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Regulační plán je mrtev, ať žije plán územní
Měl smysl, splnil účel, ale doba jej 
dohnala. Regulační plán, kterým se 
řídily veškeré investice, rekonstrukce 
či stavební úpravy v centru města, 
po patnácti letech skončil. Konkrétně 
8. března. Rozhodli o tom na posledním 
jednání městští zastupitelé. To však 
neznamená, že v centru Bohumína 
zavládne stavební »anarchie«. 
Další činnosti se budou opírat 
o celoměstský územní plán.

Regulační plán se týkal přesně vymezeného 
středu města o rozloze třinácti hektarů. Určoval 
koncepci rozvoje centra, stanovil podrobné 
podmínky pro využití jednotlivých pozemků, 
dostavby proluk, detailně popisoval možné 
stavební úpravy stávajících objektů. Regulační 
plán byl závazným podkladem pro povolová-
ní staveb, jejich přístavby a nástavby, určoval 
dokonce jejich využití.

„V 90. letech si všichni uvědomovali, že cent-
rum Bohumína je sešlé, špatně řešené a je s ním 
třeba něco dělat. Ale co a jak? Centrální ná-
městí pokrýval starý asfalt a nazdařbůh tady 
parkovala auta. Jak to řešit? A co s nevzhlednou 
hlavní třídou? To vše měl koncepčně řešit regu-
lační plán,“ uvedl ke zrodu dokumentu vedoucí 
radničního oddělení rozvoje a územního plá-
nování Dalibor Třaskoš.

Práce na regulačním plánu centra Nového 
Bohumína začaly v roce 1999. Nejprve vznikla 
studie, k ní se mohla vyjádřit veřejnost a násled-
ně začala fi nální fáze. Po celém procesu regu-
lační plán schválilo zastupitelstvo v roce 2002.

Regulační plán byl v mnoha ohledech pro-
spěšný. Podařilo se smysluplně vyplnit dvě 
proluky, účelně zrekonstruovat prostranství, 

Nové centrum uleví pacientům od bolesti
Stále více lidí trápí silné bolesti. Bohumínská městská nemocnice (BMN) proto od dubna 
zprovozní centrum léčby bolesti, které pomůže pacientům trpícím onkologickým onemoc- 
něním i chronickými nemocemi páteře, kloubů či revmatem. Otevřené bude sedm dnů 
v týdnu a zvládne ošetřit až čtyřicet pacientů denně. Navíc slibuje minimální čekací lhůty.

Centra pro léčbu bolesti jsou v Čes- 
ké republice stále vyhledávanější. 
Svědčí o tom především čekací lhůty, 
které v některých zdravotnických 
zařízeních dosahují i tří měsíců. V Bo-
humíně dosud takové centrum chy-
bělo. BMN se proto rozhodla, že své 
služby rozšíří právě o léčbu pacientů, 
kteří se potýkají s dlouhodobou 
chronickou bolestí, ať nádorového 
nebo nezhoubného původu. 

Zatím cent-
rum funguje ve 
zkušebním provozu a naostro se ote-
vře v dubnu. Klienty bude přijímat 
prakticky okamžitě bez dlouhých 
čekacích lhůt. „Pokud pacienta trápí 
bolest dlouhodobě, znemožňuje mu 
normálně fungovat. Jeho stav se 
nelepší, v řadě případů se naopak 
postupně zhoršuje. Pacient pak může 
kromě samotné bolesti trpět i poru-

chami spánku, 
nastupují de-

prese a snižuje se kvalita života. Je 
proto důležité, aby byla chronická 
bolest dostatečně a efektivně léčena,“ 
vysvětlil primář anesteziologicko-
resuscitačního oddělení Petr Beneš. 

Podle něj patří k nejčastějším chro-
nickým bolestem onemocnění kloubů, 
bolesti od páteře, zejména dolní části 
zad či komplikace po operacích, 

bolesti při osteoporóze, revmatu či 
chronické bolesti hlavy. Samostat-
nou skupinou jsou pacienti s nádo-
rovým onemocněním. 

V centru léčby bolesti se pacienti 
dočkají jednorázové či opakované úle-
vy pomocí obstřiků či infuzí. „Základem 
léčby je farmakoterapie, tedy léčení 
pomocí léků a infuzních roztoků. Nic-
méně stejně důležitý je i osobní a lidský 
přístup k pacientům. Tito lidé dlouhodo-
bě trpí a přicházejí k lékaři ve špatném 
zdravotním i psychickém stavu, proto je 
vyslechneme a podpoříme s tím, že 
léčba bude úspěšná a uleví jim,“ uzavřel 
Petr Beneš.  Lucie KOLKOVÁ

K VĚCI

 Plánu se musela podřídit například kompletní 
rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka v roce 2007.
 Regulační plán se týkal přesně vymezeného středu 
města o rozloze třinácti hektarů. 

 Díky regulačnímu plánu se podařilo vkusně vyplnit 
dvě proluky, jednu na hlavní třídě. Foto: Pavel Čempěl

(Dokončení na str. 2)
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Novodobé závislosti školáků: 
Návykové látky i počítače
Ochutnají pivo nebo cigaretu, drogy údajně neužívají. Přes devět set místních dětí od 10 do 
15 let vyplnilo dotazníky v protidrogovém vlaku, který loni přijel do Bohumína. Z výsledků 
vyplynulo, že s drogami mají minimální zkušenost. Alarmující však je, jak tráví volný čas. Dvě 
třetiny z nich sedí denně u počítačových her a internetu, především na sociálních sítích. 

Sběr dat proběhl v protidrogovém vlaku loni 
v říjnu. Interiér vlaku, ukazující syrovým způsobem 
hrozby drogové závislosti, navštívilo v Bohumíně 
během pěti dnů 1 231 lidí. Více než dvě třetiny tvo-
řili žáci základních škol. Ti anonymně odpovídali 
na otázky týkající se jejich zkuše-
ností s návykovými látkami. 

Z dotazníků vyplynulo, že se 
děti snadno dostávají k cigaretám a alkoholu. „Třetina 
žáků druhého stupně už v životě zkoušela kouřit a více 
než polovina ochutnala alkohol, většinou pivo. Devět 
procent dětí přiznalo, že se minimálně jednou opilo,“ 
uvedl autor projektu Pavel Tuma s tím, že kontakt s ná- 
vykovými látkami roste s věkem. „U patnáctiletých 
dětí je necelá pětina pravidelných kuřáků,“ doplnil.

Podle výsledků má zhruba pět procent školáků 
zkušenost i s marihuanou či hašišem, s tvrdými droga-
mi prý ne. Experimentování s pervitinem, kokainem, 
extází či dalšími látkami přiznalo pouze necelé pro-
cento respondentů. „Výsledky dotazníků je třeba brát 
s určitou rezervou, protože je vyplňovali sami žáci. 
Nicméně určitý obraz, jak návykové látky pronikají do 
života dětí, jsme získali. Ukazuje se, že naše protidro-
gové preventivní programy mají smysl a budeme v nich 
pokračovat,“ komentoval výsledky starosta Petr Vícha.

Alarmující je ale především potvrzení toho, jak 

děti tráví volný čas. Téměř dvě třetiny hledají denně 
zábavu na internetu a sociálních sítích, řada dětí 
zahání nudu u počítačových her. Závislost na soci-
álních sítích je přitom opomíjenou a skrytou hroz-
bou pro zdravý vývoj celé budoucí generace. Město 

proto bude i letos podporovat 
aktivity, které děti přinutí opustit 
prostředí virtuálního světa, na-

příklad lyžování, plavání, šachy, vstup do Světa tech-
niky, ozdravné pobyty i atraktivní víkendové akce. 
Loni do volnočasových aktivit mládeže investovala 
radnice 1,7 milionu a letos je ještě rozšíří. 

Loňská první Moravskoslezská tour protidrogo-
vého vlaku Revolution Train měla obrovský úspěch. 
K Bohumínu, který celou akci inicioval, se připojil 
i Havířov, Český Těšín a Orlová. Vlak navštívilo pět 
tisíc lidí a jejich hodnocení programu bylo vynikající. 
„Protidrogový vlak měl v Bohumíně obrovský ohlas. 
Kromě sedmi set školáků, kteří se do něj podívali 
v rámci výuky, zaujal více než pět set dalších lidí,“ 
konstatoval místostarosta Bohumína Igor Bruzl. 
Revolution Train mezitím vyjíždí na další turné. 
Tentokrát vyrazí do Krnova, Ostravy-Poruby, Kar-
viné, Frýdlantu nad Ostravicí, Kopřivnice, Nového 
Jičína, vrátí se do Havířova a podívá se také za hra-
nice do slovenské Čadci. Lucie KOLKOVÁ

Badatelský inkubátor
Děti z mateřinky Rafík a Fit školky často kladou svým učitelkám 

zvídavé dotazy. Proto vznikl ve spolupráci s Benešovou školou, pod 

niž mateřinky spadají, projekt Badatelský inkubátor. Funguje od září 

a děti jeho prostřednictvím dostanou odpovědi založené na důkazech.

Badatelský inkubátor probíhá celý školní rok. Děti se s učitelkou ze 
základní školy scházejí jednou měsíčně v mateřské škole i v chemické učebně 
Benešovy školy. Zajímavým zpestřením nad rámec projektu bylo společné 
bádání rodičů s dětmi, které proběhlo v prosinci a lednu. 

„Ve druhém pololetí se uskuteční exkurze do Světa techniky v Ostravě. 
A pokud nám to počasí umožní, budeme experimentovat také na školním 
dvoře nebo v zahradách mateřských škol. Konkrétní aktivity však nebudu pro-
zrazovat, každá lekce je pro děti překvapením,“ nastínila autorka projektu 
Stanislava Krpcová.

Badatelský inkubátor podpořil dotací Moravskoslezský kraj a fi nančně 
přispělo také město Bohumín. Díky této podpoře škola pořídila experimen-
tální sady pro přírodovědné bádání.  (red)

Foto: Stanislava Krpcová

Regulační plán je mrtev, 
ať žije plán územní
(Dokončení ze str. 1)

řešit parkování. Občas byl ovšem 
i svazující, třeba pro soukromé 
vlastníky objektů, protože přesně 
defi noval úpravy stávajících domů 
a využití okolních ploch.

Kartami nakonec zamíchal 
nový stavební zákon. Podle něj je 
nutné plány schválené před ro-
kem 2007 upravit podle současné 
legislativy, jinak zaniknou. Ter-
mín zániku se ale stále posouval. 
Nejprve zákonodárci stanovili 
rok 2011, pak 2014 a aktuálně je to 
rok 2020. Bohumín předpokládal, 
že jeho plán, který už »dohnala 
doba« a mnohdy místo prospěchu 

vlastníky domů svazoval, samovol-
ně zanikne. Jenže kvůli neustálému 
posouvání termínu expirace bylo 
třeba jednat okamžitě. „V úvahu 
přicházelo několik možností, napří-
klad upravit plán podle platného 
stavebního zákona nebo vypracovat 
zcela nový,“ nastínil Třaskoš. Na-
konec ale padla volba na radikální, 
ovšem praktické řešení. Regulač-
ní plán bez náhrady zrušit, což 
zastupitelé posvětili. Výstavba 
a další činnosti v centru se tak nyní 
budou stejně jako na ostatním 
území Bohumína řídit územním 
plánem z roku 2014.

Pavel ČEMPĚL

Elektronická bitva 
o kotlíkové dotace

Po loňské velké výzvě na kot-

líkové dotace odstartovala 

1. března menší, doplňková. 

Tentokrát určená výhradně 

na tepelná čerpadla a kotle na 

biomasu. K dispozici bylo 55 mi-

lionů a během tří minut od spuš-

tění podávání žádostí se po nich 

jen zaprášilo. 

Doplňková výzva byla určená 
lidem, kteří podali žádost o dotaci 
v předchozím kotlíkovém progra-
mu a vzhledem k vyčerpání fi nancí 
se na ně nedostalo. Částka pro 
doplňkovou výzvu však byla ome-
zená, a tak bylo zřejmé, že se ani 
tentokrát nedostane na všechny. 
Lidé mohli poprvé podávat žádos-
ti elektronicky a systém byl na-
staven tak, že pojal maximálně 
350 žádostí. Už před spuštěním 
přitom hejtmanství evidovalo přes 
800 zájemců. Úderem desáté ho-
diny, kdy výzva odstartovala, tak 
lidé u počítačů klikali jako o závod. 
Do tří minut bylo po všem.

Neúspěšní žadatelé ale nemusí 
smutnit, že přišli o možnost vymě-
nit starý kotel za ekologický. Prav-
děpodobně v létě odstartuje další 
výzva a Ministerstvo životního 
prostředí avizovalo, že pro náš re-
gion předběžně počítá s částkou 
900 milionů.  (šp, tch)

K VĚCI

Připravuje se
teplovod do Skřečoně

Bohumín a ČEZ Teplárenská připra-
vují poslední etapu napojení byto-
vých domů na centrální zásobování 
teplem (CZT) z elektrárny v Dětmaro-
vicích. Týká se domů se šedesáti byty 
v Dělnické a Mládežnické ulici ve 
Skřečoni.

„Zhotovíme tři nové předávací stanice 
a vybudujeme k nim primární rozvody. 
V plánu je zároveň výstavba sekundár-

ních rozvodů k jednotlivým domům,“ 
uvedl mluvčí skupiny ČEZ Vladislav 
Sobol s tím, že firma do projektu 
investuje čtyři miliony.

Město bude vlastními náklady 
fi nancovat práce v domech. „Vybudu-
jeme vnitřní rozvody tepla pro ústřední 
vytápění a rozvody teplé vody. Ve vět-
šině bytů chceme také rekonstruovat 
koupelny,“ potvrdil starosta Petr Vícha. 
Na tuto zakázku se připravuje vý-
běrové řízení, práce by mohly začít 
v červnu. Spolu s připojením bytů na 
teplovod město plánuje také regene-
raci okolí domů. 

Lukáš KANIA

AKTUALITY
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KRÁTCE

Město nemocnici nadále podporuje
»Problémy s internami na Karvinsku. Nemocnice v úzkých: Lékaře lákají na nábo-
rové příspěvky. Nemocnice jsou jako Titanic, který se řítí na ledovec.« Tři titulky 
článků z okresního a krajského tisku. V celostátním bychom jich našli více a ještě 
dramatičtějších. Z důvodu nedostatku sester a lékařů se potýkají zdravotnická 
zařízení s velkými potížemi. Ty okresní články se týkají nemocnice v Havířově, 
Karviné a Orlové. Pro záchranu oddělení získávají lékaře a sestry jak se dá. Ať to 
stojí co to stojí. A ztráta nemocnic je 130 milionů korun. Na mzdy se hledá půjčka.

Je jasné, že v tomto prostředí se s podobnými 
personálními problémy potýká i naše nemoc-
nice. Škoda každého lékaře a setřičky, kteří se 
rozhodnou odejít. I my pak musíme lovit v ji-
ných nemocnicích. V našem okrese, který je 
celostátní raritou, je nemocnic šest. Jinde jedna.

Zákazníky nemocnic jsou pacienti. Bez 
nich by to nešlo, bez nich nejsou výkony a bez 
nich jsou nižší platby pojišťoven. Pacientů pro 
šest nemocnic je málo. Proto o ně musí ne-
mocnice usilovat. Dobrými službami, dobrou 
pověstí, úsměvem personálu, reklamou. Vý-
hodou ostatních nemocnic je fakt, že kolem 
nich nikdo nedělá politiku. O problémech 

krajských nemocnic se nejedná na zastupitel-
stvu, o soukromých ani nemluvím. To je ta-
kovou raritou jen v Bohumíně. Tady lze na 
zastupitelstvu či v místním tisku říci a napsat 
cokoliv. A někdy možná i v dobré víře, i když si 
to o všech příspěvcích nemyslím. Ale pacienty 
a také nemocniční zdravotnický personál to 
znejisťuje. Když zastupitel něco řekne či napíše, 
sestřičky se domnívají, že si to myslí celé 
zastupitelstvo. Že již nemocnici nepodporu-
jeme. A když jim volají a lákají je do jiných 

nemocnic a také řeknou, že u nás to skončí, 
tak jak se mají cítit? Město Bohumín má ne-
mocnici pod svými křídly 20 let. Vzali jsme 
ji, protože ji okresní úřad chěl privatizovat 
jako nepotřebnou. Tím jsme ji zachránili. Za 
tu dobu do ní investovalo město cca 150 mi-
lionů a přispělo dalšími 200 miliony na její 
provoz. Pomáhá fi nančně zajistit mzdy, které 
pojišťovny plně nepokryjí. Stojíme o služby 
nemocnice pro naše občany. Jestli to nemoc-
nice v tomto tvrdém konkurenčním prostředí 
zvládne, záleží hlavně na tom, aby měla lékaře 
a sestřičky a také spokojené pacienty. A také 
zastupitele, kteří situace nebudou využívat 
pro svou politiku. Kteří upřednostní zájem 
města a nemocnice před svým zájmem natřít 
to starostovi či radě, jak jim utíkají lékaři. 

Ve čtvrtek 2. března jsme se proto sešli s per-
sonálem BMN, abychom jej ujistili, že město 
nemocnici nadále podporuje a poděkovali 
lidem za jejich práci. Poděkovali i těm, kteří zde 
dlouho pracovali, ale rozhodli se odejít. Ale 
zejména těm, kteří zůstávají a na nichž bude 
nyní hlavně záležet, jak v konkurenci obstojíme.

Petr VÍCHA, starosta města

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Začala očista. Co má ruce a kola, vyrazilo do ulic
Drobné kamínky, písek 
nebo struska. Materiál 
použitý během zimní 
údržby zůstává po jarním 
tání na silnicích a chodní-
cích. A je zdrojem nemalé 
prašnosti, která už tak 
nadmíru sužuje region. 
Město i hejtmanství proto 
letos vyslaly do ulic čety 
zametačů i techniku 
mnohem dříve než 
v uplynulých letech.

První nánosy posypového ma-
teriálu začaly v Bohumíně mizet 
z pěší zóny během posledního 
únorového týdne. BM servis poslal 
na hlavní třídu čety veřejně pro-
spěšných pracovníků. O týden 
později se naplno rozjelo i strojní 
uklízení. Do terénu vyrazil velký 
silniční zametač i dva menší 
chodníkové. „Lidé si dřívější čiš-
tění přejí, proto jsme s odstraňo-
váním zbytkového posypového 
materiálu začali okamžitě, jakmile 
to počasí dovolilo,“ potvrdil vedou-
cí odpadového hospodářství BM 
servisu Martin Rajnošek.

Ruční i strojní čištění začalo 
v centru města a týkalo se nejex-
ponovanějších ulic a lokalit. Po-
stupně se spirála, po které krouží 
čisticí vozy, rozšiřovala až do 
městských částí. Malé zametače 
si vzaly do parády chodníky, cy-
klostezky a místa, kam se větší 

technika nedostane. Velký vůz 
projížděl ulicemi a měl co dělat, 
protože město má ve své správě 
zhruba 58 kilometrů cest. „Na 
základní očistu navážeme na pře-
lomu března a dubna ve spolupráci 
s městem tradičním blokovým čiš-
těním,“ doplnil Rajnošek s tím, 
že jako v minulých letech moto-
risty dopravní značky s předsti-
hem upozorní, aby v konkrétních 
ulicích v danou dobu neparkovali.

S úklidem svých silnic letos 
začali s předstihem i krajští silni-
čáři a zaměřili se především na 
regiony se zhoršenou kvalitou 
ovzduší. A mile tím obyvatele 
překvapili. V místech, kde mnoh-

Ruční i strojní čištění komunikací zača-
lo s předstihem. Aby materiál zbytečně 
neležel na cestách a neznečišťoval 
ovzduší. BM servis má k dispozici dva 
chodníkové zametače a jeden velký 
silniční. I jemu chce letos fi rma pořídit 
moderní dvojče.  Foto: Pavel Čempěl

dy ležely kameny a struska až do 
dubna a prachem sužovaní dom-
kaři si cesty pod okny raději 
zametli sami, tam už je letos ukli-
zeno. „Čistit komunikace nařizuje 
zákon dvakrát ročně. Vedení kraje 
ale rozhodlo, že se frekventované 
úseky v blízkosti obytné zástavby 
s vysokou hustotou obyvatel bu-
dou čistit i během zimy. Aby se 
lidem lépe dýchalo,“ popsal čiště-
ní nad rámec zákona náměstek 
hejtmana pro dopravu a smart 
region Jakub Unucka. Doplnil, že 
kraj pořídí další speciální techni-
ku, aby bylo čištění silnic v zimě 
ještě efektivnější.

Pavel ČEMPĚL

Výběrové řízení na místo úředníka
Tajemnice Městského úřadu v Bohumíně vyhlašuje výběrové řízení na 

místo úředníka sociálního odboru. Jde o pracovní poměr na dobu určitou 
(zástup za mateřskou dovolenou). Náplní práce je zajišťování agendy 
sociálně-právní ochrany dětí. Termín podání přihlášek je do 20. března. Bližší 
informace na stránkách www.bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika Nabídka 
práce, nebo ve vývěskách.  (red)

Charitativní bazárek
V záblatské sokolovně proběhne 

17. března »Charitativní bazárek«. 
Prodávající uhradí padesátikorunu 
a můžou přinést na prodej až deset 
věcí s předpokladem, že si sami také 

něco koupí. Výtěžek poslouží k poří-
zení kyslíkových lahví pro rodinu s neu-
rodegenerativním onemocněním. 

Součástí bazárku, který organizuje 
spolek Alma mater, bude také pose-
zení k Mezinárodnímu dni žen. Dob-
roty jako příspěvek na rautový stůl 
k oslavám MDŽ pořadatelé ocení.

(red)
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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+2, ul. Husova 915, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Byt po celkové rekon-
strukci včetně generální opravy 
elektroinstalace se nachází v třípod-
lažním cihlovém domě. V blízkosti 
domu je centrum města, park, 
škola a autobusová zastávka. Plo-
cha pro výpočet nájemného 51,15 
m2, celková plocha bytu 54,09 m2. 
Prohlídka 13.3. ve 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. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům se nachází v centru 
města v blízkosti vlakového ná-
draží. V bytě je koupelna se spr-
chovým koutem, novým PVC 
a dveřmi. Možnost parkování 
u domu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 53,73 m2, celková 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.

 ● Byt 1+4, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti domu se nachá- 
zí vlakové a autobusové nádraží. 
Byt s plastovými okny je po celko-
vé rekonstrukci, včetně napojení 
na centrální vytápění. Plocha pro 
výpočet nájemného 115,76 m2, 
celková plocha bytu 123,73 m2. 
Prohlídka 15.3. v 14.30–14.45 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 20.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 355, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nadzem-
ní podlaží. Nízká cihlová zástavba 
v centru města. Byt s plastovými 
okny je po celkové rekonstrukci 
včetně napojení na centrální záso- 
bování teplem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 43,81 m2, celková 
plocha bytu 45,71 m2. Prohlídka 
20.3. v 15.30-15.45 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 20.3. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti domu se na-

chází vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny je 
po celkové rekonstrukci, včetně 
napojení na centrální vytápění. 
Plocha pro výpočet nájemného 
73,74 m2, celková plocha bytu 
79,50 m2. Prohlídka 15.3. ve 14.45 
–15.00 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 20.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti domu se na-
chází vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny je po 
celkové rekonstrukci, včetně na-
pojení na centrální vytápění. Plo-
cha pro výpočet nájemného 74,98 
m2, celková plocha bytu 80,45 m2. 
Prohlídka 15.3. ve 14.45–15.00 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 20.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Seifertova 911, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům s plastovými okny 
v centru města. Možnost parko-
vání ve dvoře. Poblíž domu je Ma-
sarykova škola a městský úřad. 
Plocha pro výpočet nájemného 
51,65 m2, celková plocha bytu 
55,09 m2. Prohlídka 20.3. v 16.00–
16.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 22.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům se nachází v blízkosti základ- 
ní školy a autobusové zastávky. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s balkonem je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 67,90 m2, celková plocha 
bytu 70,52 m2. Prohlídka 20.3. 
v 15.00–15.15 hodin a 21.3. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
22.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1069, čís-
lo bytu 63, I. kategorie, 6. nad-
zemní podlaží. Dům se nachází 
poblíž centra města, odpočinkové 
zóny, obchodů, školky a školy. Byt 
menších rozměrů je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 26,22 m2, celková plo-
cha bytu 27,22 m2. Prohlídka 20.3. 
ve 14.45–15.00 hodin a 21.3. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 22.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 553, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízká zástavba, v blíz-
kosti park, školka, základní škola, 
střední škola. V bytě je ústřední 
topení. Plocha pro výpočet ná-
jemného 57,44 m2, celková plocha 
bytu 62,74 m2. Prohlídka 20.3. 
v 15.15–15.30 hodin a 21.3. v 10.00 
–10.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 22.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti domu se nachá-
zí vlakové a autobusové nádraží. 
Byt s plastovými okny a centrál-
ním vytápěním. Plocha pro výpo-
čet nájemného 48,15 m2, celková 
plocha bytu 53,20 m2. Prohlídka 
22.3. v 15.30–15.45 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 22.3. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Kostelní 404, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města. V bytě je zrekon-
struovaná koupelna s vanou. Plo-
cha pro výpočet nájemného 80,05 
m2, celková plocha bytu 81,30 m2. 
Prohlídka 22.3. v 15.00–15.15 
hodin a 23.3. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 27.3. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1068, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blíz-
kosti centra města, odpočinkové 
zóny, obchodů, školy a školky. Byt 
je po celkové rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 45,95 
m2, celková plocha bytu 46,95 m2. 
Prohlídka 22.3. v 15.15–15.30 
hodin a 23.3. v 8.00–8.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 27.3. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržnici. V blízkosti domu se nachá-
zí Penny market, vlakové a auto-
busové nádraží. Byt s plastovými 
okny a centrálním vytápěním je 
po rekonstrukci. Plocha pro výpo-
čet nájemného 31,94 m2, celková 
plocha bytu 32,98 m2. Prohlídka 
27.3. v 15.45–16.00 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 27.3. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržnici. V blízkosti domu se nachá- 
zí Penny market, vlakové a auto-
busové nádraží. Byt s plastovými 
okny a centrálním vytápěním je 
po rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 31,84 m2, celko-
vá plocha bytu 32,78 m2. Prohlíd-
ka 27.3. v 15.45–16.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
27.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 718, čís-
lo bytu 10, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Cihlová zástavba 
naproti tržišti. V blízkosti domu 
se nachází Penny market, vlakové 
a autobusové nádraží. Byt s plasto- 
vými okny a centrálním vytápěním 
je po rekonstrukci. Plocha pro výpo-
čet nájemného 72,69 m2, celková 

plocha bytu 73,63 m2. Prohlídka 
27.3. v 16.00–16.15 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 29.3. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čáslavská 985, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města v blízkosti školy, 
školky a supermarketu. Byt s ku-
chyňskou linkou, sporákem a ne-
průchozími pokoji. Plocha pro 
výpočet nájemného 73,61 m2, 
celková plocha bytu 74,61 m2. 
Prohlídka 27.3. v 15.00–15.15 
hodin a 28.3. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 29.3. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 24, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, zdra-
votního a nákupního střediska. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s balkonem je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 55,78 m2, celková plocha 
bytu 57,43 m2. Prohlídka 27.3. 
v 15.30–15.45 hodin a 28.3. v 9.30 
–9.45 hodin. Licitace bytu se koná 
29.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 281, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům poblíž centra města. Dům 
s funkcí domovníka. V bytě je 
zrekonstruovaná koupelna s va-
nou. Koupelna je společná s WC. 
Byt s novými podlahovými kryti-
nami a bytovými dveřmi. Plocha 
pro výpočet nájemného 51,15 m2, 
celková plocha bytu 54,65 m2. 
Prohlídka 27.3. ve 14.45–15.00 
hodin a 28.3. v 8.45–9.00 hodin. 
Licitace bytu se koná 29.3. v 16.30 
hodin. 

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 14, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům, který 
v roce 2007 prošel celkovou re-
konstrukcí. V domě je zajištěna 
správcovská a úklidová služba. 
Dům se nachází v blízkosti leso- 
parku, Kaufl andu, školy a školky. 
Možnost parkování u domu. V by-
tě je koupelna s vanou, z lodžie je 
výhled na město. Plocha pro vý-
počet nájemného 48,26 m2, celko-
vá plocha bytu 53,31 m2. Prohlíd-
ka 22.3. ve 14.45–15.00 hodin 
a 23.3. v 8.30–8.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 29.3. v 16.45 hodin. 
Podání přihlášky do 27.3.

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

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor
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Méně zločinů, 
více vypátraných 
pachatelů

Pohledem statistiků má za 

sebou místní oddělení Policie 

ČR úspěšný rok. V roce 2016 ře-

šili policisté 480 trestných činů, 

tedy o dvaačtyřicet méně než 

v roce předešlém. Také byli 

úspěšnější v odhalování pacha-

telů. Vypátrali je u 59,17 pro-

centa případů, čímž vzrostla 

objasněnost o 5,91 procenta.

Služební obvod místního oddě-
lení PČR tvoří Bohumín a sousední 
Rychvald. Policisté si oblast s roz-
lohou více něž osmačtyřiceti kilo-
metrů čtverečních rozdělili do 
pěti okrsků, z nichž má každý na 
starost jeden okrskář.

Mezi nejzávažnější delikty, kte-
ré místní policisté vyšetřují, se řadí 
násilné trestné činy. „Loni jsme jich 
evidovali osmatřicet, z toho devate-
náct případů ublížení na zdraví 
a devět loupeží,“ uvedl vedoucí 
oddělení Martin Wastl. Dále šlo 
o vydírání, týrání osoby ve společ-
né domácnosti, ale také o mrav-
nostní delikty – po jednom přípa-
du znásilnění, sexuálního nátlaku 
nebo pohlavního zneužití.

Nejrozsáhlejší je pak majetková 
trestná činnost. Bohumínským 
policistům poškození ohlásili 265 
případů, z nichž se 35,85 procenta 
podařilo objasnit. Policejním slan-
gem řečená »majetkařina« se dělí 
na krádeže vloupáním (126 skut-
ků), kam spadají vykradené rodin-
né domy a byty, obchody, restau-
race a další objekty. Dále to jsou 
krádeže prosté (109 případů), 
tedy kapsáři, krádeže v bytech 
nebo vykradená auta. „Řešili jsme 
také devatenáct odcizených jízd-
ních kol a čtyři motorová vozidla,“ 
dodal Wastl.

V loňském roce se PČR zabývala 
2 909 přestupky, z nichž 1 969 
vyřídila blokovou pokutou a 535 
oznámila příslušným správním 
orgánům. 

Do statistik si policisté zapsali 
rovněž 156 zadržených, 44 vypát-
raných hledaných či pohřešova-
ných osob a 23 převozů na zá-
chytku. Ve třinácti případech 
musely hlídky použít donucovací 
prostředky.

V Bohumíně a Rychvaldu poli-
cie přistihla 43 podnapilých řidičů, 
ovšem alarmující je, že mnohem 
více, celkem 65, šoférovalo pod 
vlivem drog. Jednatřicet kontrolo-
vaných řidičů vůbec nemělo za 
volantem co pohledávat, porušili 
zákaz řízení. (red)

Omezení v nemocnici
Do konce března musí návštěvníci 

bohumínské nemocnice počítat 
s omezením provozu chirurgické am-
bulance i chirurgického oddělení. 
Ambulance je v provozu pouze od 
7 do 19 hodin a oddělení je kvůli re-
konstrukci dočasně uzavřeno. Lékaři 
chirurgického oddělení provádějí 
pouze plánované výkony.  (red)

Poděkování za péči
Děkuji dnes už bývalému primáři 

chirurgického oddělení nemocnice 
v Bohumíně Tomáši Sobalíkovi za 
jeho příkladnou péči, kterou věnoval 
mé manželce během její léčby, za 
jeho odborný a lidský přístup. Je nám 
velice líto, že lékař takových kvalit 
z bohumínské nemocnice odešel.

Stanislav KOLESÁR

Vážení spoluobčané, místní i přespolní. Děkuji 
vám za důvěru, kterou jste do mě vložili a za 

možnost podílet se na léčení vašich nemocí a úrazů. Po dlouhých letech 
strávených v Bohumínské městské nemocnici jsem se rozhodl z vícero dů-
vodů změnit zaměstnavatele. Pokud jste byli spokojeni s mou prací, přístu-
pem, snahou a ochotou řešit vaše problémy, můžete se na mě v budoucnu 
kdykoli obrátit se svými zdravotními potížemi na mém novém pracovišti.

Tomáš SOBALÍK

Poděkování 

Veřejné budovy nabízí 
bezplatný wifi signál
Od začátku roku nabízí Bohumín a jeho subjekty občanům 
bezplatné využití wifi  k připojení k internetu. Během 
několika měsíců se podařilo pokrýt signálem městské 
budovy a areály. 

V budovách městského úřadu 
se mohou příchozí připojit k wifi  
síti »Radnice«, sít v biografu má 
název »Kino K3«, v bibliotéce 
»Knihovna K3« 
a ve sportovně 
-relaxačním 
areálu za parkem »Bospor«. 

Navíc město nabízí ještě jednu 
bezplatnou síť, která má název 
»WiFi4EU«, podporovanou Ev-
ropskou unií pro připojení uživa-
telů na různých místech evrop-
ského kontinentu.

Použitá technologie umožňuje 
pokrytí velmi rozsáhlých budov. 
Denně se k veřejným sítím města 
prostřednictvím chytrých telefo-
nů připojí desítky občanů, kteří 
například na radnici čekají na 

vyřízení žádosti nebo v kině na 
začátek představení. V areálu 
Bosporu jde i o několik stovek 
návštěvníků denně.

Myšlenka na-
bídnout lidem 
nadbytečné 

kapacity internetových linek pro 
připojení prostřednictvím wifi 
sítě se zrodila už před několika 
lety, ale až nyní se stala skuteč-
ností. Také budovy subjektů Mo-
ravskoslezského kraje, Střední 
školu Bohumín či Gymnázium 
Františka Živného, plánuje jejich 
zřizovatel pokrýt bezdrátově ve-
řejným internetem. Termín ale 
zatím nebyl stanoven.

Michal KOLOVRAT, 
správce informačních technologií

KRÁTCE

NOVINKY

Dvůr musí unést mnohatunovou techniku

Správní budova, věž i garáže prošly modernizací v uplynulých letech. Nyní došlo na úpravu dvora stanice profesionálních 
hasičů.  Foto: Pavel Čempěl

U stanice profesionálních hasičů opět panuje čilý stavební ruch. Základna na rohu ulice 
Jateční a Čs. armády prošla v uplynulých letech kompletní proměnou. Nyní došlo i na 
venkovní část. Nový a kvalitní povrch dostává dvůr stanice s příjezdovou cestou.

Povrch dvora dosud tvořily betonové panely, kte-
rým ovšem těžká technika hasičů dala během let 
pořádně zabrat. Přilehlé garáže jsou totiž průjezdné 
z obou stran, a zatímco z vrat v Jateční vyjíždějí vozy 
k zásahům, na dvoře probíhá jejich čištění a servis. 
Právě kvůli mnohatunovým kolosům bylo nyní nut-
né dvůr celkově zpevnit. Pouhá obměna stávajících 
panelů by nestačila, za nějaký čas by byl povrch ve 
stejném stavu. „Přestavba je složitější, než jsme pů-
vodně předpokládali. Bylo třeba do určité hloubky 
odtěžit podloží a vytvořit nové. Jeho únosnost musí 

odpovídat naší technice,“ objasnil velitel bohumínské 
stanice Přemysl Švajda. Kromě samotného dvora se 
práce týkají i příjezdové cesty z ulice Čs. armády.

Modernizace bohumínské stanice hasičského zá-
chranného sboru probíhá už několik let. Nejprve se 
zateplovala střecha a fasáda správní budovy, nový 
vzhled následně dostala také věž a inovoval se rovněž 
interiér zbrojnice. Zásadní byla před dvěma lety 
stavba nových garáží. Původní plechový hangár šel 
k zemi a na jeho místě vyrostl bytelný a moderní 
železobetonový monolit.  (tch)
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Vyhlídka nad městem hledá využití
Specializovaná restaurace, 
cukrárna nebo třeba 
výtvarná galerie či mini-
herna. Město hledá zájemce, 
kteří by oživili nabídku 
sportovně–relaxačního 
areálu Bospor. Aktuálně 
nabízí k využití prostory 
v nejvyšším patře Penzionu 
ve věži. Podnikatelé mohou 
své návrhy představit 
do konce března. 

Prostory pod střechou Penzionu 
ve věži dosud využíval provozova- 
tel restaurace, vzájemná spoluprá- 
ce však před pár týdny skončila. 
„Hledali jsme nového poskytova-
tele, který by zajistil stravování 
ubytovaných hostů, především 
snídaně. To se nám podařilo v sou-
sední restauraci. Prostory s vy-
hlídkou na celé město o velikosti 
119 metrů čtverečních jsou nyní 
prázdné, proto se nabízí jejich 
přestavba k jinému účelu,“ vy-

světlil místostarosta Bohumína 
Lumír Macura.

Město hledá nápad, jak s vol-
ným prostorem naložit. O novém 
nájemci bude rozhodovat přede-
vším originalita a atraktivnost 
záměru. „Budeme posuzovat, jak 
návrh celému areálu prospěje. 
Mělo by jít o aktivitu, která doplní 
nabídku služeb a přiláká nové 
klienty,“ upřesnil Macura. Podle něj 
je konkurence stravovacích zaří-
zení v okolí velká, místní i turisty 
by však mohla oslovit například 
specializovaná gastronomie či 
cukrárna. „Nemusí ale nutně jít 
o restauraci, prostory můžeme 
přestavět na cokoliv jiného. Jde 
hlavně o nápad. Věříme, že zejmé-
na bohumínští podnikatelé projeví 
svou kreativitu,“ doufá Macura.

Město má připravenu i záložní 
variantu, pokud by z předlože-
ných návrhů žádný nevybralo. 
„Penzion má dvanáct dvoulůžko-

vých pokojů. Chybí nám však uby-
tovací kapacity větších rozměrů, 
které by mohly využít vícečlenné 
rodiny, náročnější klienti či sva-
tebčané. Jednou z možností je tedy 
přebudování prostor na apartmán,“ 
nastínil Jan Rozsypal, ředitel 
městské společnosti Bospor, která 
penzion provozuje.

Penzion ve věži je architekto-
nickým unikátem s atypickým 
uspořádáním interiéru. Vznikl 
přebudováním starého vodoje-
mu. Okamžitě se stal jednou 
z dominant Bohumína a doplnil 
sportovně-relaxační areál, který 
zahrnuje aquacentrum, zimní 
stadion, adventure golf, sportov-
ní halu a Hobbypark. V penzionu 
se každoročně ubytují zhruba tři 
tisícovky hostů z přibližně třiceti 
zemí. Od loňska nově nabízí 
rezervaci přes mezinárodní re-
zervační systém Booking.com. 

Jana KONČÍTKOVÁ

Z více než třicet metrů vysoké vodárenské věže z roku 1935 je od roku 2005 
penzion. Jeho nejvyšší patro je v současnosti nevyužité.  Foto: Pavel Čempěl

Šedošedé 
panelové retro
Procházím se Bohumínem 
a prožívám déjà vu - pocit 
dávno viděného. Jeden 
šedý panelák, druhý, třetí... 
To už tu přece kdysi bylo. 
Šedý panel, beton, brizolit, 
celé město bylo šedivé, 
a vlastně i lidé v něm. Pak 
Bohumín zkrásněl, fasády 
domů se postupně rozzářily. 
A teď je tu ta šeď znova. 

Všechny v poslední době opra-
vované městské domy mají šedou 
barvu. V Oku jsem se dočetla, že 
jde o starší domy, kterým by prý 
barva neslušela. Nevím, byla tam 
taky fotka čtyřpodlažníko pane-
láku, který teď má fasádu ve dvou 
odstínech žluté - a vypadá docela 
pěkně. Ovšem nově bude šedoše-
dý (původně jsem se domnívala, 
že šedá fasáda na fotce je »před« 
a žlutá po opravě). Ani při pohledu 
na paneláky v Alešově ulici není 
jasné, že už jsou zrekonstruované, 
šedošedá fasáda vypadá úplně stej-
ně, jako ten původní panel.

A to evidentně není konec. Na 
facebooku městského architekta 
jsem viděla další »pestrošedé« 
návrhy opravovaných domů s po-
známkou, že jde o starší domy, 
takže prý decentně. Ovšem nové 
domy opravu zjevně nepotřebují, 
opravují se jen ty staré... Takže to 
vážně budou všechny šedivé? 

Šedá je nesporně praktická, 
nešpiní se. A je možná »in, cool 
a trendy«. A já mám možná jen 
špatný vkus. Ale co když je nás 
takových víc, kteří nechápeme tu 
decentní krásu šedé? U nás v Bo-
humíně radnice často žádá obča-
ny o názor na záležitosti dalšího 
rozvoje města. Napadá mne, že 
by možná nebyla od věci anketa, 
zda lidé chtějí, aby Bohumín zase 
zešedivěl. Za sebe hlasuji proti 
šedivosti. Nemyslím, že by fasády 
v pastelových barvách, různých 
odstínech okru, teplé žluti, ale 
i tyrkysu a další, které už v Bohu-
míně máme, urážely něčí oko. 
A co si o šedošedém panelovém 
retru myslíte vy?

Mirka HRBÁČOVÁ

GLOSA

V sále bohumínského domu 

dětí a mládeže proběhl 18. 

února zdařilý hasičský ples 

SDH Kopytov na téma Z po-

hádky do pohádky. 

Až do ranních hodin hrála 
hostům skupina Di Verso pod 
vedením Petra Vopelky. Organi-
zátoři děkují partnerům a spon-
zorům za věcné a fi nanční dary 
do tomboly. Poděkování patří 
restauraci Belfast, odboru škol-
ství, kultury a sportu Městského 
úřadu Bohumín, Elektru Palka, 
Martě Bočkové, Tomáši Fodoro-
vi, reklamní agentuře Vanesta, 
Gastrocentru Petr Mikeš, Elektru 
Thermitron - Oldřich Klíma, 
Domu dětí a mládeže Fontána, 
taneční skupině Kates, SMS Fair 
Play a společnosti Fernet Stock .

Michal MLYNKEC, 
starosta SDH Kopytov

Vydařený hasičský ples SDH Kopytov

Téma plesu bylo Z pohádky do pohádky.  Foto: SDH Kopytov

Hledá se
speciální pedagog
Masarykova škola v Seifertově ulici 
přijme od 1. září do pracovního 
poměru kvalifi kovaného speciální-
ho pedagoga na poloviční úvazek. 
Nabídky s přiloženým životopisem 
zasílejte na e-mail masarykova.skola 
@zs-bohumin.cz nejpozději do 
30. června. Bližší informace na čísle 
 596 013 631.  (red)
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Originál kroniky putuje po 
knižním svázání do Okresní-
ho archivu v Karviné. Kopie 
jsou k dispozici v městské 
knihovně a digitalizovaná 
verze na webu města www.
bohumin.cz v sekci O městě.

Bohumín na dobových fotografiích (42)
V dnešním díle seriálu představujeme barevný a poměrně »mladý« snímek. Přesto je raritní. 
Žádná ze staveb na fotografi i, a že jich není málo, už neexistuje. 

Stav budov, například vytlučená nebo zabed-
něná okna, napovídá, že byl snímek pořízen 
»za pět minut dvanáct«, tedy krátce před demoli-
cí. Fotografie pochází z roku 1973 nebo 1974 

a zachycuje především malý »domeček« v sevření 
dvou ulic. Tehdy Leninovy a Ostravské, dnes Šte-
fánikovy a Čs. armády. Domek zde postavil ve 
druhé polovině 19. století Jacob Borger a provo-

zoval v něm hospodu. Ve století následujícím se jí 
říkalo Na Špici (neplést se stejnojmennou restau-
rací u železáren). Pamětníci si možná také vybaví, 
že v domečku později fungovala opravna obuvi 
a punčoch, tedy státní podnik Obnova. 

To vše ale odvál čas a demoliční čety. Neudržo-
vané stavby v centru Bohumína ustoupily v 70. 
letech panelové výstavbě. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Má 178 stran a opět je kompletně psaná postaru, rukou městského kronikáře. Zdeněk 
Veselý (79), který je městským letopiscem od roku 2001, v únoru dokončil a odevzdal 
kroniku uplynulého roku. Shrnul v ní události celosvětového charakteru, dění v Česku, 
ale nejpodstatnější pasáže věnoval pochopitelně Bohumínu.

„Domácí i zahraniční zpravodajství sleduji 
a zaznamenávám si denně, mám na to zvlášt-
ní sešit. Pak už to stačí jen úhledně přepsat do 
fi nální podoby. Ovšem dění v Bohumíně zpra-
covávám se zhruba čtvrtletním zpožděním. 
To proto, že se některé události vyvíjejí nebo 
k nim postupně přibudou doplňující infor-
mace,“ nechal do své »kuchyně« nahlédnout 
Zdeněk Veselý. Svěřil se také, že při tvorbě fi nální 
verze zvládne na »jeden zátah« tři čtyři stránky. 
„Ono se to nezdá, ale pak už má člověk od pera otla-
čené prsty,“ popsal kronikář úskalí ručního psaní. 
Právě krasopis je jeho specialitou a dodává kronice 
na výjimečnosti. A také veršovaný epilog. Je to 
vlastně »výcuc« událostí celého roku v básnické 
formě. Dokončením kroniky se však pro letopisce 
její kapitola nezavírá, nad stránkami totiž v průběhu 
roku beseduje se školáky či zájmovými spolky. Ročně 
absolvuje až dvanáct posezení.

Zdeněk Veselý je v pořadí třetím novodobým 
městským kronikářem. V letech 1965 až 1999 kro-
niku tvořil učitel a publicista Jiří Demel. Psal ji na 
stroji a věnoval se především jednáním zastupitel-
stva a děním v místních podnicích. Na rok převzal 
štafetu redaktor František Krejzek a pak už násle-

dovala éra bývalého pedagoga Zdeňka Veselého. 
I on ale s předstihem ohlásil, že po sedmnácti letech 
s letopisectvím skončí. „Mám v plánu zpracovat ještě 
dvě kroniky, ta s letopočtem 2018 bude mou poslední,“ 
uzavřel Zdeněk Veselý.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Zdeněk Veselý píše ručně 
městskou kroniku od roku 
2001. Na rozdíl od svého 
dlouholetého předchůdce 
věnuje mnoho prostoru 
i času dění ve městě a řadu 
akcí také osobně navště-
vuje.

Necitlivý přístup
Situace, se kterou se chci svěřit, 

bude možná pro někoho úsměvná, 
ale pro mne byla velice ponižující. Je 
mi skoro šedesát a s takovým přístu-
pem jsem se setkala poprvé v životě.

Měla jsem se dostavit na bohumín-
skou pobočku úřadu práce k podpisu 
smlouvy. Jelikož jsem ze Skřečoně, šla 
jsem do centra pěšky. Na úřad jsem 
dorazila včas, ale potřebovala jsem si 
ještě nutně odskočit. Toaleta pro ve-
řejnost však byla mimo provoz. Požá-
dala jsem proto personál, zda bych 
mohla použít služební. To však za-
městnanci odmítli. V zoufalé situaci 
jsem oslovila i ředitelku pobočky, zda 
by mi půjčila klíč od jejich toalety. 
Odepřela mi ho ale se slovy, ať si 
zajdu na nádraží, že to stihnu. I když 
jsem prosila o lidský přístup, paní ře-
ditelku to neobměkčilo a odkazovala 
se na to, že mají své předpisy. S veli-
kým utrpením jsem tak musela přeč-
kat další hodinu, než došlo k podpisu 
smlouvy. Cítila jsem se bezmocná a po-
nížená. S takto necitlivým a netaktním 
přístupem jsem se ještě nesetkala 
a doufám, že už se nikdy nesetkám. 

Miluše HAVRANOVÁ

PÍŠETE NÁM
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EPILOG 2016 (úryvek)
Rok 2016, rok 760. výročí první zmínky o městě, skončil, 
uskutečnila se spousta zajímavých akcí a kdo chtěl, se poučil.
Vyšla rozšířená reedice knihy Od Bogunu k Bohumínu 
a otevření městského muzea nezůstalo v jejím stínu.
Na náměstí Svobody se konaly dvojí oslavy, 
ale proč při obou pršelo, to mi neleze do hlavy.
V domě Pod Zeleným dubem secesní sál mnoha akcemi ožil, 
setkání Starobohumíňáků i pochování basy mu vlilo krve do žil...
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Rukopisná, veršovaná, zkrátka originální
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Pět trenažérů, pět škol. 
Tělocvična střední školy 
byla 20. února dějištěm 
originální soutěže pro žáky 
sedmých až devátých tříd. 
Přestože se nehnuli z místa, 
závodili o to, kdo dovesluje 
nejdále. Ojedinělá akce se 
setkala s nebývalým 
ohlasem, na »trať« vyrazilo 
na sto padesát mladých 
veslařů.

Každý soutěžící strávil na tre-
nažéru jednu minutu. Musel se 
chopit pomyslných vesel a urazit 
v daném čase co nejdelší trať. Týmy 
se mohly zúčastnit v jakékoli po-
četní sestavě, a zatímco ze skřečoň-
ské základky si přišlo zaveslovat 
jen dvanáct zájemců, z nižších 
ročníků osmiletého gymnázia jich 
dorazilo šest desítek. „Aby byl závod 
kolektivů férový, zavazující byl počet 
členů nejmenšího družstva. Všem 
školám jsme proto zaznamenávali 
pouze výkony dvanácti závodníků. 
I tak ale byly početnější výpravy ve 
výhodě, protože se sčítaly výsledky 
těch nejlepších,“ vysvětlil organi-

zátor Jaroslav Th ér, středoškolský 
učitel a člen pořádajícího sportov-
ního oddílu SK CWG Bohumín. 

Velká výprava gymnázia nakonec 
slavila úspěch. Její top dvanáctka 
zvítězila, když na trenažéru zdo-
lala 3 241 metrů. Druhé místo se 
ztrátou pouhých osmi metrů ob-
sadila ZŠ ČSA (3 233), třetí byl 
jediný mimobohumínský účastník, 
ostravská základka v Nádražní ulici 
(3 056). Další příčky patřily Masary-
kově škole (3 026) a Skřečoni (2 922). 
Z jednotlivců ze sebe vydal nejvíce 
Jakub Šindelka z ČSA, který urazil 
335 metrů. „Když na trenažérech 
cvičíme my, nehlídáme čas, orien-
tujeme se podle spálených kalorií. 
Před akcí jsem si ale ze zvědavosti 
zkusil i minutový limit a ujel jsem 
320 metrů. Na Kubu bych tedy ne-
stačil,“ zažertoval Th ér a dodal, že 
mezi děvčaty byla nejlepší gymna-
zistka Kristýna Majkrzaková s 270 
metry. Celkově všichni účastníci 
akce, která měla podtitul »Veslu-

jeme do středu Země«, ujeli 35 
kilometrů. Je to úctyhodné, ale do 
středu Země (6 378 metrů) je ještě 
čeká pořádný kus cesty.

Jízdu na veslařském trenažéru si 
letos bude moci vyzkoušet i veřej-
nost. Oddíl SK CWG Bohumín 
chce podobnou akci zorganizovat 
v květnu v rámci Jarmarku na 

hranici 
a několik 
trenažérů 
za přízni-
vého počasí 
n a i n s t a l o v a t 
v centru Starého Bohumína.

Text a foto: 
Pavel ČEMPĚL

Školákem ve »sluníčkové« škole
Masarykova škola letos přivítá budoucí prvňáčky u zápisu do první třídy až 6. a 7. dubna od 
12 do 17 hodin. Stane se tak na základě novely školského zákona, kterou Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy reaguje na stále se zvyšující počet odkladů školní docházky.

Nadále platí, že dítě nastupuje do první třídy ve 
školním roce po dovršení šestého roku, ale může to 
být výjimečně i dříve. Nic se nezměnilo ani v případě 
odkladů. Zákon říká, že začátek povinné školní do-
cházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, 
v němž dítě dovrší osm let. O odkladu školní docházky 
nebo o dřívějším přijetí k základnímu vzdělávání roz-
hoduje ředitel na základě žádosti zákonného zástupce 
a doporučujícího vyjádření školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře.

Zda se posunutím termínů zápisů do prvních tříd 
opravdu sníží množství odkladů, ukáže čas. Každo-
pádně dítka budou přicházet k zápisům o dva měsíce 
později, budou kapánek vyzrálejší, šikovnější, připra-
venější. A právě budoucí prvňáčci se opět mohou 
těšit na přípravný kurz »Školák«, který bude letos 

v Masarykově škole intenzivnější. Celkem osm lekcí 
po dvou vyučovacích hodinách proběhne od 10. do 
21. dubna vždy od 15 do 16.30 hodin (vyjma 13. a 14. 
dubna, kdy jsou velikonoční prázdniny). Kurz pove-
dou budoucí učitelky prvních tříd a každá lekce bude 
opět zaměřena na jeden vyučovací předmět. Pro-
střednictvím Školáka se děti seznámí se školou, 
najdou si nové kamarády a rodičům v závěrečné 
ukázkové lekci vyučující zodpoví případné dotazy. 
Do kurzu lze dítě přihlásit v den zápisu nebo telefo-
nicky na čísle  596 013 631.

První rok školního vzdělávání je klíčový, nastar-
tuje motivaci a zájem dětí o učení. Přejeme našim 
budoucím prvňáčkům, aby ten první krok do světa 
vědění byl jistý a hlavně úspěšný.

Drahomíra HORVÁTHOVÁ, Masarykova ZŠ

ZŠ Beneše: 4. a 5. dubna 
 od 13 do 17 hodin
ZŠ ČSA: 4. a 5. dubna 
 od 13 do 17 hodin
ZŠ Pudlov: 4. dubna 
 od 12 do 16 hodin
Masarykova ZŠ: 5. a 6. dubna,
 od 12 do 17 hodin
ZŠ Starý Bohumín: 5. dubna, 
 od 12 do 17 hodin
ZŠ Skřečoň: 11. dubna 
 od 8 do 17 hodin
ZŠ Bezručova: 25. dubna 
 od 12 do 17 hodin
ZŠ Záblatí: 25. dubna 
 od 13 do 16.30 hodin

Zápisy do prvních 
tříd pro školní rok 
2017/18

Chopit se vesel a hurá do středu Země

V soutěži družstev zvítězilo gymnázium, 
které díky velkému počtu závodníků 
ujelo také nejdelší vzdálenost. Všichni 
gymnazisté naveslovali celkem 16 071 
metrů. Každý účastník se musel po-
prat s minutovým limitem a vydat ze 
sebe v krátkém čase nejlepší výkon. 
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»Jsem masér«. Padesátka dětí, 
účastníků pilotního projektu 
Masáže do škol, získala 21. 
února osvědčení o ukončení 
cyklu. V malé budově Benešovy 
školy děti společně předvedly 
rodičům, co se během lekcí 
naučily.

Pilotní projekt, určený dětem od čtyř 
do dvanácti let, se rozběhl loni v listo-
padu ve Fit školce. V lednu se zapojili 
i prvňáci Benešovy školy. „Jeden cyklus 
zahrnuje šest až sedm lekcí, během nichž 
se děti naučí patnáct tahů. Ty mají kvůli 
snazšímu zapamatování své názvy, 
například brýle, kočičí stisk, pekař, 
naběračka,“ vysvětlila iniciátorka pro-
jektu Vilma Valentová, vedoucí učitelka 
Fit školky a certifi kovaný mezinárodní 
instruktor metody MISP (Massage In 
School programme). Dodala, že se masí-
rují vždy děti navzájem, žádný dospělák 
nesmí do procesu vstupovat. 

Zprvu panovaly obavy, jestli se kluci, 
i když už pokukují po děvčatech, nebu-
dou právě před dívkami stydět. Brzy ale 
veškerý ostych opadl a masáže si do-
konce vzájemně užívaly i děti, které se za 
normálních okolností škádlívají. „I o tom 
projekt je, o prolomení bariér. Může také 
odstranit patologické jevy, třeba šikanu,“ 
vyjmenovala klady Valentová s tím, že 
mezi další přínosy masáží patří zlepšení 
koncentrace či jemné i hrubé motoriky. 
Také se děti už v raném věku naučí říkat 
ano/ne, masáž totiž mohou přijmout 
i odmítnout.

Projekt si děti zamilovaly a na 
lekce se vysloveně těšily. A ví-
tají je také kantorky. „Ráno, 
když přijdou děti roztěkané, 
třída se při masážích zklidní. 
A vhod přijdou naopak i po 
náročném dni, jako relaxace 
třeba v družině,“ dodala Vilma 
Valentová. Program MISP už 
úspěšně běží v osmatřiceti ze-
mích celého světa. Na Bohumínsku 
jej jako první zavedla právě Fit školka 
a její kmenová Benešova škola. Iniciá-
torka projektu by jej však ráda postup-
ně rozšiřovala.  (tch)

Trojciferný počet recitátorů
Rekordních sto dětí se zapojilo do letošního 
městského kola v recitaci. Základní část postupové 
soutěže připravil Dům dětí a mládeže Fontána 
Bohumín v Salonu Maryška. Porota hodnotila 
přednes v pěti vyhlášených kategoriích.

K nejpopulárnějším autorům letošního ročníku patřili 
Miloš Kratochvíl a Jiří Žáček. „Výběr textu je základem 
úspěchu a s tím dětem pomáhají zkušení učitelé. Mladší žáci 
předstoupili před porotu s jedním textem, starší děti s před-
nesem dvou,“ objasnila zástupkyně ředitele DDM Lýdie 
Balcárková. 

Soutěž v recitaci se dlouhodobě drží v popředí zájmu 
školáků a jejich učitelů. „Loni jsme měli devětadevadesát 
soutěžících a letos se povedlo číslo účinkujících zaokrouhlit 
na rovných sto,“ pochvalovala si Lýdie Balcárková. Dodala, 
že práce s hlasem vyžaduje dlouhodobý i krátkodobý tré-
nink. S tím druhým pomohl dětem interaktivní hlasový 
workshop, který připravila lektorka Lucie Semančíková 
v zázemí nedalekého kina. 
Vítězové kategorií:
0. kategorie: Lukáš Hertvík (ZŠ Skřečoň), Sára Sukačová 
(ZŠ ČSA), Sarah Burdková (ZŠ ČSA)
1. kategorie: Václav Kováč (Montessori), Eliška Seman-
číková (ZŠ Skřečoň), 
2. kategorie: Alexandra Derfeniová (ZŠ ČSA), Jiří Kováč 
(Montessori), Ema Ptáková (ZŠ Masarykova)
3. kategorie: Anna Opartyová (ZŠ Skřečoň), Jiří 
Semančík (ZŠ Skřečoň)
4. kategorie: Klára Oláhová (ZŠ ČSA)

Text a foto: Lukáš KANIA

Instruktorka Vilma Valentová školí 
učitelky, které pak vedou lekce 

s dětmi. Patnáct masážních 
tahů je učí prostřednictvím 

obrázků.
Foto: Pavel 

Čempěl

Dospěláci školí, rolí masérů se zhostí děti

Malí maséři se během lekcí střídají a vznikají 
tak různě kombinované dvojice.

Moderní metody výuky
Základní škola ČSA se připravuje na 

zápisy budoucích prvňáčků. Svým žákům 
mimo jiné nabízí výuku matematiky Hej-
ného metodou, genetickou metodu čtení, 
nepovinnou angličtinu s rodilým mluv-
čím od první třídy. Škola má sportovní 
zaměření, takže do rozvrhu zařazuje tři 
vyučovací hodiny tělesné výchovy týdně, 
pořádá lyžařský kurz už pro žáky prvního 
stupně a vede kroužek sportovních her. 
ZŠ ČSA navíc disponuje velkou kapacitou 
školní družiny, která pojme až 175 žáků. 
Zápisy do první třídy se zde konají 4. a 5. 
dubna vždy od 13 do 17 hodin. Rodiče by 
si s sebou měli vzít občanský průkaz 
a rodný list dítěte.  (bas)

Kurz ovladatelnosti psa
Kynologická organizace Rychvald po-

řádá kurz základní ovladatelnosti psa bez 
rozdílu plemene a věku. Cílem je naučit 
majitele, jak mají se svými psy správně 
pracovat. Náplní lekcí je nácvik přivolání, 
chůze na vodítku, poloh sedni, lehni, od-
ložení psa, překonávání překážek. To vše 
i za ztížených podmínek v přítomnosti 
cizích lidí, psů či rušivých elementů. Vý-
cvik bude probíhat na cvičišti ZKO v Rych- 
valdě v ulici Na Fojtství od 12. dubna do 
21. června. Podrobné informace přímo na 
cvičišti každou neděli dopoledne, na 
webu www.zkorychvald.wbs.cz, e-mail 
botosovarychvald@seznam.cz, telefonic-
ky 736 413 715. ZKO Rychvald  

CO – KDY – KDE
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BMN = Budeme Mít Nemocnici?
Lži, nervozita, nedůvěra k vedení a frustrace zaměstnanců, kteří raději sami odcházejí - vítejte 
v naší nemocnici! V listopadu odešla MUDr. Kuchtíčková, proto musela být uzavřena (prý 
dočasně) diabetologická ambulance. Když kvalitní chirurgové – primář MUDr. Sobalík, MUDr. 
Trach a MUDr. Čermák (za ty, kterým jste zachránili životy či zdraví, velké díky pánové!), znechucení 
jednáním vedení BMN, dali výpovědi z pracovního poměru, vedení BMN opáčilo, že za ně našlo 
…adekvátní náhradu, dva zkušené chirurgy a primáře, díky kterým rozšíříme spektrum služeb… 

A realita? Nový primář bude snad v dubnu, nové 
chirurgy sice nalákali na vysoké nástupní mzdy, ale 
ti operují poskrovnu či vůbec, proto většinu důleži-
tějších operací dál vedli MUDr. Sobalík a MUDr. 
Trach – po jejich vynuceném odchodu k 28.2. místo 
nepřetržitého provozu funguje chirurgická ambu-
lance už jen od 7 do 19 hod. a chirurgické oddělení 
nebude celý březen fungovat vůbec – prý se bude 
malovat a rekonstruovat WC... Výpověď daly i dvě 
lékařky gynekologického oddělení – MUDr. Jasku-
lová a MUDr. Glac, i kvalitní instrumentářky z ope-
račních sálů a další zdravotní sestry. Když kvůli kri-
tickému nedostatku sester zavřeli Internu I, tak 
vedení BMN lhalo, že to bude jen na 14 dnů (opět 
malování), pak na 14 dnů zavřeli a přestěhovali 
Internu II (opět malujeme), aby ji pak zase přestě-

hovali zpátky… nakonec prohlásili, že Interna I 
bude zavřena nejméně na 1 rok (prý chybí pacienti), 
a že se tam nastěhuje osazenstvo Domova jistoty… 

Už přeměna nemocnice na a.s. v roce 2004 byla 
fintou na zaměstnance – na a.s. se totiž přestaly 
vztahovat celostátní platové tabulky, proto jim vnu-
tili smluvní mzdy, bohužel výrazně nižší oproti okol-
ním nemocnicím – a to trvá dodnes. Místo slibů 
o zajištění navýšení příjmů od zdravotních pojišťo-
ven o 6% na pokrytí růstu mezd o 10% (jak u koho) 
jim musela BMN dle místostarosty/člena dozorčí 
rady BMN Bruzla naopak vracet 5 mil. Kč kvůli niž-
šímu objemu poskytnuté péče – z čeho pak chtějí 

zvýšit mzdy? Proč místo vlastní nemocniční lékárny 
(jak je tomu jinde) nakupuje BMN léky draze u kon-
kurence? Proč se v BMN porušuje zákoník práce, 
zkresluje evidence a proplácení přesčasových 
hodin, úvazků či pohotovostních služeb lékařů? 
Proč nutí gynekology k podpisu dohod, že budou 
sloužit na interně? A jak starosta zachraňuje ne-
mocnici, když lékařce na její stížnost na vedení BMN 
odpoví, že pokud není spokojená, tak že má mož-
nost podat výpověď? 

A proč nebyl ředitel BMN, jeho náměstek pro lé-
čebnou péči ani náměstek pro provoz a obchod 
(teď si říkají manažeři pro …) vybráni konkursem? 
Čím přesvědčili naše radní, že budou přínosem pro 
BMN? Zavíráním oddělení či ambulancí, vypuzením 
zkušených lékařů a sester? BMN dostává z města 
provozní dotaci 18 mil. Kč ročně, za pronájem are-
álu nemocnice (budovy a pozemky patří městu) 
přitom neplatí ani halíř, loni dostala navíc 500 tis. 
Kč na nová operační světla, a přesto je nálada a per-
sonál v BMN před zhroucením – proč? Jak BMN 
aktuálně hospodaří? Co se ještě musí stát a kdy 
konečně našim radním dojde, že představenstvo 
a management BMN ji táhne ke dnu? Žádám o svo-
lání mimořádného zastupitelstva k situaci v BMN!

David MARYŠKA, zastupitel za ODS

POLITIKA

Pokusit se po devatenácti letech znovu 

probít do divize a navíc vyhrát okresní po-

hár, to jsou dva cíle, které stojí před týmem 

Bosporu pro jarní pokračování fotbalových 

soutěží. Kádr se během zimní pauzy nezmě-

nil, trenérské duo Marek Poštulka – Martin 

Kempný bude sázet na osvědčené bojovníky.

„K velkým změnám nebyl důvod. Tým je kon-
solidovaný, zkušený. Nový hráč by musel převýšit 
svými výkony stávající kluky, a nikdo takový nebyl 
na trhu za normálních podmínek k mání. Nijak 
nás to ale netrápí, v mužstvu na podzim zavládla 
výborná atmosféra, takže budeme chtít navázat 
na povedenou druhou polovinu loňského roku,“ 
uvedl trenér Bosporu Marek Poštulka. V přípravě 
tým vyhrál osm utkání a padl až v generálce 
s Čeladnou, na zimním turnaji ve Vratimově tak 
skončil druhý.

Do krajského přeboru by muži Bosporu měli 
vstoupit v sobotu 11. března dohrávkou na hřišti 
třetí Čeladné, která je společně s Heřmanicemi 
považována za nejvýraznějšího soka Bohumín-
ských v boji o postup do vyšší soutěže. „Uvidíme, 
zda počasí dohrávku umožní už v takto časném 
termínu. Moc nechápu, že zápas nelze odehrát 
třeba v květnu, kdy by to byla oslava fotbalu. Svaz 
ale lpí na tom, aby se hrálo už teď, navíc jsme 
hráli se stejným soupeřem o týden dříve v rámci 
vratimovského turnaje,“ kroutil nechápavě 
hlavou bývalý reprezentační útočník Poštulka.

Pokud by hřiště v Čeladné nebylo připraveno, 
ostrým startem pro Bospor by tak byl až domácí 
duel v neděli 19. března od 15 hodin proti Vend-
ryni. „Žádné utkání nebude snadné. Pevně věřím, 
že náš poctivý fotbal bude atraktivní i pro diváky. 
Budeme je potřebovat. Na jaře hrajeme doma 
spíše se slabšími soupeři a vyrážíme na trávníky 
ambicióznějších týmů, tak uvidíme, zda to bude 
výhodou,“ prohlásil předseda klubu Lukáš Fluxa.

Tradičně bude hrát Bospor domácí zápasy ve 
Fotbalovém areálu Pavla Srnička za parkem 
v neděle, pro fanoušky bude vždy k dispozici 
oblíbený bulletin a koupit si budou moci i drob-
né suvenýry. „Rádi bychom zařadili do zápaso-
vého programu i nějaké novinky, nechci ale zatím 
víc prozrazovat. Všechny příznivce fotbalu zveme 
na naše zápasy, určitě nebudou diváci litovat, 
pokud nás přijdou podpořit,“ dodal Fluxa.  (bir)

Fotbalisty Bosporu 
čeká bouřlivé jaroA sklady se plní. Poslední novela 

občanského zákoníku prodloužila 
dobu, po kterou musí obce uchovávat 
nalezené věci, z jednoho roku na tři. 
Bohumín každoročně pořádal dražby 
ztrát a nálezů. Tím na jedné straně 
uvolnil sklady, na druhé si mohli 
zájemci za pár kaček pořídit kolo, 
brašnu či mobil. Poslední bohumínská 
aukce se však kvůli zákoníku konala 
v roce 2014.

Zákonodárci vysvětlovali trojnásobné pro-
dloužení lhůty tím, že budou mít zapomnět-
livci více času ztracenou věc najít. Už tehdy 
ale obce, které mají s agendou zkušenosti, 
oponovaly, že lidé intenzivně hledají své věci 
v první dnech a týdnech, pak rezignují. A nyní 
se to ukazuje v praxi. V Bohumíně se žádný 
boom vyzvedávání ztrát nekonal. Naopak se 
kupí věci v regálech. „Naštěstí jsme měli možnost 
sklad ztrát a nálezů rozšířit, jinak už bychom 
je neměli kam dávat,“ potvrdila Markéta Kví-
čalová z organizačního odboru radnice. Drti-
vou většinou předmětů zásobují sklad želez-
ničáři, jde o zapomenuté věci ve vlacích. A po 
těch se pídí málokdo, protože netuší, ve které 
stanici je kdosi objevil. Lidé se naopak často 
ptají po předmětech ztracených v Bohumíně, 
ale ty do depozitu odevzdá málokdo. „Většinu 
původních majitelů díky indiciím vypátráme 
sami,“ prozradila Kvíčalová. Naposledy šlo 

Nálezy se kupí v regálech a zastarávají

Nejčastěji v bohumínském skladu končí bicykly, 
brýle, tašky, deštníky nebo knihy. Ale najdou se 
i rarity, například spodní prádlo. Nyní jsou v depozitu 
zcela nové dámské kalhotky, ještě zabalené a se 
štítkem z obchodu.  Foto: Pavel Čempěl

o zavazadlo objevené v meandrech Odry. 
Nálezce ho musel doslova vysekat z ledu. 
Ukázalo se, že pocházelo z vykradeného auta 
v Ostravě a zloději zřejmě vyhodili nepotřebné 
věci do řeky. Poškozený si pak přijel aspoň 
pro doklady, které v tašce zůstaly.

Tříletá lhůta kromě hromadění »veteše« 
způsobuje další problém. Elektronické přístroje 
zastarávají a ztrácí hodnotu. Mobil či tablet je 
za rok »starý«, a co teprve za tři. »Předpotopní« 
přístroje naštěstí využije město. „Například při 
volbách musí mít každá komise služební tele-

fon, nemohou používat 
soukromý. A máme 
devatenáct okrsků, 
takže i starší přístroje 
přijdou vhod,“  dodala 
Markéta Kvíčalová.

Letos konečně prv-
ní tříletá lhůta vyprší 
a jedna várka nálezů, 
těch z roku 2014, bude 
moci jít opět do draž-
by. Radnice ji plánuje 
na podzim. V nabídce 
bude asi stovka polo-
žek.

Pavel ČEMPĚL
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Domácí přípravka ovládla halový turnaj
Únor v bohumínské sportovní hale patřil 
žákovskému fotbalu. Pod střechou proběhla 
série turnajů. Po mladších a starších žácích si 
to na zdejších hřištích rozdaly týmy starších 

přípravek. Jejich klání v rámci Bospor Cupu 2017 bylo 
součástí programu posledního únorového víkendu.

„Využili jsme možnost hrát na 
dvou hřištích zároveň. Nastavili 
jsme proto systém turnaje tak, aby 
si zahrál každý s každým a všechny 
týmy odehrály polovinu utkání na 
gumovém povrchu a polovinu na 
umělém trávníku,“ osvětlil hlavní 
pořadatel turnaje René Vicher. 

Domácí družstvo FK Bospor 
reprezentovali chlapci, kteří 
navštěvují bohumínskou fotbalo-
vou akademii, a vedli si výborně. 
Turnajem prošli až do závěrečné-
ho utkání bez obdržené branky. 
Postupně porazili SK Dětmarovice, 
Slávii Orlová, Petřvald na Mora-

vě, ŠSK Bílovec i účastníka fi ná-
lových bojů loňského EON Cupu 
Velkou Polom. Až v posledním 
utkání remizovali s týmem FC 
Hlučín, díky skóre ale slavili cel-
kové vítězství v turnaji. 

„Více než vítězství si ceníme toho, 
jakou cestou k tomuto úspěchu 
chlapci dokráčeli. Bohumínští kluci 
předváděli hezké fotbalové akce 
bez direktivního koučování a na-
cvičených taktických standardek. 
Svým stylem hry donutili i favori-
zované týmy přestat pravidelně 
střídat a nechávat hrát jen nejlepší,“ 
dodal René Vicher a poděkoval 
vedení FK Bospor Bohumín, které 
se o mládežnická družstva po 
všech stránkách stará.

Vladimír VYROBIK

Lidskost, láska a optimismus
Před třemi roky jsem poznal kamarádky z Alma mater 
z Bohumína. Jsou to ženy, které umí nezištně pomáhat. 
Jsou plné citu, optimismu a dokáží věnovat svůj čas a sílu 
druhým, pro jejich radost a pohodu. Nikdy dříve jsem se 
s tak přátelským a zároveň obětavým postojem nesetkal.

V lednu 2011 se mně a mému 
synovi Štěpánovi změnil život. 
Štěpán utrpěl po pádu ze schodů 
nevratná zranění, ochrnul a bylo 
jasné, že se k normálnímu životu 
už nevrátí. Rozhodl jsem se vzít 
nepohyblivého Štěpána z nemoc-
nice domů.

Byl však psychicky na dně, od-
mítal rehabilitaci a byl plný zloby. 
Neměl chuť žít a bojovat. Vše se 
změnilo před třemi lety, když jsme 
se seznámili s členkami bohumín-
ského spolku Alma mater. Štěpán 
se díky jejich vlivu začal zajímat 
o život i o svůj zdravotní stav. 
Velmi se zlepšila jeho schopnost 
a hlavně chuť samostatně vyko-
návat základní životní úkony.

Jsem za to »almamaterkám« 
vděčný, ale to není vše. Štěpán 
nyní absolvoval čtrnáctidenní 
pobyt v Lázních Klimkovice, kde 
je pochopitelně nutná přítom-
nost průvodce. A právě toho se 
zhostily naše přítelkyně. Rozdě-
lily si »služby«, aby Štěpán nebyl 
sám a mohly jej doprovázet na 
procedury. Přitom svléknout a do-

pravit několikrát za den do kou-
pele či bazénu osmdesátikilového 
chlapa není žádná legrace. A děv- 
čata se Štěpánovi věnovala i ve 
chvílích volna. Pobyt v přátel-

ském kolektivu je pro něj neoce-
nitelnou psychickou vzpruhou.

A těch čtrnáct lázeňských dnů 
dámy vlastně věnovaly i mně, 
mohl jsem si »vzít volno«. Děkuji 
Alma mater za ty dva týdny, 
děkuji za naději, kterou děvčata 
rozdávají, děkuji za lidskost a lás-
ku, kterou opravdu umí dávat. 
Díky vám, milé dámy!

Václav HORA, Liberec 

Házenkářky 
získávají 
mezinárodní 
ostruhy

Mladé bohumínské házen-

kářky absolvovaly sérii turnajů 

na mezinárodním poli. Starší 

žačky se v průběhu tří měsíců 

u t k a l y  s  n e j l e p š í m i  t ý my 

Slovenska a Polska. Každým 

zápasem hráčky získávaly cen-

né zkušenosti.

Na prvním turnaji skončily mla-
dé bohumínské házenkářky na 
šestém místě. Na další soutěži si 
o jednu příčku polepšily a během 
posledního klání v Polsku už bojo-
valy o medaile. Třetí místo nako-
nec děvčatům uniklo, ale i »bram-
borové« umístění a zlepšení 
celého týmu je pro oddíl nejlepší 
odměnou. Výsledek je o to cen-
nější, že hráčky nebojovaly jen se 
soupeřkami, ale musely se vypo-
řádat také s odlišným »pískáním« 
rozhodčích v daných zemích.

Celý házenkářských tým si za-
slouží uznání za skvělou reprezen-
taci Bohumína. Kromě výsledků 
družstev je součástí turnajů také 
vyhlašování nejlepších hráček 
na jednotlivých postech. Bezkon-
kurenční levou spojkou byla 
bohumínská házenkářka Anežka 
Farářová, která získala individuální 
ocenění na všech turnajích. Na 
posledním klání vyzdvihli organi-
zátoři také dovednosti Karolíny 
Vachtarčíkové coby nejlepšího 
pravého křídla.

Jaroslav KALOUS

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA - SPINÁLNÍ 
JÓGA. V pondělí a středu, 19 hodin; STEP 
AEROBIK ve středu v 19 hodin; KRUHO-
VÝ TRÉNING  v pondělí od 19 hodin; 
INDOOR CYCLING od pondělí do pátku 
v 18 hodin, ve středu v 17 hodin, v sobo-
tu v 10 hodin; FORMOVÁNÍ POSTAVY 
v úterý a ve čtvrtek v 19.15 hodin, ve 
středu v 9 hodin; KURZ BADMINTONU 
v úterý a ve čtvrtek v 17 hodin; SPORT-
CENTRUM BĚHÁ v pondělí a ve středu 
v 18 hodin. Sportcentrum Bohumín, 
www.sportcentrum-bohumin.cz, rezer-
vace  731 905 040 (jóga), 724 556 557 
(ostatní). 

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

 ● Každé pondělí v 18.30 hodin SEDM 
POHYBŮ KE ZDRAVÍ, každé úterý v 17.45 
hodin HARMONICKÉ DÝCHÁNÍ, každé 
úterý v 18.30 hodin ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 
TAI-ČI. Meditační centrum Probuzení.  
608 974 110. www.centrumprobuzeni.cz.

CVIČENÍ

Dík za věžní hodiny
Děkujeme městskému úřadu za no- 

vé věžní hodiny a nasvětlení kaple sv. 
Izidora v Pudlově.  Občané PudlovaŠtěpán Hora (38) s členkami Alma mater v Lázních Klimkovice. Foto: Alma mater

PÍŠETE NÁM

Foto: FK Bospor Bohumín

Bospor Cup 2017
1. Bohumín

2. FC Hlučín
3. TJ Velká Polom
4. ŠSK Bílovec
5. FK Slavia Orlová
6. SK Dětmarovice
7. TJ Petřvald na Moravě

Prázdninová akce
V rámci jarních prázdnin nabízí aqua-
centrum od 13. do 17. března příjemný 
bonus. Od pondělí do pátku zde platí 
akce »Druhá hodina v bazénu zdarma« 
pro všechny návštěvníky.  (red)
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13. března si připomeneme 
8. smutné výročí, kdy nás opustila 

paní Božena POLANECKÁ.


18. září by se dožila 95 let.

S láskou a úctou vzpomínají 
synové Jiří a Milan s rodinami.

VZPOMÍNKY

27. února by oslavil 45. narozeniny 

pan Ing. Petr JUROK, MBA.


Zemřel 28. prosince 2016.

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Petra  a celá rodina.

16. března vzpomeneme 

10. smutné výročí úmrtí 

paní Jany KRAJCZOVÉ.


S láskou vzpomínají manžel Josef, 

dcera Šárka a syn Tomáš s rodinami.

Čas utíká a nevrátí, co vzal, 

jen vzpomínka zůstává v našich srdcích dál.

28. února jsme vzpomněli
4. smutné výročí úmrtí naší drahé manželky, 

maminky, babičky a dcery, 

paní Pavly KŘISTKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomíná manžel Pavel, 

dcery Žaneta a Kateřina s rodinami 
a maminka Anna.

Díky za to, čím jsi pro nás byl, 

za každý den, který jsi pro nás žil.

17. března vzpomeneme 9. smutné výročí 
úmrtí mého manžela a našeho tatínka 

pana Emila WOLFA
ze Záblatí.


S láskou vzpomínají manželka Emilie 

a dcery Jana a Věra s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

4. března uplynulo 15 let od úmrtí 

paní Václavy DRLÍKOVÉ.


Stále vzpomínají manžel Jaroslav 

a děti Lucie, Lukáš, Dominika 
s rodinami.

S největší láskou, kterou v srdci máme, 

stále na tebe vzpomínáme.

18. března si připomeneme 25. výročí úmrtí

pana Helmuta DOLEŽALA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka

a dcera s rodinami.

Děkuji přátelům, kteří se přišli 22. února 
do obřadní síně ve Starém Bohumíně 

naposledy rozloučit 

s panem Rudolfem WANKEM. 
Poděkování patří také dechové hudbě pod 

vedením Ladislava Drahozala a hudebníkovi 
Eduardu Rakusovi.

Děkuje dcera s rodinou.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

10. března by se dožil 70 let 

pan Vladimír ZATLOUKAL.

Zároveň jsme si 12. února připomněli 
12. smutné výročí jeho úmrtí.

S úctou a láskou vzpomíná manželka Jana, 
syn Kamil, celá rodina a přátelé.

Navždy jsi odešel, ztichl tvůj hlas, 

jen živé vzpomínky zůstaly v nás.

22. března vzpomeneme 
první smutné výročí úmrtí 

pana Miroslava ČESLAVSKÉHO.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou vzpomíná družka Inge 
se svou rodinou.

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

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

10. března vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí 

pana Josefa GOSPOŠE.


S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a syn s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

21. března vzpomeneme 
nedožité 95. narozeniny 

pana Pavla SPIEWOKA
z Pudlova.


S úctou a láskou vzpomínají 

dcery Ludmila a Věrka s rodinami.
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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

Firma LIFT COMPONENTS s.r.o., jeden z největších soukromých výrobců 
výtahů v České republice, rozšiřuje svůj výrobní závod v Karviné Na 
Novém poli. Do června letošního roku se fi rma rozroste o nové výrobní 
prostory a nový showroom a vzniknou tak nová pracovní místa.

Předpokládaný termín dokončení je stanoven na červen 2017. Inves-
tice do výstavby je odhadována na částku 35 mil. Kč. Veškeré náklady 
na výstavbu hradí fi rma z vlastních fi nančních prostředků. K moderni-
zaci a zvýšení efektivity výroby přispěje i zavedení standardů „štíhlé 
výroby – lean production“. 

Společnost LIFT COMPONENTS je fi rma se 100% českým kapitálem. 
Své výtahy vyvíjí a vyrábí v Karviné již více než dvacet let. Na trhu dnes 
jezdí okolo 3000 výtahů se značkou LC. 

Společnost postupně zvyšuje také počet zaměstnanců. Pro talentované 
pracovníky z okolí je toto další příležitost k jejich profesnímu růstu. 
Více informací o hledaných pozicích a jejich náplni práce naleznete na 
http://www.lift-components.cz/nabidka-prace.html 

Firma LIFT COMPONENTS s.r.o. rozšiřuje 

svůj výrobní závod v Karviné 

10. března oslaví své životní jubileum 70 let

paní Helena MARCOLOVÁ.


Za celou rodinu přejeme mnoho štěstí 

a pevné zdraví do dalších let.
Maminka Olga, dcera Jana, syn Tomáš 

a vnoučata Jakub a Václav.

12. března se dožívá krásného životního 
jubilea 105 let

paní Marie PROCHÁZKOVÁ
z Vrbice.


Do dalších let jí přejí hodně zdraví a štěstí 

dcera Helena, vnoučata Zdeňka a Radomír, 
pravnoučata Renata, Marcel, Kamil 

a prapravnoučata Lucinka a Ondrášek.

8. března oslaví své životní jubileum 70 let

paní Jarmila PULÁKOVÁ.


Do dalších let jí přejeme 

hodně pevného zdraví, štěstí a lásky. 
Syn Josef, dcery Jarmila, Ivana, Pavlína 

s rodinami, vnoučata a pravnoučata 
posílají babičce pusu.

4. března oslavila krásných 77 let 
naše milovaná maminka, 

šestinásobná babička, prababička 

paní Margita FIGUROVÁ
ze Skřečoně. 

Pevné zdraví, veselou mysl, pohodu 
a hodně lásky svých bližních 

přejí všechny děti s  rodinami.

   Prodej koření, bylinek, sušené zeleniny, zdravé výživy, 
dochucovadel.

  Velký výběr koření (před 80 druhů) ihned ke koupi.
  Přijďte navštívit naši novou prodejnu ve Studentské ulici 
 855 v Bohumíně.
  Rádi Vás uvidíme vždy od pondělí do pátku od 7.30 do 14.30 hod.
Web: www.dafo.cz  E-shop:www.prodej-koreni.cz

BLAHOPŘÁNÍ
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ALMA MATER

www.almamater.cz, 
info@almamater.cz; 

 608 608 955,  608 975 161
Na všechny akce v solné jeskyni je 

nutná rezervace.

 ● 15.3. a 29.3. JÓGA V SOLI. Pro začáteč-
níky i pokročilé s Martinou Bielanovou.

 ● 16.3. PLNĚNÍ PŘÁNÍ. Meditace s Janou 
Van Coppenolle.

 ● 17.3. CHARITATIVNÍ BAZÁREK.  Burza 
spojená s posezením k MDŽ. Sokolovna 
v Záblatí, vstupné 50 Kč.

 ● 22.3. NOVÉ VŮNĚ A SVÍČKY. S Moni-
kou Varmužovou.

 ● 23.3. BŘIŠNÍ TANEC V SOLI. S Janou 
Van Coppenolle 

 ● 27.3. UMÍME SE UZDRAVIT. Povídání 
v soli s Renátou Rowenou

CO – KDY – KDE

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT PLASTY
Plast patří k mladým materiálům, lidstvo jej zná sotva dvě století. 

Uplatňuje se téměř ve všech oblastech a v mnoha ohledech je už 

stěží nahraditelný. Jeho spotřeba neustále roste, proto je recyklace 

nutná. Plasty se vyrábějí z ropy a přírodní zdroje nejsou bezedné. 

Jedna česká domácnost vytřídí za 
rok v průměru 26,9 kilogramu plastů. 
Třídí se do žlutých kontejnerů či pytlů 
na separovaný odpad. Do nich lze 
vhodit svačinové sáčky, fólie, igelito-
vé tašky, PET lahve, kelímky, krabičky, 
pěnový polystyren a další druhy plas-
tů. Co všechno do žlutého kontejneru 
patří, napoví samolepka, která je na 
každé nádobě. Hlavně u »petek« 
nebo kelímků je před vhozením do 

kontejneru třeba minimalizovat 
jejich objem sešlápnutím nebo 
zmáčknutím. Do tříděného plastu 
naopak nepatří mastné nebo jinak 
znečištěné obaly, ani celofán. 

Plast z kontejnerů putuje na dotři-
ďovací linku, kde ho pracovníci ruč-
ně rozdělí podle druhů na základní 
skupiny (PET lahve, duté plasty, fólie, 
polystyren a směsný plast) a vybe-
rou z něj případné nečistoty. PET 
lahve se přitom ještě rozdělují podle 
barev. Takto roztříděný plast se slisuje 
do balíků a odváží k dalšímu zpracová 
ní. U zpracovatelů se dále drtí, pere 
a upravuje na požadovanou surovi-
nu pro výrobu fi nálních produktů. 

Nejčastěji z vytříděných plastů 
vzniká takzvaný regranulát, který 
má podobu malých peciček a je 
vstupní surovinou pro výrobu no-
vých plastových výrobků. Na regra-

nulát se zpracovávají hlavně fólie 
a obaly od potravin. Recyklované 
plasty lze najít ve většině nových 
plastových výrobků. Pěnový poly-
styren se zpracovává do izolačních 
tvárnic a tepelných izolací. Ze směs-
ných plastů se pak vyrábějí napří-
klad ploty, zatravňovací dlažba, 
zahradní kompostéry nebo pro-
tihlukové zábrany. Z vytříděných 
PET lahví vznikají nové petky nebo 
technická a textilní vlákna, která se 
pak používají k výrobě koberců 
nebo oděvů. Například z pouhých 
padesáti PET lahví lze vyrobit jednu 
fl eecovou bundu.  

(Eko-Kom)

Jak na odpady aneb Desatero dobrého třídiče 6

DO ŽLUTÉHO KONTEJNERU PATŘÍ 
fólie, igelitové sáčky, plastové tašky
sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtů
nádoby od kosmetiky a čisticích prostředků
obaly od CD, polystyren (menší kusy) 

DO ŽLUTÉHO KONTEJNERU NEPATŘÍ 
obaly se zbytky jídla nebo čisticích prostředků

molitan

podlahové krytiny, novodurové trubky, PVC

REALITY

 ● Prodám stav. pozemek. Rych-
vald, 3300 m2, 800 Kč/m2. RK 
nevolat.  723 343 102.

 ● Prodám byt, Jateční ul.  724 
250 912.

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

 ● Pronajmu byt 1+1 v Nové Vsi 
u Bohumína.  603 844 693.

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

PRÁCE

 ● Hledám zedníka. Vyučení není 
podmínkou. Spolehlivý, netresta-
ný. Stav. činnost.  731 058 303.

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.

RŮZNÉ

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

 ● Prodám unimobuňku, el. rozva-
děč, antoníček. Zn. Stavba ukončena. 
 605 250 894.

INZERCE

Školní lavice opustili před padesáti lety. Po půlstoletí se žáci Gott-

waldovy, nyní Benešovy školy znovu setkali. Na sraz dorazily v listo-

padu čtyři desítky bývalých žáků, kteří školu navštěvovali v letech 

1957 až 1966. A objevilo se i šest jejich učitelů. Spolužáky setkání tak 

nadchlo, že se někteří od té doby setkávají na dalších akcích.

V lednu pozvala Zdeňka Cichá, účastnice srazu a předsedkyně spolku 
Pro-Fit 12, bývalé spolužáky na akci sdružení. Čestným hostem byl starosta 
Petr Vícha, který přítomným referoval o dění a novinkách ve městě, 
ve druhé části pak odpovídal na dotazy. „Pan starosta nás velmi překvapil. 
Odpovídal bravurně a nevyhýbal se ani otázkám, které byly opravdu na tělo,“ 
prohlásila nadšeně Helena Svozilová.

Bývalí žáci Benešovy školy se následně setkali také v únoru. Organizátoři 
navázali na listopadovou sešlost a znovu pozvali kamarády, kteří se první 
akce z různých důvodů zúčastnit nemohli. Druhá akce byla komornější, ale 
neméně pohodová a přátelská. „Děkujeme spolužákům, kteří vše napláno-
vali a organizačně zajistili. Takto vydařených akcí, na nichž si může člověk 
popovídat a zavzpomínat s přáteli, nebývá mnoho. Hřeje mě u srdce, že si lidé 
v dnešní době techniky, mobilů a počítačů umí najít čas na společně strávené 
chvíle", zhodnotila setkání Helena Svozilová.  (red)

Přátelská setkání po půlstoletí Bezbariérová herna
Od roku 1997 působilo v Bohumíně 

sdružení rodin s handicapovanými 
dětmi pod názvem Čtyřlístek. Ten se 
loni v červenci proměnil ve spolek 
Rodinný obzor. Jeho cílem je podpora 
rozvoje schopností a dovedností 
zdravotně postižených formou volno-
časových aktivit a terapií. Rodičům 
pak nabízí poradenství a pořádá pro 
ně odborné přednášky. Rodinný obzor 
spolupracuje s odborníky z oblasti 
zdravotnictví a sociálních služeb i s dal-
šími organizacemi, které se zaměřují 
na osoby se zdravotním postižením. 
Spolek se snaží umožnit rodinám 
handicapovaných dětí trávit volný čas 
v bezpečném prostředí. Mimo jiné 
proto organizuje společně s rodin-
ným centrem Slůně bezbariérovou 
hernu Harmonie v Nerudově ulici 1040. 
V pátek 10. března od 16 hodin tady 
proběhne tvoření z keramiky a 24. 
března ve stejném čase budou děti 
vyrábět jednoduché šperky.  (red)

Spolek Mládež pořádá 25. března 
od 19 hodin v sokolovně v Záblatí 

zábavný hudební večer »Zpátky do školy«. Hlavní hvězdou bude dívčí hudební 
formace Holki. Role moderátora se zhostí Martin Samlík, součástí programu bude 
soutěž »školák a školačka roku«. Lístky za 270 korun jsou v prodeji v pokladně kina, 
večeře a občerstvení je v ceně.  (red)

Holki vás vrátí do školy
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Obžalovaný: „Nemohu odsedět padesát let, když je mi skoro šedesát.” Soudce: 

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 15.3. v 9–16 hodin SLEZSKÝ 

RYNEK. Potraviny a produkty 
regionálních výrobců, ochut-
návka zabíjačkových specialit, 
prezentace lidové tvořivosti, 
hudební vystoupení. V 15.30 
hodin losování tomboly. Ná-
městí T. G. Masaryka.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.          
 ● 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. a 18.3. v 16 hodin FAN-
TASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE 
NAJÍT. Film Velká Británie, USA 
(Fantasy), 2016, dabing, přístup-
ný od 12 let, 133 minut, 80 Kč.

 ● 11.3., 12.3., 16.3. a 22.3 v 19 
hodin MASARYK. Film Česko 
(Historický), 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 9 a 16 hodin ANDĚL 
PÁNĚ 2. Film Česko (Pohádka), 
2016, přístupný, 90 minut. 

V 9 hodin 50 Kč (FK pro seniory); 
v 16 hodin 80 Kč.

 ● 17.3. a 18.3. v 19 hodin KRÁS-
KA A ZVÍŘE. Film USA (Pohád-
ka), 2017, dabing, přístupný, 
130 minut. 17.3. ve 3D za 140 
Kč; 18.3. ve 2D za 120 Kč.

 ● 19.3. v 19 hodin PADESÁT 
ODSTÍNU TEMNOTY. Film USA 
(Drama / Lechtivý), 2017, titulky, 
přístupný od 15 let,  117 minut, 
120 Kč.

 ● 23.3. v 19 hodin MÍSTO U MO- 
ŘE. Film USA (Drama), 2016, ti-
tulky, přístupný od 12 let, 137 
minut, 90 Kč.

PRO DĚTI

 ● 10.3. v 16 hodin LOUPEŽNIC-
KÁ POHÁDKA. Pásmo kresle-
ných večerníčků. 30 Kč.

 ● 12.3. v 10 hodin TOM A JERRY. 
Kreslené grotesky. 30 Kč.

 ● 13.3. v 16 hodin VELKÁ SÝRO-
VÁ LOUPEŽ. Kreslený fi lm z roku 
1986. 30 Kč.

 ● 14.3. a 17.3. v 16 hodin LEGO: 
BATMAN. Animovaný f i lm 
z roku 2012. 30 Kč.

 ● 16.3. v 16 hodin TOM A JERRY. 
Kreslené grotesky. 30 Kč.

 ● 19.3. v 10 hodin POVÍDÁNÍ 
O PEJSKOVI A KOČIČCE. Pásmo 
kreslených večerníčků. 30 Kč.

DIVADLO

 ● 21.3. v 19 hodin SUGAR – NĚ-
KDO TO RÁD HORKÉ. Muzikál na 

motivy legendárního filmu 
s Marilyn Monroe. Hraje Těšín-
ské divadlo. Sál kina, 190 Kč.

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.

 ● 10.3., 17.3. a 24.3. v 15–17 
hodin DESKOVKY S TERKOU. 
Kroužek hráčů deskových her 
s vyprávěním příběhů.

 ● 9.3. až 10.3. ve 13–17 hodin 
POHÁDKY Z LESA. Čítárna s her-
nou. 

 ● 13.3. až 17.3. v 9–12 a 13–17 
hodin (středa pouze dopoled-
ne) ŠMOULÍ JARNÍ PRÁZDNINY. 
Tematický výtvarný program se 
soutěžemi a deskovými hrami. 
13.3. až 17.3. dětské oddělení 
Nový Bohumín; 13.3. (odpoled-
ne) knihovna Záblatí; 14.3. 
a 17.3. (odpoledne) knihovna 
Starý Bohumín.

 ● 13.3. až 17.3. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin BAREVNÉ 
RULIČKY NA KAŽDÝ DEN. 
Výtvarná dílna: Originální po-
stavičky z papírových ruliček. 
Knihovna Skřečoň.

 ● 20.3. až 24.3. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin PRŤOLATA VY-
RÁBÍ...  Výtvarná dílna pro před-

školáky, malé školáky a děti 
z rodinných center.

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

 ● 24.3. od 17 hodin EXPEDIČNÍ 
KAMERA. Odvaha, dobrodruž-
ství, cestování na fi lmovém plátně. 
Promítání nejlepších outdooro-
vých fi lmů sezony. Přednášková 
místnost knihovny, 70 Kč.

MARYŠKA 

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

maryska.cz,  776 577 722
 ● Do 23.3. RECENTNĚ VYHYNULÍ 

SAVCI. Výstava ilustrací Terezy 
Adamusové. 

 ● 30.3. v 17 hodin POZOR, JEDU! 
Vernisáž výstavy obrazů Rado-
míra Karase, který se věnuje 
volné kresbě a malbě, ilustra-
cím, kreslenému humoru. Výsta-
va potrvá do 18. května.

 ● Každou středu v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
-etnografický klub, který se vě-
nuje tradici bohumínského kroje.

RODINNÝ OBZOR

Nerudova 1041, 
www.rodinnyobzor.cz

 ● 10.3. od 16 hodin TVOŘENÍ 
Z KERAMIKY.

 ● 24.3. od 16 hodin DÍLNIČKA. 
Výroba jednoduchých šperků.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 10.3. až 12.3. v 8-21 hodin 
HÁZENKÁŘSKÝ TURNAJ.

 ● 17. 3. až 19.3. v 16–20 hodin 
HÁZENKÁŘSKÝ TURNAJ.

 ● 25.3. v 9–14 hodin RC MODELY.
 ● 25.3. v 9–14 hodin VELIKO-

NOČNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ.
 ● 26.3. v 8–18 hodin BADMIN-

TONOVÁ 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

JARNÍ PRÁZDNINY 

13.3. až 19.3.

pondělí až čtvrtek:  6–21 hodin
pátek:  10–21 hodin
víkend:  8–21 hodin
Od pondělí do pátku platí pro 

všechny návštěvníky akce »dru-

há hodina v bazénu zdarma«. 

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

JARNÍ PRÁZDNINY

PO, ČT, PÁ:  13.30–15 hodin 
ÚT, ST, SO, NE:  15–16.30 hodin
V době veřejného bruslení je 
otevřena půjčovna bruslí.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 9.3. do 26.3.

POMŮCKA: KUDU.

"To nevadí.Uděláte, co budete moci."

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz
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Je tedy pravý čas poslat svým 
blízkým, přátelům a známým 
originální velikonoční pozdrav 
z Bohumína. Radnice uvedla do 
oběhu edici nových pohlednic 
s motivy svátků jara. Bohumín-
ským velikonočním pohledni-
cím vévodí kraslice, pomlázka, 
kuře a velikonoční zajíc coby 
symboly svátků jara v kombinaci 
s pohledem na náměstí T. G. 
Masaryka a budovy radničního 
komplexu. Autorem návrhů 
pohlednic je Jiří Spáčil. Město 
vydalo tři druhy pohlednic s ve-
likonočními motivy s rozměry 
10,5 krát 14,5 centimetru, každý 
vyšel v nákladu dvou set kusů. 
Pohlednice stojí čtyři koruny 
a zájemci si je mohou zakoupit 
v radničním informačním 
centru.  (luk)

Co ti lidi nevyhodí...
Osvěta se na nás valí ze všech stran. Lidé, 

třiďte odpady, separujte, využívejte kompo-
stárny nebo sběrné dvory. Ale jak známo, 
notorické bordeláře nikdo nepředělá, do smetí 
jsou schopni vyhodit téměř cokoli. Ovšem co 
si dovolil neznámý výtečník 22. února, to tady 
ještě nebylo. V pravé poledne a před zraky 
kolemjdoucích zapíchl do odpadkového koše 
před radnicí celý bicykl. Vlastně celý ne, chybě-
lo mu přední kolo. Možná to byl ten problém, 
proč se cyklista velocipédu zbavoval. Udělal 
to ovšem velmi neortodoxním způsobem. 
K dobru mu lze přičíst snad jen to, že nepo-
jízdný vrak neodhodil někam do lesa nebo do 
rybníka.

Už tak bizarní situace ale měla ještě kurióz-
nější dohru. Když se pracovníci radnice vydali 
kolo z odpadkového koše vyprostit, bicykl byl 
fuč. Zřejmě jiný cyklista uzřel komponenty, 
které by se mu mohly hodit. Inu, hodně 
svérázná burza náhradních dílů.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Karneval ve školce
Únor ťuká na dveře, masopust mu otevře. A ten 

pan Karneval, pozve nás na velký bál. A tak jsme 
s dětmi speciální mateřské a základní školy Slezské 
diakonie přivítali karneval! 

Přípravy byly v plném proudu už několik dní před 
akcí. Děti vyráběly masky, škrabošky, výzdobu 
a mezitím jsme si povídali o tom, co masopust 
a karneval znamená. Do příprav se zapojili i rodiče, 
kteří měli za úkol dětem vyrobit či obstarat kostým. 

V mateřské škole se následně v pátek 17. února 
objevilo několik zvířat, princezen, čarodějů a nej-
různějších pohádkových postav. Každá třída vy-
stoupila s připraveným programem. Účastníci 
si společně zasoutěžili, zatančili, zazpívali a užili 
si společný čas a legraci.

Monika ZABYSTRZANOVÁ, MŠ Slezské diakonie 

Pro děti z Mateřské školy Čáslavská vyvr-

cholil 22. února týden plný tvoření karneva-

lových masek, veselých písniček a her. Po 

pečlivé přípravě se holky a kluci konečně 

dočkali a sešli se společně se svými rodiči 

v tělocvičně ZŠ ČSA. Užili si veselí na báječ-

ném karnevalu s klaunem Hopsalínem.

S klaunem Hopsalínem se děti z mateřinky už 
dobře znají a vždy se na něj moc těší. Letošním kar-
nevalem se prolínalo téma podmořského světa, 
takže se taneční parket hemžil mořskými pannami, 
piráty či postavičkami z kresleného seriálu Sponge- 
bob. A s Hopsalínem dokonce připlula také statečná 
rybka, klaun očkatý Nemo. Nechyběly však ani další 
úžasné masky. Princezny, indiáni, superhrdinové.

Děti čekalo odpoledne plné hudby, soutěží pro 
ně samotné, ale také těch, do kterých se zapojili ma-
minky, tatínci a prarodiče. Děti si dokonce zahrály 
na obchodníky, protože za splněné úkoly získaly 
zlaťáky. Ty pak mohly s klaunem vyměnit za drobné 
sladkosti. 

Dík patří obětavým maminkám, které napekly 
zákusky, buchty, perníčky ve tvaru mořských živo-
čichů, takže opravdu nikomu nechyběla energie na 
dovádění.

Marta KUBIKOVÁ

Báječný podmořský bál v mateřince

Foto: MŠ ČáslavskáFoto: MŠ Čáslavská

-
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Svátky jara na pohlednicích
Velikonoce klepou na dveře, letos je přivítáme v polovině dubna. 
Velký pátek, který je druhým rokem státním svátkem, letos připadne 
na 14. , Velikonoční pondělí a s ním spojená pomlázka na 17. dubna.


