
nářům, trenérům, stovkám atletů 
a atletek, jejich rodičům za to, že 
klub založili a podporují jej, že je 
oddíl životaschopný a úspěšný. 
Městu pak za fi nanční podporu, 
bez níž by těžko existoval.

Zdeněk VESELÝ, 
předseda AK Bohumín 

Oslavu výročí uspořádal AK Bohumín 
29. dubna v sále DDM. Na výstavce byly 
k vidění registrační průkazy bývalých členů, 
vybojované diplomy a medaile.

Na oslavu dorazili gratulanti. Město věnovalo 
klubu pětitisícový příspěvek a příslib 
rekonstrukce plochy u atletického stadionu. 
Předseda Zdeněk Veselý symbolicky převzal 
složky s vypracovaným projektem. 
Foto: Pavel Čempěl
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Neznalost nebo záměr? Snad to první...
Od říjnových voleb už dávno uplynulo obligátních sto dní, jež se dávají novým seskupením na 

»rozkoukání«. Čas seznamování se je nenávratně pryč, práce pro město čekat nemůže. Dubnové 

jednání zastupitelstva ale ukázalo, že buď se doposud někteří jeho méně ostřílení členové zcela 

nezorientovali v problematice nebo se v Bohumíně formuje silně nekonstruktivní opozice. Pořád 

chci věřit, že jde o tu první možnost, ovšem v politice člověk nikdy neví...

Jedním ze stěžejních projednávaných bodů byly 
i úpravy letošního rozpočtu města, v nichž vedení 
radnice navrhovalo i navýšení provozního příspěvku 
naší nemocnici o šest miliónů korun. Ty měly být 
zčásti použity na krytí loňské ztráty, ale především 
pak na navýšení mezd sestřičkám i nižšímu zdravot-
nickému personálu. Akutně totiž hrozí, že pokud by 
nerostly platy v těchto sférách, mohla by se nám 
nemocnice rozpadnout zevnitř odchodem kvalifi -
kovaných sester za lepším.

Zejména tato úprava rozpočtu se radním za soci-
ální demokracii zdála natolik závažná, že ji chtěli 
probrat předem i s předsedy klubů zbývajících stran 
zastupitelstva. Přece jen šlo i o nemocnici, jež dispo-
nuje 360 pracovními místy a ročním obratem 170 
miliónů. Až na jednu omluvu kandidáta za ODS se 
sešlo k neformálnímu jednání kompletní složení 
zástupců pestrého politického spektra ve městě 

a po následné debatě jsme odcházeli s pocitem, že 
v otázce úprav rozpočtu vládne shoda.

O to větším šokem ale pro nás, zastupitele za 
ČSSD, byla skutečnost, že zástupci hnutí ANO se buď 
zdrželi, nebo hlasovali proti přijetí usnesení! Těžko 
říci, zda to zavinil fakt, že se na zastupitelstvu u roz-
počtových úprav probíral rovněž mimořádný pří-
spěvek dobrovolným hasičům z Kopytova. Lídr 
místní kandidátky ANO Andrea Babišová v diskuzi 
uvedla, že by podpořila Kopytovské výrazněji, jenže 
návrh na úpravu výše příspěvku, o němž by se dalo 
hlasovat, nepřidala. Byl-li to pak hlavní stimul k ne-
podpoření rozpočtových úprav, tak bych jen rád 
dodal, že pokud by se stejně zachovali i další zastu-
pitelé, platy v nemocnici by zůstaly na stejné výši 
a její existence by byla ohrožena...

Zástupci ANO se zdrželi následně i u hlasování 
o rozdělování příspěvků v sociální oblasti, kultuře, 

sportu a zájmové činnosti, čemuž tedy nerozumím 
už vůbec. Vím, že práce zastupitele je složitá a odpo-
vědná. Návrhy tomuto orgánu předkládají převážně 
radní a opozice je nemusí podpořit. Pak ale obvykle 
i přichází návrh řešení, jak by se s problematikou 
vypořádali třeba právě zastupitelé z jiných subjektů. 
To se však u nás ani v náznaku nestalo. Kdyby tak 
jako zástupci hnutí ANO reagovali také zastupitelé 
za ČSSD, tak by neziskovky, sdružení a jednoty v ne-
jistotě čekaly minimálně do června, jestli vůbec 
nějaké peníze z města letos dorazí. A teď ruku na 
srdce, členové těchto subjektů, který z vás by to 
dokázal ekonomicky bez větších problémů přežít...?

Po volbách jsme zaznamenali názory, že jsme 
místo v sedmičlenné radě mohli »pustit« i zástup-
cům druhého nejsilnějšího politického seskupení 
ANO. Argumentovali jsme, že chceme přijmout 
plnou odpovědnost, jakým směrem Bohumín dále 
půjde. Teď jsme dokázali, že co to znamená i v praxi.

Igor BRUZL, místostarosta 
a předseda MO ČSSD Bohumín

AKTUÁLNÍ TÉMA

Dráhy i plácek se sladí do červené barvy

Nejpodstatnější část hřiště 
u »nové školy«, která pro změnu 
oslaví 45. výročí v září, prošla 
kompletní proměnou v roce 
2004. Vznikl zde 250 metrů 
dlouhý běžecký atletický ovál se 
čtyřmi dráhami. Rovinky slouží 
sprintům. Na vzdálenější straně 
od tribuny se běhá »stovka«, 
v diváckém prostoru se dráha 
rozšiřuje a nabízí až sedm sekto-
rů pro běh na šedesát metrů.

Jediný prostor, který dosud pů-
sobil dojmem chudého příbuzné-
ho, je asfaltový plácek na košíko-
vou a míčové sporty v blízkosti 
školní budovy. A na ten se město 
zaměřilo letos. „Plocha dostane 

stejný kvalitní durotanový 
povrch jako mají běžecké 
dráhy. Vznikne tady za-
budovaný »šuplík«, do 
něhož zasekávají své náči-
ní skokani o tyči, a prvky 
pro další sportovní vyži-
tí,“ prozradil Michal Lo-
renc z odboru školství, 
kultury a sportu. Plocha 
tak bude po dokončení 
sloužit ke skoku o tyči, 
skoku do výšky či jako 
rozběhová dráha pro 
hod míčkem a oštěpem. Projekt 
počítá se zachováním stávajících 
basketbalových košů a využitím 
plochy k dalším míčovým hrám.

Bohumínská atletika slaví 40. výročí a město jí ke kulatým 
narozeninám připravilo praktický dárek. O prázdninách 

zrekonstruuje asfaltovou plochu na atletickém hřišti 
u základní školy ČSA.

Proj kt Pracovat se na hřišti začne 
v úvodu letních prázdnin, a než 
školáci opět usednou do lavic, 
mělo by být hotovo.  (tch)

Fotoklub K3 Bohumín získal 1. místo na krajské výstavě
v Havířově. Porota se jednomyslně shodla, že měl všechny 

prezentované fotky na vysoké úrovni. Vítězný fotoklub K3 Bohumín se na výstavě v Havířově prezentoval deseti foto-
grafi emi. Na druhém místě skončil Fotoklub Zvonek - Dolní Žukov, na třetím Fotoobzor Třinec. Havířovská regionální 
výstava je šestým ročníkem akce, na které se letos prezentovalo se přes osmdesát autorů z deseti fotoklubů. Amatérští 
bohumínští fotografové byli na akci poprvé. Fotoklub K3 Bohumín vznikl před pěti lety, dnes slučuje dvacet fotografů, 
zejména absolventů fotokurzů, které K3 pořádá už šestým rokem.  (kab)

Amatérští fotografové bodovali

Čokoládová tretra 
V Bohumíně se opět uskuteční 

běžecké závody pro děti od tří 
do třinácti let »Čokoládová tretra«. 
Základní kola proběhnou v de-
seti severomoravských městech, 
v posledních třech letech je jed-
ním z nich i Bohumín. Na atletic-
kém stadionu u ZŠ ČSA se malí 
závodníci utkají 13. května. Pre-
zentace běžců proběhne od 14 
hodin, první start rodičů s dětmi 
začíná v 15 hodin. Patronkou 
bohumínského klání je účastnice 
olympiád, tyčkařka Daniela Bár-
tová. Kromě ocenění po samot-
ných městských závodech se ti 
nejlepší mohou těšit na fi nálový 
závod v rámci předprogramu 
prestižní Zlaté tretry 26. května 
na Vítkovickém stadionu.  (red)

Dětské tábory na 
zdravém vzduchu

Sdružení Tábory v Beskydech 
ve spolupráci s DDM Bohumín 
pořádá ozdravné letní tábory 
pro děti od sedmi let v Horní 
Bečvě uprostřed valašských Bes-
kyd. Ideální pro děti ze smogem 
zatíženého Bohumínska.

Tábory s celotáborovou hrou 
a bohatým programem – psí 
spřežení, bazén, přehrada, koně, 
jeskyně, diskotéky, lanové cent-
rum, lanovka, koloběžky, motor-
ky, karneval, hry, soutěže, karao-
ke. Možnost sledování dětí 
každý den na fotkách a videích 
na webových stránkách nebo 
zasílání vzkazů dětem přes inter-
net. Tábory proběhnou na téma 
27. 6. až 4. 7. Harry Potter aneb 
Cesta kolem světa za osm dní, 
27. 6. až 4. 7. Tábor s koňmi, 25. 
7. až 1. 8. Harry Potter, 1. 8. až 8. 
8. Piráti z Karibiku, 22. 8. až 29. 8. 
Koňský tábor indiáni v sedle. 
Bližší informace na webu www. 
taboryvbeskydech.unas.cz, 
e-mail taboryvbeskydech@
email.cz,  774 705 045.  (ize)

NEPŘEHLÉDNĚTE

Foto: Pavel Čempěl
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VZPOMÍNKY

18. dubna by se dožil 90 let 

pan Vladislav SROKOSZ.


Všem, kteří ho znali, děkujeme, 

že mu věnují svou vzpomínku.

Za celou rodinu syn Roman.

Odešla... jediná na světě, jež nikdy nezradí. 
Na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka. 

Ta bytost nejdražší, to byla maminka.

26. dubna uplynul rok ode dne, 

kdy nás navždy opustila 

naše milovaná maminka 

Olga KRAMNÁ.


Nikdy nezapomenou dcery 

Marcela a Šárka s rodinami.

Čas utíká a nevrací, co vzal, 

jen vzpomínka zůstává v našich srdcích dál.

16. května vzpomeneme 

nedožitých 90 let 

pana Jana SIVKA.


S láskou vzpomínají 

dcery s rodinami.

28. dubna jsme si připomněli 

13. smutné výročí úmrtí 

pana Oldřicha MACHACZKA

a zároveň 12. října vzpomeneme 

jeho nedožitých 90 let.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Eva a Božena s rodinami.

Jak smutný byl ten den, kdy před 7 lety jsi od nás odešel. 
Utichlo srdce, zůstal jen žal, 

ten, kdo tě miloval, vzpomíná dál.

19. května vzpomeneme 

7. smutné výročí úmrtí 

pana Ladislava LIPUSE

a zároveň 23. června jeho nedožitých 65 let.

Vzpomínají manželka Zdenka, 

dcera Lenka s manželem a dětmi 

a syn František.

Kdo byl milován, není zapomenut.

8. května by se dožil 70 let 

pan Milan LIBERDA

a zároveň 18. prosince vzpomeneme 

15. výročí jeho úmrtí.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Alena, syn Miroslav a dcera Šárka 

s rodinami.

Jak smutno je bez tebe, jak dlouhý je nám čas, 

jak rádi bychom tě spatřili a slyšeli tvůj hlas.

Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl žít, nás milovat a mnoho ještě říct.

23. května vzpomeneme 

první smutné výročí úmrtí 

Pavla GAJDY.


Manželka Jitka, dcera Lucie, syn Lukáš.

I po těch letech slzy kanou a bolest v srdci zůstane. 
Ač neřekli jsme na shledanou, stejně se jednou setkáme.

16. května vzpomeneme 5. smutné výročí, 

kdy navždy odešel můj milovaný syn, 

pan David SKUPIEŇ
z Bohumína.

Nikdy na tebe, Davide, nezapomeneme. 

S láskou vzpomíná maminka, 

manželka Karla s dcerami Petrou a Michaelou 

a sourozenci Renáta, Tomáš a Michal.

To, že se rána zahojí, je jen zdání, 

v srdci nám stále zůstává bolest a vzpomínání.

7. květen je dnem 20. smutného výročí, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jaroslav RABIEC.


S úctou a láskou vzpomíná manželka, dcery 

s rodinami a ostatní příbuzní, přátelé a známí.

Tvé srdce utichlo, zůstal nám žal, 
vzpomínky na tebe, ty budou žít dál. 

9. května vzpomeneme 7. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila 

paní Anna PECHÁČKOVÁ, 
rozená Masná. 


S láskou a úctou vzpomíná manžel 

a synové s rodinami.

Noví občánci našeho města
Tomáš Maneta  Nikol Plasuňová  Antonín  Brumar  

Adéla Bacíková  Anna Marie Horváthová  Nikolas Mika  
 Vojtěch Ligocký  Filip Hanusek  Adéla Mašlíková  Jiří Konečný 
 Filip Pastušek  Lenka Jarošová  Ester Balogová.  (mat)

Èeská nebankovní finanèní spoleènost JET Money s.r.o. 
hledá OBCHODNÍ ZÁSTUPCE pro oblast Bohumín a Rychvald.

POPIS POZICE:  vyhledávání nových klientù, péèe o stávající klienty,

HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

poskytování finanèních pùjèek
POŽADUJEME: živnostenský list, èistý rejstøík trestù, spolehlivost, zodpovìdnost,

samostatnost, flexibilitu
NABÍZÍME: finanèní ohodnocení dle výsledku práce, kvalitní zaškolení, možnost pøivýdìlku

i pøi stávajícím zamìstnání, flexibilní pracovní doba dle vašich potøeb

774 760 483

INZERCE
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Cukrovka je závažné onemocnění, které se projevuje 
zvýšenou hladinou krevního cukru

Zvýšení hladiny krevního cukru bohužel nikdo z nás nepozná. V časných 

stadiích onemocnění se tato nemoc často projeví pozdě, někdy až  kom-

plikacemi, které postihují cévy, oči, ledviny, nebo nohy. Včasné stanovení 

diagnózy zjednoduší nejen léčbu, ale sníží riziko hrozících komplikací 

nemoci, zejména amputací nohou. 

Na změření krevního cukru má každý občas nárok v pravidelných intervalech 
v ambulanci svého lékaře. Praktický lékař toto vyšetření rutinně provádí při 

preventivních prohlídkách. Za po-
sledních 20 let se počet diabetiků 
zdvojnásobil, nyní v České repub-
lice je přibližně 800 tisíc diabetiků, 
zejména je postižená populace 
starších lidí, která  již obtížně do-
chází za lékařem. Všichni bychom 
měli dbát o své zdraví a pravidel-
ně si nechat měřit krevní cukr.

V zájmu zkvalitnění služeb 

pro občany města Bohumína  

jsme pro Vás občany Bohumína a okolních obcí a měst otevřeli novou 

diabetologickou a podiatrickou ambulanci v únoru tohoto roku.  Cílem 

ambulance je zajistit dostupnou a kvalitní péči o diabetiky a nohy diabe-

tiků, tak aby nemuseli za odborníkem cestovat do vzdálené Ostravy.

V centru Bohumína je pouze jedna diabetologická ambulance vedená od-
borníkem jediným diabetologem v městě. Pacienti pokud chtěli zvolit jiného 
lékaře, museli cestovat do jiných měst. Tento fakt nás vedl k otevření ambulance, 
která by byla pro Vás, občany Bohumína a okolí, jednoduše a dobře dostupná.  
Máte-li zájem informujte se prosím telefonicky o tom, zda Vaše pojišťovna hradí 
péči diabetologa ve Vašem městě.

V naší ambulanci nabízíme péči pro nemocné cukrovkou jak prvního, 

tak druhého typu. Přijímáme i pacientky s těhotenskou cukrovkou. Jsme 

plně vybavení. Máme 

možnost pacientovi 

vydat glukometr k do-

mácímu měření krev-

ního cukru. Máme 

k dispozici přístroj 

pro pacienty s labilní 

c u k r o v ko u ,  k t e r ý 

měří hladinu krevní-

ho cukru po dobu 

týdne nepřetržitě. 
Přístroj je zavedený v podkoží a dává nám informace o hladině krevního cukru 
v průběhu celého týdne, 24 hodin denně . Přístroj je nepostradatelný zejména 
pro pacienty s kolísavým krevním cukrem přes noc u cukrovky 1. typu. Odběry 
máme zajištěny ve rámci zdravotním střediska. Všichni naši pacienti podstu-

pují prohlídku odborníkem, nejen diabetologem ale i podiatrem v jedné 

osobě, který posoudí nejen léčbu cukrovky, ale stanoví i riziko vzniku 

defektu na noze. Komplexně také pečujeme o pacienty se syndromem 

diabetické nohy. Pokud trpíte delší dobu cukrovkou, máte obavu o Vaše 

nohy a nechcete měnit diabetologa, je možnost se objednat samostatně 

jenom k vyšetření nohou.

Ambulance je provozována v prostorách ředitelství Viadrus tak, aby byla 
dobře dostupná. Parkování je zajištěno naproti ordinaci na neplaceném 
parkovišti. Provoz je zajištěn i v odpoledních hodinách pro pracující, kteří se 
obtížně uvolňují z práce. První rok provozu ambulance budeme poskytovat 
bez zvláštního poplatku i individuální termíny ošetření.

Ordinaci provozuje MUDr. Miroslav Koliba, lékař s atestací diabetologie, 

podiatr (odborník na léčbu nemocí nohou u diabetiků). Blížší podrobnosti 

o ordinaci je možno zjistit na www stránkách ordinace. 

K VYŠETŘENÍ SE PROSÍM PŘEDEM OBJEDNEJTE. 

Máme možnost pacientovi vydat glukometr 
k domácímu měření krevního cukru.

Adresa: DIABETOLOGICKÁ A PODIATRICKÁ AMBULANCE BOHUMÍN, Bezručova 300, 735 81 Bohumín

www.dia-bohumin.websnadno.cz  ORDINAČNÍ DOBA VE ČTVRTKY DLE OBJEDNÁNÍ 731 874 467731 874 467

VČASNÉ STANOVENÍ DIAGNÓZY 

zjednoduší léčbu a sníží riziko 

hrozících komplikací nemoci, 

zejména amputací nohou. 

Proto jsme pro občany Bohumína 

a okolí v únoru otevřeli novou 

diabetologickou a podiatrickou 

ambulanci.  

Tel.: + 420 602 584 345

DANĚK s.r.o.
PRODEJ

štěrku, písku, strusky, kačírku, okrasných kamenů, 
mulčovací kůry, thují (s možnos   dopravy)

VÝKUP ŠROTU
PROVOZOVNA BOHUMÍN, 

Na Hrázi 2591, 735 31 Bohumín, 
(Pod Skřečoňským mostem, napro   BM servisu)

OTEVÍRACÍ DOBA:  prac. dny  7:00 – 17:00 hod.
sobota   7:00 – 12:00 hod.

Tel.: +420 727 866 186

VÝKOPOVÉ, ZEMNÍ A DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE
Tel: + 420 727 866 188

PRONÁJEM POZEMNÍHO CURLINGU 
(vhodný na fi remní akce, oslavy)
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REALITY
 ● Koupím pozemek, zahradu. 

 608 777 825.

 ● Prodám pozemek v Záblatí. 
  737 929 089.

 ● Prodám stavební pozemek 
2 270 m2 ve Skřečoni, Polní ul. 
 604 419 224.

 ● Pronajmu nově zrekonstru-
ovaný byt 0+1  v Mírové ul. 
U Lidlu, pouze slušným pracují-
cím lidem, ne sociální dávky.  
736 228 883.

 ● Prodám garáž u Rybeny.  
603 245 716.

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

 ● Prodám garáž, cena 80.000 Kč, 
proud 380 V.  731 753 531, 605 
141 720.

AUTO MOTO
 ● Prodám Avia 30, sklápěč, mo-

tor po GO. Tel.: 731 753 531, 605 
141 720.

RŮZNÉ
 ● Prodej medu z Jeseníků, vče-

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

SLUŽBY

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

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

 ● Podlahářství DV FlooR. Více na 
www.dvfl oor.cz.  604 265 861.

 ● Servis počítačů, instalace SW, 
doprava v Bohumíně ZDARMA. 
Ceny dohodou.  +420 602 513 
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.

Schází Vám peníze Schází Vám peníze 
před výplatou?

Volejte číslo:  778 002 023
Bezplatná linka:  800 770 007
Osvobození 828, Orlová, 1. patro 

Starý Prior
Budete potřebovat OP a telefon.

Vollejjte číčí lslo: 777788 000022 02023

Vypla  me v hotovos   
v Orlové ještě dnes.

Ceník inzerce v Oku najdete na www.mesto-bohumin.cz, sekce zpravodajství/
městské noviny Oko.

Zločinci a strážci pořádku
Odměna pro nejpilnější a nejšikovnější čtenáře? Noc mezi 

knihami. Letos si toto privilegium vysloužila třicítka 

mladých milovníků psaných příběhů. V pátek 17. dubna 

mohli přenocovat v knihovně v Novém Bohumíně.

Akce, kterou bibliotéka pořádá 
pro mladé věrné návštěvníky 
pravidelně, ale není jen o pochru- 
pování ve spacáku mezi regály 
knih. Je o zábavě, a letošní téma 
nocování »Zloději a policisté« jí 
nabídlo požehnaně. Děti dorazily 
v kostýmech, kterými daly najevo, 
na kterou stranu zákona se, pouze 
tento večer, postaví. Malé »krimi-
nálníky, trestance nebo detektivy« 
pak navštívil skutečný ochránce 
zákona, strážník městské policie. 
Přinesl se sebou i výstroj a vý-
zbroj, která děti mimořádně zau-
jala. Neprůstřelnou vestu, želízka, 
obušek i revolver.

Po volné besedě přišel čas na 
tvůrčí dílnu. Po čem zloději velmi 
často pasou? Přece po špercích. 
A tak se dívky pustily do tvorby 
náušnic a náramků z korálků. 
Kluci si pro změnu zkoušeli vy-
robit pletené pásky na ruku. 
Když se ke všemu přičte spousta 
her, soutěží a noční klábosení 
pod duchnou, děti si letošní no-
cování parádně užily. 

(erh)
Strážník Ivo Uherek navštívil noční seanci šikovných čtenářů. 

Foto: Andrea Buglová

Ve středu 13. května lidé opět potkají v ulicích dobrovolníky ve žlu-

tých tričkách, kteří budou nabízet květinky měsíčku lékařského. Celý den 

si mohou zájemci květinku zakoupit také v klubovně Profi tu12 v Mírové ulici, kde bude i další doprovodný program.

Podle statistik onkologicky onemocní každý třetí občan Česka a každé čtvrté úmrtí je způsobeno rakovinou. Dodržováním 

jednoduchých zásad zdravého životního stylu a preventivními vyšetřeními však lze velké části onkologických onemocnění 

předejít. Cílem sbírky je proto prostřednictvím letáčků preventivně působit na veřejnost a výtěžkem z prodeje kvítků získat 

prostředky na boj s rakovinou - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu výuky, výzku-

mu a vybavení onkologických center. Všem, kteří sbírku podpoří, děkujeme. 

Zdeňka CICHÁ, Profi t12  (Zdroj: www.denprotirakovine.cz)

Český den proti rakovině
 Vzorná péče 

v naší nemocnici
Začátkem března jsem byla přijata 

v Městské nemocnici Ostrava-Fifejdy, 
kde mi byla provedena koronarogra-
fie a PCI. Po šesti dnech jsem byla 
propuštěna do domácího ošetřování. 
Během týdne se ale můj zdravotní 
stav zhoršil tak, že jsem musela být 
záchrankou převezena do Bohumín-
ské městské nemocnice. Byla jsem 
přijata na JIP interního oddělení a od 
22. března do 10. dubna hospitalizo-
vána. Chci tímto poděkovat celému 
kolektivu oddělení za vzornou péči, 
obětavost a laskavost. Jmenovitě 
lékařce Vlastě Zvolánkové, která léčí 
nejen svým odborným, ale i lidským 
přístupem k pacientům. Velmi vděčná 
a spokojená pacientka

Vilemína KREJČÍ

 Pojďte z Bohumína 

do Bohumína
Odbor klubu českých turistů Tramp 

Bohumín pořádá v sobotu 16. května 
41. ročník cyklojízdy a turistického 
pochodu »Z Bohumína do Bohumí-
na«. Start před vlakovým nádražím. 
Pěší trasy 50, 40 a 20 kilometrů (start 
v 6–9.30 hodin), trasy cyklistů 70, 50, 
40 a 20 kilometrů (start v 7.30–9.30 
hodin). Startovné činí pro dospělé 20, 
pro děti 5 korun. Cíl bude tradičně 
u restaurace U Rybníku. Tady čekají 
účastníky diplomy, občerstvení, opé-
kání buřtů, soutěže a hry pro děti 
i dospělé. Pochod se koná za každé-
ho počasí.  (okčt)

Řešení křížovky z minulého čísla Oka
OLDŘICH FIŠER: Bláznovství je nakažlivé, zato... epidemie rozumu bývají řídké.

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
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 16.5. v 8–12 hodin SELSKÝ 

RYNEK. Nám. T. G. Masaryka.

 ● 23.5. ve 14 hodin DOPRAVNÍ 
ODPOLEDNE. Akce s dopravní 
tématikou plná soutěží a her 
v čertovském stylu. Hobbypark.

AKCE V KNIHOVNĚ K3

Vrchlického 262 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
(dětské oddělení knihovny

 ● 11. až 15.5. ve 13–17 hodin 
(mimo středu) POHÁDKOVÉ 
KRÁLOVSTVÍ. Čítárna, herna, 
výtvarná dílna.

 ● 18.5. až 22.5. ve 13–17 hodin 
(mimo středu) PRŤOLATA VYRÁ-
BÍ...RYBKU. Výtvarná dílna.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 24.5. v 10 hodin SLÁVA, 

NAZDAR VÝLETU! Divadelní 
pohádka pro děti, hraje divadlo 
Kaňka z Třince. Sál kina, 60 Kč.

DIVADLO
 ● 20.5. v 19 hodin PENZION 

PRO SVOBODNÉ PÁNY. Situační 

komedie v podání Těšínského 
divadla. Sál kina, 190 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

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

 ● 7.5., 8.5. v 18 hodin a 9.5. v 19 
hodin AVENGERS: AGE OF 
ULTRON. Film USA (Komiks / 
Akční), 2015, přístupný od 12 
let, 150 minut. 7.5. (dabing) 
a 9.5. (titulky) ve 2D za 130 Kč, 
děti 105 Kč, 8.5. (dabing) ve 3D  
za 165 Kč, děti 140 Kč.

 ● 10.5. v 10 hodin NORMAN A 
DUCHOVÉ. Animovaný fi lm USA 
(Dobrodružný), 2012, dabing, 
přístupný, 93 minut, 20 Kč.

 ● 10.5. v 19 hodin DEJTE MI 
POKOJ! Film Francie (Komedie), 
2014, titulky, přístupný, 79 mi-
nut, 110 Kč.

 ● 13.5. v 9 hodin FOTOGRAF. 
Film Česko (Lechtivá komedie), 
2014, přístupný od 15 let, 133 
minut, 50 Kč.

 ● 14.5. v 19 hodin,16.5. a 17.5. 
ve 20 hodin ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSI-
LÁ JÍZDA. Film Austrálie (Sci-fi  / 
Akční), 2015, titulky, přístupný 
od 15 let, 120 minut, 14.5. 
a 16.5. ve 2D za 100 Kč, 17.5. ve 
3D  za 130 Kč.

 ● 15.5. v 17 hodin RYCHLE 
A ZBĚSILE 7. Film USA (Akční), 
2015, titulky, přístupný od 12 
let, 140 minut, 110 Kč.

 ● 15.5. v 10 hodin ZABIJÁCI. 
Film Dánsko (Thriller), 2014, 
titulky, 119 minut, 80 Kč.

 ● 16.5. v 10 hodin OVEČKA 
SHAUN VE FILMU. Animovaný 
film Velká Británie (Rodinný), 
2015, dabing, přístupný, 85 
minut, 90 Kč.

 ● 16.5. ve 14 hodin LORD OF 
THE DANCE. Film Velká Británie 
(Taneční), 2011, dabing, pří-
stupný, 95 minut, 30 Kč.

 ● 16.5. a 17.5. v 16.30 hodin 
AVENGERS: AGE OF ULTRON. 
Film USA (Komiks / Akční), 2015, 
dabing, přístupný od 12 let, 150 
minut. 16.5. ve 3D za 155 Kč, 
děti 135 Kč, 17.5. ve 2D za 120 
Kč, děti 100 Kč.

 ● 17.5. v 10 hodin MALÝ PÁN. 
Loutkový fi lm Česko, Slovensko, 
2014, přístupný, 75 minut, 110 Kč.

 ● 17.5. ve 14 hodin TANČÍM, 
ABYCH ŽIL. Film USA (Taneční), 
2006, dabing, přístupný, 113 
minut, 30 Kč.

 ● 21.5. a 22.5. v 19 hodin ŽIVOT 
JE ŽIVOT. Film Česko (Komedie), 
2015, přístupný od 12 let, 95 
minut, 110 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

maryska.cz,  776 577 722 

 ● Každou středu v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
-etnografi cký klub.

 ● Do 18.6. (NE)ZNÁMÍ. Výstava 
fotografií Dalibora Bednáře - 
portréty kulturních osobností. 

 ● 14.5. 13 hodin STAVĚNÍ MÁJ-
KY. Dětský folklórní soubor se 
věnuje lidovým tradicím. Dru-
žina při ZŠ Beneše.

 ● 28.5. v 17 hodin PUTOVÁNÍ 
DUŠÍ - REGRESNÍ TERAPIE. Před-
náška Míly Lukešové. 150 Kč.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 

ŠKOLA

Žižkova 620,  596 016 620
www.zusbohumin.cz 

zus-bohumin@volny.cz, 

 ● 11.5. v 16.30 hodin JARNÍ 
KONCERT. Žákovský koncert 
sólové a souborové hry, kon-
certní sál .

 ● 18.5. v 16.30 hodin I. ABSOL-
VENTSKÝ KONCERT. Vystoupení 
absolventů, koncertní sál.

SPORT

 ● 8.5. v 10 hodin BUM 2015. 19. 
ročník Běhu ulicemi města, 
nám. T. G. Masaryka.

 ● 10.5. v 9.30 hodin KAJAKÁŘ-
SKÉ SPRINTY DVOJIC a 17.5. v 
9.30 hodin SLALOM DVOJIC. 
Vodácké závody v Racibórzi 
(PL). Zápis vždy od 8 hodin u 
Zámeckého mostu v Racibórzi.

 ● 10.5. v 10.30 hodin MTB 
CENA BOHUMÍNA. 17. ročník 
cyklistických závodů MTB v Gli-
ňoči ve Skřečoni.

FOTBAL 
hraje se na hřišti za parkem, 
není-li uvedeno jinak

 ● 9.5. v 16.30 hodin FK BOHU-
MÍN B – FC HORNÍ BLUDOVICE. 
Okresní přebor.

 ● 10.5. ve 14.15 hodin FK 
BOHUMÍN – TJ DURMAN ST. 
MĚSTO. Krajská soutěž dorostu. 

 ● 10.5. v 16.30 hodin FK BOHU-
MÍN – SC PUSTÁ POLOM. Kraj-
ský přebor, hřiště za parkem.

 ● 16.5. v 17 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ – BANÍK FUČÍK ORLOVÁ. 
Okresní přebor, hřiště Záblatí.

 ● 24.5. v 17 hodin FK BOHUMÍN 
– BŘIDLIČNÁ. Krajský přebor.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 15.5 až 17.5. MISTROVSTVÍ 
ČR V ARTOVÝCH DISCIPLÍNÁCH. 
Prestižní taneční soutěž v show, 
jazz, modern, balet a belly dance.

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

Provozní doba 8.5.: 
 10–21 hodin

ADVENTURE GOLF

734 788 666, 
www.bospor.info

pondělí až neděle: 9–21 hodin

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 7. do 25.5.

Programy také na www.
mesto-bohumin.cz 

nebo www.k3bohumin.cz
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V Záblatí to mají čarodějnice spočítané

Na záblatský vrch se 30. dubna opět chtěla slétnout všelijaká cháska, která k dopravě využívá převážně košťata. 
Místní však na ni byli připravení. Zmobilizovali vlastní družinu hodných čarodějnic, především z řad mladých, hříchy 

neposkvrněných, duší. Jednu zlou bosorku polapili a demonstrativně ji na hranici upálili.

Filipojakubská noc je jednou ze stěžejních událostí nejvýše položené 
bohumínské městské části. Děti (někdy i dospěláci) vyrazí v průvodu 
od mateřské školy Na Pískách, pozdraví sousedy a postraší je slaměnou 
čarodějnicí, jejíž dny jsou zpečetěny. Akci společně organizuje Sokol 

Záblatí, SDH Záblatí, komise pro městskou část, mateřinka a základní 
škola. I letos pořadatelé připravili v sokolském areálu zábavné odpoled-
ne pro děti s řadou her a atrakcí, pro jejich rodiče stánky s občerstvením 
a příjemné chvíle strávené při opékání buřtů na táboráku.  (erh)

Průvod s polapenou čarodějnicí dorazil k záblatské sokolovně. Pro děti ve strašidelných kostýmech 
připravili organizátoři stylové tance i hry.  Foto: Pavel Čempěl

Kantoři zabrousili do pohádkové říše
Kantoři nemusí jen distingovaně stát za katedrou, také se umějí pěkně odvázat. Zejména 
ti bohumínští, kteří už v minulém století založili originální tradici. Letos se konal už 
21. ročník Recesního plesu učitelů, pořadatelství tentokrát připadlo na Bezručovu školu.

Recesní kantorský ples se kaž-
doročně nese v nějakém duchu. 
Letos padla volba na téma Z po-
hádky do pohádky. A tak si učitelé 
prolétli v hlavách příběhy, které 
probírali s těmi menšími žáčky ve 
svých třídách, a začali se strojit 
do kostýmů. Do sálu domu dětí 

a mládeže tak 24. dubna dorazila 
skupina berušek a broučků, pejsků 
a kočiček, čarodějnic a nechyběl 
ani hloupý Honza. 

Bohumínské kantorské plesy, 
kde nejde o šarm a noblesu, ale 
vše se bere s nadsázkou a humo-
rem, jsou široko daleko unikátem. 

Setkávají se na nich učite-
lé z různých stupňů
i nepedagogičtí 
p r a c o v n í c i . 
A jejich pořa-
datelství se 
spravedlivě 
dědí. Sice se jméno budoucího 

organizátora losuje, 
ale po vzoru »karlo-

varské losovačky« je 
už  známé předem. 

Štafetu pro příští rok tak 
převezme Dům dětí a mlá-
deže Fontána.  (tch)

Foto: Miroslav Rosík


