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Plavecká sezona je sice hodně daleko, ale stává se, že se i v tomto období 
někdo »vykoupe«. Nedobrovolně. Případy hazardních procházek po ledě 
v době tání nejsou bohužel výjimečné a dostat se z mrazivé vody ven je často 
nad síly nešťastníka. V takových případech nastupují hasiči, kteří se na ně 
pečlivě připravují. Jedno cvičení se uskutečnilo 2. února a hasiči se tentokrát 
koupali dobrovolně.

Letošní první zimní cvičení absolvo-
vali dobrovolní hasiči ze Starého 
Bohumína na slepém rameni Odry 
u Kališova jezera v Šunychlu. V ideál-
ním případě by měl být led už »vláč-
ný« a bortit se, aby si zachránci vy-
zkoušeli zásah v reálných podmínkách. 
V době cvičení však byla ledová plo-
cha vhodná spíše k bruslení, deset 
centimetrů silná, a tak si musela jed-
notka pomoci pilou a vyříznout otvor 
svépomocí. Dostat z vody tonoucího 
pak hasiči nacvičovali třemi způsoby. 
Žebříkem, páteřní deskou a nafukova-
cím záchranářským raftem.

Speciální raft jednotce pořídilo měs-
to, další testovanou novinkou, takzva-
nými suchými obleky, je na podzim 
pro změnu vybavil kraj. Jednotka ze 
Starého Bohumína, která má jako jedi-
ná z místních klasifikaci JPO III a vyráží 
k zásahům i mimo město, navíc plní 
funkci pobočky profesionálního 
Wasar týmu. Tato skupina morav-
skoslezských hasičů se speciali-
zuje na vyhledávání a záchranu 
osob na vodní hladině. 

„Už dříve jsme sice měli 
kombinézy do vody, ale šlo 
o starší a ne tak propracova-
ný model. Obuv se třeba 
nazouvala zvlášť. Nové 
suché obleky mají podobu 
overalu, pod který se ob-
l é k á  t e r m o p rá d l o, 

a  holínky už jsou jeho součástí . 
Samostatně se navlékají pouze rukavi-
ce,“ popsal velitel starobohumínské 
jednotky Jan Hanusek, který si novou 
výbavu nemohl vynachválit. „Je to úpl-
ně jiná úroveň, obleky drží teplotu, ne-
dostane se do nich ani kapka. Strávili 
jsme v nich v ledové vodě asi hodinu 
a  cítili jsme se komfortně,“ sdělil 
Hanusek a s nadsázkou dodal, že kdy-
by měli takovou výbavu na Titanicu, 
zachránili by se všichni.

Na slepém rameni cvičilo devět ha-
sičů, kteří si střídali role tonoucích 
a záchranářů. Zimní trénink absolvují 
minimálně jednou, v sezoně pak jezdí 
cvičit na umělý vodní kanál 
v Opavě. 

Pavel ČEMPĚL

Místo bruslí oblékli suché obleky a šup do vody

V Gliňoči se vyřádil aktivista 
s krumpáčem   Str. 3

Chytrý pomocník při záchraně 
životů   Str. 5

Hudba utichla před lety, nyní 
zmizí i klub   Str. 7

Několik generací pod napnutými 
plachtami   Str. 9

Pořízení nového počítačového tomografu, nákup moderní multioborové endoskopické věže nebo 
další renovace výtahů. Výčet letošních velkých oprav a investic v Bohumínské městské nemocnici 
(BMN) přesáhne osmnáct milionů.

„Nečeká nás snadných dvanáct měsíců, protože 
letos se příjmy za péči od zdravotních pojišťoven 
odvíjejí od roku 2016, kdy došlo k měsíčnímu uza-
vření dvou oddělení. Jsme ale přesvědčení, že jsme 
loni negativní trend minulosti definitivně zlomili 
a investicemi i opravami signalizujeme zotavování 
firmy,“ prohlásil předseda představenstva BMN 
Svatopluk Němeček.

Jedním dechem přesto dodal, že bez silného 
akcionáře v zádech by nic takového nebylo mož-
né. „Provedli jsme, děláme a ještě chystáme restruk-
turalizační změny, které nám ekonomicky budou 
pomáhat. Na druhou stranu by tyto opravy a inves-
tice nebyly možné, pokud by navíc město dalšími  

18 miliony nepřispělo na provoz našeho zařízení,“ 
děkoval Svatopluk Němeček všem zastupitelům, 
kteří už dlouhá léta drží nad fungováním nemoc-
nice ochrannou ruku.

Od pořízení CT přístroje, jehož cena se po ve-
řejné soutěži mírně přehoupla přes šest milionů, 
si slibuje nejen zvýšení prestiže zdravotnického 
zařízení, ale i finanční profit. „Ostatně CT pracoviště 
v dnešní medicíně musí být skoro nezbytnou součás-
tí každého špitálu s akutní péčí. Zvýší se počet no-
vých klientů, navíc nebudeme muset tolik stávajících 
pacientů posílat za tímto vyšetřením do jiných zaří-
zení, což se hodně prodražovalo,“ potvrdil předseda 
představenstva. Víc než dva a půl milionu půjde 

na opravy bývalého pracoviště rentgenu v pavilo-
nu D, kde se bude CT přístroj nacházet.

Novým zařízením pořízeným na přelomu roku 
je také multioborová endoskopická věž za necelé 
tři miliony, kterou už získali operatéři. „Využívat ji 
mohou chirurgové, gynekologové a především or-
topedi, kteří začali v naší nemocnici provozovat 
ambulanci a využívají i operační sály. Je to další 
rozšíření portfolia služeb, které v Bohumíně nabízí-
me,“ uvedl Svatopluk Němeček. Nová ortopedická 
ambulance funguje každý pátek od 7 do 11 hodin 
v pavilonu D, kde se už léta nachází i chirurgická 
ambulance s pohotovostí.

Poslední etapy výměny výtahů se dočká chirur-
gický a gynekologický pavilon A, nový výtah za-
čne v průběhu roku sloužit rovněž na poliklinice. 

 (bir)

Velká modernizace bohumínské nemocnice

Foto: David Plasgura
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Na nové zastávce u restaurace Partyzán v záblatí autobus 
poprvé zastaví 3. března. Stavební úřad na žádost radniční-
ho odboru dopravy vydal rozhodnutí o předčasném užívání 
stavby.  konečnou kolaudaci stále brzdí stavební průtahy.

Zcela nová autobusová zastávka 
včetně nástupního ostrůvku 
vznikla ve směru z centra do Zá-
blatí, původně se v místě vůbec 
nenacházela. Je součástí projektu 
výstavby chodníku a rekonstruk-
ce kanalizace v serpentinách Záb-
latského kopce. Kolaudace projek-
tu, jehož investorem je město, se 
v závěru loňského roku zasekla na 
neplánované přeložce plynového 
potrubí v trase chodníku a kvůli 
průtahům spojeným s jejím vyří-
zením na straně soukromé firmy.

„I když není projekt chodníku 
s rekonstrukcí kanalizace stále 
kvůli přeložce plynu dokončený, 
přemýšleli jsme o variantách, jak 

dále neoddalovat zprovoznění za-
stávky. Protože se jízdní řád mění 
jednou za tři měsíce, další příleži-
tost bychom měli až v červnu. Pro-
to jsme požádali o vydání rozhod-
nutí  o   předčasném užívání 
zastávky s přilehlým chodníkem 
a kolegové ze stavebního odboru 
pro to udělali maximum,“ sdělil 
vedoucí bohumínského odboru 
dopravy Pavel Vavrečka.

Novou zastávku s názvem »Na 
Zálesí« zařadí dopravce do systé-
mu autobusové obsluhy při změ-
ně jízdního řádu s účinností od  
3. března. Těsně předtím zastávku 
osadí označníkem zastávky s jízd-
ním řádem. (luk)

V loňském roce podal Bohumín třináct žádostí o dotace v cel-
kové výši 75 milionů. Šlo o české národní programy i ty ev-
ropské. V současné době většina žádostí čeká na vyhodno-
cení a případné schválení. Některé však mají schvalovací 
proces úspěšně za sebou a projekty se už také uskutečnily.

Z oblasti dopravy město požá-
dalo o dotaci na projektovou pří-
pravu terminálu u vlakového 
nádraží. O  další podporu se 
uchází v případě už vybudované 
cyklostezky přes budoucí le-
sopark Na Panském. Školství se 
týkají dva projekty, a to vybudo-
vání interaktivní učebny v Bene-

šově škole a multifunkční učebny 
ve skřečoňské. Předmětem je re-
konstrukce učeben, nákup vyba-
vení a pomůcek pro zkvalitnění 
výuky cizích jazyků, přírodních 
věd a digitálních technologií.

Dále pokračuje úspěšná česko-
polská spolupráce s družebními 
Krzyżanowicemi, Gorzycemi 

a Mszanou. Partneři podali spo-
lečnou žádost na vybudování 
rekreačního zázemí u Vrbického 
jezera a druhou na stavbu lávky 
pro pěší a cyklisty přes řeku Olši. 
Cílem obou projektů je zvýšení 
návštěvnosti regionu. 

Sociální oblasti se týká žádost 
na vybudování takzvaného chrá-
něného bydlení, jejímž cílem je 
začlenění osob se zdravotním 
postižením do společnosti. Služ-
ba chráněného bydlení má 
vzniknout rekonstrukcí vilky 
v Husově ulici, která dříve slou-
žila jako dům s pečovatelskou 
službou (DPS) a nyní je nevyuži-
tá. Z oblasti životního prostředí 

Bohumín podal žádost o dotaci 
na vybudování lesoparku Na 
Panském a na snížení energetické 
náročnosti osvětlení ve městě.

Ze žádostí, u kterých je dotace 
už schválená a loni se také usku-
tečnily, byly dvě akce z prevence 
kriminality - víkendové pobyty 
dětí a osvětlení rizikových míst. 
Dále individuální dotace Morav-
skoslezského kraje na vybudová-
ní naučné stezky po stavbách 
z červených cihel a dotace Mini-
sterstva pro místní rozvoj na de-
molici zchátralého domu v Drá-
tovenské ulici.

 Hana GONSiOrOVÁ,
 projektová manažerka

Pacienti ošetřovatelského oddělení Bohumínské městské nemocnice (BMN) bu-
dou mít od jara o poznání lepší komfort i díky společnosti Bonatrans Group. Její 
dar ve výši 150 tisíc totiž zdravotnické zařízení použilo k nákupu šesti kvalitních 
polohovacích a zvedacích elektrických lůžek značky Proma reha. 

„Společnost Bonatrans Group fungování Bo-
humínské městské nemocnice podporuje opako-
vaně a jsme za to moc rádi. Vzhledem ke stár-
nutí populace teď i naše priority směřují ke 
zlepšování standardů centra následné péče. Šest 

lůžek naši dlouhodobí pacienti jistě ocení,“ kon-
statoval předseda představenstva BMN Svato-
pluk Němeček.

Lůžka lze polohovat v zádové části včetně 
nadhlavníku, stejně tak lze měnit uložení těla 

v oblasti nohou a lýtek. Veškeré díly pohání 
elektromotor. „Jde o nemocniční postele, jež oce-
ní nejen samotní pacienti, ale díky snadné ob-
sluze i personál. Pevně věříme, že tímto počinem 
spolupráce se společností Bonatrans Group ne-
končí,“ doplnil Svatopluk Němeček. Postele by 
měla mít nemocnice k dispozici už na přelomu 
února a března. (bir)

Cyklostezka Na Panském už slouží, na schválení dotace město čeká.

Nová zastávka s refýží začne od března sloužit.

V bývalém DPS  v Husově ulici by mělo fungovat »chráněné bydlení«.

zastávka bude funkční už před kolaudací

Moderní lůžka díky Bonatransu

Město usiluje o dotace z nejrůznějších oblastí

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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„Cesta do pekel je dlážděna dobrými 
úmysly.“ rčení dokonale sedí na nezná-
mého aktivistu, který úřaduje v přírod-
ní lokalitě ve Skřečoni. zřejmě se do-
mnívá, že tady v  zájmu ochrany 
přírody »páchá dobro«, ve skutečnosti 
ale škodí. Počátkem února zničil část 
opatření, která vznikla v rámci projek-
tu Gliňočských tůní. 

V poměrně kuriózní kauze asi nelze přímo 
užít slovo »sabotáž«. Jde spíše o přehnanou 
horlivost a  neznalost. Anonymní aktér 
v Gliňoči iniciativně vykopal rygol mezi vět-
ším z rybníků a systémem nových tůní, čímž 
zničil stávající opatření. Také manipuloval 
s průtoky v hrázích mezi jezírky a některé 
z trubek odstranil. Patrně si myslel, že tím za-
jistí lepší odtokové poměry, aniž by tušil, že 
stávající řešení má svůj účel.

Na propojení rybníka s tůněmi projekt 
Gliňočských tůní pamatoval. Tvoří jej takzva-
ný balvanitý skluz, tedy menší koryto zasypa-
né kamenivem. Voda jím může plynule odté-
kat, ale neproniknou tudy nebezpeční 
predátoři. A jeden takový v rybníce žije - su-
meček americký. Jde o nepůvodní, invazivní 
druh ryby, která funguje jako potravinový 
vysavač. Sežere, co vidí. „Kdyby se dostala do 
tůní, všechno by zlikvidovala. Čolky, vejce žab, 
menší rybky,“ popsal Rostislav Palán z odboru 
životního prostředí a služeb.

Nedávno dokončený projekt tůní plní tři 
funkce, turistickou, vodohospodářskou, čili 
zadržení vody v krajině, a vytvoření nových 
stanovišť pro zvláště chráněné druhy živo-
čichů, brouky, plazy či obojživelníky. „V loka-
litě proběhl před akcí biologický průzkum 
a chránění živočichové se v ní vyskytují. Tůňky 
jsou uzpůsobeny tak, aby jim zajistily ideální 
podmínky,“ potvrdila Iva Crhová z téhož od-
boru a dodala, že nyní bude nutné zásahy způ-
sobené »gliňočským fantomem« uvést do pů-
vodního stavu. Projekt vznikal pod dohledem 
státní Agentury ochrany přírody a krajiny, 
která na něj nadále dohlíží. A například bal-
vanitý skluz mezi rybníkem a tůněmi byl prá-
vě jedním z požadavků agentury. 

Gliňočské tůně vyrůstaly loni v předjaří a na 

podzim. Více než polovinu z dvoumiliono-
vých nákladů pokryla evropská dotace. Práce 
zahrnovaly mimo jiné odtěžení sedimentů ze 
čtyř původních jezírek a vyhloubení čtyř no-
vých. V Gliňoči vznikla stanoviště pro živoči-
chy a také pergola s ohništěm a zázemím pro 
návštěvníky. Pavel ČEMPĚL

V mládí se starali o děti, a když dosáhli zralého věku, je čas na výměnu rolí. V ide-
álním případě. Pro mnohé příbuzné je to oblast neprobádaná a v obtížných za-
čátcích jim může pomoci nově vydaná brožura. už její název »rady pro ty, kteří 
pečují o své blízké« napovídá, jaké oblasti se věnuje.

Dvacetistránková brožura cílí na blízké, ze-
jména rodinné příslušníky, kteří se chtějí posta-
rat o své rodiče či prarodiče v důchodovém 
věku, kdy už se bez cizí pomoci neobejdou. 
Publikace se dělí na dvě kapitoly. Ta první se 
věnuje péči v domácím prostředí, druhá ve 
zdravotnickém či sociálním zařízení.

„Je to jakási »kuchařka« rad, postupů, infor-
mací a kontaktů. Zájemci se díky ní dozvědí 
o příspěvcích a dávkách, kompenzačních pomůc-
kách či odpovídajících službách,“ nastínil vedou-
cí sociálního odboru radnice Daniel Ucháč. 
Užitečný je také oddíl kontaktů na další souvi-
sející služby, například senior taxi a telefon, 
tísňovou péči nebo sociální rehabilitaci.

Na přípravě brožury se podílela pracovní 

skupina komunitního plánování, bohumínský 
sociální odbor a poskytovatelé sociálních slu-
žeb. Publikaci už nyní lidé najdou v nemocnici, 
ordinacích praktických lékařů pro dospělé, 
k dispozici ji mají i pracovníci v domovech dů-
chodců a volně je dostupná rovněž v radničním 
infocentru. Příručku vydal Bohumín v nákladu 
osmi set kusů a zaplatil za ni čtrnáct tisíc. 
Kromě tištěné podoby existuje i její elektronic-
ká verze, která je ještě praktičtější. Odkazy v ní 
jsou totiž aktivní, stačí na ně kliknout a prohlí-
žeč okamžitě otevře konkrétní web nebo strán-
ku. Publikace v PDF s funkčními odkazy se 
nachází na www.bohumin.cz, sekci O městě, 
rubrice Komunitní plánování. (tch)

V Gliňoči se vyřádil aktivista s krumpáčem

Neznámý ekologický záškodník vyrazil s krumpáčem na městské pozemky a vykopáním rygolu zničil nově 
vybudovanou kamenitou zábranu.

Projekt ve skřečoňském přírodním areálu řeší zadržení vody v krajině, myslí na živočichy i turisty.

Brožura poradí, jak pečovat o blízké

Foto: 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 55 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit také 
občané Eu, kteří trvale žijí na celém území Čr. Podrobné informace naleznete na www.bo-
humin.cz, sekce radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům s plastovými okny. Byt s bal-
konem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 66,86 m2, celková plocha bytu 
68,43 m2. Prohlídka 25.2. v 14.15-
14.30 hodin a 26.2. v 8.45-9.00 ho-
din. Licitace bytu se koná 27.2. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 989, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v nízké zá-
stavbě v blízkosti centra města, 
školy, školky a  supermarketu. 
V bytě je nové PVC a v kuchyni je 
kombinovaný sporák. Plocha pro 
výpočet nájemného 55,94 m2, cel-
ková plocha bytu 56,92 m2. Pro-
hlídka 25.2. v 15.00-15.15 hodin 
a 26.2. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 27.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1078, 
číslo bytu 10, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Panelový dům 
v centru města za obchodním cen-
trem. Byt s balkonem je po celkové 
rekonstrukci. Úklid společných 

prostor provádí firma. Plocha pro 
výpočet nájemného 58,95 m2, cel-
ková plocha bytu 61,20 m2. Pro-
hlídka 26.2. v 8.30-8.45 hodin 
a 27.2. v 14.30-14.45 hodin. Licita-
ce bytu se koná 4.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 1064, 
číslo bytu 11, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní dům 
v blízkosti školy, školky, střediska 
zdravotnických služeb a autobuso-
vé zastávky (směr Ostrava a Starý 
Bohumín). Dům s funkcí domov-
níka. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 48,65 m2, celková plocha bytu 
49,92 m2. Prohlídka 5.3. v 10.00-
10.15 hodin a 6.3. v 15.00-15.15 
hodin. Licitace bytu se koná 11.3. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1033, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní pa-
nelový dům poblíž náměstí Bu-
doucnosti a prodejny Hruška. Dům 
s funkcí správce, úklid společných 
prostor provádí firma. Byt se spr-
chovým koutem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 59,19 m2, celková 

plocha bytu 60,72 m2. Prohlídka 
5.3. v  8.30-8.45 hodin a  6.3. 
v 14.30-14.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 11.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se zrekon-
struovanými lodžiemi. U domu je 
zrenovovaný park, v blízkosti jsou 
nákupní centra Kaufland, Albert 
a školka. Byt je po celkové rekon-
strukci. Byla provedena generální 
oprava elektroinstalace, vyměněny 
podlahy a všechny dveře, komplet-
ně zrekonstruovaná koupelna 
a WC. V kuchyni není kuchyňská 
linka, ale byla zhotovena nová spíž-
ní skříň. Plocha pro výpočet ná-
jemného 50,26 m2, celková plocha 
bytu 54,08 m2. Prohlídka 6.3. 
v 14.45-15.00 hodin a 7.3. v 10.00-
10.15 hodin. Licitace bytu se koná 
11.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Seifertova 602, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v klidové 
zóně, v blízkosti základní školy, 
gymnázia, parku a centra města. 

Byt je po celkové rekonstrukci, 
včetně nových podlah a dveří. 
V koupelně je sprchový kout. Plo-
cha pro výpočet nájemného 49,80 
m2, celková plocha bytu 49,80 m2. 
Prohlídka 11.3. v 14.45-15.00 ho-
din a 12.3. v 8.45-9.00 hodin. Lici-
tace bytu se koná 13.3. v 16.00 ho-
din.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v klidné 
lokalitě v blízkosti zdravotního 
střediska, školky a parku. Byt se 
zděným bytovým jádrem a sprcho-
vým koutem je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet nájem-
ného 50,12 m2, celková plocha bytu 
52,38 m2. Prohlídka 13.3. v 15.00-
15.15 hodin a 14.3. v 10.00-10.15 
hodin. Licitace bytu se koná 18.3. 
v 16.00 hodin.

Lenka VacHtarČÍkOVÁ,  
majetkový odbor

zájemcům o byt pomůže jeho nákres

Nové zálohy a termíny plateb podnikatelů

Řádní nájemci 
inflaci nepocítí

k podrobným údajům nově licitovaného bytu Bohumín od letoška připojuje taky 
schematický nákres, půdorys bytové jednotky. zájemcům o městské bydlení pomůže 
v lepší orientaci a představě, co jim může konkrétní byt nabídnout. Nákresy se po-
stupně stanou součástí nabídky volných bytů na www.bohumin.cz.

Byty, které jdou do licitace, město v drtivé vět-
šině případů ještě před veřejnou dražbou opra-
vuje. Při té příležitosti rovnou provádí aktuální 
zákres dispozic bytu, první z nich už se objevily 
na webu. „K pořizování a zveřejňování schematic-
kých nákresů nás inspirovali samotní účastníci 
licitací, kteří se na ně ptali. Zájemcům o bydlení 
může nákres pomoci v rozhodování, zda jim byt, 
který si vyhlédli, vyhovuje rozměry a umístěním 
pokojů. Novinka potěší ty, kteří se například z ča-
sových důvodů nemohou dostavit k osobní pro-
hlídce bytu před licitací, i když ta je pořád nejlep-
ší,“  uvedla vedoucí majetkového odboru 
bohumínské radnice Eva Drdová. 

Z nákresu je patrné dispoziční řešení bytu, 
tedy pokoje, koupelna a toaleta, chodba a podob-
ně. To vše včetně rozměrů. Zájemci o městský 
byt si tak mohou orientačně ověřit, zda se jim do 
pokojů vejde třeba jejich původní nábytek nebo 
do koupelny pračka.   
(luk)

tradičně s novým rokem přichází nová výše záloh osob samostatně výdělečně čin-
ných (OSVČ). Ovšem je tu i novela zákona, která rovněž přináší nové termíny plateb 
pojistného na sociální zabezpečení, jehož součástí je i nemocenské pojištění, a pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Záloha na sociální pojištění pro rok 2019 činí 
2.388 korun, pojistné na dobrovolné nemocenské 
pojištění je ve výši 138 korun a záloha na zdravotní 
pojištění činí 2.208 korun. Uvedené minimální zá-
lohy se vztahují na podnikatele vykonávající hlavní 
samostatnou výdělečnou činnost. Lhůta pro zálohy 
zdravotního pojištění zůstává stejná jako v před-
chozích letech, zálohy se musí zaplatit do 8. dne 

následujícího měsíce. Změna ale nastává u záloh na 
sociální pojištění, které se od letoška musí platit 
v měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit 
bude možné od prvního až do posledního dne mě-
síce. Za datum splatnosti se přitom považuje den, 
kdy byla platba pojistného připsána na účet okresní 
správy sociálního zabezpečení.

 aneta FErFEckÁ, 
 živnostenský úřad

Nájemné v městských nebyto-
vých prostorách se ani letos 
o  inflaci zvyšovat nebude. 
rozhodla o tom v únoru měst-
ská rada. ceny nebytových ná-
jmů tak v Bohumíně zůstávají 
stejné jako v předešlých letech 
navzdory inflaci, která podle 
Českého statistického úřadu 
loni činila 2,1 procenta.

Zvýšení nájemného o míru inflace 
může město podle příslušných usta-
novení nájemních smluv provádět 
každoročně k 31. březnu. Bohumín 
tak ale nečiní a tento přístup prakti-
kuje už od roku 1998. Ovšem pouze 
u spořádaných nájemců. Stejně jako 
v minulých letech se nezvyšování ná-
jemného týká pouze těch, kteří si 
plní své závazky. Nedluží nájemné 
nebo zálohy za služby. A pokud ně-
jaký rest přece jen mají, musí jej vy-
rovnat nejpozději do konce února.

Bližší informace o pronájmech ne-
bytových prostorů podá Marek 
Sobaniec z majetkového odboru, 
radniční budova B, kancelář 107, te-
lefon 596 092 212, případně e-mail: 
sobaniec.marek@mubo.cz.

 (red)
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Nejčastěji se kácely břízy, topoly a překvapivě lípy

chytrý pomocník při záchraně životů

V rámci údržby veřejné zeleně a přípravy té izolační bylo loni v Bohumíně ská-
ceno 172 stromů. Šlo o dřeviny dožívající, nebezpečné, nevzhledné, nehodnotné 
nebo překážející perspektivnějším stromům v blízkosti. Současně ale zahradníci 
351 nových stromů vysadili.

Kácené dřeviny byly ve špatném zdravotním 
stavu, mnohdy napadené dřevokaznými houba-
mi nebo hmyzími škůdci. Nejčastěji šly k zemi 
stejně jako v minulosti usychající břízy (37 stro-
mů), nejvíce v Rafinérském lesíku, na sídlišti 
v Nerudově ulici, podél ulice Dlouhé nebo 
Osvoboditelů. Dále to byly topoly (29) u Kali-
šova jezera, v menší míře podél ulice Rybničné 
a Tovární. Třetí »příčku« obsadily atypicky lípy 
(21). Tuto statistickou výjimku způsobilo 

vymýcení většího množství náletových lip ma-
lých obvodů podél skřečoňského hřbitova. 

Dále se kácely ovocné stromy či krátkověké 
vrby, jejichž nekvalitní dřevo se ve vyšším věku 
láme. V případě smutečních vrb je kvůli ucho-
vání místního koloritu snahou jejich život pro-
dloužit ořezem koruny. Právě vrby patří  
k poráženým dřevinám s největšími obvody 
kmenů. Těmi nejmohutnějšími jsou pak doží-
vající topoly, jejichž křehké dřevo se snadno 

a nepředvídatelně láme, což při obrovských 
rozměrech korun představuje vysoké bezpeč-
nostní riziko. 

V oprávněných případech radnice vyhověla 
požadavkům na kácení také ze strany občanů. 
Šlo například  o jírovec s prasklým kmenem na 
fotbalovém hřišti u parku. Části podnětů však 
nelze vyhovět, a to v případech dřevin hodnot-
ných, kdy je uváděný důvod malicherný - že ze 
stromů padá listí nebo plody.

V místech po kácení obvykle proběhla nová 
výsadba a kromě ní i nezávislé rozšiřování zele-
ně. Rozsáhlejší dosadby se týkaly sídliště v Re-
voluční a Bezručově ulici a v upravené lokalitě 
v Mládežnické ulici ve Skřečoni. V rámci údrž-
by zeleně a výsadby izolační loni ve městě při-
bylo 289 nových stromů, dalších 62 ve formě 
náhradní výsadby v nově upravené části Rafi-
nérského lesíku. Současně zahradníci vysadili 
i dvě stě keřů.   

 Ľubica JarOŇOVÁ,
 odbor životního prostředí a služeb

u mimořádných událostí bývají často 
první. Nejen u výtržností, majetkových 
či jiných deliktů. Díky kamerovému sys-
tému a tísňovým voláním se městští 
strážníci v prvním sledu ocitají také 
u zdravotních selhání a poskytování 
první pomoci. a pokud k tomu dojde, 
mají nyní k ruce zdatného pomocníka. 
Městská policie si totiž pořídila auto-
matický externí defibrilátor (aED).

AED je nyní součástí výbavy hlídkového 
vozu strážníků, který je prakticky stále v teré-
nu. S pomocí tohoto moderního resuscitační-
ho přístroje dokáže zachránit život člověku, 
kterého postihla porucha srdečního rytmu, 
i naprostý laik. Sofistikované zařízení samo 
provádí diagnostiku, analyzuje křivku EKG 
a navádí zachránce krok za krokem hlasovými 
i vizuálními pokyny. „Určuje například tempo 
umělého dýchání nebo masáže srdce. Když ani 
to nepomáhá, přístroj opět stav pacienta v bez-
vědomí proměří, vyhodnotí a přistoupí k samot-
né defibrilaci,“ popsal strážník Pavel Kukula, 
který společně s dalšími veliteli směn absolvo-
val školení a následně instruoval hlídky.

Poměrně malé zařízení je propracované do 
všech detailů. Jeho kryt slouží k podložení zad 
postiženého a uvolnění jeho dýchacích cest. 
Uvnitř je pak jednorázová sada, která obsahuje 
nejen elektrody a diagnostické čidlo, ale třeba 

i nůžky k rozstřižení šatů nebo holítko, protože 
někdy je třeba hrudník zbavit ochlupení, aby 
bylo možné senzory uchytit. AED napájí kla-
sické baterie a nehrozí, že by mu došla »šťáva«. 
Přístroj na nutnost výměny baterií sám upo-
zorní a i poté je schopen dalších až osmdesáti 
výbojů.

Bohumínští strážníci se s případy, které vy-
žadují lékařský zákrok, setkávají celkem pravi-
delně. Ať už jde o následky potyček nebo kla-

sické zdravotní kolapsy. Naposledy to byl 
případ bezdomovce, který si v lednu ustlal na 
lavičce a podcenil třeskutý mráz. Bezvědomí 
se zástavou srdce ovšem tak časté není. „Za 
osmadvacet let služby jsem zažil asi tři případy, 
kdy by se nám tento defibrilátor opravdu hodil. 
Ale i kdyby měl zachránit jen jeden život, tak se 
jeho pořízení vyplatí,“ uzavřel Pavel Kukula. 
 Pavel ČEMPĚL

ROK KÁCENÍ VÝSADBA
2010 107 372

2011  45 70

2012* 559 710

2013* 81 3106

2014* 180  230

2015* 118 276

2016 168 67

2017 160 33

2018* 172 351

* včetně izolační zeleně

Strážníci mají nově ve výbavě vozu automatický externí defibrilátor. Přístroj sám řídí resuscitaci a navádí 
zachránce piktogramy a hlasovými pokyny.

Na kácení loni město vynaložilo 1,6 milionu a na ošetřování dřevin 1,4 milionu. Suchý rok se projevil částkou 
120 tisíc za zalévání a »nezařazené práce«, mezi než spadají třeba tahové zkoušky, dosáhly výše 320 tisíc. 
Za výsadby pak město zaplatilo 266 tisíc.

Foto: Pavel Čempěl

Ilustrační foto: Pavel Čempěl 
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republikoví policisté bilancovali uplynulý rok. Strážci zákona ze zdejšího obvodního 
oddělení mají pod palcem celý Bohumín a rychvald. Operují na území, které má rozlo-
hu téměř padesáti kilometrů čtverečních a žije v něm bezmála třicet tisíc obyvatel.

Na Bohumínsku už několik let v řadě klesá 
kriminalita a loňské statistiky tento trend opět 
potvrzují. V roce 2018  řešili policisté 367  trest-
ných činů (o rok dříve 408), a to 295 v Bohumí-
ně a 72 v Rychvaldu. Pětašedesát procent z nich 
objasnili (o čtyři procenta více než v roce 2017). 
Z násilných deliktů (celkem 42) šlo nejčastěji 
o úmyslná ublížení na zdraví (19), porušování 
domovní svobody (7), vydírání (6) a loupeže (5). 
Okrsku se ale v menší míře nevyhnuly ani útoky 
na veřejné osoby, týrání svěřených osob nebo 

partnerů. Mravnostní trestné činy (celkem 14) 
nejčastěji zastupovala pohlavní zneužívání (7). 
Došlo ovšem i ke dvěma znásilněním, jednomu 
případu sexuálního nátlaku a šíření pornografie.

Nejrozšířenější je vždy majetková trestná čin-
nost. Loni statistiky zaznamenaly v Bohumíně 
a Rychvaldu 129 skutků. Ve 36 procentech pří-
padů policisté pachatele vypátrali. Tato kategorie 
zahrnuje krádeže vloupáním do domů, bytů, 
obchodů a dalších objektů (35 skutků) a takzva-
né krádeže prosté (69 skutků), mezi než se řadí 

kapsářství, krádeže bicyklů, aut nebo věcí z nich.
Přestupků loni řešili bohumínští policisté  

1 866 a opět jde o markantní pokles (v roce 2017 
to bylo 2 247 přestupků). Sedmkrát musely hlíd-
ky přistoupit k použití donucovacích prostředků, 
ve všech případech oprávněně. Policisté zadrže-
li 169 osob, z nichž 25 skončilo v cele. Vypátrali 
97  hledaných či pohřešovaných, 19 ochmelků 
dopravili na záchytku a provedli 131 eskort. Na 
silnicích strážci zákona přistihli 86 řidičů pod 
vlivem alkoholu či jiných návykových látek, při-
čemž čtrnáct případů vyústilo v obvinění z trest-
ného činu. Dalších 29 šoférů nerespektovalo 
zákaz řízení a jezdilo bez »papírů«. (red)

Vysloužilá vodárna jde k zemi, neměla využití

Ohlédnutí za rokem 2018 očima policistů

Historie bývalé úpravny pitné vody v Ovocné ulici u kališova 
jezera se po bezmála šedesáti letech uzavřela. Do třípodlažní 
budovy se zakously bagry svými lžícemi a sbíjecími kladivy. 
zpustlý a roky chátrající objekt začaly Severomoravské vo-
dovody a kanalizace Ostrava (SmVak) demolovat. celý areál 
mají v plánu vyčistit do konce dubna.

Vodárna byla postavena a uve-
dena do provozu v roce 1960. 
Sloužila ke zpracování vody ze 
subglaciálního koryta Odry. Tato 
podzemní voda se vyznačovala 
vysokým obsahem železa a man-
ganu a musela procházet nároč-
nou úpravou na vodu pitnou. Jak 
se sousední Kališovo jezero těž-
bou rozšiřovalo, kvalita podzemní 
vody se zhoršovala a zpracování 
bylo stále komplikovanější. Její 
potřeba přitom klesala, zejména 
po připojení Bohumína na Ost-
ravský oblastní vodovod, jehož 
zdrojem je nádrž Kružberk. Cen-
trální systém dodávky pitné vody 
byl pro bohumínskou úpravnu 
poslední ranou. V roce 1994 ji 

SmVaK odstavil z provozu, v roce 
1997 zrušil coby vodohospodář-
ské dílo a další dvě dekády už jen 
chátrala.

„Budova je v havarijním stavu 
bez možnosti dalšího využití. Areál 
se stal místem nájezdů nepřizpůso-
bivých, a proto ho musíme odstra-
nit,“ ozřejmil generální ředitel 
SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. 
Myšlenky najít pro stavbu jiné vy-
užití, případně její prodej, hatily 
vlastnické vztahy. Budova totiž 
patří SmVaKu, zatímco pozemky 
státnímu podniku Milnea, který 
už je řadu let v likvidaci. 

Původní vodárna je klasicky 
zděná, ovšem stropy a podzemní 
nádrže jsou železobetonové. De-

moliční firma ji musí odstranit 
včetně základů zhruba jeden metr 
pod úroveň terénu. Současně 
zbourá i samostatně stojící zdě-
nou garáž. Všechny práce přijdou 
SmVaK na tři a půl milionu. „Celý 

areál necháme vyčistit a uvést do 
odpovídajícího stavu,“ potvrdil 
mluvčí společnosti Marek Síbrt. 
Pozemek po rekultivaci pak voda-
ři vrátí vlastníkovi.

 Pavel ČEMPĚL

Foto: Pavel Čempěl

Vodárenský komplex ve 
starobohumínské Ovocné 
ulicí zmizí do konce dubna 
i se základy.
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Slezská církev evangelická a. v. zve v sobotu 16. 
března na zájezd do polské Wisły na kulig - průvod 
vozů tažených koňmi. Akce zahrnuje projížďku 
v koňském spřežení, posezení v kolibě s občerstve-

ním, domácí klobásou a chlebem se šmolcem. Cena 
zájezdu je pro dospělé 200, pro děti 150 korun. Auto-
bus bude připravený u bohumínské radnice ve 13 
hodin. Zájezd pořádá farní sbor v rámci projektu Fara 
dokořán. Více informací poskytne Roman Brzezina 
na čísle 604 486 851.

Hudba utichla před lety, nyní zmizí i klub

k sousedům s platnými doklady Masopustní 
průvod 
městem

Projížďka spřežením

když město na podzim 2014 kupovalo 
objekt Bedrunky alias Bubliny v parku, 
záměrem bylo budovu zrekonstruovat, 
aby zdejší hudební klub nerušil okolí. 
Jenže provozovatel záhy vypověděl 
smlouvu, nový se nenašel a budova ne-
měla ani jiné smysluplné využití. Navíc se 
její už tak tristní stav stále zhoršoval. 
a tak bylo třeba radikálně přehodnotit 
plány. Místo rekonstrukce přijde demoli-
ce. Proběhnout má ještě letos. 

„Za celou dobu se nám nepodařilo najít vhod-
ného nájemce. V cestě stála řada překážek. Ža-
lostný stav objektu, absence kanalizace s tím, že 
vývoz splašků provoz velmi prodražuje, a přede-
vším je to nevhodné umístění objektu. Nechtěli 
jsme tady rozbíhat rušný element, druhá strana 
sadů s Hobbyparkem a letním kinem je rušná 
dost. Lidé tady chtěli zachovat klidový režim,“ 
popsal místostarosta Igor Bruzl. 

Bourání objektu původně v plánu nebylo. Ale 
nechat dál chátrat zcela nevyužitý objekt také 
nikam nevede, a proto se město k tomuto řešení 
nakonec přiklonilo. Demolici doporučily 

i majetková a kulturní komise, které se proble-
matikou zabývaly. Odstranění stavby proběhne 
už letos.

Hudební klub vyrostl na počátku 90. let 
v místě původní dřevěné pergoly, která byla jed-
nou z dominant parku od jeho vzniku. S návra-
tem k tomuto řešení se po odstranění objektu 
nepočítá. Reálná je ovšem možnost vytvořit 
v místě nezastřešené plato. „Umím si představit, 
že by se na něm mohly konat nějaké komorní 
koncerty nebo umělecké plenéry,“ nastínil Bruzl. 

Nevyloučil, že by zde časem mohlo vzniknout 
také stabilní zázemí pro konání svatebních ob-
řadů pod širým nebem, po kterých je v posled-
ních letech velká poptávka. 

Velký otazník ale zůstává viset nad hudebním 
klubem. „Ten Bohumínu opravdu chybí. Myšlen-
ky na místo, kde by mladí muzikanti mohli zkou-
šet, jamovat a koncertovat, se nevzdáváme. Je ale 
třeba hledat úplně jinou lokalitu, kde by takové 
aktivity fungovat mohly, ale zároveň by nikoho 
v okolí nerušily,“ doplnil Igor Bruzl.  (tch)

V polovině února se na hraniční přechody s Polskem nakrát-
ko vrátily kontroly. Naši severní sousedé je kvůli bezpečnos-
ti pravidelně obnovují v souvislosti s konáním mezinárodních 
akcí. V prosinci to byla konference OSN o klimatických změ-
nách v katowicích, nyní dvoudenní summit k situaci na Blíz-
kém východě ve Warszawě.

Už jedenáct let (a dva měsíce) 
jsou Češi i Poláci součástí Schen-
genského prostoru a mohou se 
v něm bez kontrol volně pohybo-
vat. Bohumín a obce za Odrou 
a Olší toho využívají v maximální 
míře. Obce partnersky spolupra-
cují na různých projektech, oby-
vatelé vyrážejí sem a tam za turis-
tikou a nákupy. A nic na tom 
nezmění ani dočasné kontroly, 
z nichž poslední trvaly necelý tý-
den a skončily 16. února. Našinci 
cestující na sever se pouze museli 
připravit na to, že s sebou musí 
mít občanských průkaz nebo pas 

a že jim polská hraniční stráž 
může namátkově zkontrolovat do-
klady nebo vozidlo. Pouze překra-
čovat hranici mimo oficiální pře-
chody se nevyplatilo, za to hrozila 
tučná pokuta. (tch)

ZUŠ Bohumín a její klub 
rodičů a přátel školy pořádá 
pro školy, školky a veřejnost 
masopustní průvod městem. 
Průvod maškar s lidovou hud-
bou a koňským povozem vy-
razí v pátek 1. března v 15 ho-
din od budovy školy ze 
Žižkovy ulice. Pokračovat 
bude pěší zónou k nádraží 
a pak na náměstí T. G. Masa-
ryka, kde proběhne představe-
ní zúčastněných škol. Pořada-
telé oslovují každého zájemce, 
aby se v masce či bez ní k prů-
vodu a masopustním oslavám 
připojil.

Aktéři se poté vydají zpět 
k ZUŠ, kde bude navazovat 
masopustní rej masek. Ten se 
koná od 16.30 hodin v kon-
certním sále školy. S ohledem 
na kapacitu sálu bud rej se 
vstupným. Lístky za 50 korun 
už jsou v předprodeji v »zuš-
ce« a rezervace probíhají na 
e-mailu: zastupce@zusbohu-
min.cz.

V porevoluční privatizační euforii přešel původní altán v parku do soukromých rukou a na jeho základech 
vyrostl hudební klub. Po čtvrtstoletí i jeho éra končí.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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První republika, 20. a 30. léta. Málokterá epocha 
má takové magické kouzlo, že i dnešní »digitální« 
společnost stále přitahuje. Její atmosféru měli  
1. února příležitost nasát návštěvníci »Prvorepub-
likové párty v kině«. róby, kulturní program 
i menu, vše se vrátilo takřka o sto let v čase.

„Chtěli jsme přijít s trochu jinou kulturní akcí, než jaké 
nabízíme obvykle. Pohodové neformální setkání, kdy 
mohli lidé korzovat v kině, povídat si a vybírat z progra-
mu, co je právě zaujalo,“ popsal párty ředitel K3 Bohu-
mín Karel Balcar. Meziválečnou dobou žil celý biograf. 
V sále běžely nonstop černobílé grotesky, foyer patřilo 
společenské části. Kulisu jí dělala výstava fotogra-
fií členů Fotoklubu K3 na prvorepublikové 
téma a živá kapela hrající jazz a swing. 

Noblesu Oldřicha Nového a jeho filmo-
vých partnerek oživili sólisté divadelního 
spolku Boban. Ve dvojicích sehráli vy-
brané scénky z Kristiána a Hotelu Modrá 
hvězda. Hosté však nezůstali jen v rolích 
diváků a posluchačů, sami se mohli za-
pojit. Například se pod odborným vede-
ním naučit dobové tance. A aby ani na 
chvíli neztratili spojení s érou, ve které se 
ocitli, i kuchyně pamatovala na dobroty na-
šich prapředků. Kuchaři sousední Elpidy 
zalistovali v dobových receptech 
a servírovali třeba pstruha na-
modro nebo staročeské telecí 
řízky. Útratu pak spokojení 
strávníci platili, jak jinak, 
natištěnými prvorepubli-
kovými bankovkami, kte-
ré si  předem směnili 
v pokladně kina. 

„Foyer jsme i  trochu 
dispozičně upravili a pře-
sunuli sedačky ke slou-
pům, abychom vytvořili 
intimní atmosféru. Naší 
ideou bylo, aby lidé strá-
vili příjemný večer v kině,“ 
dodal Karel Balcar. A sedm 
desítek návštěvníků, kteří v dr-
tivé většině přišli v  dobových oblecích 
a róbách, jeho slova jen potvrzovalo. (tch)

  ž i VO t  V E  M Ě S t Ě

Na skleničku a večeři s Oldřichem Novým

Prázdniny v rolích indiánů a divadelníků
Školou povinné děti mají za 
sebou první letošní prázdniny. 
Mají přívlastek »jarní«, ačkoli 
to od 11. do 15. února venku 
na vesnu moc nevypadalo. zá-
zemí pod střechou a k tomu 
atraktivní program tak dětem 
mimo jiných nabídla bohumín-
ská knihovna. V dětském od-
dělení probíhal tématický tý-
den plný vyrábění, teen zóna 
žila příměstským táborem. 

Dětské oddělení knihovny je čer-
stvě po modernizaci, během níž 
vznikly dvě klidové zóny. Vyvýšená 
plošina a zákoutí s nízkými gaučíky. 
Děti je během jarních prázdnin vy-
užily, ale hlavní náplní bylo vyrábění 
všeho druhu. Jednotícím prvkem 
ovšem bylo téma indiánů. Malí ná-
vštěvníci vyráběli čelenky, ozdoby, 

vesničku s bizony a dalšími zvířaty 
a došlo i na velký totem. Pracovalo 
se s papírem, korálky i starými cé-
déčky. Na sebe si pak děti spíchly 
oblečení z krepáku. „Máme tady ne-
psané pravidlo, že když si chce někdo 
odnést výtvor domů, vyrobí ho dva-

krát. Aby jeden exemplář v knihovně 
zůstal,“ prozradila knihovnice Jana 
Giecková s tím, že výrobky pak slou-
ží jako rekvizity při besídkách.

Tvůrčí dílny navštěvovalo denně 
třicet i čtyřicet dětí, především od-
poledne. Dalších pětadvacet se jich 

jen o jedny dveře dál účastnilo pří-
městského tábora v knihovně. Ten 
letošní byl »divadelní a výtvarný« 
pro účastníky od šesti do patnácti 
let. „Hráli dramaťák, tvořili kulisy, 
masky, malovali trička. Součástí byly 
také pohybové i logické hry, děti hod-
ně kreslily a vyráběly. Čas ovšem zbyl 
i na klasickou diskotéku,“ líčila Mar-
kéta Kučová z knihovny K3.

U příměstského tábora hradili ro-
diče dětem pouze stravu a pití. 
Ostatní pokryla dotace z Evropské-
ho sociálního fondu, Operačního 
programu Zaměstnanost. Smyslem 
tábora totiž bylo zabavit děti v ob-
dobí, kdy si rodiče často kvůli po-
vinnostem v zaměstnání nemohou 
vzít volno. Proto se také tábora 
mohli účastnit pouze školáci, jejichž 
oba rodiče či zákonní zástupci pra-
cují, podnikají či jsou jinak aktivní 
na pracovním trhu. (tch)

Foto: karel Balcar

V dětském oddělení bohumínské knihovny se celý prázdninový týden nesl v indi-
ánském duchu.  Foto: Pavel Čempěl
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k Bohumínu patří voda, řeky a jezera, a k vodě zase lodě. Ve městě má proto dlou-
holetou tradici například jachting. Populární je také u nejmladší generace, která 
Bohumín zastupuje na nejvyšší úrovni. a to doslova. Dvanáctiletý žák šesté třídy zŠ 
ČSa Ondřej Šindelka, který se po vzoru otce a dědečka jachtingu věnuje, to dotáhl 
až do české reprezentace.

Jachtařinu mají Šindelkovi v genech. Prarodi-
če bydlí poblíž Kališova jezera a odjakživa je to 
táhlo k vodě. Dědeček i otec Martin působili 
v místním velkém klubu podporovaném bohu-
mínskými železárnami. S pádem režimu ale vše 
skončilo a vypadalo, že se tím uzavřela i rodinná 
tradice. Jenže před pár lety na dovolené u moře 
si Ondra a jeho starší bratr Jakub (17) všimli ja-
chet, zaujaly je a začal restart. „Pořídili jsme si 
sami první loď, pak ještě druhou. S kluky jsme 
začínali trénovat opět na Kališoku a později na 

dalších vodních plochách v Česku,“ popsal otec 
Martin Šindelka.

Kluci se postupně začali zúčastňovat závodů 
a zejména Ondra, protože s jachtařinou začínal 
odmala, se vypracoval a slavil úspěchy. Na jed-
nom mistrovství republiky udělal dojem na tre-
néra reprezentace, který oslovil Šindelkovy 
s tím, že by to měl Ondra zkusit na větších vo-
dách a závodech. Reprezentační nabídka se ne-
odmítá, a tak nyní Ondřej v barvách Česka bráz-
dí vlny v jednoposádkové lodní třídě Optimist 

pro závodníky do patnácti let. „Nejvíce si užívám 
závody na moři, když hodně fouká a jsou velké 
vlny. Baví mě po nich jezdit, prostě surfovat,“ svě-
řil se malý jachtař. 

Protože jde o fyzicky velmi náročný sport 
a závodníci jsou často na vodě i sedm hodin 
v kuse, kondici si Ondra udržuje také jízdou na 
kole, bruslením a florbalem. Vše musí navíc 
skloubit se školou, zejména v době závodů, kte-
ré se v Česku konají většinou o víkendech, ale ty 
zahraniční zaberou i čtyři, pět dní. „Učení mu 
naštěstí jde a škola nám vychází vstříc. Ve volných 
chvílích se šprtá i na závodech,“ popsal režim 
Martin Šindelka.

Jachtařská sezona začíná v březnu a probíhá 
až do listopadu. V reprezentaci už se Ondra pro-
bojoval na mistrovství Evropy a letos o něj usi-
luje znovu, konat se bude ve Francii. Nejprve ale 
musí absolvovat tři kvalifikační závody, z nichž 
se počítají dva nejlepší výsledky. „Nečekali jsme, 
že to Ondra dotáhne tak daleko, přichází to nějak 
»samo«. Sám jsem v mládí také závodil, ale za 
minulého režimu to šlo jen u nás a na vodách ve 
východním bloku. Na moře jsme se moc nedosta-
li. Těší mě, že dnes kluci tu možnost mají,“ uza-
vřel Martin Šindelka.  Pavel ČEMPĚL

Několik generací pod napnutými plachtami

Procházka s dobrotami ke krmelci
Děti z logopedických tříd školky v Nerudově ulici každoročně 
navštěvují krmelec ve starobohumínských Hraničních mean-
drech řeky Odry. tentokrát k němu zavítaly 8. února. Počasí 
bylo krásně ladovsky zimní a děti si dopolední výlet moc užily.

Předškoláci nesli v batůžcích 
spoustu ovoce, zeleniny, kaštanů 
a jiných dobrot, které u krmelce na-
servírovali lesním zvířatům. Cestou 

si navíc zopakovali pravidla chová-
ní v přírodě, názvy lesních zvířat, 
hledali stopy ve sněhu a hádali, kte-
rému obyvateli lesa asi patří. (mia)

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Lenka Nodžáková 

Ministerská záštita
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch převzal oficiální záštitu nad pro-
jektem bohumínského spolku Alma mater »Šance na život«. Spolek od 
loňského ledna aktivně spolupracuje s Českým národním registrem 
dárců dřeně na jeho propagaci a na aktivním získávání potenciálních 
dobrovolných dárců kostní dřeně. (bie)

Výstava 
fotografií
Ve foyer kina proběhne  
4. března v 18 hodin vernisáž 
výstavy »Světlo v krajině« 
karvinského fotografa Jiřího 
Hanzla. Snímky zachycují 
místní industriální krajinu, 
která je v paprscích světla po-
etická i deprimující. Autor 
výstavy děkuje za pozvání 
a možnost prezentovat svou 
práci v Bohumíně Fotoklubu 
K3 a Karlu Balcarovi. (red)

u3V 
vystavuje
Volnočasový projekt univerzity 
třetího věku vede účastníky 
mimo jiné k umění. V ateliéru 
Bart se zdokonalovali v růz-
ných výtvarných technikách. 
Součástí výuky kresby a malby 
byly i přednášky z dějin umění. 
Absolventi semestru »umělec-
ký ateliér« nyní vystavují své 
práce v galerii městské knihov-
ny. Díla dvaceti studentů si lze 
prohlédnout v galerii na scho-
dech bibliotéky v době jejího 
provozu.

K jachtařině přičichli oba bratři. Ondřej (na snímcích) se 
propracoval až do české reprezentace, starší Jakub se nyní 
věnuje hlavně florbalu. Foto: Rodinný archiv 

UMĚNÍ
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Víkend fotbalového mládí. Sportovní hala byla 9. a 10. února 
dějištěm turnajů mladších a starších žáků. klání pořádal do-
mácí Fk Bospor, jehož mladší tým podával na hřištích výbor-
né výkony a zaslouženě svou kategorii vyhrál. Bohumíňák 
adam Veverka navíc získal cenu pro nejlepšího hráče turnaje 
mladších žáků.

Fotbalový víkend zahájili starší 
žáci do čtrnácti let. Deset oddílů 
bojovalo ve dvou základních sku-
pinách, jejichž vítězové postupo-
vali do finále a ostatní se utkali 
o konečné pořadí. V něm patřilo 
nakonec první místo Havířovu, 
druhé Karviné a třetí skončila Bři-
dličná. Bohumín obsadil až 
osmou příčku. FK Bospor si ale 
vše vynahradil v neděli, kdy vy-
běhli na hřiště mladší žáci do dva-
nácti let.

„U mladších jsme museli změnit 
schéma, protože se na poslední 
chvíli jeden tým odhlásil. Zbylých 
devět tak hrálo v jedné skupině sys-
témem každý s každým,“ uvedl 
Dušan Socha z FK Bospor. Domá-
cí omladina turnaj vyhrála a obhá-
jila tak i loňské první místo. Ten-
tokrát za sebou nechala na 
druhém místě Karvinou a na tře-
tím Vítkovice.

Zápasy obou turnajů se hrály 
souběžně na dvou hřištích, umělé 
trávě a palubovce, takovým systé-

mem, aby si mančafty ve stejném 
poměru užily oba povrchy. Starší 
děti hrály zápasy osmnáctiminu-
tové, mladší byly na hřišti čtvrt 
hodiny. Na ty nejlepší pak čekaly 
medaile, poháry, sošky a pamlsky. 
Poprvé organizátoři předávali také 
putovní pohár, na kterém jsou ov-
šem zvěčnění i vítězové přede-
šlých ročníků.

Bohumínští mladší i starší žáci 
hrají standardně krajskou soutěž 
a vedou si velmi dobře. Starší, kte-
ré trénuje dvojice Dušan Socha 
a Patrik Poštulka, jsou po pod-
zimní části soutěže na třetím mís-
tě. Mladší pod vedením Pavla 
Grygiela a Vladimíra Vyrobika 
svou soutěž vedou. (tch)

Střední škola Bohumín 4. února slavnostně otevřela novou 
přírodovědnou učebnu, financovanou z projektu integrova-
ného regionálního operačního programu 2014-2020.

Učebna slouží především k vý-
uce fyziky, chemie, biologie a od-
borných předmětů, a  to nejen 
žáků maturitních, ale i tříletých 
technických oborů, zejména pak 
elektrikářů. Díky moderní sadě 
čidel propojených s počítačem, na 
kterém se okamžitě zobrazují vý-
sledky, lze provádět atraktivní ex-
perimenty. Například měřit sílu 
stisku ruky nebo krevní tlak, vitál-
ní kapacitu plic a EKG, zjišťovat 

zásaditost a kyselost různých ná-
pojů. Pomocí moderních pomů-
cek mohou žáci mimo jiné proká-
zat, že je možné pokles pivní pěny 
zaznamenat matematickou funkcí. 
Tím, že si žáci mohou prostřed-
nictvím pokusů ověřit teoretické 
poznatky a aplikovat je do praxe, 
stávají se pro ně přírodní vědy do-
stupnějšími a lákavějšími. A to 
odpovídá současným moderním 
trendům v oblasti vědy. 

 text a foto: Věra kErLÍNOVÁ

Originální obrazy, které nadchnou barvami a pojetím. Ve Sta-
rém Bohumíně vystavuje místní malířka karin Šipková. Její 
práce jsou k vidění ve výstavních prostorách domu u rytíře 
do 22. března.

Pro Karin Šipkovou jde o vel-
kou premiéru, práce představuje 
veřejnosti ucelenou výstavou vů-
bec poprvé. „Pro Karin je malba 
velkým koníčkem, který se roz-
hodla intenzivněji rozvíjet před 
asi půl rokem a pohltilo ji to nato-
lik, že tvoří jeden hezčí obraz než 
druhý. Její druhou velkou vášní je 

pečení dortů,“ prozradila kurá-
torka výstavy Doris Starzyková.

Výstava je v domě U Rytíře, 
v zázemí spolku Přátel bohumín-
ské historie, k vidění do 22. břez-
na vždy v úterý a v pátek od 15 
do 17 hodin. Vystavené obrazy 
jsou prodejné. (luk)

Pátý ročník žákovského turnaje v bohumínské sportovní hale. Ve starší katego-
rii se utkalo deset týmů, v mladší (na snímcích) devět.

Mladší žáci obhájili loňské prvenství

Moderní výuka 
přírodovědných předmětů

Vášeň pro malování a dortíky

Foto: Pavel Čempěl

Nejlepší hráč nedělního klání 
Adam Veverka z FK Bospor.

Foto: Dušan Socha

kurz polštiny 
PZKO v Skřečoni s polskou 
školou v Dolní Lutyni organi-
zují pro veřejnost kurz základů 
polštiny pro začátečníky. Nava-
zovat na něj budou kurzy pro 
pokročilé a pro hospodářskou 
sféru. Výuka bude probíhat od 
26. února do 18. června, kaž-
dé úterý od 17.30 do 19 hodin 
v dolnolutyňské polské škole 
v Koperníkově ulici. Cena kur-
zu je 2 900 korun. Přihlášky 

a informace na e-mailu info@
psplutynia.cz, telefonu 774 044 
974 či www.psplutynia.cz.

taneční 
narozeniny
Taneční soubor Kates letos sla-
ví 30. výročí a pořádá dvě naro-
zeninová vystoupení. Uskuteč-
ní se 9. března v 15 a 18 hodin 
v kině. Vstupné stojí 100 korun 
a předprodej probíhá v DDM 
Bohumín.
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tak trochu sport, ale hlavně 
skvělá zábava. Bospor zařa-
dil do své nabídky aktivit ve 
sportovní hale bubble nebo 
také zorbing fotbal. kopa-
nou v nafouknutých bubli-
nách, při které létá vzdu-
chem míč i sami hráči.

Uvnitř se hůře dýchá, fyzicky je 
to náročně a člověk se rychle zpotí, 
ale je to děsná sranda, shodují se 
hráči, kteří už si fotbal v bublinách 
vyzkoušeli. Bospor jich pořídil de-
set a hraje se v hale na umělé trávě. 
„Srážky a pády jsou k vidění téměř 
neustále. Ale jsou to pády do měk-
kého. A vstávání bez rukou je 
také legrační, to si člověk 
připadá jako lachtan,“ 
komentoval zorbing 
fotbal Dušan Socha 
z Bosporu.

Nová atrakce je 
ideálním rozptý-
lením pro party 
kamarádů či fi-
remní kolektivy. 
„Obzvláště atrak-
tivní jsou bodyčeky 
hráčů rozdílných vá-
hových kategorií. Ti 
subtilnější obvykle uděla-
jí i několik kotrmelců,“ po-
psal zkušenosti Jiří Rozsypal, 

který už si v bubli-
ně také zaběhal.

Zájemci o novou 
zábavu zaplatí stoko-

runu za jeden míč 
plus pronájem haly. 

Zorbing fotbal si mohou 
objednat na čísle 731 818 545. 

 (red)

Hráč Bc Bohumín Milan ráček získal jubilejní desátý titul mistra 
republiky. V ostravském klubu Vital sports porazil ve finále 26. re-
publikového šampionátu v jednobandu na malém stole havířovské-
ho hráče Pavla Starečka v poměru 92:78 na 15 náběhů.

Turnaj, jehož se od 8. do 10. 
února zúčastnilo dvanáct hráčů, 
byl zároveň kvalifikací na červno-
vé republikové mistrovství v troj-
boji. V úvodu se bojovalo ve třech 
skupinách, v nichž si osm nejlep-
ších zajistilo postup do čtvrtfinále. 
Z něj následně postoupila čtveřice 
Pavel Stareček, Milan Ráček, Jan 
Dvořáček a Jan Frieda do semifi-
nále, ze kterého pak vzešla finálo-
vá dvojice Stareček-Ráček.

Do finálového klání vstoupil da-
leko lépe Milan Ráček. Po třetím 
náběhu se ujal vedení 38:7. Ve 
dvanáctém náběhu měl bohumín-
ský hráč na svém kontě 68 bodů 

a ke stolu šel soupeř. Stareček za-
hrál v tento moment sérii 24 bodů 
a prohrával už pouze o pět bodů. 
Zápas se mu ale zvrátit nepovedlo. 
Ráček v posledním náběhu zahrál 
sérii 16 bodů a Stareček by musel 
z dohrávky udělat 28 bodů na ví-
tězství. Nakonec se zastavil na  
13 bodech a prohrál 92:78.

Milan Ráček získal svůj druhý 
mistrovský titul v jednobandu na 
malém stole. Ze všech účastníků 
zahrál nejvyšší generální průměr 
7,73. O nejlepší partii se postaral 
Heřman Onderka – ve skupině 
zahrál 100 na 8. Nejvyšší sérii 50 
měl na svém kontě Jan Dvořáček.

 Libor kuLicH

republikový šampion

Milan Ráček

zábavný fotbálek v bublinách

Foto: Jan Šlechta

Nabízíme:
Přídavky na dovolenou a Vánoce.  
  Šest týdnů dovolené.
Dva dny pracovního volna navíc.
  Penzijní připojištění až do výše 
9 600 Kč ročně.
  Svačiny a pitný režim zdarma.

  Příspěvek na stravování. 
  Příspěvek na dětské rekreace.
  Rehabilitační péči.
  Úhradu nákladů za vstupní 
lékařskou prohlídku.
  Řadu dalších benefi tů.

STAŇ SE
HORNÍKEM!
Získej:

   NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI AŽ  60 TISÍC KORUN.

   PO JEDNOM ROCE SI V RUBÁNÍ A PŘÍPRAVÁCH MŮŽEŠ 
VYDĚLAT AŽ  43 TISÍC KORUN MĚSÍČNĚ.
(5. kvalifi kační třída – činnost rubání a přípravy).

    V DALŠÍM ROCE SE TVOJE MĚSÍČNÍ MZDA MŮŽE ZVÝŠIT 
AŽ  NA   48 TISÍC KORUN!

DÁLE HLEDÁME S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 40 TISÍC KORUN:
DŮLNÍ ELEKTRIKÁŘE A DŮLNÍ ZÁMEČNÍKY

Podrobné informace získáte:

   osobně

třída Osvobození 1721/9, Karviná

     telefonicky

+420 725 756 830

   na webu

www.pracevokd.cz

Foto: Jiří rozsypal
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VZPOMÍNKY
Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

12. února by se dožil 60 let 
pan František JARABICA.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Helena 

a dcery Danuše, Pavla, Marie a Bohunka 
s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

16. února uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opustil 

pan Rudolf WANKE. 
10. března si připomeneme nedožité 85. narozeniny jeho manželky, 

paní Anny WANKEOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Jana, 

vnučka Lenka a pravnoučci Klárka s Víťou.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 
jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

27. února vzpomeneme nedožité 110. narozeniny 
našeho tatínka, dědečka, pradědečka, tchána, 

pana Leonarda SZPILEWSKÉHO.


Zároveň 9. dubna vzpomeneme 45. výročí 

jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

Každý má svou knihu a v ní spoustu stran, stačí ji jen otevřít a vstoupit do 
těch bran. Máš-li v sobě smutek, temno a žal, musíš obrátit stránku a žít dál.

Vzpomeňte s námi na první smutné výročí, 
kdy nás 27. února navždy opustil 

pan Ondřej HORVÁT.


S láskou vzpomínají manželka Marie, děti Marie, 

Kateřina, Ondřej, Jakub, vnoučata Markéta, 
Tomáš, Terezka, Viktorie, Maxmilián, Magdaléna, 

Štěpán, Ondřej, Teodor, Tobiáš Ondřej.

Kdo vás znal, ten si vzpomeneme, kdo vás měl rád, nikdy nezapomene.

29. února si připomeneme nedožité 70. narozeniny 
naší maminky a sestry, 

paní Ireny HLINKOVÉ.
12. března vzpomeneme 8. smutné výročí úmrtí 

našeho otce a švagra, 
pana Jaroslava HLINKY.


S láskou a úctou vzpomínají synové Roman 

a René, sestra Maruška a bratr Karel s rodinami.

10. února oslavila 80. narozeniny 

paní Anna GLOMBIČKOVÁ.
Do dalších let hodně zdravíčka přeje dcera Zdeňka 

a syn Ladislav s rodinami.


Zároveň vzpomeneme 25. výročí úmrtí 

pana Milana GLOMBIČKA.
Vzpomínáme.

22. února by se dožil 80 let 

pan František KOUDELKA.


Vzpomínají manželka Mária, syn Vladimír 

a dcera Dagmar s rodinami.

20. února jsme si připomněli  
nedožité 90. narozeniny 

pana Josefa URBANCZYKA.


Zároveň 7. dubna uplynou dva roky od doby, 
kdy nás opustil.

S láskou vzpomínají manželka Dana 
a dcera Jana s rodinou.

Čas plyne, vzpomínka zůstává.

22. února si připomeneme 20. výročí úmrtí 

paní Boženy BARABÁŠOVÉ.


Stále vzpomínají dcera Eva, 

vnuci Tomáš a Vítek.
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Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.bohumin.cz,  

sekce zpravodajství/městské 
noviny Oko.

BLAHOPŘÁNÍ
17. února oslavil krásné životní jubileum 80 let 

pan Valentin BIALEK 
ze Skřečoně.

Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví 
a životní pohody.

Manželka Žofie, dcera Miluše s manželem, 
syn Pavel s manželkou, vnuci Robin, Honza  

a Katka, pravnučky Kristýnka, Anička  
a Alenka posílají velkou pusu.

8. března se dožila krásného 
životního jubilea 90 let 

paní Blaženka KLICHOVÁ.
Do dalších let jí přejeme hodně zdraví 

a životní pohody.

Přítel Bohumil Tašek a dcera 
Mirka Zacharová s celou rodinou.

VZPOMÍNKY Noví občánci 
našeho města
Timea Kwaśná * Adam Pieczka * 
Dan Šangala *  Sebastián Holub 
* Adéla Kolková * Tobiáš Ondřej 
Horvát * Adam Krajník * Aneta 
Keklaková * Alex Kotas * Vikto-
rie Masná. (mat)

27. února si připomeneme 

1. smutné výročí úmrtí 

paní Kláry ADAMOVÉ.


S láskou vzpomíná celá rodina.

REALITY
 ● Prodáme nebo vykoupíme vaši 

nemovitost. Reality Kovalsky. Tel.: 
602 505 717, p. Zachar.
SLUŽBY

 ● Čištění sedaček, židlí, kober-
ců, interiéru aut, Kärcher. Tel.: 
724 088 643, www.cistyautointe-
rier.cz.

 ● Firma Ivo Skotnica, čištění 
čalounění, sedacích souprav 
a koberců. Objednávky po 16 
hod. Tel.: 776 611 888.
RŮZNÉ

 ● Vykupujeme různé starožit-
nosti, staré věci i poškozené, pří-
padně celé pozůstalosti. Platíme 
hotově, přijedeme. Děkujeme za 
nabídku. Tel.: 602 796 422.

 ● Med z Jeseníků od Luďky pře-
místěn za park. Tel.: 776 684 719.

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.

MUD r.  B oris  M ilb erger,  tel./fax: 596 013 544  
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurolo gick a-ambulance -b ohumin.cz

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc
NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá 
kost

nemocná 
kost

 ●Řádkovou inzerci (koupě/prodej/vý-
měna) lze podat prostřednictvím online 
formuláře na www.bohumin.cz, sekce 
Zpravodajství, rubrika Inzerce, nebo 
osobně v infocentru radnice. Zájemci 
o plošnou reklamu (v rámečku s fotkou 
či logem) volejte  731 130 672.

Lucie Bena Ryšková
• připravuje naše žáky pro budoucí profesi kadeřník
• má za sebou téměř 20 let praxe v oboru, vedla svůj vlastní 

úspěšný a vyhledávaný kadeřnický salón
• s úspěchem se účastní kadeřnických soutěží, organizuje 

projekty pro focení do odborných časopisů, pořádá módní 
show, vede odborné stáže pro L'Oréal Professionel, např. 
na celosvětovém setkání kadeřníků v hotelu Atlantis na 
Palmovém ostrově v Dubaji, poskytuje odborné poraden-
ství a diagnostiku vlasů a vlasové pokožky, jejím koníčkem 
jsou náročné svatební a společenské účesy

• od podzimu 2016 předává léty nabyté znalosti a zkuše-
nosti nové generaci kadeřníků na Střední škole Bohumín

• je nadšenou učitelkou otevřenou nejnovějším trendům 
a technologickým postupům

• žáci pod jejím vedením pořádají řadu aktivit, např. mezi-
národní přehlídka Missis Models nebo kolekce účesů pro 
prestižní kadeřnický časopis Linda

• vrcholem jejích aktivit je příprava na kadeřnické soutěže, 
kde žáci opakovaně uspěli na medailových pozicích (Ko-
runa kreativity, vč. postupu na Mistrovství Evropy, Beauty 
Cup Domažlice apod.) 

Představujeme
učitele teorie

Stojí nenápadně za úspěchy 
žáků střední školy
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Bohumínská skupina Grog letos slaví 25. výročí. Historií kapely nás ve 
svých vzpomínkách provede kytarista, zpěvák a skladatel, lídr skupi-
ny Martin Sitek.

I když jsem s kapelou Radiator ode-
hrál spoustu koncertů, asi nejvíce mi 
v paměti zůstane »velký koncert« v Pud-
lově v říjnu 1985 a účast na přehlídce 
amatérských metalových skupin v květ-
nu 1987. Společně zde ještě vystupují 
kapely Verpa a Hydrant. O měsíc pozdě-
ji kapelu Radiator opouští Tomáš Lietav-
ský a na jeho místo za bicími nastupuje 
Martin Valuštík. Ten má k dispozici 
vlastní soupravu a zkušenosti, takže mů-
žeme ihned pokračovat ve hraní a sklá-
dání nových songů. 

Ve stejném čase v sousedním Rychval-
du dochází k události, která má zásadní 
vliv na vznik kapely Grog a bez které by 
Grog nikdy neexistoval. Dva kamarádi, 
Bohdan Adamčík a Roman Polaczek, si 
pořizují akustické kytary a začínají snít 
o vlastní kapele. Z jejich vzpomínek je 
zřejmé, že jejich cesta na pomyslný roc-
kový Olymp byla složitější než ta moje. 
V počátcích neměli k dispozici žádnou 
aparaturu, zkušebnu, nikoho, kdy by jim 
poradil. Scházeli se na plácku v lese, 
hrdě nazývaném hřištěm, a pokud jim 
přálo počasí společně s dalšími kamará-
dy s akordeonem a klarinetem se pokou-

šeli dělat bigbít. Časem zjistili, že s tímto 
nástrojovým vybavením na rocková 
pódia neprorazí, a začali se ohlížet po 
elektrických kytarách a dalších vhod-
ných spoluhráčích. Bohdan, jakožto ve-
liký fanoušek kapely Olympic a basáka 
Milana Brouma, měl jasno, že basová 
kytara je pro něj jedinou možnou vol-
bou. Romanovi zůstala kytara, tentokrát 
už elektrická. Jako zkušebna jim poslou-
žila Bohdanova garáž, takže jak s úsmě-
vem vzpomínají: „Zařadili jsme se ke 
garážovým kapelám“. 

Skupina dostává název Capitol a její 
sestavu doplňuje v létě 1989 David Gon-
sior na bicí. Repertoár tvoří z valné vět-
šiny hity Olympicu a dalších českoslo-
venských kapel a Capitol je představuje 
na svém prvním oficiálním veřejném 
koncertě v srpnu 1989. Zde dochází 
k osudovému setkání s Víťou Sargán-
kem, v té době už zkušeným bubeníkem. 
Ten po skončení koncertu jen tak mi-
mochodem předvede pár svých bube-
nických brejků, a tím si ihned získává 
obdiv Romana i Bohdana a stává se brzy 
členem kapely. Tu ještě posléze doplňuje 
sólový kytarista Martin Dufka.

 (Pokračování příště)

Na třicet členů Pro-Fitu 12, jejich přátel a několik členek spolku 
alma mater se sešlo na tradičním setkání se starostou Bohu-
mína Petrem Víchou.

Ten přítomné rozsáhle infor-
moval, jak se městu daří plnění 
úkolů v oblasti sociální politiky, 
a nastínil práci na další čtyři roky. 
Na závěr potěšil »Profiťaky« pří-
jemnou zprávou o schválení klu-
bovny v Okružní ulici, do níž se 
budou moci nastěhovat co nejdří-
ve. Samozřejmě nechybělo ani 

přání, aby se nemocným rakovi-
nou dařilo s nemocí bojovat. Třeš-
ničkou pak bylo pozvání starosty 
na exkurzi Senátu v Praze. Setkání 
pokračovalo dotazy posluchačů, 
jež se týkaly většinou bezpečnosti 
v ulicích, čistoty určitých zákoutí 
města, dopravy, návaznosti vlaků 
a autobusů.  (peer)

Čtvrtstoletí s rockovou skupinou Grog (2)

Šesté setkání se starostou
V neděli 27. ledna se v bohumínském evangelickém kos-
tele konala slavnostní bohoslužba, během které byl 
evangelický farář roman Brzezina uveden do úřadu se-
niora Ostravsko-karvinského seniorátu. Ve funkci nahra-
dil orlovského pastora Vladislava Szkanderu.

Slezská církev evangelická 
augsburského vyznání (SCEAV), 
jak už název napovídá, působí 
pouze ve Slezsku a je rozděle-
ná do pěti správních jednotek, 
takzvaných seniorátů. Ve volbě 

seniora jedné z nich nyní uspěl 
Roman Brzezina, a tím se zároveň 
přesouvá do Bohumína i sídlo 
správní jednotky. Do ní dále spa-
dají farní sbory v Ostravě, Orlové, 
Karviné a Stonavě. (red)

Evangelický farář se ujal seniorátu

Instalační slavnost, během níž byl Roman Brzezina uveden do úřadu  
ostravsko-karvinského seniora.  Foto: Tomáš Samiec

žáci Střední školy Bohumín byli při první únorové lekci anglic-
kého jazyka plni očekávání, ale zároveň i poněkud rozechvělí. 
Na školu totiž zavítala rodilá mluvčí Sarah z kanadského Van-
couveru, aby pomohla žákům nebát se mluvit anglicky.

Sarah bude po celé druhé polole-
tí jistě velkým přínosem pro žáky 
jak v maturitních, tak v učebních 
oborech. Hned po první hodině, 
kdy se formou hry dozvěděli zá-
kladní informace o Kanadě i o sa-
motné mluvčí, se obavy rozptýlily. 
Projekt »Rodilí mluvčí ve výuce 
anglického jazyka« podporuje Mo-
ravskoslezský kraj a měl by přispět 
k větší suverenitě žáků při používání 
anglického jazyka. Samozřejmě jej 
vítají i učitelé, kteří si také prověří 
své znalosti a navíc získají nové pří-
stupy a nápady.

 Blanka BucHaLOVÁ

Nová lektorka angličtiny

Foto: Simona Merthová

capitol
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STAROČÍNSKÁ MOUDROST: V době sucha má zrnko rýže cenu perly.

kaM V BOHuMÍNĚ?

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781  596 012 124 
www.k3bohumin.cz

 ● 22.2. v 16 hodin a 23.2. v 10 
hodin JAK VYCVIČIT DRAKA 3. 
USA (Animovaný/Rodinný), 
2019, dabing, 104 minut. 22.2. ve 
2D za 130 Kč, děti 110 Kč; 23.2. 
ve 3D za 150 Kč, děti 130 Kč.

 ● 22.2. v 19 hodin a 4.3. ve 20 
hodin ŽENY V BĚHU. Česko (Ko-
medie), 2019, přístupný, 93 mi-
nut, 130 Kč.

 ● 24.2., 25.2. a 27.2. v 19 hodin 
ÚHOŘI MAJÍ NABITO. Česko (Ko-
medie), 2019, od 12 let, 101 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 27.2. v 9 hodin CHATA NA 
PRODEJ. Česko (Komedie/Dra-
ma), 2018, 77 minut, 50 Kč (FK 
pro seniory).

 ● 28.2. a 1.3. v 19 hodin BOHE-
MIAN RHAPSODY.  Velká Británie 
(Hudební), 2018, titulky, od 12 
let, 134 minut, 110 Kč.

 ● 2.3. v 16 hodin a 3.3. v 19 ho-
din LÉTO S GENTLEMANEM. Čes-
ko (Romantická telenovela), 
2019, přístupný, 98 minut, 110 
Kč.

 ● 2.3. a 5.3. v 19 hodin NA STŘE-
ŠE. Česko (Komedie/Drama), 
2019,  od 12 let, 97 minut, 110 
Kč.

 ● 7.3., 8.3. a 10.3. v 19 hodin 
CAPTAIN MARVEL. USA (Komiks), 
2019,  titulky, od 12 let, 128 mi-
nut. 7.3. a 8.3. ve 2D za 130 Kč, 
děti 110 Kč; 10.3. ve 3D za 150 
Kč, děti 130 Kč.
PRO DĚTI

 ● 24.2. v 10 hodin LEDOVÁ SEZÓ-
NA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT. Animo-
vaný film, USA, 2019, dabing, 90 
minut, 120 Kč.

 ● 24.2. v 16 hodin CIRKUSÁCKÁ 
POHÁDKA. Divadlo pro děti, hraje 
divadlo Láryfáry. Sál kina, 80 Kč.

 ● 10.3. v 16 hodin JAK NA PŘÍŠE-
RY. Literární salón pro děti od 4 let 
s trojicí hereček. Čtení, povídání, 
promítání obrázků. Pódium 
kina,100 Kč.
DIVADLO

 ● 6.3. v 19 hodin SVATÉ NEŘESTI. 
Komedie o malých lidských potě-
šeních, hraje divadlo Artur. Sál kina, 
350 a 380 Kč.
HUDBA

 ● 23.2. v 19 hodin BIANCA ROSE 
TRIO. Britsko-jamajsko-nigerijskou 
písničkářku Biancu Rose doprovází 
kytarista Mirek Linka a kontrabasi-
sta Petr Dvorský. Sál kina, 130 Kč

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203 
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 25.2. v 15 hodin JAK SE DĚLÁ 

DIVADLO. Herec Petr Pěnkava zá-
bavnou formou provede vznikem 
divadelního představení. N. 
Bohumín.

TEEN ZÓNA  
 ● 26.2. v 15-16 hodin QUIZ TIME. 

Týmová vědomostní soutěž.
 ● Každý čtvrtek od 15 hodin DES-

KOHRY. Populární deskové hry.

KURZY  
 ● 4.3. a 5.3. v 9.30-12 hodin PRÁCE 

S CHYTRÝM TELEFONEM. Teen 
zóna, 300 Kč.

VÝSTAVY  
 ● 4.3. v 18 hodin SVĚTLO V KRAJI-

NĚ. Vernisáž výstavy snímků in-
dustriální krajiny fotografa Jiřího 
Hanzla. Foyer kina.

 ● Od 4.3. EX LIBRIS 2018. Výstava 
prací žáků ZUŠ Bohumín,  galerie 
na schodech knihovny.

 ● Každou sobotu ve 14-17 hodin 
VOJENSKÁ EXPOZICE. Výstroj a vý-
zbroj od ČSLA po AČR, komentova-
né prohlídky. Uniformy, zbraně, 
technika. Dům služeb na nám. 
Budoucnosti.

 ● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice 
»Bohumín - pohledy do minulosti 

města«. PO–PÁ v 10-12 a 17-20 ho-
din, SO a NE v 10-20 hodin. Starý 
Bohumín, Pod Zeleným dubem.

OSTATNÍ AKCE

 ● 1.3. v 19 hodin POCHOVÁNÍ 
BASY. Podvodný kouzelník, falešný 
kněz, černý raut, soutěž o nejsmut-
nější výraz. Hraje kapela Rufus. Pod 
Zeleným dubem, 350 Kč.

 ● 9.3. v 19 hodin. SOKOLSKÉ ŠI-
BŘINKY. Sokolovna v Záblatí, hraje 
Duo Clasic, 200 Kč.

MARYŠKA 

nám. T. G. Masaryka 939,  
info@maryska.cz,  776 577 722 

www.maryska.cz,
Každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 
hodin.

 ● Do 12.3. JIŘÍ GREGER: OBRAZY. 
Výstava olejomaleb bohumínské-
ho malíře, básníka a hudebníka Ji-
řího Gregera. 

 ● 22.2. v 17 hodin VIETNAMSKÝ 
RÁJ. Vyprávění Jany Fedorčák van 
Coppenolle, doplněné promítáním 
fotografií, 

 ● Každou středu v 15 hodin KRO-
JE V MARYŠCE. Vlastivědně-etno-
grafický klub, který se věnuje tradi-
ci bohumínského kroje.

CVIČENÍ

TĚLOCVIČNA ZŠ BENEŠE  
(velká tělocvična): 

JÓGA PRO VŠECHNY: V pondělí 
a středu od 19 hodin, tel. 731 905 
040, e-mail. m.lalice@seznam.cz, 

www.aerobikbohumin.net.

BOSPORKA

Nerudova 1037

CVIČENÍ
Katka (K) 733 775 824, Renáta (R) 
737 828 191, Iveta (I) 608 333 771, 
Naďa (N) 775 665 169, www.aero-
bikbohumin.net 
Pondělí: 16.00 hodin kruhový tré-
nink (K), 17.30  aerobik step (I), 
18.00  kettlebell (N)
Úterý: 18.00 kruhový trénink (K) 
19.00 funkční trénink (R) 
Středa: 9.00 over ball (K), 17.00 be-
fit step (K) 
Čtvrtek: 17.30 hiit (K), 19.00 funkční 
trénink (R) 
Pátek: 16.00 kruhový trénink (K)

 ● 23.2. v 10-13 hodin CVIČEBNÍ 
MARATON. Ve třech sálech se třemi 
lektorkami.

SPORTOVNÍ HALA 

sportovni-hala@bospor.info,  
 734 788 668

 ● 23.2. v 9-16 hodin BOSPOR FUT-
SALMÁNIA TOURNAMENTS.

 ● 24.2. v 9-18 hodin YONEX BAD-
MINTONOVÁ LIGA.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216,  
 596 092 300, 777 707 786 

www.bospor.info
pondělí až čtvrtek: 6–7.45 a 12–21 
hodin
pátek: 12–21 hodin
víkendy a svátky: 8–21 hodin
Každý den v 18 a 19 hodin 
ceremoniály ve srubové sauně.
Každé pondělí a středu v 19.30 
hodin aquaerobic.
FITKO
pondělí až čtvrtek:  6-21 hodin
pátek:  10-21 hodin
víkendy a svátky:  8-21 hodin

kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 22.2. do 10.3.

POMŮCKA: AKYN, OSEN, PER.

1.3. v 8-17 hodin MaSOPuStNÍ 
JarMark. Stánky slezského 

rynku, hudba, výstava 
masopustních zvyků a masek, 

historický flašinetář.  
Nám. t. G. Masaryka.

1.3. v 15 hodin MaSOPuStNÍ 
PrŮVOD. Pochod maškar 

s povozem. žižkova ul. – hlavní 
třída – nádraží – nám. t. G. 

Masaryka.

staročínská moudrost: pomůcka: akyn, osen, per.

! jakost
rozmlu-

vit
(někomu

něco)

před-
loŽka

ten
i onen

věštkyně
(mn. č.) ! karta-

ginec povzdech tvrdý
klobouk ! vojenský

kryt

sloven-
sky

„ven”

západo-
české
město

nezkro-
cený alodium matčiny

sestry

plemeno
psa

potom
na toto

místo

ztrácet
svěŽest

1. díl
tajenky

horní
část

oděvu
šarŽe

setina
hektaru

jemenský
přístav
milovat

spěch
polská

řeka

rusky
„zde”

kopec

lesklý
nátěr

inic. her.
moravce
zpěvné
citosl.

topivo
skupen-

ství vody

církevní
svátky
sono-
grafie

modly
výtvor
tuček

rival
droga

Ženské
jméno

octový
aldehyd

neslyšná
2. díl

tajenky
tesařský

spoj

čisticí
prost-
ředek

trutnov.
podnik

večerní
hostina

chaplino-
va Žena
asijský
pěvec

značka
astatu

obec na
berounsku

! otázka
při

sázce

vytyčený
směr

latinská
předloŽka

náz. sítě
prodejen
nábytku
aluška

tamta
severský
skřítek

primát
úřad

(zast.)
tu máš

spisy
značka
radia

kančí
štětina
zn. stat-
ampéru

3. díl
tajenky

sloven-
sky

„jistota”

podmítat ábelův
bratr

mořský
kytovec

V době sucha má zrnko rýže cenu perly.



BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY vydává město Bohumín, IČ 00297569  www.bohumin.cz  Šéfredaktorka Dagmar Fialová  
Redakce: MěÚ, Masarykova 158, 735 81 Bohumín  Redaktor: Pavel Čempěl  731 130 672, 596 092 282,  e-mail: oko@mubo.cz  Grafická 
úprava: Aleš Nowák – EDUCA 24, ales.nowak@seznam.cz  Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s., provozovna Ostrava, Na Rovince  876,  
720 00 Ostrava - Hrabová  Náklad: 5100 výtisků  Evidenční číslo: MK ČR E 12136  Příspěvky procházejí jazykovou úpravou. 

V minulém čísle Oka jsme čtenáře ob-
šírně seznámili s plánovanou rekon-
strukcí osmi cihlových domků v Okruž-
ní ulici. ty vyrostly v roce 1908 pro 
potřeby pracovníků nedaleké rafinérie 
minerálních olejů.

Takzvaná rafinérská kolonie ale byla pů-
vodně mnohem rozlehlejší. Její součástí byly 
další a ještě o něco starší červené zděné dom-
ky. Nacházely se v ulici Svat. Čecha u křižo-
vatky s dnešní Okružní ulicí (v minulosti 
ulice Sokola Tůmy nebo Karl Jung Strasse). 

Dnes je snahou historické a architektonicky 
cenné budovy zachraňovat, opravovat, vracet 
jim původní podobu. V tomto duchu se chys-
tá i zmíněná rekonstrukce stávajících domků 
se zachováním jejich vnějšího vzhledu, díky 
němuž jsou také součástí naučné Červené 
stezky. V »budovatelské éře« druhé poloviny 
minulého století ale památky a připomínky 
historie nikdo neřešil. Prioritou byla výstavba 
levného, rychlého bydlení pro velké množství 
obyvatel. Zkrátka paneláků. A těm také mu-
sela ustoupit čtveřice domků, které pro své 
dělníky a mistry postavila rafinérka v letech 
1897 a 1906. Jejich demolice proběhla roku 
1975, o tři roky později začala na uvolněném 
místě nová panelová výstavba. (tch)

Spolek Maryška na podzim připravuje knihu věnovanou přísluš-
níkům 311. bombardovací perutě raF (royal air Force), konkrét-
ně mužům původem z Bohumína. Povedlo se sestavit příběh 
podplukovníka Bedřicha Bogumského, který za 2. světové války 
působil u královského letectva ve Velké Británii.

„Při pátrání po stopách příběhu 
Bedřicha Bogumského jsme narazili 
i na další jména Bohumíňáků, kteří 
působili u RAF právě u 311. bom-
bardovací perutě. Také těmto mu-
žům bychom rádi v chystané knize 
věnovali pár řádků, a proto hledáme 
jejich příbuzné a známé. Věříme, že 
nám pomohou doplnit další střípky 
do dobové mozaiky,“ nastínila před-
sedkyně spolku Maryška Kamila 
Smigová. 

Maryška pátrá po těchto přísluš-
nících 311. bombardovací perutě 
RAF původem z Bohumína: Rudolf 

Kopel, RAF, zbrojíř, narozen 1904, 
Záblatí; Josef Míka, RAF, pozemní 
personál, narozen 1926, Skřečoň; 
Richard Neubauer, RAF, pozemní 
personál, narozen 1902, Nový  
Bohumín; Joža Veverka (Sladkov-
ský), RAF, narozen 1924, Nový 
Bohumín.

Příbuzní a známí se mohou ozvat 
e-mailem na adresu info@maryska.
cz nebo osobně zavítat do Salonu 
Maryška na náměstí T. G. Masaryka 
v době jeho provozu. Bližší infor-
mace poskytne Kamila Smigová, 
telefon 776 577 722. (luk)

Vrabec polní se od podob-
ného vrabce domácího liší 
především hnědým teme-
nem hlavy a černými skvr-
nami na lících. Původně žil 
jen v Evropě a asii, později 
byl vysazen a zdomácněl 
v mnoha oblastech dalších 
světadílů.

Vrabec polní žije v otevřené 
krajině se sady, alejemi starých 
stromů a  zelení kolem toků 
a rybníků, také na okrajích luž-
ních lesů. Rád využívá lidská síd-
la, parky, zahrady a hřbitovy. 
Hnízdí jednotlivě nebo v men-
ších koloniích ve stromových 
dutinách, skalních štěrbinách, 
hlinitých stěnách, děrách zdí 

nebo budkách – často obývá 
i spodní části hnízd čápů. Jen vý-
jimečně si buduje hnízda v ko-
runách stromů. Do hnízdní kot-
linky vyplněné ptačím peřím 
snáší čtyři až šest vajec, na kte-
rých sedí střídavě oba rodiče. 
Většinou hnízdí dvakrát až tři-
krát do roka.  text: Jiří ŠuHaJ, 

 Foto: Dušan Boucný

Pátrání po letcích 
královského raF

Vrabec polní 
(Passer montanus)

KAM V BOHUMÍNĚ

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218,  596 016 530, 777 707 
782, www.bospor.info

Každou neděli ve 13.30-14.30 hodin ŠKOLA 
BRUSLENÍ.
Každý víkend v 15-16.30 hodin BRUSLENÍ 
VEŘEJNOSTI.
Možnost zapůjčení bruslí za 50 Kč.

Nadační fond Albert vyhlašuje celostátní soutěž 
»Finále Zdravé 5«. Přihlásit se do ní mohou tříčlen-
né týmy z mateřských i základních škol a volnoča-
sových sdružení. Kuchařské klání každoročně pod-
poruje u dětí znalost zásad vyváženého stravování 
i kreativitu. Letos budou dětské týmy soutěžit 

v přípravě zdravých svačinek s bylinkou. Připrave-
né pohoštění nakonec darují někomu ze svého 
okolí. Soutěžní týmy se mohou přihlašovat na 
webu www.zdrava5.cz nejpozději do 1. dubna. 
O tom, která družstva postoupí do finále, rozhod-
ne odborná porota a nově i veřejnost.  (red)

Soutěže pro malé kuchtíky

Příroda Bohumínska 
ptáci (231)

Bohumín na dobových fotografiích (49)


