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Kolaps, jaký bohumínská železnice dlouho nepamatuje. 
Pokud vůbec. Večer 10. února vyšlehly v blízkosti 

vlakového nádraží plameny, na třech místech současně. 
Oheň nezachvátil budovy, ale rozvody. Elektrické, 
telekomunikační, optické. Jejich poškození způsobilo 
kolaps stanice i celého železničního uzlu.

Hasiči se museli vypořádat 
s požárem v ústředním stavědle, 
v hale kolejového depa a ve ven-
kovním prostoru chráničky elekt-
ro rozvodů u skřečoňského mostu. 
Největším problémem bylo poško- 
zení ústředního stavědla, které 
řídí veškerý provoz v železničním 
uzlu od Dětmarovic po Ostravu. 
Po požáru byl zcela ochromený. 
Dopravci proto museli začít od-
klánět vlaky přes Havířov a v míst- 
ních úsecích nasadit náhradní 
autobusovou dopravu. Příčina 

požáru dosud není známa. Poli-
cie případ vyšetřuje jako obecné 
ohrožení z nedbalosti.

Způsobené škody jsou značné, 
už šplhají k částce 250 milionů. 
A oprava zničených technologií 
bude nesmírně časově náročná. 
Na paralyzovanou bohumínskou 
stanici se vlaky vrací jen velmi 
pomalu. Po týdnu začaly jezdit 
spoje do Polska, po nich se do 
Bohumína částečně vrátily také 
vlaky regionální dopravy. Ty ale 
jezdily podle výlukového jízdní-

Požárem ochromená železniční stanice

ho řádu. Dálková vnitrostátní 
doprava i mezinárodní rychlíky 
Bohumín míjely zcela. Podle 

střízlivých odhadů potrvá zhruba 
rok, než se vše vrátí do původní-
ho stavu. (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Evidence nelže, bydlení v Bohumíně láká
Moravskoslezský kraj se vylidňuje, hlásají často média, a vše doplňují poněkud 
smutnými statistikami. Z těch jasně vyplývá, že se výrazně snižuje počet 
obyvatel regionu, Bohumín nevyjímaje. Naše město údajně poprvé spadlo pod 
hranici dvaadvaceti tisíc občanů.

Do jaké míry ale údaje o vylidňování vypo-
vídají o skutečné situaci? Čísla Českého stati-
stického úřadu vycházejí ze souhrnů adres 
trvalých bydlišť. Jenže z údaje o trvalém po-
bytu se v uplynulých letech stala podružná 
informace, která nic nevypovídá o tom, kde 
kdo ve skutečnosti žije. Příklad? Téměř patnáct 
set lidí má trvalé bydliště na našem městském 
úřadě, a přitom na radnici už nebydlí ani 
správce. Důvody, které je k tomu vedou, jsou 

různé. Řada podnikatelů i řadových občanů se 
tím brání před případnými nájezdy exekutorů. 
Mnoho Bohumíňáků, kteří se často stěhují 
nebo žijí v cizině, pak zjistilo, že adresu trva-
lého bydliště  k životu vůbec nepotřebuje. 
A v neposlední řadě se na neutěšené statistice 
podílí i město, které se snaží »čistit« své byty 

od předchozích nájemců a chránit tím nově 
příchozí, aby ani je případně u dveří také ne-
vyděsil exekutor hledající jejich předchůdce.

Je smutné, že stát v problematice řešení 
otázky trvalého pobytu pokulhává, protože se 
»statistickým« počtem obyvatel jsou spojené 
i podstatné záležitostí, třeba daňový výnos 
města. Ale nechci zde nad tím lamentovat. 
Existují však i jiné statistiky, a ty jsou naopak 
velmi přesné. Například z údajů o licitacích 
bohumínských městských bytů vyplývají za-
jímavé a povzbudivé informace.

Loni se z 293 úspěšných licitací podařilo 
uzavřít v 70 případech nájemní smlouvu 

(Dokončení na str. 2)
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Co vás nejvíce motivovalo 

k aktivnímu vstupu do místní 

samosprávy?

Moc si vážím toho, že jsem do-
stala důvěru spoluobčanů Bohu-
mína a mohu být jednou ze za-
stupitelek. Jsem také ráda, že je 
nás žen v zastupitelstvu tak hodně. 
A co mě motivovalo? O veřejné 
dění ve městě se zajímám už delší 
dobu a intenzivně. Ráda bych tyto 
své zkušenosti zúročila. A navíc 
je to pro mě práce zajímavá a při-

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18: VILMA VALENTOVÁ
Vilma Valentová (47) skládala po komunálních volbách 
v roce 2014 slib zastupitele poprvé. Úplnou elévkou ve 
sféře veřejného života však není, protože už v minulých 
volebních obdobích pracovala v různých komisích při 
radě města. Rodiny s malými dětmi ji znají jako vedoucí 
rodinného centra Slůně, které ve městě působí od roku 
2000. Od září je učitelkou ve FIT školce. V Bohumíně se 
narodila. Je šťastně vdaná a má jednu dceru. Rodina
jí je velkou oporou ve všem, co dělá.

náší mnoho zkušeností, které 
bych jinak nemohla získat.
Spolek Slůně, jehož jste 

předsedkyní, je zejména 

místem setkávání rodin 

s malými dětmi. Obracejí se 

zde na vás rodiče i s požadavky 

či náměty? 

Rodiče se na mě obraceli vždy. 
Například před patnácti lety, kdy 
vznikalo naše rodinné centrum, 
bylo těch námětů a požadavků 
opravdu hodně. Dnes jich tolik 
není, ale zato nově přibyly dotazy 
rodičů ohledně dění ve městě. 
Jak hodnotíte nabídku aktivit 

pro rodiny s malými dětmi 

v našem městě? 

Velmi kladně. V Bohumíně 
mají rodiny s malými dětmi 

spoustu možností, jak trávit vol-
ný čas. Mohou si vybrat z bohaté 
nabídky rodinných center, ale 
také organizací a spolků. Základ-
ní umělecká škola, Bospor, K3, 
Maryška nebo sportovní kluby 
věnují řadu aktivit a akcí rodi-
nám s malými dětmi. Ty mohou 
dále využívat herní prvky v Hobby-
parku nebo v dětských koutcích, 
mají k dispozici dopravní hřiště 
nebo mohou navštívit zajímavá 
místa v Bohumíně. Nově se děti 
mohou těšit na minifarmu v Hobby-
parku.
Máte zkušenosti v oblasti 

modelingu. Pro ženu je to 

určitě dobrá škola… 

To už je dávno, ale vzpomínky 
na toto období jsou moc hezké. 

A co mi tato zkušenost dala? 
Mnoho potřebných rad a urči-
tých pravidel, které se ani po 
letech moc nemění. Jsem ráda, že 
jsem své zkušenosti mohla zúro-
čit na akci Fashion Face Bohu-
mín, pořádané místím spolkem 
Alma mater. Dostala jsem mož-
nost připravit jednotlivé vstupy 
amatérských, ale velmi šikovných 
modelek z Bohumína a okolních 
měst.
Umíte »vypnout« a relaxovat? 

Jak nejraději odpočíváte? 

Přiznám se, že vypínat moc 
neumím, ačkoli to skoro každý 
rok slibuji sobě i své rodince. 
Ráda se odreaguji na lekcích 
pilates, které vedu coby lektorka. 
S manželem rádi trávíme volný 
čas na horách, jízdou na kole, na-
vštěvujeme koncerty, zajdeme si 
na zajímavý fi lm do kina nebo se 
setkáváme s přáteli. Dcera studu-
je v Praze, a když přijede domů, 
rádi trávíme volný čas společně. 
Vždy se moc těším na společné 
rodinné oslavy, kde se sejde celá 
naše rodina. A že nás je dost.
Děkuji za rozhovor.  (fi )

(Dokončení ze str. 1)

s občany z jiných měst a obcí (v ro-
ce 2014 to bylo 52, o rok dřív 41). 
Signalizuje to, že se zájem o byd-
lení v Bohumíně zvedá. Ještě více 
těší fakt, že 40 úspěšně licitují-
cích bylo mladších 35 let. A je 
třeba dodat, že jde o nájemníky, 
kteří jsou pracující a s jejich 
předchozím bydlištěm nebyly 
spojeny dluhy.

Z rozborů dále vyplývá, že 
čtvrtina ze všech téměř tří stovek 
úspěšně licitujících předtím žila 
v rodinném domě u příbuzných či 
známých. Je to dost vysoké a prů-
kazné číslo na to, aby z něj šlo 
usoudit, že když se chce (mladý) 
člověk osamostatnit, je pro něj 
naše bydlení dostupné.

Nepolemizuji s médii. Zcela 
jistě náš region i Bohumín sa-
motný lidé opouštějí. Ať už jdou 
za prací, čistějším ovzduším či 
třeba lepšími možnostmi získat 
pozemek pro stavbu rodinných 
domů. Přesto mě neopouští opti-
mismus, že to s námi nebude tak 
zlé. Vede mě k tomu trvalý rozvoj 
velkých fabrik na území města, 
spojený se vznikem nových pra-
covních míst, naše snaha o pří-
pravu lokalit pro stavbu domků 
a koneckonců i ten pohled na 
statistiky licitací. 

Igor BRUZL, místostarosta

Evidence nelže, 
bydlení 

v Bohumíně láká

Revoluce v ostravské dopravě
Krajská metropole zprovozní 28. února zcela nový dopravní terminál Hranečník. Systémem 
obdobných terminálů v okrajových částech chce Ostrava vytlačit autobusovou veřejnou 
dopravu z centra, kde by do budoucna měly jezdit jen tramvaje a trolejbusy. Otevření 
uzlu v Hranečníku se okrajově dotkne i cestování z Bohumína, konkrétně linky 23.

Zprovozněním terminálů, další jsou u hlavního 
nádraží, ve Svinově a Dubině, se ostravský dopravní 
podnik snaží zefektivnit veřejnou dopravu. Dalším 
důvodem je ekologie. Čmoudící autobusy z okol-
ních měst budou mít konečnou mimo centrum, 
z tamních terminálů se cestující do středu Ostravy 
dostanou elektrickými spoji.

Na nový uzel v Hranečníku budou směřovat auto-
busy MHD z Radvanic a Bartovic a příměstské linky 
z Havířova, Karviné a Orlové. Na rozdíl od cestujících ze 

zmíněných měst Bohumíňáky žádná cestovní revoluce 
nečeká. Městská linka 23 ze Záblatí jezdila na Hraneč-
ník i dosud. Po otevření terminálu se ale částečně 
změní její jízdní řád a cestující by s tím měli počítat.

Před časem se řešil i osud meziměstské linky 555 
ze Starého Bohumína na ostravský ÚAN. I tu chtěla 
Ostrava z centra odklonit, konkrétně na terminál 
u hlavního nádraží. Tento návrh zatím padl a bohu-
mínské pasažéry změna nečeká. Konečnou této 
linky zůstává ÚAN.  (tch)

Tajemnice Městského úřadu v Bohumíně vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo 
referenta organizačního odboru – mzdový/á účetní. Termín dodání přihlášek je do 

14. března. Bližší informace na stránkách www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika Nabídka práce, nebo 
ve vývěskách.  (red)

Výběrové řízení

 Nový terminál v Hranečníku se otevírá v neděli 28. února. Cestující tady najdou zastřešená nástupiště a vytápěnou 
čekárnu s WC.   Foto: Pavel Čempěl
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zřízení jednosměrky, se v křižovatce plánují 
další úpravy. U krajnice v jednosměrné ulici 
vzniknou parkovací stání. Naopak už nebude 
možné parkovat na krátkém úseku u zeleného 
středu křižovatky ve směru ke škole ČSA (na 
snímku červený vůz). Cestáři také označí 

Řidiči, pozor, závory po požáru nefungují
Požár ústředního železničního stavědla v Bohumíně vyřadil z provozu zabezpečovací 
zařízení na přejezdech. Strojvůdci proto musí v blízkosti přejezdů opakovaně houkat, 
ve dne i v noci. Železničáři pracují na náhradním technickém řešení. Před závorami 
u Kaufl andu, které jsou nyní trvale vztyčené, začala nově platit »stopka«.

Ústřední stavědlo ovládalo celý 
provoz železničního uzlu od Dět-
marovic po Ostravu, včetně 154 
výhybek, kamer, zabezpečovacích 
zařízení, řízení provozu a návěsti-
del. Řídilo také sedm přejezdů na 
okolních tratích.

„Přejezdy jsou nyní v nouzovém 
režimu. Budeme se je snažit v rám- 
ci provizorního řízení co nejrych-
leji napojit do technologického 
kontejneru, aby se obnovila jejich 
činnost. Případně zvážíme využití 
jiné technologické alternativy,“ 
nastínil mluvčí Správy železniční 
dopravní cesty Jakub Ptačinský. 
Podle neoficiálních informací 
omezení potrvá ještě několik 
týdnů, možná až dva měsíce.

Všichni strojvedoucí jsou o si-
tuaci před jízdou informováni 
a musí před vyjetím na trať pode-
pisovat papírovou dokumentaci. 
Přes přejezdy smí jet vlaky pouze 
desetikilometrovou rychlostí 
a před nimi opakovaně houkají. 

„Přejezdy jsou vybaveny nejen 
kříži, ale ve spolupráci s policií 
i dodatečnou textovou informací 
upozorňující na jejich nouzový 
režim,“ dodal Ptačinský.

Ve hře bylo i uzavření přejezdů 
pro automobilovou dopravu, které 
navrhovali železničáři, nicméně 
tuto variantu vzhledem k vytížení 
komunikací město zavrhlo. Pře-
jezdy zůstávají v provozu, ale 
řidiči by zde měli být maximálně 
opatrní a neměli by hazardovat. 
Na nefunkční závory i světelnou 
signalizaci do odvolání upozor-
ňují u přejezdů informační tabule, 
je zde nově omezena rychlost na 
třicet kilometrů v hodině a striktní 
značky STOP. Na přejezdy dohlí-
žejí i strážníci a za nedodržení 
»stopky« budou padat pokuty. 
Opatření se týkají přejezdů v ulici 
9. května u Kaufl andu, v Drátoven-
ské (bývalá myší díra), v Ostrav-
ské (u bývalé Rybeny) a v Dolní 
Lutyni.

Lukáš KANIA

Závory a signalizace na přejezdech budou možná až dva 
měsíce mimo provoz. U přejezdů proto přibyly výstražné 
tabule, omezení rychlosti a stopky.  Foto: Pavel Čempěl

Lepší rozhled, více točení volantem
Motoristy čeká v centru Bohumína 
v dohledné době jedna podstatná 
změna. V rámci zvýšení bezpečnosti 
má dojít ke změně průjezdu 
křižovatkou ulic Čs. armády, Okružní 
a Dr. E. Beneše. 

Zásadní změna se týká odbočování vozidel, 
která u Benešovy školy pokračují vlevo na 
Okružní ulici. Z krátkého úseku u křižovatky 
má vzniknout jednosměrka, odbočit bude 
možné až o pár metrů dál. Důvodem úpravy 
je špatný výhled v současném místě odbočky. 
Hlavní silnice se v místě stáčí do pravého 
úhlu a protijedoucí auta jsou vidět až na po-
slední chvíli.

Novým opatřením se rozhled při odbočo-
vání zvětší, ovšem na úkor »hladkého« prů-
jezdu křižovatkou. Zatímco dnes nemusel 
řidič při odbočování prakticky točit volantem, 
navržená nová odbočka má poměrně ostrý 
úhel. „Nutné zpomalení před odbočením a pře-
devším větší rozhled ovšem zvýší bezpečnost 
v křižovatce,“ vysvětlil Petr Sobek z městského 
odboru dopravy.

Úpravami křižovatky se zabýval bohumínský 
tým rozvoje města ve spolupráci s odborem 
dopravy. Kromě souhlasu policie a vlastníka 
silnice, který byl nutný vždy, platí od letošní-
ho roku navíc striktní systém »opatření obec-
né povahy«. Pokud se připravuje instalace 
dopravního značení, které motoristům 
a účastníkům silničního provozu něco naři-
zuje nebo zakazuje, může se k tomu kdokoli 
z občanů vyjádřit, podat námitku nebo připo-
mínku. Ke zmíněné úpravě křižovatky u Be-
nešovy školy už radniční odbor dopravy opat-
ření obecné povahy vydal, je k nahlédnutí na 
úřední desce. Kromě největší změny, jakou je 

»dopravním stínem«, bílým vodorovným 
značením, hrany křižovatky u baru Na Terase 
a na protější straně ulice. Nyní tam s oblibou 
řidiči parkují a auty znemožňují výhled od-
bočujícím vozidlům.

Pavel ČEMPĚL

 Navržené úpravy křižovatky ulic 
Čs. armády, Okružní a Dr. E. Beneše. 
Auta ve směru od Benešovy školy 
budou odbočovat o uličku dál a ve 
větším úhlu. Řidiči ve směru od ško-
ly ČSA už nebudou muset dávat 
přednost z obou stran, ale jen z jedné. 

  Tento způsob odbočování má 
být minulostí. V krátkém úseku se 
plánuje jednosměrka a parkovací 
stání.  Foto: Pavel Čempěl
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. 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 1+3, ul. 1. máje 277, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. patro. Cihlový 
nízkopodlažní dům poblíž kruhové-
ho objezdu a autobusové zastávky 
ve Skřečoni.  Nově provedeno 
ústřední vytápění s domovní kotel-
nou. Zrekonstruovaný byt. Plocha 
pro výpočet nájemného 68,42 m2, 
celková plocha bytu 68,42 m2. Pro-
hlídka 29.2. v 14.15–14.30 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
29.2. v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. patro. Nízká 
cihlová zástavba naproti tržišti. 
V blízkosti domu se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny a cent-
rálním vytápěním je po rekonstruk-
ci. Plocha pro výpočet nájemného 
31,94 m2, celková plocha bytu 32,98 
m2. Prohlídka 29.2. v 15.00–15.15 
hodin a 1.3. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 2.3. v 15.15 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 11, I. kategorie, 1. patro. Nízká 
cihlová zástavba naproti tržišti. 
V blízkosti domu se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové 
nádraží. Byt s plastovými okny 
a centrálním vytápěním je po 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 44,80 m2, celková plo-
cha bytu 44,80 m2. Prohlídka 29.2. 
v 15.00–15.15 hodin a 1.3. v 8.30
–8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
2.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. patro. Nízká 
cihlová zástavba naproti tržišti. 
V blízkosti domu se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové 
nádraží. Byt s plastovými okny 
a centrálním vytápěním je po re-
konstrukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 31,94 m2, celková plocha 
bytu 32,98 m2. Prohlídka 29.2. 
v 15.15–15.30 hodin a 1.3. v 8.45
–9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
2.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 957, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. patro. 
Nízká zástavba se nachází v blízkos-
ti parku, školky a základní školy. Byt 
s plastovými okny a ústředním to-
pením. K bytu náleží sklepní kóje. 
Plocha pro výpočet nájemného 49,41  
m2, celková plocha bytu 50,11 m2. 
Prohlídka 1.3. v 10.45–11.00 hodin 
a 2.3. ve 14.45–15.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 2.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Seifertova 909, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. patro. Nízká 
cihlová zástavba s plastovými okny, 
dům se nachází v klidném prostře-
dí. Možnost parkování u domu. 
V bytě je provedena generální oprava 
elektroinstalace. Plocha pro výpočet 

nájemného 50,65 m2, celková plo-
cha bytu 53,09 m2. Prohlídka 29.2. 
ve 14.30–14.45 hodin a 1.3. v 8.00
–8.15 hodin. Licitace bytu se koná 
2.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 12, I. kategorie, 3. patro. Nízká 
cihlová zástavba naproti tržišti. 
V blízkosti domu se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny a cent-
rálním vytápěním je po rekonstruk-
ci. Plocha pro výpočet nájemného 
44,80 m2, celková plocha bytu 44,80 
m2. Prohlídka 29.2. v 15.15–15.30 ho-
din a 1.3. v 8.45–9.00 hodin. Licita-
ce bytu se koná 7.3. v 15.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 3. patro. Nízká 
cihlová zástavba naproti tržišti.|
V blízkosti domu se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny a cent-
rálním vytápěním je po rekonstruk-
ci. Plocha pro výpočet nájemného 
31,84 m2, celková plocha bytu 32,78 
m2. Prohlídka 29.2. v 15.30–15.45 
hodin a 1.3. v 9.00–9.15 hodin. Lici- 
tace bytu se koná 7.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 13, I. kategorie, 3. patro. Nízká 
cihlová zástavba naproti tržišti.
V blízkosti domu se nachází Penny  
. market, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny a cent-
rálním vytápěním je po rekonstruk-
ci. Plocha pro výpočet nájemného 
44,80 m2, celková plocha bytu 44,80 
m2. Prohlídka 29.2. v 15.30–15.45 
hodin a 1.3. v 9.00–9.15 hodin. Lici-
tace bytu se koná 7.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1072, 
číslo bytu 52, I. kategorie, 9. patro. 
Věžový, nově zrekonstruovaný dům 
se zajištěnou domovnickou činností. 
Dům se nachází poblíž supermarketu 
Penny. K bytu náleží balkon. Plocha 
pro výpočet nájemného 67,73 m2, 
celková plocha bytu 70,15 m2. Pro-
hlídka 2.3. ve 14.30–14.45 hodin 
a 3.3. v 8.15-8.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 7.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Čs. armády 1072, 
číslo bytu 25, I. kategorie, 5. patro. 
Nově zrekonstruovaný, zateplený, 
věžový dům poblíž supermarketu 
Penny. V domě je zajištěna domov-
nická činnost s úklidem společných 
prostor. Byt s balkonem. Plocha pro 
výpočet nájemného 28,95 m2, celko-
vá plocha bytu 31,37 m2. Prohlídka 
2.3. ve 14.15–14.30 hodin a 3.3. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 7.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 807, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. patro. Níz-
kopodlažní cihlový dům v klidné 
lokalitě. V blízkosti domu se nachá-
zí dětské hřiště, sportoviště, bazén, 

park. Byt s ústředním vytápěním, 
plastovými okny a koupelnou po 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 49,35 m2, celková plo-
cha bytu 52,85 m2. Prohlídka 2.3. 
v 15.00–15.15 hodin a 3.3. v 10.00
–10.15 hodin. Licitace bytu se koná 
7.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. patro. Níz-
kopodlažní dům naproti městské 
nemocnici, poblíž domu se nachází 
školka, základní škola a dětský kou-
tek. V domě je zajištěn úklid společ-
ných prostor. V bytě je ústřední to-
pení, balkon a provedená generální 
oprava elektroinstalace. Plocha pro 
výpočet nájemného 114,30 m2, cel-
ková plocha bytu 119,30 m2. Pro-
hlídka 3.3. v 10.15–10.30 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
7.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 13, I. kategorie, 3. patro. Pa-
nelový dům s funkcí domovníka. 
V roce 2015 proběhla celková re-
konstrukce domu včetně zateplení. 
Možnost parkování u domu. Plocha 
pro výpočet nájemného 33,05 m2, 
celková plocha bytu 33,05 m2. Pro-
hlídka 1.3. v 9.45–10.00 hodin a 2.3. 
v 15.30–15.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 9.3. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 35, I. kategorie, 7. patro. Pa-
nelový dům s funkcí domovníka. 
V roce 2015 proběhla celková re-
konstrukce domu včetně zateplení. 
Možnost parkování u domu. Plocha 
pro výpočet nájemného 75,83 m2, 
celková plocha bytu 77,53 m2. Pro-
hlídka 1.3. v 10.00–10.15 hodin 
a 2.3. v 15.15–15.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 9.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům v cent-
ru města. Byt s ústředním vytápě-
ním, plastovými okny a koupelnou 
po rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 79,31 m2, celková plo-
cha bytu 79,31 m2. Prohlídka 9.3. 
v 16.00–16.15 hodin a 10.3. v 11.00

–11.15 hodin. Licitace bytu se koná 
14.3. v 15.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. patro. Nízká 
cihlová zástavba naproti tržišti. V blíz-
kosti domu se nachází Penny market, 
vlakové a autobusové nádraží. Byt s 
plastovými okny a centrálním vytápě-
ním. Plocha pro výpočet nájemného 
82,45 m2, celková plocha bytu 88,96 
m2. Prohlídka 7.3. ve 14.30–14.45 ho-
din a 8.3. v 8.00–8.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.3. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 4. patro. Nízká 
cihlová zástavba naproti tržišti. 
V blízkosti domu se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny a cent-
rálním vytápěním. Plocha pro vý-
počet nájemného 72,69 m2, celková 
plocha bytu 73,63 m2. Prohlídka 7.3. 
ve 14.45–15.00 hodin a 8.3. v 8.15
–8.30 hodin. Licitace bytu se koná 
14.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. patro. Nízká 
cihlová zástavba naproti tržišti. 
V blízkosti domu se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny a cent-
rálním vytápěním. Plocha pro vý-
počet nájemného 43,50 m2, celková 
plocha bytu 48,00 m2. Prohlídka 7.3. 
v 15.15–15.30 hodin a 8.3. v 8.45–
9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
14.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 1. patro. Nízko-
podlažní dům s domovnickou 
a úklidovou službou. Dům se nachá-
zí poblíž školy, školky a obchodů. 
Možnost parkování u domu. V bytě 
jsou nové podlahové krytiny, bytové 
dveře a zrekonstruovaná koupelna 
se sprchovým koutem. Plocha pro 
výpočet nájemného 28,68 m2, celko-
vá plocha bytu 29,65 m2. Prohlídka 
7.3. v 15.00–15.15 hodin a 8.3. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 14.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1079, 
číslo bytu 24, I. kategorie, 8. patro. 
Zateplený panelový dům za nákup-
ním střediskem v centru města. 
V domě je zajištěna domovnická 
činnost včetně úklidu. Byt s balko-
nem je po rekonstrukci. Plocha pro 

Připravované licitace městských

V tomto domě  
v Nádražní ul. 718  

se v březnových 
licitacích nabízí  

celkem osm bytů. 
2. a 7. března se 
licitují byty 0+1 

a 1+1, 14. března 
pak dva byty 1+2. 

Dům je cihlový, 
byty jsou po 

rekonstrukci, mají  
plastová okna 

a centrální 
vytápění.  
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výpočet nájemného 58,95 m2, celko-
vá plocha bytu 61,20 m2. Prohlídka 
9.3. ve 14.30–14.45 hodin a 10.3. 
v 8.15–8.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 14.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1079, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. patro. 
Zateplený panelový dům za nákup-
ním střediskem v centru města. 
V domě je zajištěna domovnická 
činnost s úklidem společných pro-
stor. Byt s balkonem je po rekon-
strukci. Plocha pro výpočet nájem-
ného 58,95 m2, celková plocha bytu 
61,20 m2. Prohlídka 9.3. ve 14.45
–15.00 hodin a 10.3. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 14.3. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 71, I. kategorie, 13. patro. 
Věžový dům po rekonstrukci (okna, 
balkony, střecha, zateplení) se na-
chází v blízkosti dětského hřiště, 
autobusového stanoviště, Kaufl an-
du, mateřské a základní školy. Dům 
s funkcí domovníka. Plocha pro 
výpočet nájemného 28,55 m2, celko-
vá plocha bytu 30,10 m2. Prohlídka 
8.3. v 9.15–9.30 hodin a 9.3. v 15.15
–15.30 hodin. Licitace bytu se koná 
14.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 820, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. patro. Nízká 
zástavba v klidné části města, poblíž 
domu se nachází škola, školka, au-
tobusová zastávka a park. Byt s ku-
chyňskou linkou, ústředním vytápě-
ním a novou koupelnou. K bytu 
náleží sklep. Plocha pro výpočet 
nájemného 50,24 m2, celková plo-
cha bytu 53,75 m2. Prohlídka 8.3. 
v 10.15–10.30 hodin a 9.3. ve 14.15
–14.30 hodin. Licitace bytu se koná 
16.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
940, číslo bytu 2, I. kategorie, 1. pa-
tro. Nízkopodlažní cihlový dům 
v centru města, poblíž domu se na-
chází kino a vlakové nádraží. Byt 
s ústředním vytápěním a plastový-
mi okny. V domě je zajištěna funkce 
domovníka. Plocha pro výpočet ná-
jemného 49,76 m2, celková plocha 
bytu 52,61 m2. Prohlídka 9.3. v 15.00 
–15.15 hodin a 10.3. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace bytu se koná 16.3. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Spojovací 924, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. patro. Nízko-
podlažní cihlový dům v centru města, 
poblíž domu se nachází autobusové 
nádraží. Byt s ústředním vytápěním, 
plastovými okny a koupelnou po 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 50,55 m2, celková plo-
cha bytu 53,70 m2. Prohlídka 9.3. 
v 15.30–15.45 hodin a 10.3. v 10.30
–10.45 hodin. Licitace bytu se koná 
16.3. v 16.30 hodin.

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

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

bytů Městský radar šoféry ukáznil
Měřit či neměřit? Po excesech strážníků různých obcí v Česku, kteří cíleně vybírali pokuty za 
rychlost do obecní kasy, se znovu rozhořela diskuse, zda by měli tuto pravomoc mít. Odejmutí 
dokonce obsahoval nedávný senátní návrh novely silničního zákona. Tento bod v lednu ale 
nakonec neprošel, a městské polici tak pravomoc zůstala. Jak měření v praxi funguje v Bohumíně?

Bohumín o to, aby jeho strážníci měřili rychlost, 
dlouhá léta nestál. Jejich úkolem je něco jiného 
– dohled nad dodržováním veřejného pořádku. 
„Bezpečnost na silnicích a tedy i kontrolu rych-
losti by měla zajišťovat státní policie. Ale 
v době stavby dálnice, kdy se nám městem 
proháněly nákladní vozy nepovolenou 
rychlostí, jsme vyhověli požadavkům 
občanů, kteří se obávali o svou bez-
pečnost. A radar jsme strážníkům 
pořídili. Policie byla totiž schopna 
v Bohumíně měřit jen tak dvakrát do 
měsíce. Od té doby rychlost nepravi-
delně měříme, ale o pokuty nám nejde. 
Smyslem je, aby řidiči jezdili ukáz-
něně,“ komentoval pořízení radaru 
starosta Petr Vícha.

Strážníci v Bohumíně začali rychlost 
měřit na konci roku 2011. A přestože 
pouze suplovali práci policie, výsled-
ky se záhy dostavily. „Zprvu jsme 
z dvaceti projetých aut naměřili ne-
povolenou rychlost polovině, nyní 

z dvacítky překročí limit stěží jeden řidič,“ potvrdil efekt 
měření zástupce ředitele bohumínské městské 

policie Roman Honysz.
O tom, že v Bohumíně neslouží radar k plnění 

městské kasy ani ke svévolnému šikanování 
řidičů, vypovídá systém měření. Radar 

je nastaven na větší toleranci a stráž-
níci řidiče neplísní, na rozdíl od 

jiných měst, za banální překroče-
ní třeba 53 kilometrů v hodině. 
Také pokuty, pokud na ně dojde, 
dosahují ani ne poloviny mož-

né sazby. „U překročení o více než 
dvacet kilometrů je možné udělit až 

dva a půl tisíce, my standardně poku-
tujeme tisícikorunou,“ vysvětlil Honysz.

Bohumínští strážníci měří jen na důležitých 
silnicích, především příjezdech do města, 
v obytných zónách a ulicích s dopravním 
omezením. A že radar neslouží k »buzeraci« 

řidičů, svědčí i to, že každé měření město pře-
dem avizuje elektronickou službou E-info.

Pavel ČEMPĚL

Ve smyku zbořila plot
Ošklivým karambolem skončilo 15. února večer hazardo-

vání mladé řidičky (20) v Koperníkově ulici za parkem. V obytné 
zóně, kde je povolená dvacítka, uháněla podle svědků téměř 
stovkou. Vůz ve vysoké rychlosti neukočírovala a »zaparkova-
la« v zahradě jednoho z domů. „Mladá žena jela ve směru od 

bazénu k Šunychelské ulici. Při projíždění levotočivé zatáčky 
dostala smyk, vyjela mimo silnici a narazila do plotu,“ popsala 
nehodu policistka Zlatuše Viačková. Přestože se volkswagen 
převrátil na bok, řidička vyvázla jen s lehčími zraněními. Sanitka 
ji převezla k ošetření do nemocnice. Škody na autě a zdemolo-
vaném plotě policie odhadla na 85 tisíc. Řidičku, která byla pod-
le dechové zkoušky střízlivá, potrestala blokovou pokutou. (tch)u od 

Foto: Policie ČRFoto: Policie ČR

Městská policie může mě-
řit rychlost v ulicích, které 
schválí Policie ČR. V obytných 
zónách a ulicích s dopravním 
omezením bez konkrétního 
určení. Bohumínští strážníci 
operují s radarem v celém 
správním obvodu, tedy také 
v sousedním Rychvaldu 
a Dolní Lutyni. Za loňský rok 
zde zaznamenali 898 překro-
čení rychlosti. V Bohumíně 
šlo o 598 hříšníků, z nichž 380 
dostalo blokovou pokutu, 
218 řešila po oznámení pře-
stupková komise. V Rychval-
dě překročilo povolený limit 
239 (109 pokut, 130 oznáme-
ní), v Dolní Lutyni 61 řidičů (38 
pokut, 23 oznámení).  (red)

Rok 2015 
v číslech

Přestože měření přimělo řidiče k větší kázni, pořád se nějaký pirát najde. Například 9. února 
strážníci lapili řidiče, který uháněl kolem záblatské školy rychlostí 94 kilometrů. Stejnou 
rychlost naměřili téhož dne jednomu taxikáři v ulici Čs. armády. Dosud nepřekonaný je ale 
dva roky starý »rekord« ze Záblatí. Tehdy jel pirát Hraniční ulicí 135 kilometrů v hodině. 

Foto: Pavel Čempěl
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„Ocenění jsem absolutně nečekal, 
takže mě velmi překvapilo. Mám 
z něj radost a beru ho jako ocenění 
mé práce. Služebně patřím mezi nej-
starší, takže už se nevěnuji práci 
v terénu, ale zpracovávání spisů. 
A to je mravenčí práce. Třeba když 
má spis, který se týká podvodů, 
kolem 150 stran. To pak nějakou 
chvíli trvá, než se mi podaří případ 
vyřešit,“ říká Martin Janík, který 
ve svém volném čase rekreačně 
sportuje. V létě rád jezdí na kole 
a věnuje se turistice, v zimě lyžuje.

V Bohumíně pracuje ve skupi-
ně dokumentace se zaměřením 

na objasňování 
trestné činnosti. 
U policie prošel 
všemi posty, od 
pochůzkáře až 
po zpracovatele 
spisů. „Přestože Martin pochází 
z Karviné, zná za ta odsloužená 
léta Bohumín dokonale. Spolu se 
svými zkušenostmi to uplatňuje 
v každodenním boji s kriminalitou. 
Díky své ochotě, odpovědnosti a sa- 
mostatnosti je výraznou součástí 
našeho týmu,“ řekl o něm šéf bo-
humínského oddělení Martin 
Wastl, který jej za policistu roku 

Vylepšení budov i nové vybavení
Nemocnici čeká další modernizace. Generální oprava pavilonu C, v němž sídlí 
centrum následné péče, bude nejzásadnější letošní investiční akcí Bohumínské 
městské nemocnice (BMN). Náklady se odhadují na deset milionů. Osmdesát 
procent pokryje dotace Ministerstva zdravotnictví, zbytek uhradí město.

Rekonstrukce pavilonu C zahrnuje obnovu 
stávajícího velkého výtahu a vybudování další 
nové zdviže. Nově vznikne 
na štítové straně budovy 
únikové požární schodiště, 
venkovní rampa a úprav se dočká i vstup. 
„Zlepšení pocítí i pacienti, neboť v šesti pokojích 
na obou patrech vybudujeme sprchy a toalety. 
Jeden velký pokoj čeká rozdělení na dva menší, 
dvoulůžkové,“ uvedl nový ředitel BMN Kamil 
Mašík. Personál pak ocení zejména vylepšení 
kuchyňky a skladu.

Další stavební úpravy zažije i pavilon E 
v zadním traktu nemocničního areálu, v němž 
se nachází stravovací provoz. „Jde o výměnu 
posledních starých oken a dveří. Především se 
ale objekt dočká zateplení obvodového pláště. 
Akci fi nancuje město a dá se předpokládat, že 
vše přijde na více než milion,“ doplnil Mašík 
s tím, že dnes už nevzhledná budova navazu-

je na zateplenou prádelnu a moderní soukro-
mou hemodialyzační jednotku.

Třetí velkou investiční 
akcí bude letos výměna stá-
vajících ventilů topení za 

termoregulační. Tu si vynutily legislativní úpra-
vy. Také výměnu ventilů financuje více než 
milionem majitel nemocnice, město Bohumín.

„Pochopitelně chceme podle našich možností 
rozšiřovat i technické vybavení. Dokončíme 
modernizaci rentgenu v chirurgické ambulan-
ci, v plánu máme pořízení kardiologického 
USG přístroje za téměř milion korun,“ dodal 
ředitel BMN.

Podmínky pro případné uchazeče o dodávku 
zmíněného kardiologického USG přístroje 
jsou, stejně jako výběrové řízení na výrobce 
a dodavatele tepla a páry pro BMN, zveřejně-
ny na webových stránkách nemocnice v sekci 
Veřejné zakázky.  (bir)

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

Maják městské 
policie

 ● Před půlnocí 26. ledna došlo v Kostelní ulici 
k vloupání do obytného domu. Podle získaného 
popisu pak strážníci v ulici 9. května zadrželi 
podezřelého a předali jej do rukou Policie ČR.

 ● Odpoledne 29. ledna úřadovala zlodějka 
v prodejně v Šunychelské ulici. S odcizeným 
zbožím z obchodu utekla. Strážníci začali po 
pachatelce pátrat a objevili ji v restauraci ve 
Fügnerově ulici. Kradené zboží měla s sebou. 
Bylo vráceno do prodejny.

 ● Na hřbitově v Mírové ulici se 11. února po-
hyboval podezřelý muž. Kontrolou hlídka zjis-
tila, že muž z Ostravy na hřbitově odcizili dvě 
větší svíce. Vše musel vrátit a na místě dostal 
blokovou pokutu.

 ● Dopoledne 12. února hlídka pod mostem 
v Bezručově ulici nalezla černou skládku. Na 
místě byly odhozené krabice, plastové obaly 
a další materiál. Strážníci podle indicií vypát-
rali fi rmu, která skládku založila. Ta vše ná-
sledně uklidila a nezodpovědnému pracovní-
kovi fi rmy hlídka uložila blokovou pokutu. 

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

K VĚCI

FK Bospor Bohumín pořádá ve sportovní hale 6. března fotbalový turnaj 
starších žáků a 20. března mladších žáků. Oba začínají v 9 hodin. (pek)Fotbalové turnaje

Rekreační sportovec bojuje se zločinem
Policejní »manévry« 
Pod Zeleným dubem. Tolik 
strážců zákona starobohu-
mínská secesní památka 
ještě nezažila. Nepřišli sem 
ale řešit zločin, naopak 
je za potírání kriminality 
čekalo ocenění. V rámci 
ankety »Policista roku« 
vystoupalo 12. února 
na pódium dvaadvacet 
uniformovaných i civilních 
pracovníků Policie ČR. 
Mezi oceněnými za rok 
2015 byl i Martin Janík 
(43) z bohumínského 
obvodního oddělení. 

Zpracovatel Martin Janík obléká 
uniformu přes dvacet let. Kromě 
doby, kterou strávil v policejní 
škole, pracuje pro bohumínské 
obvodní oddělení. Titul »Policista 
roku« získal poprvé.

vybral ze čtyřicetičlenného 
kolektivu.

Kromě Martina Janíka se na 
závěr slavnostního ceremoniálu 
dočkal ocenění také starosta Petr 
Vícha. Ten obdržel medaili za 
aktivní spolupráci s policií v ob-
lasti veřejného pořádku, boje 
s kriminalitou a prevence. 

Lucie KOLKOVÁ

 Sál domu Pod Zeleným dubem byl dějištěm udělování 
titulů Policista roku 2015. 


 Oceněnému Martinu Janíkovi 

z bohumínského oddělení gratuluje starosta Petr Vícha, 
který se sám dočkal netušeného uznání. Foto: Pavel Čempěl



  Z  B O H U M Í N A  A  O KO L Í  ·   A K T UA L I T Y ČÍSLO 4 / 2016 7

Poděkování za 
záchranu života

Děkuji mladým manželům 
z věžáku v Okružní 1054, kteří 
neváhali a pomohli při záchraně 
života mému manželovi. Omdlel 
a upadl bezvládně na chodník. 
Mladý muž mu okamžitě posky-
tl první pomoc a oba pomohli 
následně se vším potřebným. 
Patří jim upřímné poděkování, 
vážím si toho, že se zachovali 
příkladně.  Manželka

Pacient upozornil 
na podnapilé lékaře

Dva lékaři z interny Bohumín-

ské městské nemocnice byli do-

časně postaveni mimo službu. 

Doplatili na požití alkoholu při 

víkendové noční službě počát-

kem února. Policii a nemocnici 

na to upozornil pacient.

„Šlo bohužel o individuální selhání 
dvou lékařů, kteří jsou jinak vnímáni 
jako velmi svědomití a pečliví. Nikdy 
dříve problémy s alkoholem neměli. 
Z jejich jednání jsme nicméně vyvodili 
důsledky. Oba byli dočasně postaveni 
mimo službu a primář oddělení podal 
rezignaci na svou funkci. My teď mu-
síme postupovat tak, abychom neo-
hrozili chod celého oddělení. Vede-
ním už byl pověřen jiný lékař a našich 
pacientů by se celá záležitost vůbec 
neměla dotknout,“ uvedl ředitel bo-
humínské nemocnice Kamil Mašík. 
Případem se zabývá policie a nemoc- 
nice podnikne další kroky podle 
toho, jak vyšetřování dopadne.

Z pohledu nemocnice jde o pří-
pad naprosto ojedinělý. „Personál je 
kvalitní, erudovaný a spolehlivý. 
Přesto teď zavedeme v našem kont-
rolním systému takové změny, které 
by měly podobná selhání eliminovat. 
Věřím, že většina lékařů to pochopí, 
že jsou k jejich prospěchu i ochraně,“ 
dodal ředitel nemocnice.  (balu)

Doručování 
na úřední adresu

Nevyzvednutí úřední písem-
nosti občanem s »úřední adre-
sou« se nemusí vyplatit. Týká se 
to lidí, kteří jsou z různého důvo-
du přihlášeni k trvalému pobytu 
na radnici. V Bohumíně tedy na 
adrese Masarykova 158.

Od počátku roku stát ukládá 
oznámení o uložení zásilky a výzvy 
s poučením na ohlašovně měst-
ského úřadu. „Uložením oznámení 
o uložení zásilky a výzvy s pouče-
ním na vhodném místě v ohlašovně 
jsou po uplynutí deseti dnů splněny 
podmínky fi kce doručení. Desátým 
dnem se považuje písemnost za do-
ručenou. I nepřevzatá písemnost 
tak nabude právní moci,“ vysvětli-
la Žaneta Rafajová z ohlašovny 
bohumínské radnice.

Nevyzvednutí písemnosti ne-
znamená, že po adresátovi nikdo 
nic nemůže chtít, protože o tom 
nebyl srozuměn. Řízení pokraču-
je dál. „Nepřevzetím pošty je mož-
né promeškat například lhůtu na 
odvolání a poškodit tímto pouze 
sám sebe,“ dodala Rafajová. (luk)

Maryška zve
Maryška zve do svého salonu na ná-

městí T. G. Masaryka, kde se v nejbližší 
době konají tyto akce:

 ● Do 21.3. BART. Výstava výtvarníků 
bohumínského uměleckého sdružení. 
Každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin.

 ● 24.2. v 8 hodin MĚSTSKÉ KOLO V RE-
CITACI. Další ročník městského kola ce-
lostátní soutěže školáků v přednesu. 

 ● 26.2. v 17 hodin VEČER S HELENOU. 
Literární večer s Helenou Červenkovou 
a klavíristkou Kateřinou Volnou. 

 ● 14.3. v 17.30 hodin ATLANTSKÉ LÉČENÍ. 
Přednáška Miluše Kocurové. Vhodné vzít 
s sebou podložku a přikrývku. Cena 200 Kč.

 ● 16.3.v 10 hodin MĚSTSKÉ KOLO VE 
ZPĚVU. Další ročník soutěže školáků ve 
zpěvu lidových písní

Podrobnější informace na www.
maryska.cz,  776 577 722.

CO – KDY – KDE

Další telefonní budky 
zmizí v nenávratnu
Mobily válcují telefonní budky. Kvůli výraznému poklesu 
zájmu o využívání sítě veřejných telefonních automatů 
(VTA) jich společnost O2 v republice ročně osm až deset 
procent zruší. Dva automaty čeká v nejbližší době stejný 
osud i v Bohumíně. 

Telekomunikační fi rma v břez-
nu demontuje dva málo využíva-
né přístroje v Novém Bohumíně. 
„Chystáme se trvale odstranit au-
tomat u malometrážních domů 
v Okružní 1069 a u úřadu práce, 
bývalé lékárny, v Čáslavské 731,“ 
potvrdil Martin Blažek ze společ-
nosti O2. Po likvidaci zmíněných 
budek jich zůstane ve městě v pro-
vozu už jen osmnáct.

Zájem o budky dlouhodobě 
upadá a provoz nevyužívaných 
přístrojů se zbytečně prodražuje. 
Chod prodělečných VTA částeč-
ně pokrývá reklama, kterou na-
bízí plochy klasických budek, 
ovšem z velké části jejich provoz 
dotuje stát. I když mohou auto-

maty připadat současné mladé 
generaci jako archaické vykopávky, 
ve světě komunikace mají stále 
své místo. Hojně je využívají třeba 
turisté a značnou část volání tvoří 
hovory na tísňové linky v krizo-
vých situacích. Takových volání 
je v republice na dvě stě tisíc roč-
ně. 

Zlatou érou volání z VTA byla 
90. léta. Pak se ale na scéně 
objevil mobilní telefon a dobu 
rozmachu střídal strmý pád. Na 
přelomu století bylo po Česku 
roztroušeno třicet tisíc budek, na 
sklonku loňského roku už jich 
bylo jen devět a půl tisíce. A je-
jich »úmrtnost« bude logicky 
pokračovat.  (tch)

Plavci svedli boj s línou a mrazivou Odrou
Vydržet hodiny v ledové vodě a ještě v ní uplavat patnáct kilometrů, to je výkon hodný 
opravdových borců. Však se také akce, jejíž 12. ročník proběhl v polském Kędzierzyně
-Koźle, jmenuje »Plavba tvrďáků v řece Odře«. Na start extrémního závodu se letos 
postavilo čtrnáct plavců, mezi nimi i dva zástupci Bohumína. 

Polští organizátoři obtížnost akce každoročně 
stupňují. Zprvu se plavalo sedm, pak osm a od 
loňska patnáct kilometrů. Právě loni si otužilecký 
maraton poprvé vyzkoušel Jiří Sýkora. Tentokrát se 
spolu s ním do vody vydal i jeho kamarád Miroslav 
Demjen. 

„Už na startu bylo jasné, že tento ročník bude velmi 
obtížný. Odra měla minimální průtok a místy se zdálo, 
že neteče vůbec. Při poryvech větru dokonce »tekla« 
proti proudu,“ komentoval podmínky Jiří. S Mirosla-
vem ho pojí láska k potápění, ovšem s otužilectvím 
nemá nikdo z nich zkušenosti. Přesto se odhodlali 
vytrvalecký závod absolvovat.

Plavci vyzbrojení neopreny, ploutvemi, potápěč-
skou maskou a šnorchlem se vrhli do vody, která 
měla stěží tři stupně. Obavy z malého průtoku 
a náročnosti se záhy potvrdily. Zatímco loni zdolal 
nejrychlejší plavec trať v čase 1:40, letos vítězi 
naměřili 2:35. V minulém ročníku se »neotužilci« 

Jiřímu Sýkorovi podařilo do cíle doplavat, tentokrát 
ale musel tři kilometry před metou vzdát. To Miro-
slav Demjen nakonec zúročil své fyzické dispozice, 
a přestože zvolil nevhodné rukavice a mrzly mu 
ruce, uplaval patnáct kilometrů v čase 3:40. V kon-
kurenci zkušených polských milovníků ledových 
vod, většinou z domácího oddílu WOPR Dębowa, 
podal skvělý výkon.

V Polsku jsou podobné závody velmi rozšířené, 
existuje zde spoustu členských základen otužilců, 
neboli morsů. S tím Dębowickým navázali bo-
humínští potápěči osobní přátelství a rádi by je 
v budoucnu pozvali i na nějakou akci v Bohumíně. 
„Řeky i jezera u nás máme a určitě by se našla i nějaká 
skupina otužilců. Novoroční Šunychelský ponor v Kali-
šově jezeře je toho důkazem,“ nastínil Jiří Sýkora myš-
lenku založení otužileckého oddílu také v Bohumíně.

Pavel ČEMPĚL

Bohumínští potápěči Jiří Sýkora a Miroslav Demjen se na 
pár hodin vžili do rolí otužilců.  Foto: kk24.pl

Plavce čekala v ledové Odře trať dlouhá patnáct kilometrů. 
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POZVÁNKY

Bohumín na dobových fotografiích (33)
Místo důvěrně známé i neznámé, centrum města, dnešní Poděbradova ulice. 

Fotografii z poloviny 60. let minulého 
století dominuje bytový dům z červených 
neomítaných cihel. Na cedulce měl číslo po-
pisné 299 a v roce 1902 jej pro své zaměst-

nance nechala zbudovat Pruská státní dráha. 
Ostatně označení »pruské domky« se vžilo 
i pro pětici nízkých domečků se sedlovou 
střechou, které stály na hlavní třídě. Jeden 

z nich dobová fotografi e zachycuje. Všechny 
domy s přívlastkem »pruské« ale z mapy měs-
ta zmizely v první polovině 70. let. Na místě 
pruských domků krátce po jejich demolici 
vyrostlo obchodní středisko Centrum a par-
kovací plocha. Velký dům vlevo se ztratil »bez 
náhrady«. V jeho místech je dnes nový dětský 
koutek.  (tch)

Foto: archiv a Pavel ČempělFoto: archiv a Pavel Čempěl

V České republice rostou tři druhy 
pupav. Patrně nejznámějším druhem je 
pupava bezlodyžná, která roste hojně 
na beskydských stráních. Po ořezání 
jejích ostnů a úboru si totiž můžeme 
pochutnat na dužnatém květním lůžku.

Příroda Bohumínska – rostliny (175)

Pupava obecná (Carlina vulgaris) 

Romana Štryncl se skutečným i štětci zvěčněným kocourem Barnabášem. 
Foto: Petr Piechowicz

Malovaný kocour pomůže opuštěným kočkám
Obraz s kočičími motivy od 
brněnské malířky Romany 
Štryncl se v Bohumíně 
vydražil za deset tisíc. 
Výtěžek pomůže opuštěným 
kočkám v útulku Kočky 
Bohumín. Dobročinný 
projekt podpořili také 
školáci, kteří zvířatům 
věnovali krmivo. 

Romanu Štryncl inspiroval 
opuštěný kocour, kterého našli 
lidé přibližně před rokem na ulici. 
Nalezenec Barnabáš se stal sym-
bolem kočičího útulku v Pudlově 
a také uměleckým »modelem«. 
Malířka jej zvěčnila na olejomal-
bě, která byla následně nabídnuta 
v charitativní dražbě.

„Aukce obrazu probíhala na 
internetu a dopadla velmi dobře. 
Deset tisíc poputuje na nákup koči-

čího krmiva, vybavení a na veteri-
nární péči. Rádi jsme opuštěným 
kočkám v útulku v Pudlově pomohli 
a spolupráce s Romanou Štryncl 
byla naprosto báječná,“ uvedla 
předsedkyně bohumínského spolku 
Maryška Kamila Smigová.

Dražba byla bonusem výstavy 
olejomaleb s motivy koček a ko-
courů, které brněnská malířka 
představila v Salonu Maryška. Vý-
stava »Souhvězdí Bohumila Hra-
bala« byla v Bohumíně k vidění 
do poloviny února. Zavítalo na ni 
mimo jiné sto třicet bohumín-
ských školáků. A někteří žáci 
nepřišli s prázdnou. Prvňáčci ze 
základní školy ČSA přinesli gra-
nule, konzervy a další pamlsky 
pro opouštěné kočky. „Dobroty 
jsme předali vedení pudlovského 
útulku. Bylo to pro nás pro všechny 
velmi milé překvapení,“ uvedla 
Kamila Smigová.  (luk)

Pupava obecná se od zmiňované-
ho druhu liší na první pohled mno-
hem delšími lodyhami, takže výška 
této byliny dosahuje 20 až 60 centi-
metrů. Obývá suché louky, světlé lesy, 
křoviny a výslunné stráně teplejších 
území. Pupava obecná osídlila na 
Ostravsku především haldy dolů 
a podobná synantropní stanoviště. 
V Bohumíně jsem ji nalezl zatím pouze 
ve Vrbici na deponiích důlní hlušiny 
a na železničních náspech. Kvete od 
července do září, ale během loňského 
mimořádně teplého podzimu kvetla 
jedna rostlina ještě ve druhé polovině 
prosince.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

 Běh do schodů
187 schodů proskleného schodiště 

Penzionu ve věži bude dějištěm 11. roč-
níku nevšedního závodu. Sportovní akci 
„Běh do schodů Penzionu ve věži“ pořádá 
v pondělí 7. března městská společnost 
Bospor a Školní sportovní klub při Gym-
náziu Františka Živného. Přihlášky lze 
podat na čísle  596 092 310, 777 707 
792, na e-mail: penzion@bospor.info.

 Setkání literátů
Amatérští spisovatelé, autoři povídek, 

pohádek či básní mají nové fórum. V Bo-
humíně se začnou scházet asi jednou 
měsíčně, aby si navzájem představili svá 

literární díla. První »Setkání amatérských 
spisovatelů« se uskuteční 15. března od 
17 hodin v městské knihovně.

Setkání spisovatelů probíhají pravidelně 
například v Literárním salonu v Karviné, 
v Českém Těšíně se zase vždy před Váno-
ci koná literární podvečer. Nyní se autoři 
začnou scházet také v Bohumíně. Vítán je 
každý neprofesionál, který tvoří jen tak 
»do šuplíku«. Věk nerozhoduje. Bohumín-
ské literární setkání proběhne poprvé 
v půli března a organizátoři na něj pozvali 
Bohumíňáky, kteří už mají nějakou vyda-
nou publikaci na kontě. Mezi pozvanými 
jsou například Dagmar Čížová, Helena 
Červenková nebo Dari Puspa Kabardina.

Zájemci o setkání se mohou přihlásit 
v bohumínské knihovně na čísle   713 
130 715, e-mail: knihovna-vedouci@
k3bohumin.cz.  (red)
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Dialog versus bezmyšlenkovité bifl ování textu. Ve středu 10. února proběhla městská 
konverzační soutěž v cizích jazycích. Každoročně se jí účastní žáci všech velkých 

bohumínských škol a role organizátora se pravidelně střídá. Letošní pořadatel, ZŠ ČSA, 
systém soutěže od základů změnil. Rozhodl se ctít její název – konverzační.

V minulosti dostávali soutěžící 
předem témata ke zpracování. 
A bývalo zvykem, že se text, který 
mnohdy ani nestvořili sami, jen 
našprtali. Letos ale bylo vše jinak. 
„Odříkání naučeného textu, to 
není konverzace. Proto jsme soutěž 
pojali jinak. Témata jsme sice také 
rozeslali, ale jejich zpracování 
nehrálo tak velkou roli. Důležité 
naopak bylo, jak žáci o samotné 
přípravě tématu volně vyprávěli. 
Jak vedli dialog s porotci,“ vysvětlil 
novinku angličtinář ZŠ ČSA René 
Wodecki, který měl letošní ročník 
na starost.

Poměrně zajímavé bylo, jak se 
nové pojetí odrazilo ve výsledcích, 
přesněji v genderové skladbě vítě-
zů. Zatímco v minulých ročnících 
vítězily často dívky, které od nepa-
měti tíhnou ke klasickému učení, 
tentokrát excelovali chlapci. Ti na 
šprtání moc nejsou a vědomosti 

získávají spíše přirozenou cestou, 
ze života. Patrné to bylo hlavně 
v angličtinářské sekci. „Chlapci na-
příklad používali slovíčka, a zdů-
razňuji, že správná slovíčka, která 

nemohli slyšet během výuky. Pochy- 
tili je při sledování zahraničních 
filmů v originále, z počítačových 
her, z internetu,“ komentoval zají-
mavý vývoj Wodecki. Dodal, že 

Benešova škola boduje ve všech soutěžích
Jako každé ráno mířím do školy. Míjím tiché, potemnělé obchody 
na hlavní třídě, zastavuji se v místní pekárně a trpělivě vyčkávám 
v řadě. Přede mnou stojí dvě maminky a řeší zápisy do prvních tříd. 
Téma, které v poslední době hýbe každou školou. Tu naši nevyjímaje.

Hovor byl k nepřeslechnutí, a tak se zájmem 
vyslechnu jejich dialog. Maminky probírají 
prostupně všechny bohumínské základní školy. 
Často jsem přemýšlela, v čem bychom se jako 
škola mohli zlepšit, co dělat jinak, a proto jsem 
názor rodičů vítala. Zjistila jsem ovšem, že ně-
kteří se snaží zařadit Benešovku mezi »obyčej-
né« školy, které zajistí dětem jen běžnou výu-
ku, bez zaměření, bez práce s talenty. Ale proč? 
Jak lidem dokázat, že se u nás snažíme dětem 
předávat ucelené informace v souvislostech, že 
dokážeme využívat a pracovat s moderními 
technologiemi a nezapomínat na individuální 
potřeby každého dítěte? S hlavou plnou myšle-
nek a otázek opouštím pekárnu. Jak takové 

domněnky lidem vyvrátit? Jednoduše – po-
chlubit se výsledky naší práce.  

Do nového roku jsme totiž vkročili velice 
úspěšně, žáci sklízí úspěchy v jazykových i spor-
tovních soutěžích. Ve čtvrtek 4. února proběhlo 
v tělocvičně ZŠ ČSA městské kolo ve skoku vy-
sokém. V každé ze čtyř kategorií byli naši žáci 
mezi nejlepšími. Vrchol soutěže ale předvedla 
naše žákyně 8. A Kateřina Kajzarová. Zvedla 
laťku tak vysoko, že na ni žádná soupeřka nesta-
čila. Podařilo se jí vytvořit nový bohumínský 
rekord 147 centimetrů a stala se absolutní ví-
tězkou soutěže. Celkem získali žáci Benešovy 
školy v této soutěži polovinu všech medailí. Do-
kázali, že k úspěchu není nejdůležitější nejmo-

dernější sportovní zázemí, kterými se pyšní jiné 
školy, ale zápal pedagogů a především žáků.

Další vynikající úspěch jsme zaznamenali 8. úno-
ra. Simona Strzondalová z 9. A se zúčastnila okres- 
ního kola olympiády v českém jazyce a v konkurenci 
osmdesáti soutěžících obsadila 7. až 10. místo.

A v neposlední řadě naši žáci excelují i v jazy-
kových soutěžích. Ve středu 10. února proběhlo 
městské kolo konverzační soutěže, v němž Be-
nešovka získala absolutní prvenství. Její žáci 
obsadili přední místa nejen v jazyce anglickém, 
ale také v jazyce ruském a německém.

Děkuji a gratuluji všem našim žákům za 
skvělé výkony, vzornou reprezentaci a zviditel-
nění školy. Tyto výsledky nejsou ojedinělé a ve 
všech se odráží také kvalitní práce kantorů. 
Úspěchy jasně dokazují, že ve sportovních 
i vědomostních soutěžích konkurujeme všem 
velkým bohumínským školám!

Barbora BOLCAROVIČOVÁ, ředitelka ZŠ Beneše

Mladé angličtináře »učí« internet

 Soutěžící letos nemuseli bifl ovat připravené referáty. Porota hodnotila to, jak s ní umí školáci konverzovat.  Foto: Pavel Čempěl

právě »otevřený svět« různých 
médií má na jazykové schopnosti 
školáků velký vliv. 

Letošní inovovaný systém sou-
těže se bezesporu osvědčil. Jakou 
formu bude mít příští rok, to už 
záleží na organizátorech dalšího 
ročníku.  (tch)

Výsledky soutěže
NĚMČINA

1. Tereza Mikulajová (Benešova), 2. Simona Strzondalová (Benešova), 
3. Jiří Lenort (Skřečoň)
RUŠTINA

1. Tomáš Biječek (Skřečoň), 2. Kateřina Kochová (Benešova), 3. Klára 
Nesrstová (Benešova)
ANGLIČTINA, I. kategorie (5. třída)
1. Jan Sikora (Skřečoň), 2. Michaela Kováčiková (Skřečoň), 3. Kateřina 
Gabčová (Bezručova)
ANGLIČTINA, II. kategorie (6. a 7. třída)
1. Dominik Neuwirth (ČSA), 2. Jakub Vojtíšek (Masarykova), 3. Adéla 
Schmidtová (Benešova)
ANGLIČTINA, III. kategorie (8. a 9. třída) 
1. Marek Štrbačka (ČSA), 2. Daniel Tran (Benešova), 3. Vladan Tóth (ČSA)
CELKOVÉ POŘADÍ ŠKOL

1. Benešova, 2. Skřečoň, 3. ČSA, 4. Masarykova, 5. Bezručova 
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Léta jste úspěšně řídil 

Finanční úřad v Bohumíně 

a nyní pracujete jako auditor 

a ombudsman v ostravské 

Městské nemocnici a také jste 

za Hnutí NEZÁVISLÍ členem 

fi nančního výboru zastupitel-

stva města.  Zrovna v Bohumí-

ně se poslední dobou událo 

hned několik nejen fi nančních 

kauz. Je taková četnost 

pochybení podle Vás běžná?

Kdo dnes bude tvrdit, že se nic ne-
děje, že jde jen o individuální selhání 
jednotlivců, pak asi neříká úplnou 
pravdu, toto již nemůže být jen náhoda. 
Tady se jedná o více, o manažerskou 
(ne)schopnost odpovědných osob, ať 
již jde o ředitele společnosti, školy, 
neziskové organizace, vedoucího od-
boru na radnici nebo člena předsta-
venstva, resp. dozorčí rady. Stejně tak 
jde o nefunkčnost a neúčinnost inter-
ního kontrolního systému. Pozastavit 
těmto lidem vyplácení odměn či do-
časně krátit plat se nedá považovat 
za účinné opatření k vyvození osobní 
odpovědnosti, pokud tito dále působí 
na svých místech.  Znám pár detailů 
jednotlivých kauz a nemohu souhla-
sit s tím, že tito lidé jako dobře placeni 
manažeři svou práci odvádějí dobře.       

Konkrétně se jednalo 

o fi nanční kauzy a také 

nedávno i o jednu kauzu, kde 

spíše selhal kontrolní systém. 

Dokázal byste odhadnout 

nebo poradit, jak se do 

budoucna podobným 

problémům vyhnout? 

Tyto problémy bych rozdělil na ty, 
co nás stojí „jen“ společné veřejné 
peníze a na ty, co nás mohou stát do-

konce i zdraví nebo život našich ob-
čanů. Ve všech těchto případech jde 
samozřejmě a nepochybně i o osobní 
selhání. Velmi závažné se však jeví to, 
když se tato pochybení opakují. 
Vzpomeňme známé fi nanční zprone-
věry v BM servisu, na bohumínské 
radnici, na základní škole ČSA nebo 
také v Centru sociálních služeb. Přidá-
me-li k tomu z nedávné doby i závažné 
porušení pracovní kázně dvou lékařů 
v Bohumínské městské nemocnici, 
tak pak již není možné dle mého ná-
zoru dokola jen hovořit o selhání jed-
notlivců, ale o prosté neexistenci 
nebo nefunkčnosti jakéhokoliv kont-
rolního systému. A v případě poslední 
kauzy je potřeba si dále uvědomit, že 
role lékaře v nemocnici není jen běž-
nou ekonomickou živností, kdy se 

zpronevěří „jen“ veřejné peníze. Jed-
ním z řešení je – zefektivnit kontrolní 
mechanismy a do odpovědných 
funkcí vybírat nejen „spřátelené“, ale 
hlavně kvalitní lidi. 

O jakém systému je tady řeč, 

případně v čem vidíte největší 

problém?

To, co se za poslední dobu v Bohu-
míně stalo, musíme vnímat velice 
vážně. Již nemůže být pochyb, že 
jedná jen o ojedinělá selhání osob. 
Těchto případů je už více než dost a 
proto i nadále sdílím odůvodněné 
obavy o účinnosti jakýchkoliv kont-
rolních mechanismů v rámci hospo-
daření s veřejnými prostředky, včetně 
důsledného hospodaření městských 
společností a organizací. Problémová 

rizika vnímám především v dlouho-
době uzavřeném a provázaném sys-
tému správy věcí veřejných v našem 
městě a jeho organizací na princi-
pech klientelismu, představujících 
léty osvědčené politické, přátelské, 
a mnohdy i vzájemné rodinné vazby 
vedoucích pracovníků této správy, 
což podle mého názoru značně ovliv-
ňuje a ztěžuje úlohu a funkci jakého-
koliv interního kontrolního systému, 
byť by byl nastaven sebelépe. A to 
i přesto, že město není řízeno jako 
fi rma, jako „Bohumín s.r.o.“ a možná 
právě bohužel. Zatím mě o opaku 
nikdo nepřesvědčil.

Děkuji za rozhovor

Martin Schubert, Hnutí NEZÁVISLÍ, 
člen zastupitelstva

Selhává v Bohumíně jen lidský faktor nebo systém? 
Je toto vůbec normální? Rozhovor s Ing. Václavem Polokem, odborníkem nejen 

na fi nance, ale dnes již také na kontrolu a fi nanční audit.
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Pot a dřina, ale výsledek je znát 
na fyzičce i postavě. Šest desítek žen 
a dívek si 20. února nenechalo ujít 
»Sportovní dopoledne«. Ve Sportcentru 
v Nerudově ulici jej pořádal Aerobic 
club Bohumín (ACB).

Předcvičování ve čtyřech sálech se zhostilo 
devět lektorů. Na zájemkyně pak čekalo jede-
náct disciplín, mimo jiné latino dance, bosu, 
jóga, velké míče, pilates, step aerobik, port de 
bras a další. 

Výtěžek jubilejního desátého ročníku akce 
půjde na charitativní účely. Organizátoři jej 
věnují Nadaci Dobrý anděl. Ta pomáhá rodi-
nám s dětmi, v nichž někdo trpí závažným 
dlouhodobým onemocněním, důsledkem 
čehož se rodina dostala do fi nanční tísně.

ACB organizuje ve stejných prostorách 
5. března od 9 do 12.30 hodin také »Jogový & 
pilates festival«. Na programu je šest forem 
jógy a cvičit se bude ve třech sálech najednou. 
Vstupenky v ceně od 60 do 200 korun jsou 
v prodeji ve Sportcentru. 

Další informace na  608 333 771 nebo 
www.aerobikbohumin.net.  (erh) Sportovní dopoledne přilákalo do Sportcentra bezmála šedesát cvičenek. Foto: Pavel Čempěl

Maraton cvičení s jedenácti disciplínami
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Viktorka boduje na soutěžích
a taky je pořádá

Loňská čísla slavila úspěch, soubor piluje další
Soubor Radost & Impuls působí 
na taneční scéně už 34 let. Stále 
je v nejlepší formě a sbírá vavříny. 
Na sklonku uplynulého roku doplnil 
bohatou kolekci cenných kovů o další 
úspěchy na mezinárodní scéně.

Poslední týden v listopadu tradičně patří 
vrcholu sezony, IDO World Show dance Cham-
pionships 2015. Na mistrovství světa v německé 
Riese tentokrát dosáhly obrovského úspěchu 
nejmladší děti bohumínského souboru. Cho-
reografi e »Love story v zelenině Bonduelle« 
získala v konkurenci třiceti skupin třetí místo. 
Bronzové medaile přivezla skupina ve složení 
Václav Zembinský, Radka Sláničková, Lucie 
Bezecná, Natálie Vorková, Pavlína Suchánková, 
Tereza Vilčková a Veronika Halková.

„Do fi nále se v Německu probojovala i druhá 
naše formace »Hej, dospělí, nechceme číst vaše 
zprávy«, která získala páté místo. Stejnou příčku 
obsadilo duo Natálie Bezecná a Pavla Galočová. 
O stupínek níže skončila malá skupina juniorů 
»Duch Edith Piaf«,“ shrnula úspěchy vedoucí 
souboru a choreografk a Krčová Lenka.

Další prestižní akcí byl prosincový Mikołajki 
World Dance Week 2015. Na mistrovství světa 
v modern a jazz dance v Polsku vybojovaly 
8. místo ve finále Natálie Bezecná a Radka 
Sláničková.

Hned na počátku tohoto roku se Radost & 
Impuls pustil do nácviku nového repertoáru. 
První diváci se jím mohou pokochat na trojici 
domácích vystoupení. První se koná v sobotu 
12. března v 17 hodin, další dvě v neděli 13. 

března ve 14 a 18 hodin. Koncert nese název 
»Taková (NE) normální rodinka«. Tančit bude 
120 dětí od čtyř do dvaceti let. Choreografi e 
připravily Lenka Krčová, Kamila Gonsiorová, 
Barbora Guzdková, Barbora Poremská, Vladěna 
Liberdová a Michaela Rajnošková. Vstupenky 

budou v prodeji od 1. března v kanceláři sou-
boru v přízemí kina.

Po bohumínském koncertě se už naplno 
rozjede soutěžní sezona. Ta vyvrcholí mistrov-
stvím republiky show, modern a jazz dance na 
konci května v Praze.  (erh)

Na mistrovství světa v německé Riese dosáhly v konkurenci třiceti skupin obrovského úspěchu nejmladší děti 
souboru. Přivezly bronzové medaile za choreografi i »Love story v zelenině Bonduelle«. Foto: Radost & Impuls

Na Mistrovství České republiky juniorů a masters v ben-
chpressu obsadila Kateřina Skudříková druhé místo. 

Foto: powerlifting.ronnie.cz

Bohumínští siláci se v dohledné době připravují 
nejen na další česká či evropská klání, ale sami je 
také organizují. V sobotu 2. dubna oddíl pořádá 15. 
ročník Bohumínského benchpessu. Uskuteční se od 
11 hodin v tělocvičně TJ Viktorie Bohumín.  (red)

Siloví trojbojaři Viktorie Bohumín jsou 
v plné přípravě na nejprestižnější českou 
soutěž. Republikové mistrovství mužů 
a žen v dresech se uskuteční 27. února. 
Mezitím se bohumínští sportovci zúčastnili 
dvou soutěží, a to mistrovství Česka 
juniorů a masters v silovém trojboji 
a v samostatném benchpressu,

V Praze se 24. ledna konal 24. ročník republiko-
vého mistrovství juniorů a masters v silovém troj-
boji. V ženské kategorii nad 63 kilogramů zvítězila 
reprezentantka Viktorie Bohumín Pavlína Bazalová. 
Přestože je mezi juniorkami teprve první rok, doká-
zala porazit dvě soupeřky. Ve celkovém hodnocení 
žen napříč kategoriemi navíc obsadila krásné druhé 
místo.

Kategorii 40 až 50 let do 83 kilogramů vyhrál další 
zástupce bohumínské Viktorie Martin Turek. 
Celkově napříč kategoriemi skončil ze sedmnácti 
účastníků čtvrtý. Kolekci cenných kovů pak doplnil 
Marek Banas. V kategorii 40 až 50 let do 105 kilo-
gramů získal stříbrnou medaili.

Další prestižní klání se uskutečnilo 6. února 
v Jihlavě. Na Mistrovství České republiky juniorů 
a masters v benchpressu obsadila Kateřina Skudří-
ková ze tří juniorek 2. místo díky osobnímu rekordu 
87,5 kila. Martin Turek kategorii do 93 kilogramů 
vyhrál výkonem 207,5 kila. Marek Banas obsadil 
mezi závodníky do 105 kilogramů čtvrté místo, 
když vzepřel 160 kilo.

Hlasující rozhodnou
o názvu farmičky

Anketa na pojmenování zvířecí 

minifarmy v Hobbyparku jde do 

fi nále. Vítězný název vyberou lidé 

hlasováním, které na webu www.

bohumin.cz probíhá do 7. března.

Městská společnost Bospor vy-
psala na podzim soutěž na pojme-
nování nového areálu. Dorazilo do 
ní na devadesát návrhů. Přestože 
měli autoři volnou ruku a jediným 
»zakázaným« slovem byla zkratka 
ZOO, originalitou příliš nehýřili. 
Řada návrhů je variací na sousední 
lanovou atrakci Mauglího stezku, 
další autoři zakomponovali do názvu 
pojmenování celého Hobbyparku.

Do fi nále Bospor vybral deset ná-
vrhů a o vítězi rozhodne veřejnost 
hlasováním. Autor vítězného návr-
hu získá permanentku v hodnotě 
jednoho tisíce korun do kteréhoko-
li zařízení společnosti. V případě, že 
vyhraje název, který vymyslelo dítě 
do deseti let, dostane navíc zdarma 
na celý měsíc krmivo pro zvířata. 
Slavnostní otevření nového zvířecí-
ho koutku se plánuje na Den dětí 
1. června.   (luk, tch)

VÝBĚR K HLASOVÁNÍ: 

Fa r m a p a r k ;  Fa r m a k o u t e k ; 
Hobbyfarmička; Hobbysalaš; Mau-
glínka; Mauglího ranč; Mauglího 
mazlíčci; Mauglího zahrada; Na 
venkově v Bohumíně; Zvířátkov.
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VZPOMÍNKY

Kdo v srdci žije, neumírá...

21. února jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí 
mého manžela, tatínka, 

pana Jiřího HECZKA.


Vzpomíná manželka Evženie, 

syn a dcery s rodinami.

Maminko, kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

22. února jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí 
naší maminky, babičky, prababičky a tety, 

paní Jindřišky KOLESÁROVÉ 
z Bohumína.


S láskou a úctou vzpomínají 

rodiny Šalagova a Kolesárova.

Život je těžký boj a na jeho konci každý prohrává, 

ale maminky by měly zůstat nesmrtelné!

Nejsmutnějším dnem pro mne vždy zůstane 
29. únor, kdy uplyne 16 let od chvíle, 

kdy nás navždy opustila

paní Alena RYCHTARZOVÁ 
z Pudlova.

Zároveň jsme 5. února vzpomněli 
její nedožité 80. narozeniny.

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene dcera Jana.

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

3. února uplynulo 20 let od chvíle, 
kdy nás opustila milovaná maminka a sestra,

paní Alice STERNADLOVÁ.


Kdo jste ji znali, vzpomeňte.

S láskou dcera Petra, sestry Jarmila a Marie.

Milovali jsme tě a navždy tě budeme milovat. 

V slzách, bolesti i trápení, osud nás nečekaně rozdělil 

a my jsme ti nestačili říct, že život s tebou byl krásný.

9. března si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

našeho milovaného syna, 
bratra, vnuka, synovce a kamaráda 

Jaroslava KUZMY.


S láskou a úctou vzpomínají maminka, sestra, dědeček, teta, 

kamarádi a spolužáci.

Děkujeme vedení Masarykovy školy, učitelům a spolužákům 
za podporu a krásné rozloučení. 

Také děkujeme paní Balarinové za velkou pomoc 
při organizaci posledního rozloučení.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

14. března by se dožila naše milovaná maminka, 
paní Marie KARKOŠKOVÁ,

90 let

a náš milovaný tatínek, 
pan Bronislav KARKOŠKA,

20. září taktéž 90 let.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
děti Trudka, Eva, Stanislav a Helena s rodinami.

4. března oslaví krásné životní jubileum 
70 let naše úžasná maminka, 

skvělá tchyně a nejhodnější babička, 

paní Dagmar KOČÍ
ze Skřečoně.

Do dalších let všechno nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti přejí syn Jan, 

snacha Lucie a vnučka Markétka.

4. března oslaví krásné životní jubileum

paní Dagmar KOČÍ
ze Skřečoně.


Hodně zdraví, štěstí, osobní pohody 
a životního elánu do dalších let přejí 

syn Radim, snacha Šárka 
a vnuci Rosťa a Marek.

BLAHOPŘÁNÍ

Žena přišla 
o speciální brýle

Zoufalá seniorka z Bohumína se 
ocitla bez potřebných speciálně 
upravených dioptrických brýlí. Zmi-
zely 9. února odpoledne z poličky 
v dámských sprchách aquacentra.

„Pevně doufám, že brýle někdo při-
bral omylem. Proto dotyčnou či dotyč-
ného žádám, aby je vrátil. Pokud je 
vzal nepoctivý člověk, prosím vraťte 
alespoň skla, která jsou speciálně 

upravená a drahá,“ prosí Drahomíra 
Jasná z Nového Bohumína. Skla ob-
sahují speciální vrstvy, které tlumí 
světlo. Žena kvůli zelenému zákalu 
bez brýlí špatně vidí a pohybuje se 
jen s obtížemi.

Důchodkyně věří, že se v člověku, 
který si brýle přivlastnil, hne svědomí. 
„Hlavně ať nepoškozuje dioptrická skla. 
Jsou upravená a pro jiného člověka 
naprosto nepoužitelná. Obroučky ože-
lím, ty si může dotyčný nechat. Za na-
vrácení skel ale budu velmi vděčná,“ 
vzkazuje paní Jasná. 

Brýle či jen skla je možná zanechat 
ve vestibulu aquacentra nebo předat 
obsluze tamní pokladny.  (luk)

STALO SE

Hudební vystoupení Black bandu
Hvězdy Šlágru TV zahrají v Dětmarovicích. Vystoupení slovenské skupiny 

Black band se uskuteční 15. května v 15 hodin v tamním Dělnickém domě. 
Vstupné je 200 korun. Předprodej už nyní probíhá na čísle  777 998 912.
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Petr Nevyjel
zpracování mezd

účetnictví
daňová evidence

elektronická podání

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P.O.Box 61

735 81 Bohumín

Telefon:  596 014 417

Mobil:  603 478 991

E-mail:  penekonom@seznam.cz

Web:  petr.nevyjel.sweb.cz

www.pilatesruzena.cz
 731 134 525

ZŠ Čs. armády
PILATES

K  
 

 19.00 
.

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

INZERCE

REALITY

 ● Prodáme družstevní byt 2+1 
v centru Bohumína ve Štefániko-
vě ul. Cena 680 000 Kč (lze jed-
nat),  731 663 280, e-mail: 
jana_suderova@post.cz.

NABÍDKA PRÁCE

 ● Nabízíme práci detektiva a ob-
sluhy kamerového systému v ob-
chodním domě. Nadstandardní 
platové podmínky, bonusy, jistota 
stabilního zaměstnání, pozitivní 
přístup, motivovaný kolektiv. Po-
kud vás nabídka zaujala, pro bliž-
ší informace nás, prosím, kontak-
tujte. Nástup možný ihned.  
775 872 792, e-mail: dave@dave-
security.cz, www.davesecurity.cz.

 ● Práce z domova, přivýdělek/
výdělek s bylinkami. Jsme ryze 
česká firma OKG bez zahranič-
ních investic, 15 let zkušeností 
ověřených praxí – práce v oblasti 
prevence a podpory zdraví. Práce 
z domova, PC a internet nutností 
– fi remní a týmová podpora, za-
školení zdarma je samozřejmostí. 
Vracíme lidem zdraví a důstoj-
nost. Kontakt: Mgr. Tamara Tluš-
tíková, nezávislý poradce zdraví, 
vedoucí konzultant OKG 03-011 
982. Více info na e-mail: tama-

ratlustikova@seznam.cz, tel. 605 
513 496, v e-mailu uveďte své 
jméno a příjmení, bydliště, věk 
a kontakt (mobil). Web: www.
okg-fi t.cz/tamara.

RŮZNÉ

 ● Koupím známky s motivem 
Bohumína vydané v roce 2014. 
Cenu akceptuji.  776 075 923.

 ● Soutěžte s Drogerií Rychvald. 
Drogerie Rychvald vám přináší 
jedinečnou možnost vyhrát každý 
měsíc nákup zdarma v hodnotě 
500 Kč. Jak na to? Nakupte u nás 
min. za 300 Kč, na účtenku napište 
své jméno a telefonní číslo, a pak 
už jen doufejte, že budete vyloso-
váni. Drogerie Rychvald, Nám. 
Míru 1536, Rychvald 735 32.

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

SLUŽBY

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

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

 ● Poskytnu péči o seniory v jejich 
domácnostech. Denně a bez časo-
vého omezení.  777 147 587.

Manželství není jen cárem papíru
V celé zemi probíhal od 8. do 14. února Národní týden manželství (NTM). Jeho letošní 
ročník nesl motto »Manželství je více než kus papíru«.

Snad proto, že je mezi lidmi 
stále běžnější tvrdit, že oddací list 
už nikdo ke skutečné lásce nepo-
třebuje, se iniciativa NTM poku-
sí ukázat, že vztah v manželství je 
mnohem víc. A že pokud je list 
jen cárem papíru, je to podivu-
hodně důležitý papír. Během 
NTM opět v celé České republice 
proběhly desítky akcí, na nichž si 
mohly páry připomenout, co pro 
ně manželství a hlavně jejich 
protějšky znamenají.

Jedna taková akce se uskutečnila 
9. února i v Bohumíně. Přednáš-
ku na téma »Recept na úspěšné 
manželství aneb Jak nakupovat 
v obchodě s porcelánem« připra-
vilo v Salonu Maryška místní 

Komunitní centrum Pro bohatší 
život. Během přednášky mimo 
jiné zaznělo, že láska není jen 
otázka citů, ale také rozumu, 
který říká, že bychom měli milo-
vat druhého jako sebe. A takový 
druh lásky je pak schopen vydržet 
po celý život, pokud se o něj v prů-
běhu vztahu poctivě snažíme.

Národní týden manželství vznikl 
v roce 1996 ve Velké Británii, v ro- 
ce 2007 se poprvé konal v Česku 
a v současné době se připravuje ve 
více než dvaceti dalších zemích 
světa. Cílem akce je posílit vztahy 
v manželství a zvýraznit potřebu 
zabývat se otázkou vztahových do-
vedností jako předpokladů dobrého 
manželství. Také se snaží motivo-
vat laickou a odbornou veřejnost, 
média i veřejně známé osobnosti, 
aby alespoň jednou za rok podpo-
řili důležitost manželství. 

Ivo ŠTĚRBA, Komunitní centrum 
Pro bohatší život

Přednáška Recept na úspěšné manželství aneb Jak nakupovat 
v obchodě s porcelánem v Salonu Maryška. Foto: Ivo Štěrba
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Na zkušenou v rolích personalistů
Přitáhnout žáky k technickým oborům 
a zprostředkovat jim co nejvíce 
informací o předních bohumínských 
zaměstnavatelích. To je cílem společ-
ného projektu základní školy ČSA 
a světového výrobce železničních 
dvojkolí Bonatrans Group.

„Rozhodli jsme se investovat do tohoto pilot-
ního projektu, protože je to konkrétně zacílená 
a dobře připravená aktivita. Jsem ráda, že jsme 
se dohodli se školou na spolupráci,“ uvedla 
Marie Mitzová, personální ředitelka Bonatrans 
Group. Projekt Game4Bonatrans se snaží zá-
bavnou formou zatraktivnit pohled žáků na 
technické profese a práci ve strojírenském 
sektoru. „Zájemci získají zážitkovou formou 
informace o klíčových profesích ve velké fi rmě, 
která dodává výrobky do celého světa. Budeme 
také rádi, pokud některé děti pomůžeme nasmě-
rovat na tuto profesní dráhu,“ dodala Mitzová.

Patnáctičlenný tým žáků vytvoří pod vede-
ním poradenské společnosti AHRA – Human 
Resource Agency »personální agenturu«. Spo-
lečně se podívají pod pokličku společnosti 
Bonatrans a detailně prozkoumají čtyři klíčové 
profese. Ty pak vlastní atraktivní formou 
představí svým spolužákům a budou z jejich 
řad vybírat nejvhodnější kandidáty, kteří mají 
pro tyto profese předpoklady. Po celou dobu 
projektu bude tým vést a podporovat zástupce 

agentury AHRA. Členové týmu mají jedineč-
nou možnost, jak se hrou učit rozvíjet poten-
ciál svůj i ostatních, jak si stanovit cíle a hle-
dat cesty k jejich naplnění.Game4 Bonatrans 

potrvá celé druhé pololetí školního roku. 
Vzhledem k náročnosti a délce je projekt 
určen žákům osmých tříd. Snad některým 
usnadní nelehké rozhodování, kam na střední 
školu.

Zuzana STERNADLOVÁ, ZŠ ČSA

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA – SPINÁLNÍ 
JÓGA. V pondělí a středu od 19 hodin, 
vhodné i pro začátečníky.  731 905 040.

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

 ● BALÓNY ve čtvrtek v 17.45 hodin, 
STEP AEROBIK (začátečníci) v pondělí 
a středu v 18 hodin, KRUHOVÝ TRÉNING  
v pondělí od 19, ve středu a v pátek od 
18 hodin, BOSU (začátečníci) ve čtvrtek 
v 17 hodin, HARD CORE v pondělí v 17 
hodin, TABATA v úterý v 17 hodin. Sport-
centrum Bohumín, www.sportcentrum-
-bohumin.cz, rezervace  724 556 557. 

 ● JÓGA. Každé úterý v 18 hodin, 
Pod Zeleným dubem. Info poradce@
wellness-guru.cz,  732 903 553.

CVIČENÍ

Zahájení projektu Game4Industry aneb »Proč chtít pracovat v průmyslových podnicích Moravskoslezského 
kraje?« se konalo 2. února v Dolní oblasti Vítkovic. Kromě Bonatransu se projektu účastní kopřivnická 
automobilka Tatra Trucks a nošovický výrobce autosoučástek pro Hyundai, fi rma Mobis Automotive Czech.

Foto: Game4Industry

Alma mater pomáhá postiženým
Bohumínské sdružení Alma mater už několik let působí v široké škále 

činností. Loni v listopadu uspořádalo módní přehlídku s názvem Fashion 

Face Bohumín, která přilákala mnoho nejen módních nadšenců. 

Právě díky výtěžku z této přehlídky sdružení pomohlo Slezské diakonii ve 
Starém Bohumíně. Jde o zařízení pro děti s postižením už od tří let s mateřskou, 
základní a střední školou a také s denním stacionářem. K 25. výročí působení 
této sociální služby Alma mater věnovala dvě solné lampy a také taktilně–
haptickou deku. Tato speciální deka je pomůckou při taktilně–haptické stimu-
laci pro pacienty se smyslovým, tělesným a mentálním postižením. Předměty 
určené k této stimulaci vyvolávají u pacientů pocity jistoty, jelikož jsou vyrobe-
ny z pro ně známých materiálů. Stimulují paměťovou stopu a také dokáží akti-
vizovat ruce k činnosti a rozvíjet motoriku.

Členky z Alma mater v zastoupení Martiny Bielanové a předsedkyně sdružení 
Dagmar Knýblové prostory Slezské diakonie provedla ředitelka Zuzana 
Galuszková. Členky se seznámily s personálem i žáky, kteří se také účastnili pře-
dání potřebných předmětů v relaxační místnosti.

Text a foto: Nikola LIBERDOVÁ
Dagmar Knýblová a Martina Bielanová z Alma mater předávají pomůcky 
ředitelce bohumínské školy Slezské diakonie Zuzaně Galuszkové. 

Co nabízí bohumínská střední škola?
Střední škola se představuje dětem i rodičům v novém kabátě. Nové 
učebny, společné prostory a zajímavé obory. Pro příští školní rok nabízí 
maturitní obory i řemeslné s výučním listem. Absolventi získávají už 
v průběhu studia cenné praktické zkušenosti a navazují pracovní vztahy 
s místními fi rmami.  

Tradiční jsou maturitní obory »provoz a eko-
nomika dopravy« a »sociální činnost«. Nabízí 
absolventům rozsáhlou jazykovou vybavenost, 
která pak otevírá dveře i pro práci v zahraničních 
fi rmách, ale hlavně profesní připravenost pro bu-
doucí povolání. 

Tříleté obory jsou určeny technicky zdatným 
i kreativním dětem. Obor »mechanik opravář mo-
torových vozidel« umožní žákům získat řidičské 
oprávnění typu B a C. »Obráběč kovů« či »strojní 
mechanik« už nejsou pouze mužskou záležitostí, 
v posledních letech najdeme mezi učni i dívky. 

Absolventi oboru »elektrikář« se naučí krotit elek-
třinu a zvládnou připojovat, opravovat a udržovat 
přístroje v domácnosti. Milovníky gastronomie 
osloví obor »kuchař–číšník« a těm nejšikovnějším 
nabídne i účast na mezinárodních výstavách, rau-
tech, soutěžích a kurzech. Řemeslo kadeřnické si 
osvojí dítka, která jsou kreativní a otevřená novým 
experimentům. »Provozní služby« jsou dvouletým 
učebním oborem s výučním listem, se kterým se 
žáci uplatní třeba ve zdravotnických, sociálních 
nebo ubytovacích zařízeních.

Pavla BLAŽKOVÁ
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KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 1.3. v 16 hodin ROBINSON 
CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁ-
TEK. Animovaný francouzský 
film pro děti s dabingem. Sál 
kina, 100 Kč.

 ● 6.3. v 10 hodin ROSA & DARA 
A JEJICH VELKÁ DOBRODRUŽ-
STVÍ. Animovaný český fi lm pro 
děti. Sál kina, 20 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.

 ● 25.2. a 26.2. v 19 hodin BO-
HOVÉ EGYPTA. Film USA (Dob-
rodružný / Fantasy), 2016, da-
bing, přístupný od 15 let, 127 
minut, 25.2. ve 3D za 150 Kč, 
26.2. ve 2D za 110 Kč.

 ● 26.2. v 16 hodin a 28.2. v 10 
hodin ŘACHANDA. Film Česko 
(Pohádka), 2016, přístupný, 104 
minut, 120 Kč.

 ● 27.2. v 19 hodin RODINNÝ 
FILM. Film Česko (Drama), 2015, 
přístupný od 12 let, 95 minut, 
110 Kč.

 ● 28.2. v 19 hodin MRZOUT. 
Film Finsko (Komedie), 2014, ti-
tulky, přístupný od 15 let, 113 
minut, 90 Kč.

 ● 29.2. v 10 hodin SPONGEBOB 
VE FILMU: HOUBA NA SUCHU. 

Animovaný fi lm USA (Rodinný), 
2015, dabing, přístupný, 84 mi-
nut, 30 Kč.

 ● 29.2. a 3.3. v 19 hodin DEAD-
POOL. Film USA (Komiks/Akční), 
2016, titulky, přístupný od 15 
let, 104 minut, 110 Kč.

 ● 2.3. v 16 hodin ŠKATULÁCI. 
Ručně animovaný fi lm USA (Ro-
dinný), 2014, dabing, přístupný, 
97 minut, 30 Kč.

 ● 2.3. v 19 hodin a 3.3. v 16 ho-
din CHŮVÁK. Film Německo 
(Komedie), 2015, dabing, pří-
stupný od 12 let, 110 minut, 120 
Kč.

 ● 4.3. v 16 hodin ŘACHANDA. 
Film Česko (Pohádka), 2016, pří-
stupný, 104 minut, 120 Kč, děti 
100 Kč.

 ● 4.3. a 5.3. v 19 hodin LÍDA 
BAAROVÁ. Film Česko (Životo-
pisný), 2016, přístupný od 12 
let, 110 minut, 110 Kč.

 ● 6.3. v 16 hodin AVE, CAESAR!. 
Film USA (Komedie), 2016, titul-
ky, přístupný od 12 let, 106 mi-
nut, 110 Kč.

 ● 6 . 3 .  a  7 . 3 .  v  1 9  h o d i n 
SUBURRA. Film Itálie, Francie 
(Krimi/Thriller), 2015, titulky, 
135 minut, 110 Kč

 ● 10.3. a 18.3. v 19 hodin RUDÝ 
KAPITÁN. Film Česko, Sloven-
sko, Polsko (krimi), 2016, pří-
stupný od 15 let, 120 Kč

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

Pokud není uvedeno jinak, 
probíhají akce v dětském od-
dělení knihovny Nový Bohu-
mín.

 ● 25.2. a 26.2. ve 13–17 hodin 
TÝDEN PLNÝ KVÍZŮ. Každý den 
bude nejlepší luštitel kvízů 
odměněn. 

 ● 26.2. ve 13 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení a výtvarná 
dílna při čaji nebo horké čoko-
ládě, knihovny Skřečoň a Starý 
Bohumín.

 ● 26.2. v 15 hodin DESKOVÉ 
A JINÉ HRY. Člověče, nezlob se, 
Twister, Tik Tak Bum a další.

 ● 29.2. až 4.3. v 9–12 a 13–17 
hodin (středa pouze dopoled-
ne) ŘEMESLNÉ JARNÍ PRÁZDNI-
NY. Výtvarné dílny, soutěže, hry. 
Témata: 29.2. kořenářka, 1.3. 
sochař, 2.3. loutkář, 3.3. tiskař, 
4.3. sklář.

 ● 7.3. až 11.3. (mimo středu) ve 
13–17 hodin VELIKONOČNÍ 
HOUSENKA. Výtvarná dílna.

 ● 14.3. až 18.3. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin PRŤOLATA 
VYRÁBÍ VELIKONOČNÍ ZAPI-
CHOVÁTKA. Výtvarná dílna pro 
předškoláky, malé školáky a děti 
z rodinných center. 

PŘEDNÁŠKA

 ● 25.2. v 17 hodin SYROVÁ 
STRAVA – CESTA KE ZDRAVÍ 
A VITALITĚ. Přednáška Vlaďky 
Šubertové s ochutnávkou raw 
výrobků. Přednášková místnost 
knihovny, 50 Kč.

 ● 29.2. v 10 hodin ZDRAVÝ 
ZOUBEK. Informační beseda 
s dentální hygienistkou. CMR 
Bobeš, Nerudova 1156. Vstup 
zdarma.

 ● 4.3. v 17 hodin EXPEDIČNÍ 
KAMERA. Přehlídka nejúspěš-
nějších cestovatelských a out-
doorových fi lmů uplynulé sezó-
ny. Přednášková místnost 
knihovny, 70 Kč.

OSTATNÍ AKCE

 ● 4.3. v 19 hodin MAŠKARNÍ PLES 
PRO DOSPĚLÉ. Ples v pohádko-
vém stylu, hraje kapela Petr Jiří-
ček Band, v restaurační části DJ. 
Pod Zeleným dubem, 170 Kč.

 ● 8.3. v 17 hodin MDŽ. Kulturní 
program a občerstvení. Pořádá 
Komunitní centrum pro bohatší 
život, Družstevní 767.

SPORT

 ● 28.2. v 10 hodin ABYZADNI-
CENEZMĚKLA. Seriál zimních 
cykloturistyckých výletů. Start z 
nám. T. G. Masaryka.

 ● 5.3. v 9–12.30 hodin JOGOVÝ 
§ PILATES FESTIVAL. Šest forem 
jógy ve třech sálech. Sportcent-
rum Bohumín, 60 až 200 Kč.

 ● 20.3. v 15 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – SK DĚTMAROVICE. 
Fotbal, krajský přebor, hřiště za 
parkem.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 28. a 29.2. od 8 hodin FRIS-
BEE TURNAJ. Finále 2. ligy.

 ● 6.3. a 20.3. v 9 hodin ŽÁKOV-
SKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ. 6.3. 
starší žáci, 20.3. mladší žáci.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786, 

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

všední dny:  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.
BRUSLENÍ O JARNÍCH 

PRÁZDNINÁCH

29.2. 13.30-15.00
1.3. 10.30–12.00 a 17.45–19.00
2.3. 13.30–15.00
3.3. 10.30–12.00 a 15.00–16.30
4.3.13.30–15.00
5.3. 15.00–16.30 a 17.00–18.30
6.3. 15.00–16.30

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 25.2. do 13.3.

Programy také na www.
mesto-bohumin.cz 

nebo www.k3bohumin.cz

ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ: Krátká radost, dlouhá lítost 
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Kreativní kadeřníci z Bohumína
Finále Mistrovství České republiky v účesové a kosmetické tvorbě - Koruna kreativity 
2016 se neobešlo bez účasti bohumínských učňů střední školy. Trojice kadeřníků se 
probojovala do fi nále největší republikové soutěže se zahraniční účastí.

Finále se uskutečnilo 21. ledna 
v Jesenici u Prahy a ze semifi ná-
lových kol do něj postoupilo cel-
kem osmdesát žáků jednatřiceti 

škol. Děvčata z Bohumína se 
umístila ve svých kategoriích 
v obrovské konkurenci na 5. a 8. 
místě. 

V kategorii pánský střih a sty-
ling se hodnotila jak náročnost 
střihu, tak technika a jeho prove-
dení, kreativita a celkový dojem. 
U dámské kategorie foukaná se 
kladl důraz na vlasové probarve-
ní a kontrast barev, originalitu 
pojetí, techniku zpracování 
vlasů a výsledný dojem. 

V pánské kategorii repre-
zentovala Střední školu Bohu-
mín žákyně druhého ročníku 
Adéla Parčiová, která se 
umístnila na pěkném osmém 
místě. Soutěžící třetího roč-
níku v téže kategorii 
Izmael Bartoš si připra-
vil i masku. V dámské 
kategorii foukaná obsa- 

dila Alena Rewendová z třetího 
ročníku se svojí modelkou krásné 
páté místo.

Pavla BLAŽKOVÁ 

Bohumíňáci ve fi nále Mistrovství České 
republiky v účesové a kosmetické tvorbě.

 Foto: Darina Timková

K vidění byla moderna, show, ale i čardáš
Na jevišti bohumínského kina 
se představili tanečníci, kteří ještě 
navštěvují školku, ale i jejich rodiče. 
V pátek 12. února nabídl divákům nový 
program pro nadcházející sezonu 
soubor Kates. Do jednotlivých čísel 
se zapojilo přes sto tanečníků.

Kates v minulosti pořádal velká bohumín-
ská vystoupení jen jednou za pětiletku, nyní 
už ale probíhají každoročně. Toto bylo páté 
v řadě. Na programu byly styly jazz, modern 
a show dance, sóla, dua, malé skupiny i for-
mace. Nejmladší tanečníci byli teprve čtyřletí, 
ti nejstarší, kteří tvoří skupinu Kates Family, 
už mají na krku pár křížků. Všechna čísla byla 
zcela nová a odbyla si svou veřejnou premiéru.

Na jevišti se představili také pozvaní hosté. 
„Tentokrát to byly romské děti z nízkoprahové-
ho zařízení z Ostravy, které zatančily čardáš 
v krojích,“ informovala vedoucí souboru Lýdie 

Balcárková. A na pódium vystoupala také 
Halina Arendášová, bývalá ředitelka bohu-
mínského domu dětí, pod jehož křídly taneč-
níci působí. Stala se »osobností Katesu«. 
Ocenění soubor uděluje lidem, kteří význam-
ně ovlivnili jeho působení. 

Celou taneční akci letos Katesáci věnovali 
sedmileté Marušce Kučerové z Ostravy, která 
bojuje s dětskou mozkovou obrnou. „Už pět 
let pro ni sbíráme plastová víčka z PET lahví. 
Ta se následně vykupují a výtěžek pokrývá 
rehabilitační léčbu v lázních. V nich byla 
Maruška díky naší pomoci už třikrát,“ sdělila 
Balcárková. Sama Maruška se vystoupení 
bohužel zúčastnit nemohla, dostala vysoké 
teploty, poděkovat tak Katesákům i divákům 
přišla její maminka.  (erh)

Kates uspořádal oficiální 5. velké bohumínské 
vystoupení.  Foto: Petr Piechowicz


