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Balcar s tím, že se 
Slezský rynek do 
Bohumína letos 
vrátí ještě deset-
krát. Jeden den 
v každém měsíci, 
vždy ve středu, 
bude patřit far-
mářům a jejich 
výrobkům. 

(yak, tch)

Návrat ke kořenům potravinářství. Po pochutinách, které 
byly v dobách našich babiček naprostým standardem, se 
dnes mohou gurmáni utlouct. A neváhají za nimi i cestovat. 
V Bohumíně od letoška naopak přicestují za zákazníky. 
Farmářské trhy se pod názvem »Slezský rynek« budou 
každý měsíc objevovat v centru města. První proběhl 
na náměstí T. G. Masaryka 15. února.

„Farmářské trhy si získávají stá-
le větší popularitu. Souvisí to se 
snahou lidí stravovat se kvalitněji. 
Proto vyhledávají potraviny, 
u nichž mají jistotu, že nejsou 
plné chemie, a v případě masa 
nepocházejí z velkochovů,“ nastínil 
ředitel K3 Karel Balcar. 

Potravinářství se během uply-
nulých tří dekád zásadně změnilo 
a velkovýrobci se zákazníkům 
podbízeli cenou na úkor kvality. 
Lidé už se ale přejedli »éček«, 
tedy potravin napěchovaných 

konzervanty, barvi-
vy a emulgátory, 
a vyhledávají po-
chutiny vyrobené 
podle původních 
receptur. Dosud 
si mohli Bohu-
míňáci zakoupit 
domácí produkty 
na velikonočních 
nebo vánočních 
jarmarcích. Nyní 
budou k mání 
k a ž dý  m ě s í c . 
„Zájemci museli 

za farmářskými 
výrobky cestovat během roku na-
příklad do Ostravy či jiných měst. 
Rozhodli jsme se proto, že regionál-
ní výrobce pozveme letos i k nám 
do Bohumína,“ dodal Balcar.

Slezský rynek si odbyl svou 
premiéru 15. února. Lidé mohli 
ochutnat a nakoupit potraviny 
a produkty regionálních výrobců 
včetně zabijačkových specialit. 
„Před závěrem akce proběhlo lo-
sování, v němž zákazníci mohli 
vyhrát zajímavé ceny, které věno-
vali sami prodejci,“ doplnil Karel 
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Foto: Pavel Čempěl

Slezský rynek v Bohumíně
15. března  12. dubna  10. května  14. června  12. července  9. srpna  
13. září  11. října  8. listopadu  20. prosince. 

Vždy od 9 do 16 hodin

Bohumín se připravuje na konec skládkování
Lepší třídění odpadu na sídlištích, zvýšení odvozu trávy a listí od domkařů 
a větší ochrana kapacity bohumínské skládky. To jsou hlavní body sedmiletého 
plánu odpadového hospodářství Bohumína, kterým se v únoru zabývali zdejší 
radní. Město se tak připravuje na situaci, kdy skončí svážení komunálního 
odpadu na skládku. To by mohlo znamenat zdražení plateb za odvoz odpadu.

Města do necelých deseti let čekají velké změny 
ve svozu odpadu. Představy Ministerstva životního 
prostředí jsou takové, že do roku 2024 skončí svoz 
komunálního odpadu na skládky. Místo toho se 
bude odpad recyklovat a spalovat. Zákon o odpa-
dech ukládá městům, aby vypracovala Plán odpa-
dového hospodářství. Bohumín ho už má, v únoru 
jej projednali městští radní. „Připravujeme se na 
přesun od skládkování k energetickému využití odpa-
dů. Podle našich informací by měly v regionu vznik-
nout velké třídicí linky a zařízení k energetickému 
využití odpadů. Dvě nebo tři by měly vyrůst v našem 

okolí, což by mělo být pro Bohumíňáky finančně 
výhodné. I tak ale musíme počítat s tím, že všichni 
budeme platit za svoz odpadu více,“ vysvětlil mís-
tostarosta Bohumína Lumír Macura. Zároveň dodal, 
že nové způsoby likvidace odpadu budou dražší 
než současné skládkování. 

Jedinou cestou, jak snížit náklady, tak bude tří-
dění. „V našem plánu navrhujeme opatření, kterými 
bychom mohli dosáhnout výrazných úspor. Musíme 

ještě více podpořit a zefektivnit třídění odpadu na 
plasty, sklo, papír a textil, a to hlavně na sídlištích,“ 
upozornil Macura. Město bude i nadále podporovat 
oddělování bioodpadu, pro který má vlastní kom-
postárnu. Zároveň motivuje domkaře, aby sami na 
svých zahradách kompostovali. Cílem je chránit 
kapacitu bohumínské skládky. 

Bohumín drží už čtvrtým rokem ceny za svoz 
komunálního odpadu na stejné úrovni. Letos navíc 
rozšířil a zjednodušil možnost odvozu bioodpadu 
pro majitele a obyvatele rodinných domků. „Do 
budoucna se nám s ohledem na připravované ukon-
čení skládkování pravděpodobně nepodaří tyto ceny 
udržet. Chceme ale, aby se zdražení dotklo našich 
obyvatel co nejméně. Potřebujeme proto jejich spolu-
práci a ochotu chovat se k životnímu prostředí zod-
povědně,“ uvedl Macura. 

(Dokončení na str. 2)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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(Dokončení ze str. 1)

Bohumíňáci jsou naštěstí zvyklí tří-
dit a v kraji jen stěží hledají konkurenci. 
V roce 2016 vytřídili 489 tun papíru, 
318 tun plastů a 279 tun skla. Už dva-
krát po sobě obsadil Bohumín za tří-
dění odpadu v krajské ekologické 
soutěži O keramickou popelnici druhé 
místo. V celém městě je 572 kontejne-
rů na 130 stálých stanovištích na tří-
dění odpadu a při každé rekonstrukci 
dvorů a sídlištních prostor počítají 
projektanti s místem na separaci. 

„Pokud se nám podaří objem se-
parovaného odpadu trvale zvyšovat 
a naopak snížit množství směsného 
odpadu, který končí na skládce, neměly 
by pro nás být ekonomické dopady 
spojené s ukončením skládkování tak 
dramatické,“ uzavřel Macura.

Jana KONČÍTKOVÁ

Bohumín 
se připravuje 
na konec 
skládkování

Volná místa 
na radnici

Tajemnice Městského úřadu 

v Bohumíně vyhlašuje výběrová 

řízení na místa referentů ma-

jetkového odboru a odboru 

rozvoje a investic.

Majetkový odbor: Pracovní 
poměr na dobu určitou do konce 
roku 2018. Náplní práce je zajišťo-
vání agendy výkupu a prodeje ne-
movitého majetku. Termín dodání 
přihlášek je do 28. února. 

Odbor rozvoje a investic: Pra-
covní poměr na dobu určitou (zá-
stup za mateřskou dovolenou). 
Náplní práce je příprava a realizace 
investičních akcí města a velkých 
oprav bytového fondu, provádění 
výběrových řízení na veřejné za-
kázky. Termín dodání přihlášek je 
do 30. března. 

Bližší informace k výběrovým 
řízením najdete na stránkách 
www.bohumin.cz, sekce Radnice, 
rubrika Nabídka práce nebo ve vý-
věskách. (red)

PRÁCE

Část penále lze při poctivém splácení prominout
I spořádaný nájemce městského bytu se může dostat do fi nančních problémů a opome-
nout tak platit nájemné nebo služby spojené s bydlením. Za dluh se považuje i zpětná 
nebo opožděná platba řádného nájemného. V případě neplacení nájemného vymáhá 
Bohumín pohledávky několika způsoby. 

Majetkový odbor radnice využívá k vymáhání 
dluhů terénního vymahače, který dlužné domácnos-
ti obchází. K výpovědím z nájmu nebo vymáhání 
pohledávek soudní cestou dochází většinou u ná-
jemníků, kteří své pohledávky neřeší, tedy nekomu-
nikují, nereagují na výzvy nebo upomínky. Tím 
ztrácí možnost využít nabíze-
ných splátek nebo jiné dohody. 

V případě, že se dlužník snaží 
resty řešit a jedná o úhradě, může využít zásad pro 
prominutí poplatků z prodlení, které v Bohumíně 
platí od roku 2012. Výše penále se vypočítává ve 
chvíli, kdy dotyčný uhradí v plné výši svůj dluh, 
tedy při jeho poslední splátce. Poplatky se v tomto 
případě dopočítávají do výše celkového dluhu. Ná-
sledně může písemně požádat o prominutí penále. 
V žádosti, doručené majetkovému odboru radnice, 
je nutné uvést, co vedlo ke vzniku dluhu a proč do-
tyčný o prominutí poplatků žádá. Poplatek z prodlení 
ovšem nelze prominout ihned a v plné výši, nejprve 
jej musí dlužník začít splácet. Nárok na prominutí 
mu vzniká až ve chvíli, kdy z něj uhradí minimálně 
deset procent do tří měsíců od podání žádosti. I pak 
má ale systém svá pravidla. Odpustit lze jen takovou 
částku, jakou už dlužník splatil. Když příkladně cel-
kové penále činí tisíc korun, dlužník musí nejprve 

uhradit minimálně deset procent, tedy stokorunu. 
Pak může požádat o prominutí, ale jen stejné částky, 
kterou už splatil, tedy další stokoruny. Z penále mu 
tak stále zbývá uhradit osm set. Pokud uhradí 
dvoustovku, může požádat o prominutí dvoustovky, 
zbývá doplatit šest set. Ideální je tedy uhradit pětis-

tovku, stejnou částku mu pak lze 
prominout a penále je tím vyřeše-
no. Za dobu, kdy zásady pro pro-

minutí poplatků fungují, podali nájemníci městských 
bytů už 92 žádostí, ze kterých 80 procent majetkový 
odbor kladně vyřídil a penále podle zásad prominul.

V případě, že dlužník nezačne pohledávky splácet 
do 30 dnů od doručení písemné výzvy a neuhradí 
je do osmnácti měsíců, bude mu poplatek z prodle-
ní dopočten v plné výši. Totéž platí, pokud nebude 
řádně plnit dohodnutý splátkový kalendář, tím ztrácí 
výhodu splátek. 

Zásady se týkají pouze nájemníků, kteří své dluhy 
splácejí pravidelně a dobrovolně. Nevztahuje se na 
pravomocně nařízené exekuce a zažalované pohledáv-
ky. Takoví dlužníci však mohou požádat o udělení 
výjimky ze zásad, které po doporučení fi nančního 
výboru schvaluje městské zastupitelstvo. 

Iveta VRÁTNÍKOVÁ, Iveta KOCSISOVÁ, 
majetkový odbor

Předseda Senátu se zajímal o veřejné práce

Do regionu zavítal předseda 
Senátu Milan Štěch, 
podstatnou část návštěvy 
přitom strávil 14. února 
v Bohumíně. Besedoval 
s místními gymnazisty 
a setkal se i s vedením 
města. Prohlédl si chloubu 
Bohumína, sportovně-
relaxační areál Bosporu, 
ale navštívil i problémové 
lokality.

„V terénu jsme panu předsedovi 
ukázali, že bylo správným roz-
hodnutím nerozprodat městské 
byty, naopak je nabízet občanům 
a postupně je renovovat. Daří se 
nám tak minimalizovat pole pů-
sobnosti těch, kteří se sociálním 
bydlením kšeft ují a obohacují se 
na jeho zprostředkování,“ uvedl 
starosta Petr Vícha. Předseda Se-
nátu se také zajímal o zapojení 
nezaměstnaných do veřejně pro-
spěšných prací. Těch se ve městě 
aktuálně pohybuje více než sto. 
Pomáhají se zimní údržbou a před-
běžně provádějí čištění a jarní 
úklid. Jejich práci mohl předseda 
horní komory parlamentu vidět 
přímo v ulicích. 

Milan Štěch při své návštěvě 
věnoval pozornost také zdravot-
nictví, fi nancování a rozvoji obcí 
nebo školství. Setkal se proto 
s místními gymnazisty a společ-

ně se bavili o fungování Senátu 
i systému středoškolského i vyso-
koškolského vzdělávání. Jak po-
dotkl, mezi priority Senátu patří 
hledání cest, jak vyjít vstříc právě 
obcím a jejich občanům. „Většina 
zákonů, které Senát vrací Poslanec-
ké sněmovně, se týká nebo nějakým 
způsobem dopadá na obce a kraje, 
potažmo život jejich obyvatel. Ve 
většině případů se daří přesvědčit 
o našich argumentech poslance 
a prosadit opravy zákonů navrže-
né Senátem,“ řekl předseda. 

Z Bohumína ještě tentýž den 
odcestoval do Havířova a Frýdku 
-Místku. Navštívil mimo jiné 
hospic a fi rmu Marlenka, vyhlá-
šeného výrobce medovníků. „Měl 
jsem štěstí, že jsem se při návštěvě 
Moravskoslezského kraje mohl se-
jít s úspěšnými lidmi, podnikateli 
i představiteli samosprávy. Díky 
nim se kraj může rozvíjet,“ uzavřel 
Štěch. Na závěr ocenil práci starostů 
a také schopnost potýkat se s pro-
blémy, kterým tato města čelí.

Lucie KOLKOVÁ

i ubytovny

Představitelé Bohumína ukázali Milanu Štěchovi mimo jiné areál Bosporu, tedy 
penzion v bývalém vodojemu, aquacentrum a sportovní halu. Foto: Pavel Čempěl

Poděkování 
za rychlou nápravu

Děkujeme pracovnici majetko-
vého odboru městského úřadu, 
bytové techničce Libuši Nogové 
za rychlé vyřízení výměny sprcho-
vého koutu. Děkujeme také mist-
rovi Miroslavu Kocurovi a jeho 
partě za krátkou a bezchybnou 
práci při této výměně.

Manželé ZACHAROVI

KRÁTCE

PARAGRAFY
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Dvojice věžáků v Alešově ulici dostala nový kabát v roce 
2015. Letos se nového vzhledu dočká i jejich okolí. Zaned-
baný dvůr projde kompletní obnovou, čímž pokračuje 
trend zkulturnění a modernizace městských vnitrobloků. 
Dlouho připravovaný projekt počítá s novými chodníky, 
dětskými hřišti a řeší také stání vozidel. V lokalitě vyrostou 
dvě nová parkoviště.

Prostranství mezi Alešovou 
ulicí a hlavní třídou vypadá už 
hezkých pár let neutěšeně. Roz-
praskané asfaltové chodníky, 
zdecimované trávníky. Na omše-
lém škvárovém plácku si nikdo 
nehraje a v pískovišti s rozdrole-
nou betonovou obrubou teprve 
ne. Ale to vše brzy skončí v pro-
padlišti dějin a dvůr dostane 
důstojnou podobu. Ta zahrnuje 
nové chodníky ze zámkové dlaž-
by, a to i v úsecích vyšlapaných 
cestiček. V místě škvárové plochy 
vyrostou ohraničená dětská 
hřiště. Pro větší děti s lanovou 
pyramidou, pro menší s koloto-
čem a prolézačkami.

Projekt myslí i na motoristy, ve 
vnitrobloku jsou navržena dvě 
nová parkoviště. Jedno s nájez-

dem z Alešovy ulice v místech 
dnešního kruhového pískoviště, 
druhé za prodejnou Hruška s ná-
jezdem z ulice Spojovací. Díky 
těmto plochám vznikne čtyřicet 
parkovacích míst. A komfortnější 
bude i příjezd k domům i parkin-
gům, obě ulice dostanou nový 

Na sekání trávy je třeba myslet s předstihem
Už v dubnu startuje nový systém svozu bioodpadu. Ruší se 
třicítka veřejných kontejnerů na zeleň a rozšiřuje se za výhodnou 
cenu možnost odvozu zeleného odpadu přímo ze zahrádky. 
V plánu je osmnáct odvozů od 6. dubna do 1. prosince vždy 
jednou za čtrnáct dní. Loni službu využilo téměř 400 lidí.

„Letos už jsme smlouvy na odvoz bioodpadu 
uzavřeli s více než 650 zájemci. Třetina se zapo- 
juje poprvé. Většina z přihlášených se zároveň 
zavázala chovat ekologicky. Apelujeme na všech-
ny, kteří mají o svoz zeleného odpadu zájem, 
aby se přihlásili co nejdříve. Objednání, dodání 
a distribuce hnědých popelnic k domům trvá 
minimálně měsíc. V zásobě sice máme určité 
množství nádob, ale není neomezené. Může se 
proto stát, že při pozdějším sepsání smlouvy ně-
kteří zájemci první dubnové svozy nestihnou,“ 
upozornil ředitel BM servisu Marek Pieklo.

V rámci svozu rostlinných zbytků zapůjčí 
město domkařům 240litrovou hnědou popel-
nici zdarma, hradí se pouze svozy. Základní 
cena je 500 korun, pokud se však zájemci 

zapojí do kampaně »Chovám se ekologicky«, 
přijde je služba na pouhých 150 korun. „Slevu 
za svoz hnědých popelnic jsme propojili s eko-
logickou kampaní, abychom lidi motivovali ke 
zlepšení životního prostředí,“ uvedl místosta-
rosta Lumír Macura.

Od letoška si lidé mohou objednat odvoz 
hned dvou nádob. „Protože prosazujeme ceno-
vé zvýhodnění svozů, ani v případě dvou nádob 
nezaplatí lidé vyšší částku než dosud. Druhou 
popelnici si ale musí pořídit na své náklady. Za 
výhodnější cenu například v BM servisu,“ do-
dal Macura. Člověka, který se do ekokampaně 
nezapojí, přijdou roční svozy dvou nádob na 
tisícovku. Účastníky projektu »Chovám se 
ekologicky« však pouhé tři stovky. Stačí se 

přitom jen písemně zavázat k ohleduplnému 
chování – třídit odpady, pořídit si v dohledné 
době ekologický systém vytápění a tam, kde 
je to možné, se napojit na kanalizaci. 

„Jdeme raději cestou rozšíření systému svozů 
kompostovatelného materiálu ze zahrádek za 
zvýhodněnou cenu a na rozdíl od okolních 
měst nevolíme bezplatné rozdávání domovních 
biopopelnic. Opakovaně se totiž potvrdilo, že 
co je zdarma, to nefunguje. Naposledy v případě 
bezplatných veřejných kontejnerů na bioodpad. 
Lidé je okamžitě po vyprázdnění znovu napl-
nili a celý týden pak kolem vznikala hnojiště,“ 
vysvětlil zrušení veřejných stanovišť Lumír 
Macura. 

Podrobnosti o svozu odpadu ze zahrádek 
lze najít na www.bohumin.cz v sekci Ekolo-
gie, rubrice Odpady. Kontaktovat lze také 
radniční odbor životního prostředí a služeb 
na čísle  596 092 154 nebo oddělení odpadů 
BM servisu  596 092 466.

Lucie KOLKOVÁ

  Ve stávající podobě vypadá 
dvůr neutěšeně.  Foto: Pavel Čempěl

 Studie přestavby vnitrobloku mezi 
Alešovou ulicí a hlavní třídou. Až na 
drobné detaily, třeba zrušení bezbarié-
rových ramp, bude dvůr na podzim 
takto vypadat i ve skutečnosti. 

Dočkají se jak hravé děti, tak motoristé

asfaltový koberec. Souvisí to ovšem 
i s tím, že ulice nejprve rozkopou 
správci sítí. Právě kvůli kabelům 
a potrubí pod zemí bylo projek-
tování nesmírně složité. Území je 
sítěmi doslova prošpikované 
a bylo nutné řešit řadu jejich pře-
ložek. Nejprve se proto do akce 
vrhnou jejich správci, a jakmile 
budou přeložky hotové, může 
začít samotná přestavba vnitroblo-
ku. „Chtěli bychom začít v dubnu 
a práce potrvají zhruba do října. 
Postupovat budeme po etapách, 
aby měli obyvatelé vždy zajištěný 

přistup k domům,“ nastínila Adria-
na Dudás z městského odboru roz-
 voje a investic. 

Celý projekt se připravoval asi tři 
roky a během nich došlo k dílčím 
úpravám. U věžáků například 
nebudou zamýšlené bezbariérové 
příjezdové rampy. Neodpovídaly 
normám, které se během projekční 
fáze změnily, nebyly estetické 
a narušily by soukromí obyvatel 
v přízemních bytech. Místo nich 
vzniknou pro vozíčkáře zvedací 
plošiny na klíč. V projektu na-
opak zůstalo zajímavé řešení míst 
pro sídlištní kontejnery na od-
pad. Ta budou zastřešená. V celé 
lokalitě přibudou lavičky, stromy 
a stávající lampy nahradí nové 
veřejné osvětlení s úspornými 
ledkovými světly. 

Pavel ČEMPĚL
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Připravované licitace městských bytů
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.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba. V přízemí domu je pro-
dejna potravin, poblíž autobusová 
zastávka. Byt s velkými místnost-
mi, plynovým kotlem na ohřev 
tepla a teplé vody. Plocha pro vý-
počet nájemného 89,26 m2, celko-
vá plocha bytu 89,26 m2. Prohlíd-
ka 27.2. ve 14.30–14.45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
27.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, 
číslo bytu 10, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba. V přízemí domu je pro-
dejna potravin, poblíž autobusová 
zastávka. Byt s velkými místnost-
mi, plynovým kotlem na ohřev 
tepla a teplé vody. Plocha pro 
výpočet nájemného 105,00 m2, 
celková plocha bytu 105,00 m2. 
Prohlídka 27.2. v 14.45–15.00 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 27.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Žižkova 127, číslo 
bytu 11, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v blízkosti centra města, ná-
městí Budoucnosti a hudební 
školy. Plocha pro výpočet nájem-
ného 51,80 m2, celková plocha 
bytu 54,40 m2. Prohlídka 2.3. v 8.30 
–8.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 6.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 881, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Cihlový nízkopod- 
lažní dům v klidné části města. 
V blízkosti je park, nákupní stře-
disko a pošta. Možnost parkování 
u domu. Byt s ústředním tope-
ním, plastovými okny a kuchyň-
skou linkou. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,20 m2, celková plo-
cha bytu 28,20 m2. Prohlídka 27.2. 
v 15.45–16.00 hodin a 28.2. 
v 10.30–10.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 6.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Poděbradova 124, 
číslo bytu 12, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. Byt s ku-
chyňskou linkou a sprchovým 
koutem. Naproti domu je dětský 
koutek. Plocha pro výpočet ná-
jemného 30,86 m2, celková plocha 
bytu 30,86 m2. Prohlídka 27.2. 
v 15.00–15.15 hodin a 28.2. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
6.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 76, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou byl 
v roce 2007 celkově zrekonstruo-
ván. V blízkosti domu je lesopark, 
Kaufl and, škola, školka a parkoviš-
tě. V bytě je koupelna se sprchovým 

koutem, z lodžie je výhled na měs- 
to. Plocha pro výpočet nájemného 
63,79 m2, celková plocha bytu 
70,22 m2. Prohlídka 27.2. v 15.30
–15.45 hodin. Opakovaná licita-
ce bytu se koná 6.3. v 16.15 hodin. 
Podání přihlášky do 1.3.

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 204, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům, možnost parkování 
u domu. Byt s plastovými okny 
a ústředním topením. Plocha pro 
výpočet nájemného 43,70 m2, cel-
ková plocha bytu 43,70 m2. Pro-
hlídka 6.3. ve 14.00–14.15 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
6.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Šunychelská 956, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v žádané lokalitě poblíž cen-
tra města, parku a supermarketu. 
Byt s balkonem. V bytě je vestavěná 
skříň, kuchyňská linka s vestavě-
nými spotřebiči. Plocha pro výpo-
čet nájemného 67,84 m2, celková 
plocha bytu 70,54 m2. Prohlídka 
27.2. v 15.15–15.30 hodin a 28.2. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 6.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města. Byt je po celkové 
rekonstrukci, s kuchyňskou linkou 
včetně spotřebičů. V obývacím po-
koji je vestavěný krb, v pokoji ve-
stavěná šatna. Byt s balkonem. 
Parkování je možné v blízkosti 
domu. Vedle domu je dětský kou-
tek. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 133,50 m2, celková plocha bytu 
135,00 m2. Prohlídka 8.3. v 14.00–
14.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 8.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 117, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Byt po celkové rekon-
strukci má prostornou koupelnu 
se sprchovým koutem. U domu je 
zrenovovaný park, v blízkosti jsou 
nákupní centra Kaufl and, Albert 
a školka. Plocha pro výpočet ná-
jemného 49,99 m2, celková plocha 
bytu 53,53 m2. Prohlídka 6.3. ve 
14.45–15.00 hodin a 7.3. v 8.45
–9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
8.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům s ú- 
středním topením naproti městské 
nemocnici, v blízkosti je školka, 
základní škola, dětský koutek. 
V domě je zajištěn úklid společ-
ných prostor. U domu autobusová 
zastávka. Plocha pro výpočet ná-
jemného 55,30 m2, celková plocha 
bytu 55,30 m2. Prohlídka 6.3. ve 

14.30–14.45 hodin a 7.3. v 10.00
–10.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 8.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům s ú-
středním topením naproti městské 
nemocnici, v blízkosti je školka, 
základní škola, dětský koutek. 
V domě je zajištěn úklid společ-
ných prostor, balkon. U domu 
autobusová zastávka. Plocha pro 
výpočet nájemného 114,30 m2, 
celková plocha bytu 119,30 m2. 
Prohlídka 6.3. ve 14.30–14.45 ho-
din a 7.3. v 10.00–10.15 hodin. 
Licitace se koná 8.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, 
číslo bytu 23, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. V roce 2012 prošel 
dům částečnou rekonstrukcí – 
okna, balkony, střecha, zateplení. 
V blízkosti školka, zdravotní 
a nákupní středisko. Možnost 
parkování u domu. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 39,48 m2, celková plocha 
bytu 40,38 m2. Prohlídka 6.3. 
v 15.00–15.15 hodin a 7.3. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
8.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1042, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Zateplený panelový 
dům naproti základní školy, mož-
nost parkování, byt je po rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 56,12 m2, celková plocha 
bytu 57,62 m2. Prohlídka 8.3. ve 
14.30–14.45 hodin a 9.3. v 8.30
–8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
13.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Seifertova 908, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Byt po celkové 
rekonstrukci včetně generální 
opravy elektroinstalace se nachází 
v třípodlažním cihlovém domě. 
V blízkosti domu je centrum 
města, park, škola a autobusová 
zastávka. Plocha pro výpočet ná-
jemného 50,65 m2, celková plocha 
bytu 53,09 m2. Prohlídka 8.3. ve 
14.45–15.00 hodin a 9.3. v 8.45–
9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
13.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 71, I. kategorie, 13. nad-
zemní podlaží. Dům je po rekon-
strukci (okna, balkony, střecha, 
zateplení), balkon. V blízkosti je 
dětské hřiště, autobusové stanoviš-
tě, Kaufl and, Penny market, ma-
teřská škola, základní škola, dům 
s funkcí domovníka. Plocha pro 
výpočet nájemného 28,55 m2, 
celková plocha bytu 30,10 m2. 
Prohlídka 7.3. v 8.30–8.45 hodin 
a 8.3. v 15.00-15.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 366, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům se nachází v blízkosti nemoc-
nice, základní školy, školky a dět-
ského koutku. Možnost parkování 
u domu. V domě je správce. Byt s 
ústředním topením. Plocha pro 
výpočet nájemného 54,10 m2, cel-
ková plocha bytu 54,10 m2. Pro-
hlídka 8.3. ve 14.15–14.30 hodin 
a 9.3. v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 17, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou je po 
celkové rekonstrukci, která pro-
běhla v roce 2007. Poblíž domu je 
lesopark, Kaufl and, škola a školka. 
Parkoviště je u domu. V koupelně 
je vana, z lodžií je výhled na park. 
Plocha pro výpočet nájemného 
52,03 m2, celková plocha bytu 55,48 
m2. Prohlídka 8.3. v 15.30–15.45 
hodin a 9.3. v 9.30–9.45 hodin. Li-
citace bytu se koná 15.3. v 16.15 
hodin. Podání přihlášky do 13.3.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 915, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Byt po celkové rekonstruk- 
ci včetně generální opravy elektro-
instalace se nachází v třípodlažním 
cihlovém domě. V blízkosti domu 
je centrum města, park, škola a 
autobusová zastávka. Plocha pro 
výpočet nájemného 51,15 m2, cel-
ková plocha bytu 54,09 m2. Pro-
hlídka 13.3. v 14.30–14.45 hodin 
a 14.3. v 8.00–8.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 15.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 890, 
číslo bytu 9, I. kategorie, 3. nadzem-
ní podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům se nachází v centru města v blíz-
kosti vlakového nádraží. V bytě je 
koupelna se sprchovým koutem, 
novým PVC a dveřmi. Možnost 
parkování u domu. Plocha pro vý-
počet nájemného 53,73 m2, celko-
vá plocha bytu 56,83 m2. Prohlídka 
13.3. v 15.00–15.15 hodin a 14.3. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 15.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města s možností 
parkování za domem. Byt s balko-
nem a novými podlahovými kry-
tinami je po generální opravě 
elektro rozvodů. Plocha pro vý-
počet nájemného 87,65 m2, celko-
vá plocha bytu 89,40 m2. Prohlíd-
ka 13.3. ve 14.45–15.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
15.3. v 16.45 hodin. 

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor
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K cíli bez bloudění
Místní šoféři vědí, kde zabočit, kterou ulicí se 

vydat ke konkrétnímu cíli. Přespolní však tápou, 

přesněji tápali. Nyní se mohou orientovat prostřed-

nictvím nového naváděcího systéme pro řidiče. Měs-

to do instalace značek vložilo 170 tisíc.

„Původně bylo v Bohumíně informativních směrových 
značek ke komunálním cílům maximálně patnáct. A jejich 
umístění nebylo zrovna praktické. Proto jsme se rozhodli 
řešit problematiku komplexně,“ vysvětlil Petr Sobek z rad-
ničního odboru dopravy. Orientace ve městě dělala 
problémy především přespolním řidičům, proto navá-
děcí systém začíná u všech vjezdů do Bohumína. Další 
značky nechal odbor rozmístit u důležitých křižovatek 
či sjezdů.

Hnědé informativní směrovky obecně navádějí šoféry 
k důležitým místním cílům, k radnici, nemocnici, nádraží, 
služebně policie. Ale také k památkám nebo sportoviš-
tím. Proto podle těch v Bohumíně motoristé trefí rovněž 
k hotelu Pod Zeleným dubem, k aquacentru a dalším 
atrakcím Bosporu. Na šestadvaceti místech ve městě 
přibylo bezmála 130 značek.  (tch)

Sim sala bim, 
dveře jsou 
zpátky

Kauza ukradených dveří 

z protihlukových zdí v Novoves-

ké ulici má zajímavý vývoj. 

V tichosti jako mávnutím prout-

ku se v »děravé« zdi po třech 

letech objevily dveře nové. Bo-

humínští to kvitují s povděkem, 

kuriózní příběh tím ale nekončí. 

Protihluková stěna je stále bez-

prizorní, její předání novému 

správci se táhne.

„Naposledy jsem u Ředitelství 
silnic a dálnic urgoval usazení no-
vých dveří za ukradené loni na pod-
zim, ovšem neúspěšně. Proto mne 
velmi překvapilo, když jsem nyní jel 
ulicí a zaregistroval jsem, že jsou ve 
všech do té doby prázdných zárub-
ních dveře nové,“ neskrýval údiv 
vedoucí bohumínského odboru 
dopravy Pavel Vavrečka. Nejvíce 
jej zarazilo, že město o instalaci 
nikdo neinformoval, přestože 
vzájemná komunikace k případu 
probíhala několik let.

Dveře z protihlukových zdí 
u dálnice a navazujících komuni-
kací ukradli neznámí zloději v roce 
2014. Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD) je sice nahradilo, ale stej-
ným kovovým typem, z nichž část 
chmatáci znovu odsmýkali do 
sběru. K dalšímu zacelení otvorů 
se už ŘSD nemělo a nereagovalo 
ani na opakované výzvy města. 
A dřevěné palety, které do prázd-
ných futer provizorně instalovali 
myslivci, aby tudy lesní zvěř nevbí-
hala na silnici, v průběhu let shnily.

Že se teď dveře znenadání ob-
jevily na svých místech, bylo pro 
radnici překvapením, ovšem pří-
jemným. Nyní zbývá ještě jeden 
administrativní krok, protihluko-
vou zeď by si od ŘSD měli převzít 
do správy krajští silničáři, kteří se 
starají o přilehlou Novoveskou 
ulici. Příliš se do toho ale nehrnou, 
jde o další stavbu, která vyžaduje 
péči. Předání stavebních objektů 
je přitom pro ŘSD jedním z dílčích 
úkolů před kolaudací dálnice, kte-
rá je stále ve zkušebním provozu. 

(tch)

Střežené objekty už dva roky odolávají 
zlodějům
Bohumínská městská policie 
loni oslavila čtvrtstoletí své 
existence. Její uniformy 
obléká devětatřicet strážníků, 
z nichž osm trvale slouží 
v sousedním Rychvaldě 
a jeden v Dolní Lutyni. 
V ulicích hlídkám pomáhá 
také osm asistentů. Mají 
sice omezené pravomoci, 
ale jejich preventivní 
činnost je přínosná. A jaký 
byl rok 2016 pohledem 
bohumínských městských 
strážců pořádku?

Strážníci loni řešili celkem 3 565 
přestupků, z toho drtivou většinu 
uložením blokové pokuty. Šlo 
o 2 936 případů. Výše pokut, ať 
už zaplacených na místě nebo 
dodatečně, přesáhla jeden milion 
korun. Při páchání trestné čin-
nosti či závažnějších přestupků 
hlídky zadržely pětašedesát pa-
chatelů. Zajímavý je v této sou-
vislosti úbytek krádeží kovů po 
zavedení městské a později re-
publikové vyhlášky regulující 
výkupy. Zatímco v roce 2014 
městská policie evidovala jedna-
padesát krádeží železa, loni šlo 
o pouhé dva případy.

Třicetkrát museli strážníci zpaci-
fi kovat výtržníky pomocí donu-
covacích prostředků. Vypátrali 
a zajistili také jednadvacet hleda-
ných a pět pohřešovaných osob. 

Velkou pomocí při ochraně 
objektů je pult centralizované 

ochrany (PCO). V loňském roce 
se počet napojených budov roz-
rostl o devět na současných 
šestaosmdesát. Strážníci zároveň 
dohlíží na dva objekty, které jsou 
napojeny na PCO jiných bezpeč-
nostních agentur. Systém funguje 
i preventivně, pachatelé se hlída-
ným objektům raději vyhýbají. 
Loni se pokusili vloupat pouze 
do jediného, ale když se spustil 
alarm, utekli bez kořisti. V po-
sledních dvou letech tak nebyla 
ani jedna ze střežených budov 
vykradena.

Bohumínští strážníci plní i dal-
ší dílčí úkoly. V roce 2016 napří-
klad v celém správním obvodu 
odchytili 178 psů a řešili také 
prohřešky »páníčků«. Jednadeva-
desát majitelů psů za různé pře-
stupky pokutovali, finančnímu 
odboru radnice oznámili deset 
hafanů, které lidé chovali bez při-
hlášení. Dále hlídky odhalily 
osmatřicet nepořádníků, kteří 

založili černé skládky. Smetiště 
pak museli uklidit a vyfasovali 
pokutu, závažnější případy po-
stoupila městská policie k důraz-
nějšímu potrestání. 

Ve spolupráci se sociálním od-
borem radnice strážníci kontrolo-
vali v podnicích zákaz podávání 
alkoholu neplnoletým. Během 
roku přistihli třináct podnapi-
lých mladistvých a nezletilých, 
z nichž dva museli převézt na 
dětské oddělení karvinské nemoc- 
nice. Městská policie se zaměřila 
i na drogovou problematiku u ško-
lou povinných dětí. U tří devíti-
letek v centru města nechala pro-
vést rozbory odpadních vod, 
které potvrdily, že i Bohumína se 
tento problém týká. V rámci pro-
gramu prevence kriminality 
následně vyšla vstříc rodičům. 
Těm, kteří si chtěli ověřit, zda 
jejich dítě drogy užívá, bezplatně 
a anonymně rozdávala testery.

(tch)

Ilustrační foto: Pavel ČempělIlustrační foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Nebytový prostor
Město nabízí prostor k podnikání 
(bývalá prodejna nábytku) se vstu-
pem z Vrchlického ulice (oficiální 
adresa Štefánikova 361). Nebytový 
prostor má rozlohu 219,77 m2. Jde 
o klidnou lokalitu s výbornou do-
pravní dostupností, prostory jsou 
vhodné například pro zřízení vý-
dejního místa zásilkové služby a po- 
dobně. Cenová zóna 720 Kč/m2/rok. 
Bližší informace osobně v kanceláři 
208 budovy B, telefonicky na čísle 
 596 092 212 nebo e-mailem: 
sobaniec.marek@mubo.cz.  (red)
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Kdo a kdy konečně uzdraví naši 
nemocnici
Opakovaně a dlouho se ptáme, kdo a kdy konečně uzdraví naši nemocnici. Odpověď 
však nepřichází. Naopak se nejspíš naplnil čas a populistická bublina ideálního stavu 
nemocnice, tolik prezentovaná městskou samosprávou za několik posledních let, 
splaskla. Na posledním jednání zastupitelstva města proběhla na bohumínské poměry 
nevídaná „veřejná“ debata odhalující veřejnosti skutečné poměry v naší nemocnici. 
Proto si zde dovolíme uvést pár zajímavých názorů Ing. Václava Poloka (NEZÁVISLÍ), 
který se danému tématu dlouhodobě věnuje.   

Problémy v nemocnici jsou již delší dobu. 

Proč se až nyní projevil takovýto zájem 

i jiných politických subjektů? 

Myslím, že pohár trpělivosti ze strany zaměstnanců 
nemocnice prostě přetekl. Jsem přesvědčen o tom, 
že paní Babišová (ANO) zcela přesně popsala situaci 
a v mnohém s ní také NEZÁVISLÍ souhlasí.  Hlavně pak 
ale reakce na její vystoupení odkryly něco, co by si 
nikdo v Bohumíně nedovolil říct ani šeptem, natož 
v přímém přenosu jednání zastupitelstva. 

Co podle Vás tato debata odkryla? 

Prvně je potřeba říct, že stav popisovali lidé–
manažeři, které si do funkcí bez výběrových řízení 
vybralo samo vedení naší radnice. Pokud totiž sa-
motný management nemocnice (v přímém přenosu) 
říká, že se nemocnici musí vrátit jméno, které v před-
chozích letech ztrácela, nebo že nemocnici musíme 
vrátit na úroveň 21. století, resp. to, že celý předchozí 
rok nové vedení jen „hasilo požáry“ z minulých let, 
pak se jen potvrdily naše oprávněné obavy o jejím 
stavu. Možná pak je potřeba se taky ptát, kdo tyto 
„požáry“ v minulých letech v této nemocnici založil 
nebo nehasil již dříve. A nebyl to ani stát a jeho legis-
lativa, ani obecně špatná situace jiných nemocnic, 
jak se nám snažil vysvětlit pan místostarosta Bruzl.

Každá zmínka opozice o nemocnici byla 

vždy vedením města v minulosti vyhod-

nocena tak, že opozice nejspíš tady 

nemocnici nechce. Co vy na to? 

Musím se tomuto skutečně jen pousmát. Opa-
kovaně zdůrazňuji, že my nemocnici chceme. Jen 
nechceme a nebudeme občanům Bohumína lhát 
o jejím skutečném ekonomickém, hospodářském 
i personálním stavu. Tady totiž skutečně dochází na 
naše slova z minulých let, kdy se nahromaděné 
a neřešené ekonomické, strategické, koncepční 
i personální problémy začínají neúprosně projevovat. 
Náš cíl je přitom stále stejný, neměnný a jednodu-
chý – zachovat provoz nemocnice, ale na principech 
profesionálního ekonomického řízení, a nikoliv takřka 
jen na přímé závislosti na veřejných fi nancích, sys-
tému, ať to stojí, co to stojí.  A je nám i našim obča-
nům zcela lhostejné, zda ve formě obchodní společ-
nosti nebo zpátky, jako příspěvkové organizace 
nebo třeba jinak.

Co říkáte na změny v dozorčí radě 

nemocnice? 

Dlouhá léta je to bohužel sestava lidí zcela mimo 
obor a odbornost, ať již lékařskou nebo ekonomic-
kou. Jsem toho názoru, že nejen vedení města 

a představenstvo, ale právě i dozorčí rada má nepo-
chybně svůj lví podíl na současném stavu nemocnice.

Problémů je více. Přesto jejich nepřímým 

důsledkem je nejspíš také i odchod nejen 

sester, ale také nedávno dvou špičkových 

lékařů do nemocnice v jiném městě, 

a s tím nejspíš spojený i očekávaný odliv 

části pacientů. Pan starosta a pan místosta- 

rosta uvedli, že problémy ve zdravotnictví 

jsou však nyní všude. Je to tak? 

My se tady rozhodně nebavíme o obecných pro-
blémech zdravotnictví v ČR, jak bylo prezentováno, 
ale jako komunální politiky nás zajímají problémy 
pouze naší, bohumínské nemocnice, které se však 
odkryly až nyní.

Co si myslíte o občasném nařčení ze strany 

radních směrem k opozici, že tato debata 

je pouze politikaření?  

Nejde o žádnou politiku, nebyl jsem a nejsem 
žádný politik a opravdu nevím, co to politikaření 
vůbec je. Tady jde přímo o nás, o naše zdraví a kva-
litní zdravotnické služby lidem našeho města a jeho 
okolí. Situace není jednoduchá, nechceme ji tajit, 
ale na druhé straně nemůžeme všechno jen chválit 
a o problémech mlčet, jak ostatně bylo na jednání 
zastupitelstva doporučeno. A závěr? Nemáme pa-
tent na rozum a neumíme zázraky, ale nadále jsme 
plně připraveni se odborně spolupodílet na stabili-
zaci situace, na hledání řešení a stále věříme v další 
rozvoji naší nemocnice.   

Ing. Václav Polok, auditor a ombudsman Městské nemocnice 

Ostrava a člen Finančního výboru v Bohumíně za Hnutí Nezávislí 

Změny jsou nutností
Žádná z krajských či městských nemocnic 

neprožívá lehké časy. Vedení špitálů se potýká 

s nedostatkem lékařů a sester, klesá výkon-

nost, která je základem pro slušný příjem ze 

strany pojišťoven. Nad budoucností některých 

zdravotnických zařízení se dost možná smráká.

Z ekonomického pohledu by to neměl být náš 
případ. Krajské špitály v Karviné, Havířově a Orlo-
vé vyprodukovaly loni ztrátu ve výši 130 milionů, 
proti tomu je náš patnáctimilionový schodek ještě 
umírněný. Co ale mrzí, to je víc než pět milionů, 
které Bohumínská městská nemocnice vrátila 
pojišťovnám, protože nedosáhla potřebných ob-
jemů péče. Proč?

Vedení si důvody pojmenovalo a vize, kam 
chce společnost směřovat, představilo valné hro-
madě. Idea vypadá uvěřitelně, teď jen najít způ-
sob, jak špitál k cíli vést co nejumírněnější cestou. 
Za to však nese management odpovědnost. Bez 
inovací v provozu, ale i v myšlení zaměstnanců se 
to neobejde. Změny jsou nevyhnutelné a není to 
bezbolestný proces.

Nabízí se sportovní příměr. Když má nějaký tým 
ambice a scházejí výsledky, sahá se často k výměně 
trenéra. Historie přitom ukazuje, že rychlý impuls 
na čas přijde, ale dlouhodobější efekt mají jen 
změny v kádru. Tam musí fungovat ty správné 
vazby, správná chemie. Kdo nectí společný cíl, 
musí jinam, a z toho někdy planou emoce v týmu 
i mezi fanoušky.

Teď se v tomto bodě nachází i naše nemocnice. 
Musí se začít pracovat jinak, v systému vydrží jen ti, 
kteří to pochopí. V těžkých chvílích ovšem není místo 
na podrazy, osobní půtky, osočování, ani – jak se 
někdy chlapsky říká – na měření »pindíků«. Tvoří 
se nový tým, který si zaslouží šanci. Musí ji však 
poměrně rychle využít, protože času není nazbyt.

Igor BRUZL, místostarosta

Interna zeštíhlí, prostory poskytne 
seniorům
Na jeden rok zeštíhlí interna 
Bohumínské městské nemocnice. 
Dvě stanice se dočasně sloučí v jednu 
a ze čtyřiačtyřiceti lůžek zůstane 
pacientům k dispozici dvaadvacet. 
Volné prostory nemocnice od dubna 
s velkou pravděpodobností poskytne 
krajskému Domovu Jistoty. 

O restrukturalizaci interny uvažovala nemoc-
nice už delší dobu. „Snažíme se přizpůsobovat 
aktuální poptávce ze strany pacientů. Investova- 
li jsme statisíce do nového vybavení, osvětlení 
sálů, operačních lůžek a po-
dobně. Na druhou stranu si 
nemůžeme dovolit mít po-
loprázdné oddělení, není to hospodárné. Proto 
jsme se rozhodli, že sloučíme dvě stanice inter-
ny do jedné a snížíme počet lůžek o polovinu. 
Tato změna se pacientů nijak nedotkne a je 
logickým krokem vzhledem k personálu i úhra-
dám,“ uvedl ředitel nemocnice Kamil Mašík. 
Jak podotkl, léčba na menším počtu lůžek 
bude efektivnější. „Sestry nebudou muset slou-
žit tolik přesčasových hodin, navíc se nám po-
dařilo zajistit nového lékaře a posílit tak tým 
internistů. To považujeme za úspěch, protože 
pracovní trh ve zdravotnictví je dlouhodobě 
problematický. Lékařů i sester je nedostatek,“ 
posteskl si ředitel. 

Zeštíhlením interny se uvolní celé jedno 
patro v nemocniční budově. Od dubna jej 
proto bude pravděpodobně využívat na jeden 
rok Domov Jistoty, který potřebuje dočasně 

náhradní prostory pro své klienty. Pouští se 
totiž do velké rekonstrukce domova seniorů 
v bývalých kasárnách. Přestavba zahrnuje 
rozšíření kapacity, vybudování sociálního za-

řízení v pokojích, zkrátka 
zvýšení komfortu. Tak roz-
sáhlá rekonstrukce nemůže 

probíhat za provozu a klienty je třeba někam 
umístit.

„Tito lidé nejsou bráni jako pacienti, jsou to 
klienti sociální služby. Nicméně často potřebují 
lékařskou péči. Pokud by získali zázemí v are-
álu nemocnice, měli by ji k dispozici okamžitě 
a na místě. Jejich rodiny a příbuzní by nemuse-
li cestovat mimo město,“ vysvětlil místostarosta 
Igor Bruzl s tím, že nemocnice by tak získala 
příjem z pronájmu. „K defi nitivní dohodě mezi 
nemocnicí a krajským zařízením schází dola-
dění detailů smlouvy, která by měla být pro obě 
zařízení výhodná,“ dodal Bruzl. 

Restrukturalizace interny nemusí být podle 
vedení nemocnice trvalá. Pokud se poptávka 
po výkonech ze strany pacientů zvýší, nemoc-
nice je připravená počet lůžek opět navýšit. 

Jana KONČÍTKOVÁ
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Naše nemocnice na kraji města
Rád se dívám na staré české fi lmy. Ač ta doba nebyla úplně snadná, při pohledu na pana Marvana, Buriana 
a další obdivuji prvorepublikovou noblesu a lidskou úctu. Ve spoustě těch černobílých snímků vystupuje 
i lékař, většinou rodinný. Důvěrně svého pacienta zná a hned vytuší, jaký problém ho trápí. 

I Bohumínská městská nemocnice 
byla dlouho brána jako ta naše »do-
mácí«. Vždyť na spoustu lékařů i zdra-
votních sester jsme si mohli takříkajíc 
sáhnout. Potkávali jsme je při náku-
pech, procházkách nebo na společen-
ských akcích. Ostatně naši nemocniční 
»domácí« lékaři většinou ochotně 

»léčili« radou i mimo své ordinační 
hodiny a své ordinace. 

I zde, na stránkách městských no-
vin jsme si často mohli přečíst vřelé 
poděkování za příkladnou péči, lidský 
přístup a hlavně za vylepšení zdravot-
ního stavu. I přes občasnou kritiku, 
které se nevyhne ani bohumínský 

špitál, spousta z nás při akutních zdra-
votních problémech vyhledala právě 
nám dobře známá místa. 

V jednom vysílání TIKu nám po za-
sedání městské rady prozradila jeho 
členka Věra Palková, že i vinou vyšších 
platů v okolních nemocnicích se ta naše 
ocitá v malé personální krizi. Utíkají 
sestřičky i lékaři. A pohoršeně dodala, 
že dokonce dva z nich si dovolili po-
dat výpověď poslední pracovní den 
minulého roku. 

Těmi lékaři jsou primář Tomáš So-
balík a Pavel Trach. Oba považuji za 
své kamarády. Navíc v nemocnici pracu-
je má manželka. Budiž, ať jsem klidně 
obviněn, že je můj názor silně subjek-
tivní. Leč jsem přesvědčen, že nemoc-
nice bez nich ztratí punc našeho »do-
mácího špitálu«. Nevím, za jakých 
okolností odešli. Troufám si ale tvrdit, 
že částka na výplatní pásce nehrála tu 
nejzásadnější roli. 

Myslím, že oba mají nebo měli k bo- 
humínské nemocnici takřka srdeční 
vztah. A neodchází se jim po těch le-
tech úplně snadno. Ono opustit něco, 
co mám rád a k čemu mám vztah, 

není jednoduché. Nicméně je to jejich 
svobodné rozhodnutí. Výpověď poda-
li sami. Otázkou je, zda někdo z ve-
dení nemocnice pátral po příčinách 
jejich odchodu a zda se jim pokusil 
jejich záměr rozmluvit. 

Většina asi zná slavný seriál Nemoc-
nice na kraji města. Šlo o jedno z lep-
ších děl tehdejší Československé tele-
vize. Pokračování po dvaceti letech už 
tak zdařilé nebylo. Možná i proto, že 
řada oblíbených postav ze seriálu 
zmizela. I z našeho špitálu nyní dva 
oblíbení lékaři odchází. Srdcaři, kteří 
by za něj donedávna dýchali. A jako 
sportovní redaktor vím, že bez oprav-
dových srdcařů jen těžko vznikne ten 
pravý tým. 

P.S. Kdyby snad vedení nemocnice 
nebo radní nedopatřením zapomněli, 
učiním tak nyní za ně. Páni doktoři, 
děkuji vám za všechny pacienty, kte-
rým jste v bohumínské nemocnici 
pomohli. 

Petr HRČKA, 
bývalý občan Bohumína

Existují lékaři, kteří 
do práce vkládají i srdce

Jsem aktivní, volný čas věnuji zahradě a práci s mládeží a už několik let 

trpím bolestmi zad. Ve stavu, když už nejsem schopen běžného pohybu, jsem 

vždy navštívil lékaře. Ten se na mne podíval, napsal nějaké léky na bolest 

a prostě počkal, až záda povolí. Začal jsem to brát jako standard, prostě 

měsíc utrpení a hotovo. 

Loni na podzim jsem se opět při zvedání břemene dostal do fáze, kterou už za ty 
roky důvěrně znám. Smířený s měsícem bolesti a nečinnosti jsem se chystal k léka-
ři. Naštěstí jsem se s problémem svěřil známému, který mne poslal do Bohumínské 
městské nemocnice, konkrétně za doktorem Petrem Benešem. Za svůj život jsem se 
setkal s mnoha lékaři. Ale přes veškerou úctou k poslání, které plní, mi mnozí z nich 
připadají, jako by je člověk svými problémy obtěžoval. Primář Beneš mne však ve-
lice mile překvapil. Do této doby jsem se s tak ochotným a přátelským přístupem 
k pacientům nesetkal. Nejen ke mně, i k jiným. A stejně vstřícný byl i personál infuz-
ního stacionáře, který jsem po vyšetření navštěvoval. Všem jim proto děkuji za práci, 
kterou dělají nejen proto, že je to jejich zaměstnání, ale i srdcem. 

Mrzí mne, když se na sociálních sítích lidé záporně vyjadřují o bohumínské ne-
mocnici, protože tu tvoří spousta ochotných a pracovitých lidí. A jen proto, že na-
razili na člověka, který z jakéhokoli důvodu přestal (nebo ani nezačal) do svého 
poslání srdce vkládat, haní celé zařízení. Lidé, občané Bohumína a blízkého okolí, 
kteří služeb této nemocnice využívají, by měli sami kvalitu služeb dotvářet ne tím, 
že nemocnici anonymně veřejně pošpiní. S problémem by se měli obrátit na vedení 
nemocnice, které určitě bude reagovat na jejich podněty, protože jsem přesvědčen, 
že jim na pacientech opravdu záleží.

Závěrem bych popřál Bohumínské městské nemocnici mnoho spokojených 
pacientů, protože já v její kvality věřím.

Petr DINIČ, spokojený klient

DOPISY ČTENÁŘŮ

Chirurgii čeká proměna, na měsíc omezí služby
Útulnější pokoje, kvalitní sociální zázemí i efektivnější rozdělení jednotlivých 
částí oddělení čeká na pacienty chirurgie Bohumínské městské nemocnice. 
Modernizace za zhruba 300 tisíc je v plánu v březnu. Lidé ale musí počítat 
s dočasným omezením služeb.

„Loni jsme investovali poměrně vysoké část-
ky do přístrojového vybavení, letos se snažíme 
jít cestou zlepšování prostředí pro pacienty, aby 
byla jejich léčba úspěšná, efektivní a zároveň se 

u nás cítili dobře. Kvalita nemocnice nespočívá 
jen v tom, že pořídíme nějaký přístroj. Záleží 
také na tom, jak nás klienti vnímají a jak se u nás 
cítí,“ míní ředitel nemocnice Kamil Mašík. Od 
začátku roku se proto nemocnice soustředí na 
změny, které se přímo týkají pacientů. První 
z nich bylo zeštíhlení interny, tou aktuální je 
plánovaná přestavba chirurgie. „Rozhodli jsme 
se obměnit toalety a sprchy, které sloužily desítky 
let a jsou zastaralé. Vznikne moderní sociální 
zázemí, které pacientům zajistí komfort a pře-
devším soukromí,“ doplnil Mašík.

Součástí modernizace chirurgie bude i ma-
lování pokojů a zvýšení počtu těch nadstan-
dardních. „Je to trend, který odráží poptávku 
klientů po větším soukromí. Lidé se po nad-
standardních pokojích často ptají a jsou ochotní 
si za ně připlatit. Proto ke stávajícím dvěma 
zřídíme další dva,“ doplnil. Stavební úpravy 
budou probíhat celý březen, klid pacientů však 
nenaruší. „Nepůjde o žádné hlučné ani rozsáhlé 
úpravy, pacienti z ostatních oddělení by neměli 
nic poznat. Jde spíše o přeorganizování prostoru 

uvnitř chirurgie, aby odpovídal nejnovějším nor-
mám z hlediska bezpečnosti a prevence,“ vysvět-
lil manažer pro léčebnou péči Petr Beneš.

Pacienti se však musí připravit na to, že po 
celý březen nemocnice omezí služby chirurgie. 
Ambulantní péče se nezmění, lékaři klienty 
ošetří jako kdykoliv jindy. „Nebudeme rušit 
ani drobné plánované výkony jako jsou operace 
slepého střeva, křečových žil, žlučníku či kýly. 
Jsme připraveni ošetřit i jednoduché nekompli-
kované zlomeniny,“ informoval Beneš.

Omezení se tak budou týkat pouze složitěj-
ších výkonů, které v březnu nemocnice nebu-
de provádět, a také pacientů pohotovosti. 
Pohotovost bude fungovat v omezeném pro-
vozu, a to pouze od ranních do večerních 
hodin, v noci bude uzavřena. „Rychlá zá-
chranná služba bude pacienty, jejichž stav vy-
žaduje chirurgické řešení, rozvážet do okolních 
nemocnic. Na stejný postup se musí připravit 
i ti, kteří se na naši pohotovost dopraví sami,“ 
dodal Beneš s tím, že pacientů spadajících 
pod internu se toto opatření netýká. „Věříme, 
že dočasné komplikace klienti naší nemocnice 
omluví, protože peníze investované do komfor-
tu se odrazí v jejich spokojenosti. Směřujeme 
k tomu, abychom byli co nejpřívětivějším zaří-
zením,“ uzavřel Beneš.

Jana KONČÍTKOVÁ
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Děti se chopily vařečky a kniha je na světě

Svěží vzduch bez alergenů ocení žáci i kantoři
Čerstvý a čistý vzduch 
ve třídách. Benešova škola 
se zapojila do pilotního 
projektu a pořídila čtyři 
rekuperační jednotky. 
Ty fi ltrují vzduch a dokáží 
zachytit i škodlivé látky, 
prachové částice nevyjímaje. 
Skříně, které připomínají 
větší chladničky, zajistí 
ve třídách lepší prostředí 
dětem i kantorům.

„Naše škola se nachází u velmi 
rušné ulice. Výuka při otevřených 
oknech je opravdu obtížná, kompli-
kuje ji prašnost a hluk. Když se ale 
nevětrá, je pro učitele i žáky nároč-
né udržet pozornost. Proto jsme se 
s městem dohodli, že otestujeme 
speciální výměníky vzduchu. 
Umístili jsme je do čtyř tříd druhé-
ho stupně,“ uvedla ředitelka školy 
Barbora Bolcarovičová.

Do pořízení čtyř rekuperačních 
jednotek investovalo město šest 
set tisíc. Roční náklady na provoz 

se pak pohybují v řádu několika 
tisíc. Pokud se projekt osvědčí, 
rozšíří se i do dalších škol. V úvahu 
připadají ty u rušných komunikací. 
„Fungování jednotek zatím testuje-

me, po půl roce provoz vyhodnotí-
me a vytipujeme další školy, kam 
bychom mohli přístroje pořídit. 
Řízené větrání pomocí výkonných 
fi ltrů by mělo mít pozitivní vliv také 

na zdraví dětí a snižovat jejich ne-
mocnost. Uleví rovněž alergikům, 
protože přístroje fi ltrují také aler-
geny a pyly,“ sdělil místostarosta 
Igor Bruzl s tím, že ve vyspělých 
zemích jsou rekuperační jednotky 
ve třídách naprostým standar-
dem. 

Speciální výměníky vzduchu se 
pyšní až devadesátiprocentní 
účinností. V zimě minimalizují 
úniky tepla způsobené větráním, 
v létě umí částečně chladit. Dalším 
přínosem je regulace množství 
oxidu uhličitého. Jeho zvýšená 
koncentrace v místnosti totiž způ-
sobuje únavu. Na jednoho žáka je 
zapotřebí vyměnit 20 až 30 metrů 
krychlových vzduchu za hodinu. 
Automatický režim si mohou uči-
telé sami upravit pomocí ovladače.

Ač jsou jednotky v provozu re-
lativně krátkou dobu, ukazuje se, 
že fungují a plní svůj účel. Para-
doxně to potvrdila jejich porucha. 
Během lednových tuhých mrazů 
přestaly dvě skříně pracovat, vy-
řadila je banální závada. Poruchu 
ovšem neoznámilo žádné čidlo, 
ale sami žáci a učitelé, kteří okam- 
žitě poznali, že se vzduch v míst-
nosti zhoršil.

Lucie KOLKOVÁ

Benešova škola testuje jako první ve 
městě rekuperační jednotky. Pokud se 
čisticí »ledničky« osvědčí, rozšíří se do 
dalších škol.  Foto: Pavel Čempěl

Předškoláci v rolích kuchtíků. Díky spolupráci dvou mateřinek 
z obou stran hranice vznikla originální publikace - kuchařka. 
Kniha obsahuje tradiční slezské recepty, ovšem jejich unikát-
nost spočívá v tom, že dobroty připravovaly samy děti. 

Před třemi lety navázaly spolu-
práci dvě mateřinky z příhraničí, 
bohumínská Fit školka v Okružní 
ulici a Publiczne przedszkole Kubu-
sia Puchatka ze Zabełkówa. Polské 
děti přijížděly do Bohumína a účast-
nily se například sportovních her 
předškoláků, děti z Fit školky zase 
u sousedů navštívily atraktivní 
besídky. Aktuálním družebním 

počinem je nová kuchařka. S ná-
padem přišla a vydání fi nancovala 
polská strana. I proto se na větší 
části receptů podílely děti ze za-
bełkówského przedszkola. Malí 
Bohumíňáčci přispěli do publikace 
třemi recepty. „Na přípravě se po-
dílely naše menší i větší děti a bylo 
hezké pozorovat, jak se při práci 
prolínají malé a větší ručičky,“ ne-
skrývala nadšení vedoucí Fit školky 
Vilma Valentová. Dodala, že děti 
chystaly dobroty s podzimní a mi-
kulášskou tématikou. A vše samy, 
jak dokazují fotky, které jsou sou-
částí kuchařky. „Děti krájely bram-
bory, strouhaly jablíčka, válely těsto. 
A nakonec také ochutnávaly,“ 
dodala Valentová s tím, že každý 
recept v knize tvoří soupis ingre-
diencí, popsaný postup a jeho 
fotografické ztvárnění. Polské 
recepty jsou v polštině a naopak. 
Bonusem tak je, že se čtenáři kníž- 
ky mohou navzájem seznamovat 
s jazykem.  (tch)

Vilma Valentová s malými kuchtíky, 
kteří do knihy receptů přispěli svým 
dílem.  Foto: Pavel Čempěl

Dívky obstály 
i v chůzi na šteklích

Dívkou Bohumína roku 2017 je třinácti-
letá Klára Olszowská. Žákyně Masarykovy 
školy a členka tanečního souboru Radost 
& Impuls zvítězila 4. února v základním 
kole celostátní postupové soutěže, kterou 
pořádal místní dům dětí a mládeže.

Soutěžící musely zvládnout několik 
disciplín. Absolvovaly rozhovor s mode-
rátorkou, volnou disciplínu, společnou 
sestavu aerobiku a módní přehlídku. 
Novinkou celostátní soutěže byla letos 
povinná chůze na podpatcích o minimál-
ní výšce sedmi centimetrů.

Druhé místo v základním kole obsadila 
Bohumíňačka Adéla Kalousová (14) z Ma-
sarykovy školy, třetí Vanda Naivertová 
z Ostravy. Základního kola se zúčastnily 
čtyři dívky a všechny mohou zkusit 
casting pro semifi nále Moravy.  (luk)

Statistici navštíví 
domácnosti

Do domácností opět vyrazí pracovníci 
Českého statistického úřadu, aby zjišťo-
vali životní podmínky. Průzkum navazuje 
na předchozí ročníky, jejichž smyslem je 
získat dlouhodobě údaje o sociální a eko-
nomické situaci ve dvaatřiceti evropských 
zemích. V Česku se do projektu zapojí 11 
460 domácností, z nichž 6 710 se zúčast-
nilo už minulých ročníků. Tazatelé je na-
vštíví nejpozději do 28. května. Pracovníci 
se budou legitimovat průkazem tazatele 
a příslušným pověřením nebo rovnou 
průkazem zaměstnance Českého statis-
tického úřadu. Ve všech fázích zpracování 
je zaručena anonymita zjištěných údajů 
a jejich ochrana.  (red)
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Hrdý otec jednoho z kůzlat 
ve výběhu, na který se chodí 

i v zimě dívat návštěvníci. 
Ovšem jen z pódia, kontaktní 

zóna je uzavřená.

postup k minimalizaci nebezpečí 
přenosu nákazy. Ve zvířecím 
koutku je nyní veškerá drůbež 
a ptactvo včetně pávů pod zám-
kem, v uzavřených prostorách. 
Aby zvířata nepřišla do styku 
s volně žijícím ptactvem.

Aktuálně žije na farmě zhruba 
šedesát zvířat. Provozovatelé zva-
žují i chov domestikovaných lam 
alpak, které by se ve výbězích 
mohly objevit už letos.

Jana KONČÍTKOVÁ, Pavel ČEMPĚL

Jedním z důvodů je počasí, tím ne-
méně důležitým je snaha poskyt-
nout zvířatům soukromí pro ranou 
péči o mláďata. Pro veřejnost se 
zóna otevře opět v dubnu,“ vysvět-
lil Lakomý. Další opatření musel 
koutek přijmout v souvislosti 
s ptačí chřipkou. Kvůli jejímu po-
tvrzenému výskytu v sousední 
Or lové  spadá  B ohumín do 
takzvaného dozorového pásma. 
Krajská veterinární správa proto 
chovatelům na Bohu-
mínsku doporučila 

raději přesunuli na zimu k sou-
kromým chovatelům. Na jaře se 
na ranč opět vrátí. „Kontaktní 

zóna je nyní 
uzavřená. 

Turnaje v mari-
áši se konají od 
p o d z i m u  d o 
jara. Ideální čas 
k posezení u ka-
ret. V Bohumíně 
se konal v sobotu 
4. února. 

Mariášníci svedli boj o hrabátko
Putovní »Bohumínské hrabátko« na rok opustí domovské město. Náčiní ke shrabávání 
mincí, které je současně trofejí populárního turnaje v mariáši, letos získal Vilém Fronček 
z Ostravy. Stal se vítězem karetního klání, které se konalo 4. února v restauraci Na Kuželně. 
Šestnáctého ročníku turnaje se zúčastnilo jednatřicet hráčů.

„Hráli jsme šest kol, vítěz každého 
kola získal tři body. Nejvíce bodů, 
celkem sedmnáct, nasbíral Vilém 
Fronček z Ostravy. Měl poměrně 
velký náskok, protože Josef Rivec 
z Nového Jičína uhrál 15,5 bodu. 
Nejlepším z Bohumíňáků byl Ros-
tislav Volšan, kterému patnáct na-
sbíraných bodů vyneslo celkové 
třetí místo,“ komentoval organizá-
tor turnaje Radim Blokša.

Bohumínské hrabátko je součás-
tí třinácti mariášnických turnajů, 
které se konají od listopadu do 
března. Pořádají je spolky karet-
ních nadšen-
ců ze severní 

Moravy, Vsetínska i Olomoucka. 
Také na turnaj o putovní »Bohu-
mínské hrabátko« se do Bohumí-
na sjeli karbaníci z různých koutů 
širokého regionu, nejdelší trasu 
na soutěž urazili účastníci z Kro-
měříže či Olomouce.  (luk, tch)

ě 
u

ají je spolky karet-

Foto: Pavel Čempěl

Ze salaše je »perníková chaloupka« 
s Jeníčkem a Mařenkou
Zvířátka z městské farmy v Hobbyparku v sobě našla zalíbení. 
A díky tomu se jejich počet rozrůstá. První letošní přírůstek 
se tady narodil 8. února. Malý kozlík kamerunský dostal 
jméno Jeníček. O den později přivedla další koza na svět 
pro změnu samičku. Jméno Mařenka se tak přímo nabízelo. 

Zvířecí koutek v Hobbyparku se pyšní 
dvěma roztomilými přírůstky. Mláďa-
ta přivedly na svět kozy kamerunské. 
Mourovatého Jeníčka a černou Ma-
řenku.  Foto: Pavel Čempěl

„Po několika dnech se navíc stá-
do rozrostlo o další kůzle, samičku 
Elsu. A po týdnu jsme zaznamena-
li přírůstek i u ovcí, ale pohlaví 
jehněte ještě neznáme. Mláďata se 
narodila spontánně, bez komplika-
cí a mají se k světu,“ komentoval 
populační explozi správce zvířecí 
farmy Petr Lakomý. Doplnil také, 
žes přírůstky počítali, proto jsou 
v chovu dva kozli a tři kozenky, 
jeden beran a dvě ovečky. „Do bu-
doucna ale bude nutné chov regu-
lovat. Když je ve stádu více kusů, 
zvířata bývají nervózní a samci 
agresivní. A protože máme kon-
taktní zónu, kam chodí hlavně děti, 
je to třeba hlídat,“ dodal Lakomý.

Přestože byla letos zima tuhá, 
většina zvířat na farmě zůstala. 
Mají zateplené boudy, dostala vět-
ší podestýlku. Ta, která chladné 
počasí hůře snášejí, ale pečovatelé 
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Zahradníci mají nového nepřítele, exotického škůdce
V roce 2015 se městem prohnalo několik větrných smrští, které napáchaly 
značné škody na veřejné zeleni. Bylo nutné porážet a ořezávat. V tomto směru 
byl uplynulý rok klidný, stromy se kácely především v rámci údržby. K zemi šlo 
168 dřevin, na něž se vztahuje povinnost ohlášení nebo povolení. Mimo havarijní 
případy byly všechny stromy před kácením podrobeny schvalovacímu procesu. 

Ke kácení přistupovala radnice z bezpeč-
nostních důvodů, tedy odstraňovala dřeviny 
v ochranných pásmech sítí. Častější byly ovšem 
důvody zdravotní. „Na špatném stavu stromů 
se podepisuje znečištěné městské prostředí, sou-
časně je napadají houbové nemoci, mšice ko-
rovnice, kůrovec a další patogeny,“ vysvětlila 
Ľubica Jaroňová z odboru životního prostředí 
a služeb s tím, že se loni objevil i nový zákeřný 
faktor – blánatka lípová. Tento druh ploštic se 
od 80. let rozšiřuje ze Středomoří a jeho larvy 
i dospělci se živí sáním různých částí lip. 
V roce 2004 zaznamenali jeho výskyt na jihu 
Moravy, loni poprvé doputoval až do Bohumí-
na. Po poradě s entomologem se zahradníci 
pokusili zlikvidovat zimující kolonie ploštic 

na lípách na náměstí T. G. Masaryka, v Husově 
ulici a v dalších lokalitách.

V roce 2016 byly v Bohumíně nejčastěji 
káceny topoly, šlo zároveň o stromy nejmo-
hutnější. Dále to byly břízy, jasany, smrky 
a borovice. Zmíněné jehličnany jsou kvůli 
kůrovcové kalamitě už několik let nejrychleji 
mizející skupinou dřevin. Město se je snaží 
nahrazovat odolnějšími typy, hlavně douglas-
kami a smrky omorika z Balkánu. Další vý-
znamnou skupinou kácených stromů jsou 
ovocnany. Jde většinou o jednotlivé kusy, často 
pozůstatky velmi starých výsadeb. Radnice 
vyhověla také některým požadavkům na kácení 
ze strany občanů, ovšem pouze v odůvodně-
ných případech. 

Stromy v Bohumíně
 KÁCENÍ  VÝSADBA

2010  107  372
2011 45  70
2012 559 (*491)  710 (*574)
2013  81 (*19)  3 106 (*3 045)
2014 180 (*101) 230 (*178)
2015  118  276 (*226)
2016 168 67
* z toho izolační zeleňKácení probíhá nejčastěji v období vegetačního klidu, tedy v zimě. V rámci údržby zeleně zahradníci 

v těchto dnech odstraňovali například suché břízy v Rafi nérském lesíku.

Kácením uvolněné plochy se město snaží 
opět doplňovat vhodnou výsadbou. Loni 
v Bohumíně přibylo 193 keřů a 67 stromů, 
z toho 38 listnatých a 29 jehličnatých. I když 
v uplynulém roce městští zahradníci méně 
stromů vysadili než vykáceli, v součtu uply-
nulých let množství nových stromů značně 
převyšuje počet odstraněných.  (tch)

Z džungle a rumiště bude místo odpočinku
Rafi nérský lesík byl ještě před půl stoletím zelenou oázou. Byl rozlehlý, konávaly se v něm 
městské slavnosti. Velkou část jej ale ukrojila výstavba malometrážek v Okružní ulici a sídliště 
v ulici Svat. Čecha. Nyní se však po letech plocha veřejně přístupné části lesíku opět rozroste. 
Město se pustí do úprav dosud ohrazeného a zanedbaného území u Okružní ulice.

Pozemek město odkoupilo od 
petrochemické fi rmy, která vlast-
ní přilehlý areál bývalého skladu 
pohonných hmot. Radnice připra-
vila projekt revitalizace plochy 
a ucházela se o dotaci. Přestože 
se žádostí neuspěla, myšlenka u le-
du neskončí. Bohumín se do 
zkulturnění území pustí vlastní-
mi prostředky.

„Nejprve bude nutná probírka 
dlouhodobě neudržovaného po-
zemku zarostlého rumištním poros-
tem a dožívajícími krátkověkými 
dřevinami,“ popsala stávající stav 
Ľubica Jaroňová z odboru život-
ního prostředí a služeb. Projekt 
počítá s kácením osmadvaceti 
zbídačených a neperspektivních 
vzrostlých stromů. Ty naopak 
hodnotné, například duby, lípy, 
jasany, bude třeba vyklestit z džun-

gle náletových dřevin a křovisek. 
V lokalitě se navíc povaluje sta-
vební suť, železniční pražce, množ- 
ství odpadu, ale i samovolně vy-

vrácených torz stromů. Tento 
prales křížený se skládkou bude 
třeba zcivilizovat. Provést terénní 
úpravy, navozit kvalitní zeminu. 

Až na vyčištěném a upraveném 
pozemku může proběhnout vý-
sadba nových stromů. Přibude 
jich tady dvaašedesát. „Kromě 
stromů zde chceme vysadit také 
425 keřů. Vytvoří pomyslný živý 
plot, který oddělí lesík od sousední 
komunikace,“ doplnila Jaroňová 
s tím, že dojde i k obnově travna-
tých ploch a vybudování mlato-
vých pěšin, které se propojí se sítí 
chodníků současného parku. 

Projekt tak navazuje na roz-
sáhlou revitalizaci, kterou prošel 
v letech 2008 až 2010 samotný 
Rafi nérský lesík. Ten byl předtím 
v podobně zoufalém stavu, 
zpustlý a zarostlý. Během dvou 
let se ale pětihektarová zalesněná 
plocha proměnila k nepoznání. 
Vznikly tady běžecké trasy, dět-
ské koutky, dřevěná rozhledna, 
lanová dráha, cvičební prvky, 
výběh pro psy. Dnes je lesík vy-
hledávaným místem procházek 
a odpočinku.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Z jehličnanů se nyní vysazují hlavně douglasky. 
Nově přibyly také poblíž starobohumínského 
náměstí.  Foto: Pavel Čempěl
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Tři zlaté medaile plus stříbro a bronz z celkového hodnocení. 
Taková je bilance bohumínského Oddílu silového trojboje 
TJ Viktorie Bohumín z prvního mistrovství republiky 
v klasickém (RAW) benchpresssu juniorů a masters. 
Závod se konal 5. února ve Svitavách.

Bohumínský oddíl reprezento-
vali Kateřina Weisserová, Martin 
Matis a David Marášek. „Tohle 
mistrovství bylo letošní první, kde 
se kategorie neslučovaly, a tak 
Katka s Martinem měli prvenství 
jisté jakýmkoli zapsaným pokusem. 
A jelikož nás moc nebaví vítězit, 
když jste v kategorii tak nějak 
sami, padlo rozhodnutí, zabojovat 
o nejvyšší příčky v hodnocení na-
příč kategoriemi,“ říká šéf oddílu 
Martin Turek. A povedlo se.

Katka Weisserová má zlato v ka-
tegorii dorostenek do 52 kilogramů 
a v celkovém hodnocení doroste-
nek stříbrnou medaili. Martin 
Matis má zlato v kategorii junio-
rů do 66 kilogramů a čtvrté mís-
to v celkovém hodnocení junio-
rů. Davidu Maráškovi se dařilo 
v kategorii mužů do 93 kilo, kde 
získal první místo a v celkovém 
hodnocení masters skončil třetí.

Oddíl silového trojboje TJ Vik-
torie na mistrovství obsadil v kon-
kurenci třiceti týmů 10. místo.

Lukáš KANIA

Zdeněk Gregor na snímku 
z roku 2011. Foto: Pavel Čempěl

Podílel se na znovuobnovení 

sokolských organizací po roce 

1989, dodnes je věrným soko-

lem. Dlouholetý starosta TJ 

Sokol Bohumín Zdeněk Gregor 

oslavil 10. února devadesátiny.

Zdeněk Gregor léta působil ne-
jen ve funkci starosty tělocvičné 
jednoty Sokol Bohumín, byl také 
starostou Sokolské župy Jana Čap- 
ka, která sdružuje přes dvacítku 
sokolských jednot našeho regio-
nu. Podílel se na znovuzrození so-
kolských organizací po sametové 
revoluci.

„Když jsme po roce 1989 myšlen-
ku sokola obnovovali, měli jsme 
z toho velkou radost. Přál bych si, 
abychom vytrvali ve snaze dál pěs-
tovat v mládeži lásku ke sportu 
a vážili si práce sokolských činovníků. 
Bez nich to prostě nikdy nešlo a nikdy 
nepůjde,“ uvedl Zdeněk Gregor při 
narozeninovém setkání s bratry 
a sestrami ze sokola. Za Sokol-
skou župu Beskydskou Jana Čap-
ka předával dar předseda odboru 
sportu David Jochym.

Hned po obnově sokolských 
sletů se Zdeněk Gregor aktivně 
účastnil jako cvičenec hromad-
ných skladeb mužů, a to v letech 
1994, 2000 a 2006. Současně 
v těchto letech koordinoval také 
představení všech hromadných 
skladeb na župních sletech v Bo-
humíně, na nichž se představily 
stovky cvičenců. Na posledním 
XV. všesokolském sletu už letošní 
jubilant cvičební úbor a tenisky 
neoblékl, ale vítal bohumínské 
cvičence při průvodu Prahou 
z čestného místa na náčelnickém 
můstku v sokolském kroji. ,, XVI. 
všesokolský slet, který se bude 
konat příští rok v červenci a bude 
o to slavnostnější, protože bude 
spjat s připomenutím stého výročí 
ukončení první světové války a vzni-
ku Československa, už budu asi sle-
dovat jen z obýváku na televizní 
obrazovce,“ uzavřel jubilant. 

Pavla SKOKANOVÁ, 
Lukáš KANIA

Obroditel 
sokola slaví 
devadesátiny

Foto: TJ Viktorie Bohumín

Úspěchy napříč kategoriemi

Turnaj ve frisbee se úspěšně rozrůstá
V bohumínské sportovní hale proběhl 3. a 4. února třetí ročník fun turnaje v ultimate 
frisbee »Rainbow Winter«. Letos se jej zúčastnilo rekordních devatenáct týmů, nechyběla 
ani družstva ze sousedního Polska či Slovenska. 

Týmy odehrály během víkendu neuvěřitelných 68 
utkání, každé v délce 25 minut. Bohumínští muži 
obsadili v konkurenci deseti týmů krásné třetí mís-
to, přičemž podlehli pouze v semifi nále pozdějším 
vítězům turnaje z Plzně. Bohumínské ženské druž-

stvo skončilo mezi devíti týmy šesté. Bohumínský 
oddíl Rainbow Banana působí ve městě čtvrtým 
rokem a tento turnaj pro něj sloužil jako fi nální pří-
prava pro kvalifi kaci o první ligu.

Jakub STANIEK

Foto: Rainbow Banana

Člen atletického klubu Bohumín, mladší 

žák Casey Long, se stal počátkem ledna 

mistrem Moravskoslezského kraje v běhu 

na 60 metrů. 

Na tento úspěch navázal 2. února na halo-
vém mistrovství Moravy a Slezska dalšími 
skvělými výsledky. Dvanáctiletý Casey Long 
získal dvě stříbrné medaile v běhu na 60 metrů 
(čas 7,89 vteřiny) a ve skoku do dálky výkonem 
506 centimetrů. V celostátních tabulkách, které 
evidují padesát nejlepších mladších žáků 
z celého Česka, obsadil rovněž druhá místa. 
Pokud na trénincích nepoleví v úsilí, je velkým 
příslibem našeho atletického klubu i do bu-
doucna. Hlavním trenérem tohoto závodníka 
je Karel Hasník.

Zdeněk VESELÝ, AK Bohumín

Nadějný atlet sbírá trofeje
Fo
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VZPOMÍNKY

5. března vzpomeneme 
nedožitých 80 let 

naší maminky a babičky, 

paní Hermíny OHÁŇKOVÉ.


Za celou rodinu dcera a vnuk, 

Jana a Michal Pavelkovi.

Už nikdy nezavoláš, nepohladíš, neporadíš, maminko. 

Jen ten, kdo tě znal, ví, co ztratil.

25. února vzpomeneme 12. výročí úmrtí 
naší drahé maminky, babičky a prababičky, 

paní Anežky OLETZKÉ
ze Starého Bohumína.


S láskou a úctou vzpomínají 

syn Hubert s rodinou, dcery Marie a Věra, 
vnoučata Michal, Tomáš a Lucka a pravnučka Eliška.

REALITY

 ● Prodám řadovou garáž v Bo-
humíně-Pudlově v ul. Trnkové 
Cena dohodou.  775 042 025, 
e-mail: artur.t@centgrum.cz.

 ● Prodám ornou půdu 2 500 m2 
s možností pořízení zahrádek. Úpad-
ní ul., Rychvald.  739 572 631.

 ● Prodám kus zahrady, stavební 
plocha 900 m2 v Rychvaldě, 
Úpadní ul.  739 572 631.

 ● Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
v Bohumíně, sháníme i RD v oko-
lí, budu ráda za případné info 
nebo kontakt. Děkuji moc, Kris-
týna Ch.  605 830 129, e-mail: 
Ch.chovancova@gmail.com.

 ● Koupím garáž v Mírové ulici. 
Cena dohodou.  604 989 548.

INZERCE

31. ledna jsme vzpomněli 24. výročí úmrtí 

pana Jana FODORA, 
který by 24. února oslavil 73. narozeniny.


Zároveň by se 5. února dožil 44 let jeho syn, 

pan Martin FODOR, 
který nás náhle opustil v říjnu 2016.

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. Čas umí vše zahojit, ale jsou ztráty, které nepřebolí nikdy.

1. března uplyne 1 rok od úmrtí 

paní Marie METZNEROVÉ.


13. března vzpomeneme 16. výročí úmrtí 

pana Jana METZNERA.


S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

dcera Radka a vnučka Eliška.

Maminko, kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

22. února jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí 
naší maminky, babičky, prababičky a tety, 

paní Jindřišky KOLESÁROVÉ 
z Bohumína.


S láskou a úctou vzpomínají rodiny Šalagova 

a Kolesárova.

Andělům bez křídel říkáme maminka...

V únoru to budou 2 roky, 
kdy nás opustila 

naše moc hodná mamka a babi,
paní Olinka KALIŠOVÁ

z Nové Vsi.


Nikdy nezapomenou dcera Martina, 

vnuk Jakub Honyszovi.

 ● Pronajmu dr. byt 1+1 poloza-
řízený, volný od 1. 4. 2017, 5.500 
Kč měsíčně, osoba navíc 600 Kč, 
1 nájem hned dopředu, nutná 
lednice a postel.  731 261 529.

 ● Pronajmu dr. byt 2+1 v Mírové 
ul., nízká zástavba.  724 890 558.

 ● Pronajmu byt 3+KK, 104 m2, 
po rekonstrukci, nová koupelna, 
kuchyně, kotel. Nájem 9.000 Kč, 
kauce 27.000 Kč. Adresa Alešova 
793, Bohumín.  724 620 124.

 ● Pronajmu nebyt. prostor na tř. 
Beneše - cca 23 m2. Cena doho-
dou. Možno rozšířit o sklad. pro-
story.  604 432 306.

SLUŽBY

 ● Hloubkové čištění koberců, 
tepování sedacích souprav, čištění 
interiéru aut technikou Kärcher. 
www.cistyautointerier.cz,  724 
088 643.

 ● Hodinový manžel - veškeré 
služby pro Váš byt či dům, od za-
hrady po střechu. Cena dohodou. 
603 366 056.

 ● Kvalitní a levný internet od 
NejPřipojení.cz je pro Vás to 
dobré řešení.  770 612 123, 
e-mail: info@nejpripojeni.cz, 
www.nejpripojeni.cz.

RŮZNÉ

 ● Prodej krmiva pro zvířata, 
medu z Jeseníků, včelařských 
a rybářských potřeb v obchůdku 
U Luďky v Nové Vsi.  776 684 719.

 ● Hledám spolehlivou paní na 
úklid  dvoupokojového bytu 
v centru Bohumína. Běžný úklid 
jednou týdně, na ostatním se do-
mluvíme. Volejte 603 491 969. 

PRODÁM ZAHRADU se zděným 
zahradním domkem (letní bydlení) 
o rozloze 900 m2. Lokalita Skřečoň, 
ul. Dělnická. Jednopatrový domek je 
zčásti podsklepen. Je zavedena pitná 
voda, el. síť 3 x 400 V, malý kuchyň-
ský kout s linkou, suché WC. Cena 
600.000 Kč. Tel. 604 794 764.

V rámci řádkové inzerce NEJSOU ZVEŘEJŇOVÁNY nabídky poskytování peněžních 
půjček, půjček bez poplatků, nebankovních půjček a obdobných služeb.
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 ●Řádkovou inzerci můžete podávat také prostřednictvím on-line formuláře na in-
ternetových stránkách www.bohumin.cz v sekci Inzerce.

 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla OKA jsou řádkové inzeráty současně zve- 
řejněny na webu města v sekci inzerce.

MĚŘENÍ 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.

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

!!
b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

1. Řádková inzerce (prodej, koupě, 
výměna)  24 Kč za řádek
(jeden řádek = 30 znaků)
2. Společenská inzerce (blahopřání, 
vzpomínky) rozměr: 97 x 45 mm
Cena bez foto: 180 Kč 
Cena s foto (foto se vrací):   300 Kč 
Cena dvojité plochy:   400 Kč 
(2 fotografi e, případně delší text)
Slevy za opakované zveřejnění:

3x – 4x opakování: 10 % z ceny
5x a více opakování:   20 % z ceny
Kompletní ceník inzerce najdete na www.
bohumin.cz, sekce zpravodajství.

CENY INZERCE

Odešel přítel Branislav Bukovčan
Se smutkem jsme přijali zprávu, že 12. února 

ve věku 74 let zemřel přítel Branislav Bukov- 
čan. Celoživotní včelař a obětavý funkcionář 
Českého svazu včelařů, který po dobu 35 let 
úspěšně vykonával funkci předsedy ZO ČSV 
v Bohumíně. Všichni, kteří jsme s ním spolu-
pracovali, víme, s jakou láskou pečoval o včely 
a obětavě vykonával funkci předsedy. Pod 
jeho vedením se ZO ČSV Bohumín několikrát 
umístila na předních místech v celostátní sou-
těži. Čest jeho památce.
Výbor ZO Českého svazu včelařů Bohumín  

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT SKLO
Sklo – tento materiál je známý už tisíce let. A prakticky od samého 

počátku bylo jeho použití spojeno hlavně s potravinami, nápoji 

a později s okny. V současné době má sklo mnohem širší využití 

- od skleněných obalů až po speciální optická vlákna sloužící 

k přenosu informací. 

Každá česká domácnost ročně 
vytřídí přes 27 kilogramů skla. 
Nejčastěji jsou to nápojové lahve, 
zavařovací sklenice nebo rozbité 
skleničky. Čas od času se v domác-
nosti rozbije i okenní tabule. To vše 
mohou lidé v Česku třídit do více 
než 82 tisíc kontejnerů. 

Ve většině obcí a měst funguje 
sběr jak barevného, tak čirého skla. 
Pro sběr barevného nebo směsného 
skla slouží kontejnery zelené barvy, 

na sklo čiré jsou určeny bílé kontej-
nery. Důvod tohoto rozdělení je 
prostý – z barevného skla totiž čiré 
už vyrobit nelze. 

Vytříděné sklo z kontejnerů a sve-
ze na třídicí linky, kde se odstraní 

nežádoucí příměsi. Poté se nadrtí 
a pomocí dopravníků a vibračních 
sít se dále upravuje. Nakonec se čis-
tí na požadovanou kvalitu pomocí 
optoelektrických čidel. Nečistoty by 
se totiž mohly dramaticky projevit 
zhoršenými vlastnostmi nových vý-
robků. V jednom metráku skleně-
ných střepů pro sklárny může být 
maximálně jeden gram nečistot. 
Takové kvality lze docílit pouze na 
velice složitých třídicích zařízeních. 
Proto se na rozdíl od papíru a plastů 
sklo dotřiďuje jen na několika speci-
alizovaných linkách, v Česku je jich 
aktuálně šest. 

Nejčastěji se z recyklovaného skla 
vyrábí lahve na minerálky a pivo. 
Z tabulového skla se pak opět vyrábí 

nové tabulové sklo. A ve specializo-
vaných továrnách se z odpadního 
skla vyrábí tepelné izolace – skelná 
vata a pěnové sklo. Drcené sklo lze 
použít i bez nutnosti tavení jako pří-
sadu do speciálních druhů betonů 
a brusných hmot.

Jako obalový materiál patří sklo 
z hlediska vztahu k životnímu pro-
středí a recyklaci k těm nejšetrněj-
ším. Lze jej recyklovat poměrně 
snadno a prakticky donekonečna. 
Starým sklem se dá nahradit až 65 
procent sklářských písků, přičemž 
hlavní výhodou výroby nového skla 
ze starého je ohromná úspora ener-
gie. Ta může činit až 90 procent 
oproti výrobě ze sklářských písků.  

(Eko-Kom)

Jak na odpady aneb Desatero dobrého třídiče 5

DO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ 
barevné sklo do zeleného kontejneru
čiré sklo do bílého kontejneru
lahve od alko i nealko nápojů
tabulové sklo z oken nebo dveří

DO KONTEJNERU NA SKLO NEPATŘÍ 
keramika a porcelán

zrcadla, autoskla, drátované sklo

varné sklo nebo zlacené sklo

Petr Nevyjel
zpracování mezd

účetnictví
daňová evidence

elektronická podání

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P.O.Box 61

735 81 Bohumín

Mobil:  603 478 991

E-mail:  penekonom@seznam.cz

Web:  petr.nevyjel.sweb.cz



  Z  B O H U M Í N A  A  O KO L Í   ·  A K T UA L I T Y14 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Je jí teprve sedmnáct a je autorkou 
zřejmě první sbírky svého druhu na 
světě. Tereza Adamusová, rodačka 
z Bohumína, maluje nedávno vymřelé 
druhy savců. Doposud zpracovala 
74 barevných ilustrací zvířat, která už 
v přírodě neuvidíme. Kresby vystavuje 
v Salonu Maryška.

Tereza v Bohumíně vyrůstala 
do svých čtyř let, dnes žije s rodiči 
na okraji Prahy. Od dětství má 
kladný vztah k přírodě, vnímá ji 
v souvislostech. K tématu vyhynu- 
lých zvířat se dostala náhodou. 
Když vyhledávala obrázky zvířat, 
našla na internetu černobílé foto-
grafie vakovlka a zebry kvaga. 
Taková zvířata nikdy předtím 
neviděla, a proto pátrala dál. 
„Zjistila jsem, že druhů, které vy-
mřely za posledních pět století je 
opravdu hodně. Zaměřila jsem se 
proto hlavně na ty největší, nej-
známější a člověku nejbližší – na 
savce. Jenže jsem zjistila, že žádná 
ucelená sbírka savců vyhynulých 
v nedávné době prakticky neexis-
tuje a v češtině už vůbec ne,“ říká 
Tereza Adamusová.

Mladá studentka ráda kreslí, 
proto spojila příjemné s užiteč-
ným a vyhynulé savce začala po-
stupně ilustrovat. Uvědomila si, 
že by její sbírka mohla být první 

svého druhu. „Daleko více než 
potěšení, že mohu učinit něco, co 
nikdo v historii vědy přede mnou, 
mne to znepokojilo. Znamená ne-
dostatek odborné literatury, že 

vymírání organismů opravdu skoro 
nikoho nezajímá?“ ptá se Tereza.

Tereza Adamusová je vnučkou 
Marty Kilnarové, jedné ze stálých 
členek spolku Maryška a je aktivní 
v klubu »Krojovanek«. Babička je 
na vnučku právem pyšná a při-
pravila pro vernisáž hostům do-
konalé pohoštění. Výstava Terezy 
Adamusové je v Salonu Maryška 
k vidění do 23. března vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 
hodin a v době konání kultur-
ních akcí. 

Lukáš KANIA

Městské noviny OKO najdete 
celkem na 34 distribučních mís-
tech buď ve volně přístupných 
stojanech nebo na pultech pro-
dejen. Distribuce novin probíhá 
v sudých týdnech ve čtvrtek 
mezi 9. a 14. hodinou. 

NOVÝ BOHUMÍN

 ●  infocentrum radniční budovy A, 
chodba radniční budovy B

 ●  prodejna Těšínské jatky, nám. 
Mickiewicze (před nádražím ČD)

 ● trafi ka Ondák, 9. května
 ● trafi ka Horák, tř. Dr. E. Beneše
 ● trafi ka Christu, Štefánikova ul.
 ● potraviny Christu, Štefánikova
 ●  prodejna Hruška, Okružní ul. 

(u Slunečnice)
 ●  prodejna Hruška, nám. 

Budoucnosti (bývalé Tesco)
 ●  poliklinika BMN – vestibul, 

Čáslavská ul.
 ● bistro U Smažáka, Nerudova ul. 
 ● knihovna K3, Vrchlického ul.
 ● Albert, ul. Čs. armády
 ●  Kaufl and – uvnitř prodejny, 

vedle bankomatu
 ● VKUS pekárna, Studentská ul.
 ● aquacentrum, Koperníkova ul.
 ●  potraviny ESO, Bezručova ul. 

(u „Špice“)

PUDLOV

 ●  večerka Pawlita, Na Chalupách 
(za malometrážkami)

 ●  potraviny Jana, Ostravská ul. 
(u pudlovské pošty)

VRBICE

 ●  potraviny Salmex, Ostravská ul.

STARÝ BOHUMÍN

 ●  Bohumínská městská 
nemocnice – vstupní vrátnice

 ●  Infocentrum Pod Zeleným 
dubem

 ●  potraviny Čeřenský, náměstí  
Svobody

SKŘEČOŇ + NOVÁ VES

 ●  obchůdek U Luďky, 
Opletalova ul., Nová Ves

 ●  pošta Skřečoň, ul. 1. máje 
 ●  potraviny Hanusek, ul. 1. máje
 ●  potraviny Benda, 

Mládežnická 741

ŠUNYCHL

 ● restaurace Zlatý jelen

ZÁBLATÍ

 ● potraviny Hruška, Tovární
 ●  potraviny Smíšenka, Sokolská ul.

RYCHVALD

 ● prodejna Hruška, Náměstí Míru

DOLNÍ LUTYNĚ 

 ●  u papírnictví pod knihovnou, 
ul. K Výšině

 ● potraviny Bubík, u vodárny
 ● potraviny Kasalovi, Nerad

Kde najdete 
OKO zdarma

Příroda Bohumínska – houby (194)

Šupinovka 
zlatozávojná
(Pholiota aurivella)

Šupinovka zlatozávojná patří 
k největším šupinovkám, kterých 
v Česku roste okolo 30 druhů. Díky 
svým živým barvám je okrasou 
podzimního lesa.

Její plodnice vyrůstají jednotlivě 
nebo v malých trsech na živých i mrt-
vých kmenech a větvích listnáčů, 
téměř výhradně na vrbách. Klobouk 
mívá až 200 milimetrů v průměru, za 
vlhka je mírně slizký, žlutý až žlu-
tookrový. Ve stáří je rezavě okrový 
a má velké, tlusté, vláknitě plstnaté 
rezavohnědé šupiny. Třeň je žlutý, 
šupinatý, dole často hlízovitě roz-
šířený. Nalezneme ji od srpna do 
listopadu v lužních lesích, parcích 
a okolo rybníků v nižších polohách. 
Je sice jedlá, ale pro svou tuhou duž-
ninu se většinou nesbírá. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Nedávno vyhynulí savci na ilustracích

Kresby vymřelých druhů savců vystavuje Tereza Adamusová v Salonu Maryška 
až do 23. března. Foto: Martin Válek

Exit Tour – osvěta v atraktivní formě
Poučení i zábava čekaly žáky druhého stupně Masarykovy školy v úterý 

14. února. Během celého dopoledne probíhal program akce s názvem Exit 
Tour. Masarykova škola akci pořádala ve spolupráci s Křesťanskou akademií 
mladých z Frýdlantu nad Ostravicí a Slezskou církví evangelickou augsbur-
ského vyznání v Bohumíně. Tématem byla prevence rizikového chování 
školou povinných dětí.

Třídy absolvovaly vždy po dvou besedách se zkušenými lektory, například 
na téma život v závislosti, nebezpečí kyberprostoru, prevence neplánovaného 
těhotenství, moderní je nekouřit, jak přežít s rodiči či láska, sex a AIDS. O úvod 
i závěr akce se postaral vtipně moderovaný koncert americké hudební sku-
piny Divine Attraction, s jejímiž členy si nejstarší žáci mohli v bloku kolektiv-
ních soutěží procvičit své znalosti angličtiny. 

Byl to velmi vydařený den, za nějž patří partě sympatických mladých lidí, 
kteří vědí, co dělají, a dělají to výborně, poděkování nadšených žáků i spoko-
jených pedagogů.

Antonie WALTEROVÁ, školní metodik prevence

Řidič se vydával za mrtvého
Policisty z dálničního oddělení 

šokovala drzost řidiče (49) kamio-

nu. Aby nemusel dodržovat záko-

nem stanovou dobu odpočinku, 

jezdil na kartu zesnulého kolegy. 

Případ odhalila rutinní kontrola 
tahače s návěsem na dálnici poblíž 
Dolní Lutyně. Řidič bez váhání před-
ložil všechny potřebné doklady, ale 
při kontrole dat z digitální karty a ta-
chografu pojali policisté podezření, 
že karta není jeho. Kontaktovali dis- 
pečera firmy a zjistili, že karta patří 
šoférovi, který ve fi rmě pracoval, ale 
zhruba před dvěma lety zemřel. Po-
dezřelý řidič to stroze komentoval 
tím, že kartu používá z důvodu 
prodloužení doby jízdy a také proto, 

aby nemusel dodržovat dobu odpo-
činku.

Kvůli podobným prohřeškům vznikl 
v roce 2010 speciální policejní tým. 
Zkontroloval už několik desítek tisíc 
vozidel, jen v uplynulém roce jich 
bylo téměř šest tisíc. Tým odhaluje 
především nedodržování bezpeč-
nostní přestávky, nevyhovující tech-
nický stav, jízdu na kartu jiného řidiče 
a podobné přestupky. Samostatnou 
kapitolou je přetížení vozidel, tedy 
váhy či rozměrů soupravy. Z 566 kon-
trolovaných náklaďáků bylo 201 pře-
tíženo. 

Lenka SIKOROVÁ, Policie ČR

K VĚCI
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KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.          
 ● 22.2. a 23.2. v 19 hodin 

VŠECHNO NEBO NIC. Film Čes-
ko, Slovensko (Komedie), 2017, 
přístupný od 12 let, 107 minut, 
110 Kč.

 ● 25.2., 26.2., 1.3. a 2.3. v 19 ho-
din BÁBA Z LEDU. Film Česko, 
Slovensko (Drama / Romantic-
ký), 2017, přístupný od 12 let, 
106 minut, 120 Kč.

 ● 26.2. v 10 hodin PSÍ POSLÁNÍ. 
Film USA (Rodinný), 2017, dabing, 
přístupný, 100 minut, 110 Kč.

 ● 27.2. v 19  hodin ANTHRO-
POID. Film Velká Británie, Česko 
(Historický / Válečný), 2016, da-
bing, přístupný od 12 let, 120 
minut, 80 Kč.

 ● 3.3. a 5.3. v 19 hodin MUZZI-
KANTI. Film Česko (Hudební), 
2017, přístupný od 12 let, 109 
minut, 120 Kč.

 ● 6.3. a 8.3. v 19 hodin JOHN 
WICK 2. Film USA (Akční), 2017, 
titulky, přístupný od 15 let, 122 
minut, 110 Kč.

 ● 9.3. a 10.3. v 19 hodin LO-
GAN: WOLVERINE. Film USA 
(Komiks / Akční), 2017, přístup-
ný od 15 let, 135 minut, 130 Kč.

 ● 11.3., 12.3. a 16.3. v 19 hodin 
MASARYK. Film Česko (Historic-
ký), 2016, přístupný od 12 let, 
106 minut, 130 Kč.

 ● 13.3. a 15.3. v 19 hodin 
KONG: OSTROV LEBEK. Film 
USA (Dobrodružný), 2017, pří-
stupný od 12 let , 118 minut. 
13.3. ve 3D za 130 Kč; 15.3. ve 
2D za 110 Kč.

 ● 15.3. v 19 hodin ANDĚL PÁNĚ 
2. Film Česko (Pohádka), 2016, 
přístupný, 90 minut, 50 Kč (FK 
pro seniory).

PRO DĚTI

 ● 10.2. v 16 hodin PIPI DLOUHÁ 
PUNČOCHA. Muzikál pro děti 
o známé holčičí raubířce. Hraje 
divadlo Applause. Sál kina, 80 Kč.

 ● 5.3. v 16 hodin POHÁDKY 
Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY. 
Divadlo pro děti s Křemílkem 
a Vochomůrkou. Hraje divadlo 
Scéna. Sál kina, 80 Kč.

VÝSTAVA

 ● Do 28.2. FOTOKLUBY. Společ-
ná výstava bohumínských foto-
klubů. Foyer kina.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI 

Není-li uvedeno jinak, probí-
hají akce v dětském oddělení 
knihovny Nový Bohumín.

 ● 24.2. ve 13–17 hodin MATĚJ-
SKÉ LOUTKOHRANÍ. Kvízy, sou-
těže, deskové hry, výroba loutek 
a divadelní představení. 

 ● 24.2. ve 13–17 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení oblíbených 
knih při čaji nebo horké čokolá-
dě. Knihovna Skřečoň a Starý 
Bohumín.

 ● 24.2., 3.3. a 10.3. v 15–17 
hodin DESKOVKY S TERKOU. 
Kroužek hráčů deskových her 
s vyprávěním příběhů.

 ● 27.2. až 3.3. (mimo středu) ve 
13–17 hodin PŘÍŠERKY Z VESMÍ-
RU. Výtvarná dílna s jarní téma-
tikou. Knihovna Skřečoň.

 ● 6.3. až 10.3. (mimo středu) ve 
13–17 hodin POHÁDKY Z LESA. 
Čítárna s hernou. 

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

 ● 20.2. v 19 hodin PĚŠKY MEZI 
BUDDHISTY A KOMUNISTY.  
Cestovatelská přednáška Ladi-
slava Zibury s videoprojekcí. Sál 
kina, 130 Kč.

 ● 2.3. v 17 hodin SRÍ LANKA - 
PERLA INDICKÉHO OCEÁNU. 
Přednáška cestovatele, fotogra-
fa a publicisty Davida Hainalla. 
Přednášková místnost knihov-
ny, 50 Kč.

OSTATNÍ AKCE

 ● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice 
»Bohumín – pohledy do minu-

losti města«. PO až PÁ v 10–12 
a 17–20 hodin, SO a NE v 10–20 
hodin. Starý Bohumín, dům Pod 
Zeleným dubem.

 ● 3.3. v 19 hodin MAŠKARNÍ 
NAROZENINOVÝ PLES K3 BO-
HUMÍN. K3 slaví 10. výročí. Hraje 
skupina Hec, kouzelnická show, 
soutěže a tombola. Pod Zele-
ným dubem, 190 Kč.

MARYŠKA 

nám. T. G. Masaryka 939, 
www.maryska.cz, info@

maryska.cz,  776 577 722
 ● Do 23.3. RECENTNĚ VYHYNU-

LÍ SAVCI. Výstava ilustrací Terezy 
Adamusové. Vernisáž 9.2. v 16 
hodin.

 ● 23.2. v 18 hodin ZTRÁTY 
A NÁLEZY. Autorské čtení Hele-
ny Červenkové s hudebním do-
provodem písničkáře Josefa 
Pinkase.

SPORT

 ● 26.2. v 10 hodin ABYZADNI-
CENEZMĚKLA. Zimní seriál cyk-
listických výletů. Start z nám.
 T. G. Masaryka.

CVIČENÍ

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA - 
SPINÁLNÍ JÓGA. V pondělí a 
středu , 19 hodin; STEP AEROBIK 
ve středu v 19 hodin; KRUHOVÝ 
TRÉNING  v pondělí od 19 ho-
din; INDOOR CYCLING od pon-
dělí do pátku v 18 hodin, ve 
středu v 17 hodin, v sobotu v 10 
hodin; FORMOVÁNÍ POSTAVY 
v úterý a ve čtvrtek v 19.15 ho-
din, ve středu v 9 hodin; KURZ 
BADMINTONU v úterý a ve čtvr-

tek v 17 hodin; SPORTCENTRUM 
BĚHÁ v pondělí a ve středu v 18 
hodin. Sportcentrum Bohumín, 
www.sportcentrum-bohumin.
cz, rezervace  731 905 040 
(jóga),  724 556 557 (ostatní). 

 ● Každé pondělí v 18.30 hodin 
SEDM POHYBŮ KE ZDRAVÍ, kaž-
dé úterý v 17.45 hodin HARMO-
NICKÉ DÝCHÁNÍ, každé úterý 
v 18.30 hodin ZDRAVOTNÍ CVI-
ČENÍ TAI-ČI. Meditační centrum 
Probuzení.   608 974 110. 
www.centrumprobuzeni.cz.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 25.2. v 8 hodin FOTBALOVÝ 
TURNAJ.

 ● 26.2. v 8 hodin BADMINTO-
NOVÁ LIGA.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

pondělí až čtvrtek:  
  6–7.45 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.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 23.2. do 12.3.

POMŮCKA: AMI, NOAH, RED, SLOT.

Papír se nečervená
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Bohumín na dobových fotografiích (41)
Druhá polovina minulého století byla ve znamení masivní výstavby paneláků a sídlišť. 
V našem regionu hnal stavbaře kupředu především hlad po ubytování pracovníků zdejších 
průmyslových závodů. 

I v Bohumíně vyrostla v té době řada panelo-
vých, nízkých i výškových domů, a vznikala tak 
zcela nová sídliště. Pro stavbu jednoho z nich teh-
dy projektanti vybrali takzvaný Immerglikowec, 
lokalitu mezi dnešní Mírovou a Čáslavskou ulicí. Z ní 

byl v polovině 60. let pořízen i dnešní snímek. Teh-
dy se ovšem ulice jmenovala Wolkerova a nebyla 
u pobočky úřadu práce (bývalé lékárny) zaslepena, 
ale vytvářela zde křižovatku s ulicí Šunychelskou, 
Orlovskou (dnes Jana Palacha) a Leninovou (dnes 

Štefánikova).  Fotografi e zachycuje kousíček domu 
číslo 56 (vlevo) a menší chaloupku číslo 48. 

Rodinné domy však přesně před padesáti lety, 
v roce 1967, čekala demolice. Aby uvolnily místo 
pro výstavbu paneláků, padlo tehdy k zemi sedm-
náct domků. Ostatně stavby prvních bohumín-
ských věžáků fotograf zaznamenal také. Lešení 
a stavební výtah obepíná dvanáctipatrový dům 
číslo 972. Patrný je v pozadí za částí rodinného 
domku vlevo také kousek paneláku s číslem popis-
ným 971.  (tch)

„Stále více lidí navštěvuje webo-
vé stránky z jiných zařízení než ze 
stolních počítačů a notebooků. 
Podle průzkumů to byl v roce 2013 
každý pátý uživatel, nyní už je to 
každý druhý. Proto jsme přistoupi-
li k vytvoření responzivního webu, 
který reaguje na šířku zobrazova-
cího zařízení. Jinými slovy se web 
přizpůsobí velikosti monitoru 
nebo displeje. Uživatelé, kteří si 
prohlížejí naše stránky na mobilu, 
už například nemusí zoomovat 
dvěma prsty a zvětšovat si obraz,“ 
vysvětlil webmaster bohumínské 
radnice Jiří Rozsypal. Jak podotkl, 
toto řešení je výhodné i z hlediska 
rychlého vývoje komunikačních 
technologií. „Na trhu se neustále 
objevují nové komunikační pří-
stroje. Responzivní web se auto-
maticky přizpůsobí i zařízením, 

Web se přizpůsobí velikosti displeje
Ofi ciální internetové stránky Bohumína jsou přehlednější 
i pro uživatele mobilů či tabletů. Radnice spustila takzvané 
responzivní zobrazení webu www.bohumin.cz. Na všech 
zařízeních se stránky elegantně zobrazí a seskládají tak, 
aby byly co nejlépe čitelné.

která při vývoji webu ani neexis-
tovala,“ upozornil. 

Nový web už je v ostrém pro-
vozu a bohumínští ajťáci čekají 
na reakce lidí. „Věříme, že je tato 

novinka potěší. Prosíme všechny 
uživatele, pokud najdou nějakou 
nesrovnalost nebo problém, aby 
nás kontaktovali e-mailem na 
webmaster@mubo.cz. Budeme 

rádi, když nám pomohou vychytat 
drobné nedokonalosti tak, aby vše 
fungovalo perfektně a ke spokoje-
nosti návštěvníků stránek,“ dodal 
Rozsypal.   (yak)

Radost & Impuls oslaví své 35. narozeniny tancem
Soubor Radost & Impuls zve milovníky 

tanečních kreací na svůj jubilejní 35. naroze-

ninový koncert. Soubor se představí v bohu-

mínském kině během trojice vystoupení pod 

názvem »Namaluj motýla«. 

Loňský rok byl pro Radost & Impuls více než úspěš-
ný. Už tak bohatou kolekci trofejí soubor rozšířil 
o tituly mistra republiky, Evropy a vicemistra světa 

v disciplínách show, modern, jazz dance. Pro letošní 
sezonu připravil zcela nové choreografi e, které na 
březnových vystoupeních představí 150 tanečníků 
od čtyř do dvaceti let. 

Koncerty se konají v sobotu 25. března v 17 hodin,  
v neděli 26. března ve 14 a 17 hodin. Předprodej 
vstupenek probíhá od 7. března v Salonu Maryška 
na náměst T. G. Masaryka vždy v úterý a čtvrtek od 
15 do 18 hodin. (red) 

Aerobic club Bohumín 

pořádá 18. března 

akci Olga Šípková 

v Bohumíně. 

Milovníci pohybu 
tak budou mít 
jedinečnou 
možnost za-
cvičit si s ně-
kolikanásob-
nou mistryní 
Česka, 
Evropy

Cvičení s Olgou 
Šípkovou

i světa ve sportovním aerobiku. Akce 
proběhne ve Sportcentru Bohumín 
a na programu je od 9.30 hodin deep 
work a od 11 hodin fi t jóga. Třešnič-
kou na pomyslném dortu bude od 
12 hodin posezení s Olinkou.

Počet účastníků je omezen na 
40, vstupenky jsou už v předprodeji za 
250 Kč, pro členy klubu 190 Kč (pod-
mínkou je úhrada ročního členství 
a vyplněná přihláška pro rok 2017 ve 
výši 50 Kč). Další informace získáte na, 
www.aerobikbohumin.net čísle  
608 333 771 nebo facebooku Aerobic 
club Bohumín.   (ivr)


