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Buďme optimističtí a važme si, že žijeme v míru

Vážení spoluobčané, 
začátek nového roku je už tradičně 
příležitostí k rekapitulaci. I já se pokusím 
ohlédnout za tím, co důležitého se 
stalo v roce předešlém a nastínit naše 
plány na příštích dvanáct měsíců tak, 
aby všichni občané mohli opět na 
konci roku zkontrolovat, zda se většinu 
slibů podařilo splnit..

Uvádím na tomto místě vždy 
jen nejdůležitější plány, ale 
k hlavním činnostem města 
a všech jeho organizací patří pře-
devším každodenní mravenčí 
a někdy i stereotypní práce tak, 
aby vše, co fungovat má, fungo-
valo. Aby svítilo veřejné osvětlení, 
jezdily autobusy, naše děti mohly 
chodit do vybavených mateř-
ských a základních škol, aby-
chom kolem domů měli uprave-
ný trávník a dostupné hřiště, aby 
v našich domech bylo v zimě 
teplo, abychom se mohli dostat 
v případě potřeby včas k lékaři, 
mohli přejít bezpečně cestu a ne-
upadli na neopraveném chodníku. 

Aby nám vždy odvezli odpady, 
které jsme vyprodukovali a vytří-
dili, abychom na úřadě vyřídili 
vydání občanského, řidičského či 
cestovního průkazu, získali sta-
vební povolení či živnostenské 
oprávnění. Abychom si mohli zajít 
do kina či půjčit pěknou knížku 
v knihovně. Abychom si měli kde 
zasportovat či poslechnout kon-
cert. Aby nám v případě požáru či 
nehody rychle pomohli. Aby bylo 
postaráno i o naše seniory či 
zdravotně postižené spoluobčany. 

Činnost města je opravdu širo-
ká, nelze popsat všechny úkoly, 
některé jsou naprosto zásadní 
a měla by je zajišťovat každá obec 

a některé jsou třešničkou na dor-
tu a záleží na každém městě, jak 
je zajistí. Mnoho z nich plníme 
ve spolupráci s krajem, některé 
společně se státem a o něco se, 
bohužel, snažíme navzdory státu, 
který, ač by měl pomáhat, tak na 
svou roli nestačí. 

Tak to řeknu hned a pak už jen 
pozitiva: zcela nesmyslný je boj 
s Ministerstvem fi nancí o zrušení 
heren, které zde nikdy nemělo po-
volit, neúspěšně usilujeme u Mini-
sterstva dopravy o řešení obchvatu 
Skřečoně, Povodí Odry by mohlo 
být aktivnější při řešení protipo-
vodňové ochrany Pudlova, Minis-
terstvu životního prostředí vytýká-
me neřešení krádeží kovů a zne-
čištěného ovzduší... a exministr 
Drábek nám zase zavařil s ubytov-
nami v centru města. Ale to patří 
k životu, ne vše se daří, nesmíme 
však přestat usilovat o zlepšení.

K roku 2014 se tentokrát vrátím 
jen krátce a v souvislosti s projek-
ty, které budou pokračovat v dal-
ších letech. Byla dokončena stavba 
víceúčelové haly, areál Bosporu je 

nyní chloubou města, musíme 
nyní zajistit jeho efektivní využití. 
Vybudování Mauglího stezky k nám 
přivedlo rodiny s dětmi z širokého 
okolí. Rekonstrukce Národního 
domu probíhá podle plánu a letos 
v létě bude ukončena. Nájemce je 
již znám a věřím, že zejména my, 
pamětníci plesů a tanečních v tom- 
to objektu, budeme spokojeni. 
Zahájili jsme poslední etapu za-
teplování panelových domů, letos 
dokončíme posledních pět věžo-
vých domů a připravíme zateplení 
i domů nevěžových v letech 2016 
a 2017. V Nerudově a Mírové ulici 
pokračovala regenerace sídliště, 
vzniklo nové hřiště, chodníky i par-
koviště, letos se dočkají obyvatelé 
z lokality ČSA, Okružní a Jateční. 
Projekty výsadby izolační zeleně na 
Faji a letos u Rockwoolu přispějí 
k lepšímu ovzduší. Ve Skřečoni 
jsme odkanalizovali další ulice, 
letos budeme pokračovat, dočkají 
se také v Šunychlu a Starém Bo-
humíně, připravujeme postupně 
i další etapy v městských částech.

(Pokračování na str. 2)

Strážníci sběrny zatím jen 
monitorují   Str. 2

Aquacentrum: Za deset let 
dva miliony návštěvníků   Str. 3

Rodiče postrádají dětskou 
pohotovost   Str. 5

Jakými událostmi žil Bohumín 
v roce 2014   Str. 8 a 9

Uplynulé Vánoce připomínaly spíše svátky jara. Lidé nechávali čepice a šály 
v šatníku, zmatené rostlinky se začaly zelenat, mnohdy i kvést, a o bílém 

Štědrém dni si děti mohly nechat jen zdát. Už to vypadalo, že letošní zima 
bude na vlas stejná jako ta loňská, kdy spadlo jen pár vloček, a že se na sa-
ních, uložených na půdách, usadí jen další vrstva prachu. Počátek ledna ale 
skeptiky vyvedl z omylu. Začalo řádně přituhovat a nakonec se dostavila paní 
Zima v plné parádě. Sněhová nadílka sice nevydržela dlouho, ale těch pár 

dnů stačilo, aby si ji natěšené děti řádně užily. Klimatickým podmínkám 
okamžitě přizpůsobily svůj program i mateřské školy. Přece proč sedět ve 
třídách a hernách, když se dá vyrazit na kopec. Například mateřinka v Neru-
dově ulici má jeden hned pod okny. Sice je »umělý«, ale svému účelu slouží 
znamenitě. A tak učitelky vytáhly ze skladu sáňky, boby, děti si narazily na 
hlavu kulichy a všichni se na kopečku pěkně vyřádili. Kdo ví, kdy jim 
podobnou příležitost letošní zima ještě nabídne.  (tch)
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(Dokončení ze str. 1)
Dovybavili jsme hasiče o dvě cis-
terny, budeme v nákupu techniky 
dále pokračovat. Zbrojnice jsou 
všechny opravené. Kraj zahájil 
stavbu přejezdu v Drátovenské 
ulici, letos bude dokončena a do-
pravě se opět ulehčí. Stejně jako 
loni budou i letos další domy 
napojeny na dálkové vytápění. 
Stejně jako loni budou letos na-
opak další domy z problémových 
lokalit zdemolovány. 

Pro rok 2015 se nebudou navy-
šovat ceny za svoz odpadů, 
nájmy v bytech ani nebytových 
prostorách. Sníží se věková hra-
nice pro využívání služeb senior 
taxi, pravděpodobně rozšíříme 
tuto službu i pro maminky 
s dětmi. Informovanost zvýšíme 
distribucí Oka zdarma. Ve spolu-
práci s Povodím Odry zvýšíme 
protipovodňovou ochranu vyčiš-
těním Bajcůvky.  V Záblat í 
a v Šunychlu se dočkají nového 
chodníku, ve Starém Bohumíně 
nového náměstí, ve Vrbici usi-
lujeme o snížení zápachu z kom-

postárny firmy OZO Ostrava, 
nejen Pudlovákům slouží nový 
povrch Antošovické lávky. Usilu-
jeme o rovnoměrný rozvoj všech 
městských částí.

Co nás ještě trápí? Ač máme 
nejnižší nezaměstnanost v okrese 
Karviná, je každé pracovní místo 
pro Bohumín důležité. A nepo-
může jen zaměstnávání rekord-
ního počtu veřejně prospěšných 
pracovníků v ČR. Důležité je, aby 
se dařilo místním podnikům 
a podnikatelům. U nás budou mít 
stabilní nájemné a podniky pod-
poru v jejich podnikatelských 
projektech, které zvýší zaměstna-
nost a nezhorší životní prostředí.

Ač se v roce 2014 snížil počet 
trestných činů, hlavně tím, že 
Policie ČR ve spolupráci s měst-
skou policií dostala mnoho am-
nestovaných opět do tepláků, 
pocit bezpečnosti ve městě není 
dobrý. Zejména kvůli ubytovnám 
v centru města. Budeme usilovat 
o změnu.

Ač máme v Bohumíně fungu-
jící městskou nemocnici, což je 

ve městech naší velikosti téměř 
raritou a bojujeme o ni již téměř 
dvacet let, situace a vývoj ve 
zdravotnictví ji stále ohrožuje. 
V úsilí o její záchranu budeme 
pokračovat.

Na závěr jsem si nechal tři dů-
ležité, obecné poznámky. Město 
Bohumín dlouhodobě výborně 
hospodaří, loňský rok jsme skon-
čili přebytkem a i pro rok 2015 
máme rezervu. V tomto bez-
pečném hospodaření budeme 
pokračovat. Zajistíme chod města 
a investice bez nebezpečného 
zadlužování.

Po komunálních volbách v loň-
ském roce bylo zvoleno nové 
zastupitelstvo, máme před sebou 
nové úkoly a nový program na 
další čtyři roky. Slibuji, že udělá-
me společně vše proto, abychom 
jej splnili.

Závěr mého proslovu by ne-
musel vyznít optimisticky, byť 
právě o optimismus usiluji: 
V roce 2015 si připomeneme 70. 
výročí osvobození našeho města, 
ukončení druhé světové války. 

Někteří senioři to období pama-
tují. Naprostá většina z nás však 
měla to štěstí, že útrapy války ni-
kdy nemusela zažít. Mezinárodní 
situace momentálně není opti-
mální. Na mnoha místech světa 
se lidem žije velmi těžce. V kaž-
dodenním shonu si možná neu-
vědomujeme, když žehráme na 
nesvítící lampu či rozbitou dlaž-
dičku na chodníku, že máme kde 
bydlet, že máme co jíst a pít, že 
nám nikdo nestřílí nad hlavami 
a nebombarduje obydlí, neohro-
žují nás epidemie... Zkrátka 
žijeme v zemi, v Evropě, kde je 
70 let mír. A to stojí za to, aby-
chom byli trochu optimističtí 
a Bohumín byl pro nás městem 
s dobrou budoucností.

Takže optimismus a pozitivní 
myšlení, práci, štěstí, zdraví, mír. 
To je to, co všem spoluobčanům 
přeji do roku 2015!

Petr VÍCHA, starosta Bohumína

Buďme optimističtí a važme si, že žijeme v míru

Strážníci sběrny zatím jen monitorují
Od ledna začala v Bohumíně platit novelizovaná městská 
vyhláška, která řeší problematiku odpadů. Ta už po svém 
schválení loni v červnu vyvolala bouřlivou diskuzi. Její 
úprava spočívá v tom, že nově defi nuje, jak mají občané 
nakládat s kovovým odpadem. Smyslem vyhlášky je totiž 
snaha zabránit rozbujelým krádežím kovů.

Podle novely zákona o odpa-
dech, který začal rovněž od ledna 
platit v celém Česku, mají obce 
povinnost zajistit třídění a sběr 
odpadů, které lze dále zpracová-
vat. Tedy i kovů. Bohumín toho 
využil a ve své vyhlášce určil, že 
místem, kde je možné kovový 
odpad odevzdávat, je sběrný 
dvůr BM servisu (stabilní nebo 
mobilní dvůr, pojízdná sběrna). 

Vyhláška už sice více než dva 
týdny platí, k žádným postihům 
za její porušení ale město nepři-
stoupilo. Problém totiž nastal na 
ministerské úrovni. Ministerstvo 
vnitra bohumínskou vyhlášku 
posvětilo, jenže její uplatnění 
v praxi zkomplikovalo Minister-
stvo životního prostředí (MŽP). 
To v jednom ze svých výkladů pro-
hlásilo, že kov se stává odpadem 
až ve chvíli jeho odevzdání ve sběr- 
ně (ať už městské nebo soukro-
mé). Laicky to znamená, že pokud 
například občan veze na dvouko-
láku staré rezavé pletivo, není to 
odpad, ale stále jeho majetek, se 
kterým si může dělat, co chce.

„Výklad ministerstva je matou-
cí. Proto jsme jej oslovili dopisem, 
aby konkrétně definoval, kdy se 
nepotřebná věc, v tomto případě 

kov, »stává odpadem«,“ uvedl 
místostarosta Lumír Macura. 
Dodal, že dokud nedorazí z mi-
nisterstva odpověď s jasným 
vysvětlením, nebude městská 
policie porušení vyhlášky trestat. 
Strážníci budou situaci jen moni-
torovat a zakročí jako dosud 
pouze při podezření, že kovy, 
které bude chtít někdo zpeněžit 
ve sběrně, pocházejí z trestné 
činnosti.

„Věděli jsme, že vyhláška vyvolá 
diskusi a kontrola jejího dodržo-
vání bude složitá. Už předem jsme 
ale avizovali, že je to z naší strany 
zoufalý pokus zabránit rozkrádání 
kovových materiálů a že tím 
suplujeme roli státu, který by měl 
problematiku řešit celorepublikově,“ 
sdělil starosta Petr Vícha. Účin-
ným nástrojem by podle něj byla 
třeba kvalitnější evidence výkupů 
nebo povinný monitorovací sys-
tém ve sběrnách. Krádeží kovů 
by rovněž výrazně ubylo, kdyby 
MŽP splnilo jeden ze svých slibů 
a zavedlo ve výkupnách povinný 
bezhotovostní styk. Ten měl začít 
platit od počátku roku, ale jeho 
zavedení zatím vázne.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Bohumín je dobrým 
zadavatelem

Výzkumníci z Univerzity Karlo-

vy připravili systém hodnocení 

veřejných zakázek – »zIndex«. 

Pomocí něj umí zhruba měřit, jak 

dobře města zadávají veřejné 

zakázky. Pětadvacet procent nej-

lépe hodnocených zadavatelů 

navíc dostává certifikát »Dobrý 

zadavatel«. Nyní jej od výzkumní-

ků obdržel i Bohumín.

Při hodnocení vychází tým 

z dat o zakázkách měst za posled-

ní tři roky. Z nich počítá jedenáct 

ukazatelů z různých fází zakázky, 

od vypsání až po plnění. Napří-

klad kolik firem se o zakázky 

uchází, nebo jestli se zakázky moc 

často neruší.

Pravidelným hodnocením vý-

sledků zakázek chtějí dát autoři 

projektu veřejnosti i profesioná-

lům nástroj pro sledování vývoje 

města v čase. zIndex sice nedoká-

že změřit všechno, například ko-

rupci nebo plýtvání. Vysoká hod-

nota zIndexu ale znamená, že je 

pro ně menší prostor. Měří totiž 

dobrou praxi – jestli zakázky od-

povídají mezinárodně uznávaným 

»pravidlům slušného chování«. 

Bohumín spadá do kategorie 

»velkých měst«. Výzkumníci 

porovnali jeho zakázky z let 2011 

až 2013 v objemu 293 milionů. 

Bohumín získal zIndex 70 a díky 

tomu také certifi kát »Dobrý zada-

vatel«.   (red)

HODNOCENÍ

Novoroční proslov starosty města 
přenášel také TIK, ke zhlédnutí je na 

webu www.mesto-bohumin.cz v sekci 
Zpravodajství, rubrice Videoarchiv.
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Bohumín bude letos 
hospodařit s vyrovnaným 
rozpočtem ve výši 660 
milionů. Rozpočet navíc 
počítá s dvanáctimilionovou 
rezervou pro fi nanční 
spoluúčast města u úspěš-
ných dotačních projektů.

Největší položka rozpočtu, 
přes 121 milionů, půjde do byd-
lení. Kompletně opravovat a za-
teplovat se bude za 56 milionů 
hned pět věžových domů (Alešo-
va 1070, třída Dr. E. Beneše 1071, 
Čs. armády 1072, Štefánikova 
1073 a Tovární 426). Dalších čty-
řicet milionů investuje město do 
napojování domů v centru města 
na centrální zásobování teplem. 
Do investičních akcí vloží město 
téměř osmdesát milionů. Obno-
vou za patnáct milionů projde 
například vnitroblok na sídlišti 
mezi ulicemi Jateční, Okružní 
a Čs. armády. Dokončí se také 
rekonstrukce secesního Národní-
ho domu ve Starém Bohumíně. 
V plánu je i oprava starobohu-
mínského náměstí Svobody za 
čtrnáct milionů. Budovat se bude 
nová kanalizace za třináct milionů. 
Vyroste například ve Skřečoni 
v části Úvozní ulice, v Záblatí 
v části Sokolské ulice, v Šunychlu 
v Mlýnské ulici a ve Starém Bo-
humíně v ulici Malé. Stavět se 
budou také nové chodníky v Zá-
blatí a Šunychlu za 8,5 milionu. 
V nemocnici bude město investo-
vat 4,5 miliony do opravy zdejší 
prádelny. V plánu je i oprava 
mateřinky v Tovární ulici za tři 
miliony korun. 

Součástí výdajů rozpočtu jsou 
i příspěvky a dotace městským 
příspěvkovým organizacím a také 
obchodním společnostem. Ty 
budou v roce 2015 představovat 
81 milionů. Přes 47 milionů pů-
jde do škol a školek. Po dvanácti 
milionech korun pošle město na 
provoz Bohumínské městské ne-
mocnice a kulturní agentuře K3 
Bohumín. Deset milionů dostane 
společnost Bospor na obstarává-
ní bohumínských sportovišť. 
BM servis obdrží 3,5 milionu na 
činnost veřejně prospěšných pra-
covníků. Centrum sociálních 
služeb získá příspěvek 4,3 milionu 
a dům dětí a mládeže 2,4 milionu. 
Třináct milionů pak představují 
příspěvky pro občanská sdružení 
sportovního, kulturního a sociál-
ního zaměření.   (balu)

Vyrovnaný 
rozpočet 
a miliony 

do bydlení

Za deset let dva miliony návštěvníků
Začátek roku byl v bohumínském aquacentru ve znamení milníků. Ve středu 7. ledna zde 
přivítali dvoumiliontého návštěvníka. O týden později oslavil plavecký a relaxační areál 
deset let od svého otevření. Každý desátý návštěvník proto dostal 14. ledna malý dárek, 
vstup zdarma. 

V pokladně aquacentra se právě tiskně jubilejní vstu-
penka s pořadovým číslem 2 000 000.

Ředitel Bosporu, pod který spadá i aquacentrum, Jan 
Rozsypal, vítá jubilejní návštěvnici Dagmar Sionkalo-
vou s vnučkami.  Foto: Pavel Čempěl

„Denně navštěvuje bazén v průměru téměř 600 
lidí. O víkendech se zařízení těší ještě větší pozornosti 
a počet plavců se šplhá i přes tisícovku denně. Vůbec 
největší návštěvnost zaznamenáváme pravidelně na 
sklonku roku. Rekordní počet přišel loni 28. prosince, 
a to 1 227 lidí. Zvýšený zájem jsme zaznamenali také 
o náš saunový svět, který stále rozšiřujeme. Loni jej 
vyzkoušelo přes 4,5 tisíce lidí,“ uvedl vedoucí 
aquacentra Jaromír Voráč. 

Podle průběžných statistik měl 7. ledna zavítat do 
aquacentra dvoumiliontý návštěvník. A propočty se 
nemýlily, krátce po druhé odpoledne byl další 
milník překonán. Jubilejní návštěvnicí byla Dagmar 
Sionkalová, která dorazila s vnučkami Tiff any (8) 
a Natálií (6) z Ostravy. „Vnučky milují vodu, ale 
bazény v Ostravě nám moc nevyhovovaly, tak jsme 
jezdili do Kravař. Pak nám ale známí doporučili 

Bohumín. Vyzkoušeli jsme zdejší aquacentrum a od 
té doby sem jezdíme pravidelně už přes rok,“ svěřila 
se mile překvapená Dagmar Sionkalová. Coby jubi-
lejní návštěvník obdržela celoroční volnou vstupen-
ku na bazén a do saunového světa, pobyt pro dvě 
osoby v Penzionu ve věži a drobné dárečky. „Bohu-
mínský areál má příjemné prostředí, děti jsou z něj 
nadšené. Užívají si hlavně tobogán a venkovní ba-
zén,“ dodala dvoumiliontá plavkyně.

Bohumínské aquacentrum láká návštěvníky každý 
rok na zajímavé a atraktivní novinky. Předloni to 
byla například nová sudová sauna, v závěru loňského 
roku přibyl venkovní whirpool a ochlazovací bazének.

Pro veřejnost je areál otevřen od pondělí do čtvrt-
ku od 6 do 7.45 hodin a od 12 do 21 hodin, v pátky 
od 12 do 21 hodin. O víkendu se dveře návštěvní-
kům otevírají od 8 do 21 hodin. Sauny jsou přes 
týden otevřeny od 12 do 21 hodin, o víkendech 
a svátcích od 8 do 21 hodin. (tch, balu)

Rodiče postrádají dětskou pohotovost
V Bohumíně nyní vyrůstá asi čtrnáct set dětí do šesti let. Mezi jejich rodiči proběhla na 
podzim anketa, které měla v první řadě zjistit, zda mají zájem o »baby taxi« – zvýhodněnou 
dopravu k dětským lékařům. Oslovení mohli zároveň uvést, jakou další službu pro děti 
postrádají. Řada z nich se shodla na tom, že je trápí absence dětské lékařské pohotovosti.

Dětská pohotovost fungovala 
do roku 2004 v Bohumínské 
městské nemocnici (BMN), ale 
po zrušení porodnice a dětského 
oddělení byl její provoz ukončen. 
„Rodiče, kteří nyní přicházejí 
mimo ordinační dobu s dětmi, 
směřujeme do jiných zdravotnic-
kých zařízení v okolí, která poho-
tovost pro dětské pacienty posky-
tují. Mají k těmto účelům patřičné 
vybavení, diagnostické metody 
a hlavně vzdělaný personál v oboru 
pediatrie,“ sdělil ředitel BMN 
Vojtěch Balcárek. Dodal, že dět-
skou pohotovost provozuje napří-
klad Městská nemocnice Ostrava-
-Fifejdy, Fakultní nemocnice 
Ostrava-Poruba, Vítkovická ne-

mocnice nebo NsP Karviná-Ráj. 
V bohumínské nemocnici v sou-
časnosti funguje nepřetržitá 
ústavní pohotovostní služba pro 
dospělé na třech pracovištích - 
na chirurgii, interně, oddělení 
gynekologie a miniinvazivní chi-
rurgie. Jediným akutním odděle-
ním, které částečně ošetřuje také 
dětské pacienty s některými one-
mocněními (podezření na zánět 
slepého střeva, bolesti břicha, 
zlomeniny, podvrtnutí kloubů, 
úrazy hlavy a podobně), je chi-
rurgická ambulance. Nachází se 
v přízemí pavilonu D. „Při ná-

vštěvě pohotovosti by měl mít 
pacient u sebe občanský průkaz 
a kartu zdravotní pojišťovny. 
Vhodné je mít i seznam aktuálně 
užívaných léků, případně i posled-
ní zprávu z ambulantního ošetření 
či propouštěcí zprávu z nemocnice,“ 
dodal Balcárek.

Otázkou absence dětské poho-
tovosti se i díky připomínkám 
rodičů v anketě chce město v bu-
doucnu zabývat. Osloví napří-
klad bohumínské pediatry s žá-
dostí, zda by o možnosti zavedení 
požadované služby neuvažovali. 
Lékaři této odbornosti jsou 
ovšem soukromí a provozování 
pohotovosti by záleželo čistě na 
jejich dobrovolnosti.  (tch)

AKTUÁLNĚ
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Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo dveří  A243. 
Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit 
také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace naleznete na www.
mesto-bohumin.cz, sekce Radnice«, kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ●  Byt 1+3, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 28, I. kategorie, 5. patro. 
Věžový dům s funkcí domovníka, 
plastová okna. Plocha pro výpočet 
nájemného 67,64 m2, celková plocha 
69,96 m2. Prohlídka 19.1. v 14.15 
–14.30 hodin. Opakovaná licitace 
se koná 19.1. v 15.30 hodin.

 ●  Byt 1+1, ul. Ostravská 204, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Nízkopodlažní dům s uzavřenou 
zahradou. Plynové topení, plas-
tová okna, zrekonstruovaná kou-
pelna Plocha pro výpočet nájem-
ného 43,70 m2, celková plocha 
43,70 m2. Prohlídka 14.1. v 15.00 
–15.15 hodin. Opakovaná licita-
ce se koná 19.1. v 15.45 hodin.

 ●  Byt 1+2, ul. Ostravská 204, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní dům s uzavřenou 
zahradou. V bytě je provedena 
plynofikace a generální oprava 
elektroinstalace. Byt s kuchyň-
skou linkou Plocha pro výpočet 
nájemného 72,00 m2, celková 
plocha bytu 77,00 m2. Prohlídka 
14.1. v 15.00–15.15 hodin. Lici-
tace se koná 19.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Zateplený věžový dům po celkové 
rekonstrukci s funkcí domovníka, 
plastová okna, balkon. Plocha pro 
výpočet nájemného 62,91 m2, cel-
ková plocha bytu 65,23 m2. Pro-
hlídka 12.1. v 14.30-14.45 hodin 
a 13.1. v 8.00-8.15 hodin. Licitace 
se koná 19.1. v 16.15 hodin.

 ●  Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 
119, číslo bytu 16, I. kategorie, 4. 
patro. Zateplený věžový dům po 
celkové rekonstrukci poblíž ško-
ly, školky, zdravotního střediska 
a supermarketu. Dům s funkcí 
domovníka. Možnost parkování 
u domu. Byt s balkonem a zdě-
ným bytovým jádrem. V bytě je 
nové PVC a koupelna Plocha pro 
výpočet nájemného 54,42 m2, 
celková plocha bytu 55,42 m2. 
Prohlídka 12.1. v 14.45–15.00 ho-
din a 13.1. v 9.00–9.15 hodin. Li-
citace se koná 19.1. v 16.30 hodin.

 ●  Byt 0+1, ul. Alešova 1070, čís-
lo bytu 67, I. kategorie, 12. patro. 
Věžový dům v centru města. 
Možnost parkování před domem. 
Byt s balkonem, plastovými okny 
a ústředním vytápěním. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,04 m2, 
celková plocha bytu 29,62 m2. 
Prohlídka 12.1. v 15.00–15.15 ho-
din a 13.1. v 10.00–10.15 hodin. 
Licitace se koná 19.1. v 16.45 hodin.

 ●  Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 2. patro. Níz-
kopodlažní dům se zateplenou 
štítovou stěnou v klidové zóně, 
poblíž centra ZŠ a MŠ. Byt se 

sprchovým koutem. Plocha pro 
výpočet nájemného 26,38 m2, cel-
ková plocha bytu 27,35 m2. Pro-
hlídka 19.1. v 15.00–15.15 hodin 
a 20.1. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
se koná 21.1. v 16.00 hodin.

 ●  Byt 1+2, ul. Budovatelská 
304, číslo bytu 3, I. kategorie, 2. 
patro. Zděný, zateplený dům s plas-
tovými okny v klidném prostředí, 
možnost parkování. Plocha pro 
výpočet nájemného 55,65 m2, 
celková plocha bytu 55,65 m2. 
Prohlídka 19.1. v 14.30–14.45 ho-
din a 20.1. v 8.00–8.15 hodin. Li-
citace se koná 21.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Čs. armády 690, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům v blíz-
kosti dětského hřiště, vlakového 
a autobusového nádraží. Byt s 
eurookny a koupelnou po rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 46,25 m2, celková plocha 
50,48 m2. Prohlídka 19.1. v 15.15–
15.30 a 20.1. v 10.30–10.45 hodin. 
Licitace se koná 26.1. v 15.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 558, 
číslo bytu 2, II. kategorie, 1. patro. 
Nízká cihlová zástavba se zateple-
nými štítovými stěnami, plastová 
okna. Plocha pro výpočet nájem-
ného 62,16 m2, celková plocha 
bytu 67,71 m2. Prohlídka 20.1. v 9.45 
–10.00 hodin. Opakovaná licita-
ce se koná 26.1. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. 1. máje 277, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům po-
blíž kruhového objezdu a autobu-
sové zastávky, nově provedeno 
ústřední vytápění s domovní ko-
telnou. Plocha pro výpočet ná-
jemného 68,42 m2, celková plocha 
bytu 68,42 m2. Prohlídka 20.1. 
v 9.15–9.30 hodin. Opakovaná li-
citace se koná 26.1. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1053, 
číslo bytu 53, I. kategorie, 11. patro. 
Věžový zateplený dům v klidové 
zóně poblíž centra města, super-
marketu, základní a mateřské 
školy. Byt je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 59,37 m2, celková plocha 
60,71 m2. Prohlídka 26.1. v 15.00–
15.15 hodin. Opakovaná licitace 
se koná 26.1. v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1069, 
číslo bytu 57, I. kategorie, 6. pat-
ro. Dům s funkcí domovníka se 
nachází poblíž centra města, od-
počinkové zóny, obchodů, školky 
a školy. Byt s balkonem je po cel-
kové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 48,20 m2, 
celková plocha bytu 51,86 m2. 
Prohlídka 20.1. v 8.30–8.45 hodin 
a 21.1. v 14.30–14.45 hodin. Lici-
tace se koná 26.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1069, 
číslo bytu 22, I. kategorie, 2. pat-
ro. Dům s funkcí domovníka se 
nachází poblíž centra města, od-
počinkové zóny, obchodů, školky 
a školy. Byt s balkonem je po cel-
kové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 52,23 m2, 
celková plocha bytu 56,98 m2. 
Prohlídka 20.1. v 8.45–9.00 hodin 
a 21.1. v 14.45–15.00 hodin. Lici-
tace se koná 26.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 1157, 
číslo bytu 38, I. kategorie, 8. pat-
ro. Nově zateplený věžový dům 
poblíž školy, školky, zdravotního 
a nákupního střediska. Parkování 
u domu. Byt s balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 65,79 m2, 
celková plocha bytu 66,30 m2. 
Prohlídka 19.1. v 14.45–15.00 ho-
din a 20.1. v 9.30–9.45 hodin. Li-
citace se koná 26.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, 
číslo bytu 9, I. kategorie, 3. patro. 
Nízká cihlová zástavba, v přízemí 
domu se nachází prodejna potra-
vin, v bytě jsou velké místnosti. 
Plocha pro výpočet nájemného 
100,40 m2, celková plocha bytu 
100,40 m2. Prohlídka 26.1. v 14.15 
–14.30 hodin. Opakovaná licita-
ce se koná 26.1. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Alešova 922, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní cihlový dům v blízkosti 
dětského hřiště, vlakového a auto-
busového nádraží. Byt s ústředním 
vytápěním, plastovými okny a kou- 
pelnou po rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 50,48 m2, 
celková plocha bytu 52,88 m2. 
Prohlídka 20.1. v 10.00–10.15 ho-
din a 21.1. v 15.00–15.15 hodin. 
Licitace se koná 28.1. v 15.00 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1068, 
číslo bytu 33, I. kategorie, 3. patro. 
Dům se nachází poblíž školy, 
školky, obchodů a odpočinkové 
zóny. Byt je po rekonstrukci so-
ciálního zařízení. Plocha pro vý-
počet nájemného 51,15 m2, celko- 
vá plocha bytu 54,81 m2. Prohlíd-
ka 22.1. v 9.00-9.15 hodin a 26.1. 
v 15.15-15.30 hodin. Licitace se 
koná 28.1. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1055, 
číslo bytu 42, I. kategorie, 9. patro. 
Zateplený věžový dům s plasto-
vými okny se nachází v blízkosti 
školy, školky, obchodů a centra 
města. Byt je zrekonstruován 
včetně sociálního zařízení, v ku-
chyni je nová spížní skříň Plocha 
pro výpočet nájemného 36,37 m2, 
celková plocha bytu 36,81 m2. 
Prohlídka 22.1. v 8.30–8.45 hodin 
a 26.1. v 14.45–15.00 hodin. Lici-
tace se koná 28.1. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Osvoboditelů 
1021, číslo bytu 2, I. kategorie, 1. 
patro. Nově zateplený nízkopod-
lažní dům poblíž školy, školky. 
Možnost parkování u domu. Byt 
po rekonstrukci s novou kuchyň-
skou linkou Plocha pro výpočet 
nájemného 37,61 m2, celková 
plocha bytu 38,65 m2. Prohlídka 
21.1. v 14.15–14.30 hodin a 22.1. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace se 
koná 28.1. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 948, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. patro. Nízko-
podlažní dům v žádané lokalitě 
poblíž parku a centra města. U domu 
se nachází dětský koutek a parkovi-
ště. Byt je po celkové rekonstrukci 
Plocha pro výpočet nájemného 55,16 
m2, celková plocha bytu 56,16 m2. 
Prohlídka 26.1. v 14.30–14.45 ho-
din a 27.1. v 11.00–11.15 hodin. 
Licitace se koná 28.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 280, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům v blíz-
kosti dětského hřiště, vlakového 
a autobusového nádraží. Byt s ú-
středním vytápěním, plastovými 
okny a koupelnou po rekonstruk- 
ci Plocha pro výpočet nájemného 
47,88 m2, celková plocha bytu 
48,46 m2. Prohlídka 27.1. v 10.00 
–10.15 hodin a 28.1. v 14.30–
14.45 hodin. Licitace se koná 
28.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 280, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům v blíz-
kosti dětského hřiště, vlakového 
a autobusového nádraží. Byt 
s ústředním vytápěním, plasto-
vými okny a koupelnou po re-
konstrukci Plocha pro výpočet 
nájemného 52,97 m2, celková 
plocha bytu 58,29 m2. Prohlídka 
27.1. v 10.00–10.15 hodin a 28.1. 
v 14.30–14.45 hodin. Licitace se 
koná 28.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 281, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům 
v blízkosti dětského hřiště, vlako-
vého a autobusového nádraží. 
Byt s ústředním vytápěním, plas-
tovými okny a koupelnou po re-
konstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 51,15 m2, celková 
plocha bytu 54,65 m2. Prohlídka 
27.1. v 10.15–10.30 hodin a 28.1. 
v 14.45–15.00 hodin. Licitace se 
koná 28.1. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 983, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 3. patro. 
Nízkopodlažní dům v centru 
města poblíž školy, školky a su-
permarketu. Byt s výklenkem 
v pokoji. V bytě je nová kuchyň-
ská linka a neprůchozí pokoje. 
Plocha pro výpočet nájemného 
56,20 m2, celková plocha bytu 
58 ,40  m 2.  Proh l ídka  28 .1 . 
v 15.00–15.15 hodin a 29.1. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace se 
koná 02.02. v 16.00 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor
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ohlédli se po eventuálním parťá-
kovi, který by se hodil do rodiny. 
Jako v případě jednoho páru. 
„Jednoho pejska si vyhlédli a dru-
hý den ho přijeli adoptovat. Navíc 
věnovali útulku pětitisícový 
fi nanční dar,“ ocenila šlechetnost 
dárců Veronika Damková z od-
boru životního prostředí a služeb.

Bohužel ne všichni mají ke zví-
řatům takový vztah. V předvá-
nočním týdnu se nějaký nelida 
bezohledně zbavil čtyř ani ne 
šestitýdenních štěňat. Přes plot je 
naházel do zahrady u domu 
v Dolní Lutyni. Dva pejsci a dvě 
fenečky to naštěstí přečkali bez 
úhony. Skončili v bohumínském 
útulku, kde si je vyzvedla organi-
zace na ochranu zvířat, nadace 
Mazlíčci v nouzi.  (tch)

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

Maják městské 
policie

 ● Dopoledne 11. pro-
since došlo k doprav-
ní nehodě na kruhovém objezdu 
u Billy, kdy řidič vozidla srazil 
cyklistu a z místa nehody ujel. 
Díky kamerovému systému 
strážníci vozidlo vypátrali.

 ● Dopoledne 16. prosince ozná-
mil zaměstnanec fi rmy ve Skře-
čoni, že zde před chvílí dva muži 
odcizili větší kovovou skruž. 
Hlídka oba lapky zajistila v Lidic-
ké ulici před sběrnou.

 ● Dozorčí zahlédl 19. prosince 
na kamerovém systému hledané-
ho muže, jel na bicyklu Revoluční 
ulicí. Hlídka strážníků za mužem 
vyrazila, zadržela jej a předala 
Policii ČR  

 ● Strážníci spatřili 7. ledna noto-
rického neřidiče (28) za volan-
tem favoritu v ulici 9. května. 
Muž nikdy nevlastnil řidičský 
průkaz, přesto dál bezostyšně 
šoféruje a soudem vyslovené zá-
kazy řízení ignoruje. Hlídka se 
proto za vozem vydala a v Lidické 
ulici ho zastavila. Protože vzhle-
dem k minulosti podezřelého 
hrozilo, že se k řízení opět vrátí, 
přistoupili strážníci k odejmutí 
věci, v tomto případě jeho auta. 
Vůz skončil v areálu BM servisu 
a případem nepoučitelného šofé-
ra se zabývá správní orgán. 

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

Štěkot u vánočního stromku
Granule,  pelechy, deky, obojky. Dárky, které se pod 
stromečkem často neobjevují. Ovšem když jde o Vánoce 
v útulku, akci, která se v Bohumíně konala 21. prosince, 
jsou to ty pravé dárky na pravém místě.

Vánoční akce v psím útulku v Šu- 
nychlu se konala druhým rokem. 
Přestože pršelo a bylo nevlídno, 

za čtyřnohými chlupáči dorazilo 
na sedmdesát lidí. Přinesli prak-
tické dárky, nakrmili pejsky a po-

Čtyři štěněcí sourozenci, které 
neznámý barbar hodil přes plot. 

Foto: Veronika Damková

Vánoce v útulku se těšily velkému 
zájmu. Do Šunychlu přijelo za pejsky 
na sedmdesát návštěvníků.

Licitace na webu v novém
Jednou z nejnavštěvovanějších rubrik městských 
internetových stránek jsou licitace bytů. Bohumínský 
web se stále vyvíjí, a proto inovace neminuly ani tuto 
rubriku. Během prosince prošla kompletní přestavbou.

Zájemci mají nyní možnost 
fi ltrovat a vyhledávat byt podle 
velikosti, kategorie, ulice, měst-
ské části. V detailu každé licitace 
najdou fotku domu a mapu jeho 
umístění. Popis daného bytu 
a doplňkové informace o sa-

motném licitačním řízení jsou 
přehledně odděleny. Zprávy 
o čerstvých přírůstcích mezi 
licitacemi si mohou občané ob-
jednat prostřednictvím E-infa 
a dostanou je tak SMS zprávou 
nebo e-mailem.

Město má ve své správě přes 
350 domů a v nich čtyři a půl 
tisíce bytů. Web myslí i na ty, 
kteří už byty mají a pouze po-
třebují vyřešit nějaký problém. 
Ve stejné sekci jako licitace se 
nachází rubrika Bytoví technici. 
Případné poruchy je možné 
hlásit také prostřednictvím 
služby Hlášení závad na webu 
nebo v chytrých telefonech. (red)

www.mesto-bohumin.cz > 
Radnice > Byty-nebyty-nemovi-

tosti > Licitace bytů

Rok 2014 je pro město minulostí a osobně si myslím, že úspěšnou. Vyměnila se okna 
a zároveň zateplily fasády v další skupině výškových panelových domů, opravilo se 
a úspěšně zmodernizovalo několik meziblokových prostor. Postavila se a otevřela dlouho 
očekávaná sportovní hala, vznikla nová dětská hřiště.

Konečně se zprovoznila dálnice do Polska i pro 
kamióny, úspěšně probíhá renovace Národního 
domu ve Starém Bohumíně, na fotbalovém hřišti za 
parkem vyrostla, byť s potížemi, i pěkná tribuna pro 
diváky. Pošesté byl zvolen starostou města Petr 
Vícha a městská kronika zaznamenala i mnoho dal-
ších významných událostí. Je tu však nový rok 2015 
a v něm opět celá řada výročí města, z nichž některá 
bychom si měli připomenout. 

710 let obce Skřečoně (1305)

535 let osady Kopytov (1480)

130 let  od postavení rourovny společnosti Alberta 
Hahna (1885)

115 let od postavení židovské synagogy (1900)

110 let fary římskokatolického kostela (1905)

105 let  základní školy ve Skřečoni (1910)

 mlýna a továrny na zpracování rýže (1910)
 [později Balírny, dnes budova Bochemie] 

95 let české mateřské školy ve Starém Bohumíně

90 let  pomníku padlým v 1. světové válce v parku 
Petra Bezruče (1925) 

80 let pěchotního srubu MO-S5 Na Trati (1935)

65 let  kaple sv. Jana Nepomuckého v Kopytově 
(1950)

45 let  mateřské školy v Nerudově ulici a ZŠ ČSA 
(1970)

40 let  přístavu – místa pro nakládání lodí na Odře 
v Kopytově 

 od založení oddílu atletiky při tehdejším
 SOU ŽDB (obojí 1975)

25 let  od odhalení busty T. G. Masaryka na 
náměstí (1990) [nyní ve vestibulu radnice]

 městských novin Oko 

20 let  od renovace budovy nádraží ČD (1995)

  (Dokončení na str. 6)

Významná a zajímavá výročí v roce 2015
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Bublina končí: Místo rekonstrukce přišla výpověď
Hudební klub Bublina v parku, za jehož zachování v průběhu minulého roku 
mladí lidé podepisovali petici, přišel o nájemce. Dosavadní provozovatel, jehož 
dlouhodobou nájemní smlouvu loni město převzalo po odkoupení objektu, 
nemá zájem v podnikání pokračovat a chce smlouvu ukončit.

Nemovitost v Parku Petra Bezruče patří už 
roky k problémovým. „Město objekt prodalo 
počátkem devadesátých let a ponechalo si ve 
vlastnictví pouze pozemek pod ním. Poté, co 
v budově v klidové zóně parku vznikl hudební 
klub, se v nočních hodinách často opakovaly 
stížnosti na hluk, obtěžující obyvatele okolních 
domů. Vzhledem k tomu, že jsme složitě na-
cházeli shodu na výši nájemného pozemku 
s vlastníkem nemovitosti, určili městští zastu-
pitelé jasné podmínky možného odkoupení 

Bubliny,“ uvedl místostarosta Igor Bruzl.
Zastupitelstvo stanovilo maximální výši 

nabídky výkupu na milion korun, což sou-
kromí majitelé objektu akceptovali. Město 
získalo budovu loni v říjnu i s nájemcem, kte-
rý však měl s dřívějším vlastníkem uzavřenu 
dlouhodobou smlouvu o pronájmu do konce 
roku 2017. „Provozovateli klubu jsme nabídli 

přechod na standardní smlouvu, kterou město 
uzavírá s nájemci svých nebytových prostor. 
Provozovatel souhlasil a měl jedinou podmín-
ku. Protože v objektu na své náklady proinves-
toval zhruba padesát tisíc, stanovil tuto částku 
jako kompenzaci před přistoupením na dohodu 
s městem,“ řekla vedoucí majetkového odbo-
ru Eva Drdová s tím, že rada města s uhraze-
ním nákladů souhlasila.

Tristní stav budovy chtělo město navíc 
komplexně vyřešit v roce 2016, už letos se po-
čítalo se vznikem projektové dokumentace 
rozsáhlé rekonstrukce s odhlučněním i s pře-

sunutím vchodu tak, aby hudba při otevírání 
dveří nerušila obyvatele okolních domů. 
„Chtěli jsme s nájemcem dohodnout další har-
monogram přípravných prací rekonstrukce. 
Místo toho nám však nečekaně oznámil, že ná-
vštěvnost klubu upadla, a proto jej už nechce dál 
provozovat. Výpověď ze smlouvy už dorazila,“ 
konstatovala vedoucí majetkového odboru.

Paradoxní je, že když se loni začalo jednat 
o odkoupení objektu městem, rozhořel se na 
sociálních sítích boj mladých lidí za zachování 
klubu. „Přitom naším záměrem bylo, aby klub 
dál fungoval, ale zároveň bylo možné i bydlení 
v jeho blízkosti. S nájemcem jsme nějaký čas 
řešili i možnost přemístit klub jinam, ale jedno-
značně preferoval setrvání na stávajícím místě. 
Najednou je ale vše jinak a teď stojíme před roz-
hodnutím, co vlastně dělat dál,“ doplnil Bruzl.

Nenajde-li se někdo, kdo by městu pře-
destřel smysluplný projekt využití stávajícího 
klubu, musí radní zvážit, zda k přípravě ná-
kladné rekonstrukce přistupovat. Odhadem 
by investice spolkla více než dva miliony.

„Hudební klub pro mladé ve městě má své 
místo. Možná teď hraje roli fakt, že se údajně 
otevření podobného hudebního centra v Bohu-
míně chystá v jiném soukromém objektu. Nad 
dalším osudem Bubliny teď ale rázem visí 
hodně otazníků,“ dodal místostarosta.

Lucie BALCAROVÁFoto: Pavel Čempěl

DILEMA

15 let od obnovení Antošovické lávky,
 zničené po povodni 

 od zastřešení zimního stadionu

 od otevření Hobbyparku

 od znovuotevření Kavárny na
 náměstí T. G. Masaryka po opravě

 rodinného centra Slůně (vše 2000)

10 let  od otevření aquacentra 

 od vzniku Klubu vojenské historie
 Bohumín

 od otevření Salónu Maryška

 od velkého požáru haly bývalého
  Beskydsportu (dříve tramvajové 
 remízy)

 od zprovoznění nového silničního 
 mostu do Polska (vše 2005)

Zdeněk VESELÝ, kronikář města

Významná a zajímavá 
výročí v roce 2015

Regulační poplatky
Od ledna začala platit novela zákona o veřej-

ném zdravotním pojištění, která zrušila úhrady 

většiny regulačních poplatků. Lidé už nemusí 

platit třicetikorunu za ošetření v lékařské ambu-

lanci ani stejnou částku za recept v lékárně.

Jediným regulačním poplatkem, který novela 

zachovala, se týká lékařské nebo zubní pohoto-

vosti, za jejíž využití pacient platí devadesát 

korun. V Bohumínské městské nemocnici se 

poplatek hradí v případě, když pacient navštíví 

pohotovost ve všední dny po 17 hodině nebo 

v kteroukoli dobu o víkendech a svátcích.

Vojtěch BALCÁREK, ředitel  BMN

AKTUALITY

(Dokončení ze str. 5)
Masarykova škola nabídla na sklonku 
roku dětem, rodičům i veřejnosti 
řadu kulturních zážitků a programů. 
Zpěváci ukázali své pěvecké doved-
nosti v soutěži Bohumínská Super-
star 2014. Škola získala dokonce dvě 
první místa a absolutním vítězem 
soutěže se stala její žákyně Veronika 
Kachlová. Školní sbor a žáci ze 
Starého Bohumína vystoupili také
v programu na vánočních trzích.

Každoročně pořádáme vánoční koncerty, 
na nichž se představují zejména třídní kolekti-
vy žáků prvního stupně a děti mateřské školy. 
Ten letošní, který proběhl už 4. prosince, 
přičaroval rozpustilé čertíky, Mikuláše 
a andělíčky. Zvučné melodie, působivá vy-
stoupení všech dětí, průvodní slovo i tradiční 
české koledy navodily neopakovatelnou 
atmosféru. V rámci koncertu proběhl tradiční 
vánoční jarmark s rozmanitými výrobky 
našich žáků.

Sváteční atmosféra vstoupila i na půdu od-
loučených pracovišť. Mateřské školy pořádaly 
vánoční besídky a tvořivé dílničky. MŠ Skři-
vánek navíc uspořádala 19. prosince Vánoční 
koncert v evangelickém kostele. V ZŠ Starý 
Bohumín proběhla Mikulášská show i vánoční 
besídka. Děti společně pekly i vánoční cukroví.

Školní pěvecký sbor si připravil vánoční 
program a prezentoval se i na dalších místech, 
například v  Bobeši či na radnici při vyhláše-
ní Talentu roku 2014. 

Rok 2015 bude pro nás další výzvou. Chys-
táme pro děti řadu akcí. Například v únoru 

Děti z »Masarykovky« žijí kulturou 
a udržují tradice

karneval zejména pro žáky 1. stupně, v březnu 
dva ozdravné pobyty pro žáky druhých až 
čtvrtých tříd ve Žďárských vrších, lyžařský 
výcvik pro žáky pátých až devátých tříd na 
Slovensku.

Zajímavými akcemi, kdy může veřejnost 
proniknout na půdu naší školy, bude 23. ledna 
od 9 do 12 hodin den otevřených dveří a 4. 
a 5. února »pohádkový« zápis dětí do 1. tříd. 
Děti budou mít možnost seznámit se s novým 
prostředím a jejich doprovod si může zavzpo-
mínat na svá školní léta. 

Marcela SUCHÁNKOVÁ

Děti z Masarykovy školy propadly kouzlu 
vánočních tradic.  Foto: Masarykova ZŠ

  A K T UA L I T Y  Z  M Ě S TA6 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY
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Žáky musíme vzdělávat, ale také vychovávat
Během prvních dnů nového roku obešla celou školu, 
popřála všem žákům i učitelům, a pak zamířila místo do 
svého kabinetu do ředitelny. Liběna Orságová (44), která 
prožila dvacet kantorských let na Střední škole Bohumín, 
je od 1. ledna její ředitelkou. Funkce se chopila s přáním 
stabilizovat stav dětí na škole a do budoucna otevřít nový 
zajímavý obor, který by byl atraktivní na trhu práce.

Liběna Orságová pochází 
z kantorské rodiny, sestra učí na 
bohumínské základní škole, stejně 
jako maminka před odchodem 
do důchodu. K učení to sice nová 
ředitelka vzala oklikou, vystudo-
vala ekonomii, ale posléze ji přece 
jen doplnila studiem pedagogiky. 
Na střední škole, kde začala vy-
učovat, pak skloubila oba obory, 
věnovala se výuce odborných 
ekonomických předmětů. 

Nová ředitelka se ve funkci 
teprve »rozkoukává«, ale už má 
plány, které by chtěla uskutečnit. 
„Ráda bych propojila sféru podni-
kání se školstvím, aby škola na 
základě dohody s fi rmami vycho-
vávala žáky »na míru«. Konkrétní 
profese pro konkrétní fi rmy. Pod-
nikatelé by získali odborně vyško-
lené posily a absolventi by měli 
zajištěné místo,“ nastínila vizi 
Orságová. Ráda by rovněž obno-

vila svářečskou školu, která roky 
fungovala na učňovských dílnách 
v železárnách. „Její zrušení nebylo 
šťastné, obnovení bude vyžadovat 
čas, peníze, kvalifi kovaný perso-
nál. Ale vyplatilo by se to, svářeč-
ské zkoušky jsou velkým plusem 
uchazečů o práci. V dílnách by 
mohlo fungovat i přezkoušení 
dospělých,“ doplnila. Kredit školy 
by podle ní zvýšilo například 
i provozování vlastní autoškoly. 
Žáci některých oborů dělají 
v rámci výuky řidičský průkaz 
zdarma, v současnosti u externí 
autoškoly. Střední škola by ji při-
tom mohla provozovat sama, 
v režii svých  vyučujících. Všechny 
nové nápady samozřejmě musí 
posvětit zřizovatel – krajský úřad.

Bohumínská střední škola je 
specifi cká skladbou žáků. „Musí-
me děti nejen vzdělávat, ale také 
vychovávat. Mnohdy suplujeme 

i funkci rodiny,“ posteskla si 
Orságová. Škola má svého psy-
chologa a snaží se odchytávat 
nešvary mezi problémovými 
žáky. Mnohdy je úspěchem už jen 
to, že dotyčné motivuje k chození 
do vyučování. Pro pedagogy je to 
náročné, proto si musí ve volném 

čase také »vyčistit hlavu«. Liběně 
Orságové při tom pomáhá její pes 
a sport. K pohybu má blízko, byla 
u zrodu souboru Radost & Impuls, 
kde roky tančila i trénovala. Tan-
čení v současnosti nahradilo 
v létě kolo, v zimě lyže nebo brusle.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Nová ředitelka Střední školy Bohumín Liběna Orságová. 

Do Paroháčů vložili všechen herecký kumšt
Už sedm let působí na ochotnické divadelní scéně Boban alias Bohumínské bavidélko 
převážně nedělní. Před Vánoci připravili nadšení divadelníci svým příznivcům kulturní 
dárek, zbrusu novou hru Paroháči. Dvojpremiéru si hra odbyla před našlapanými sály 
záblatské sokolovny a novobohumínského kina.

Paroháči jsou fraškou plnou zápletek a omylů, 
kterou na motivy Moliéra napsal Vlastimil Peška. 
Místní muzikant Ota Maňák zhudebnil texty a po-
staral se o doprovod při představení. Tentokrát spolu 
s ním hráli i filharmonici. Další novinkou, která 
zvedla prestiž představení, byly kostýmy. „Dosud 
jsme hrávali v tom, co měl kdo doma. Teď jsme si 
opatřili historické kostýmy z divadelních půjčoven,“ 
pochvalovala si členka Bobanu Pavla Skokanová.

Děj veselé frašky se točí kolem červených kalhot 
konšela Doubka, záletné ženy druhého konšela Bo-
rovánka, po svatbě toužící Lucindy, zamilovaného 

Fridolína a šišlavého ševce Kokrhele. „Pro mnohé 
z našich herců to byla dosud nejtěžší ze všech námi na-
studovaných her. Jde o frašku, hodně se mluví, dialogů 
je spousta a bylo zapotřebí, aby do toho dali maximum 
herectví,“ uvedl principál divadla a režisér Petr Bielan.

Bohumínští ochotníci budou novou hru ještě 
pilovat, aby se předvedli v co nejlepším světle na 5. 
ročníku přehlídky amatérských divadel Ostravské 
buchary. Na festivalu, kde už v minulosti získali 
dílčí ceny, vystoupí 28. března. O den později sehrají 
Paroháče ještě jednou pro bohumínské publikum 
v kině. (tch, luk)

Rukama čtenářů 
prošly tisíce knih

Městská knihovna ocenila 
nejlepší čtenáře roku 2014. Při 
slavnostním zveřejnění výsled-
ků se jich sešlo padesát. Ceny se 
udělovaly samostatně za dětské 
a dospělé oddělení, studovnu 
a nově za pobočku ve Skřečoni. 

„Setkání s nejlepšími čtenáři 
jsme zorganizovali už počtvrté. 
Chceme jim poděkovat za věr-
nost knihám i knihovně a dát 
najevo, že si jich vážíme. Nejlepší 
čtenáři obdrželi zdarma roční 
průkaz do knihovny a věcné 
ceny,“ uvedla vedoucí knihovny 
Magdaléna Jedzoková. 

V dospělém oddělení byla 
udělena dvě první místa, a to 
Stanislavě Hlouškové, která si 
půjčila přes tisíc knih a menších 
brožur, a Waltrovi Jaworskému 
s necelými šesti sty knihami.

V dětském oddělení patří 
první příčka Klárce Vojtekové 
s 263 výpůjčkami, dále se umís-
tily Kateřina Juroková, Tereza 
Panašová, Klára Raff aiová. 574 
výpůjček denního tisku a časo-
pisů vynesly Petru Ivaniukovi 
první místo ve studovně. Za ním 
skončily Olina Dudášová a Ivana 
Hrbáčová.

Helena Malinovská zabodo-
vala se svými 273 výpůjčkami za 
dospělé čtenáře ve skřečoňské 
knihovně.   (maje)

KRÁTCE

Fraška Paroháči je v pořadí sedmou hrou v nastudování bohumínských ochotníků.  Foto: Petr Piechowicz
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 A K T UA L I T Y

LEDEN

 ● Premiérou Šunychelského pono-
ru originálně přivítala Nový rok 
skupina otužilců. Pod taktovkou 
komise pro městskou část Šunychl 
se tak zrodila kuriózní nová tradice 
zimního koupání v Kališově jezeře.

 ● Charita Bohumín vypravila 76 
koledujících skupinek, které se od 
2. do 14. ledna zapojily do Tříkrálo-
vé sbírky. Jen v Bohumíně přispěli 
lidé do kasiček 133 tisíc a i s okol-
ními obcemi činil celkový výnos 
289 tisíc korun. 

 ● Na všech bohumínských základ-
ních školách probíhaly v závěru 
ledna zápisy do 1. tříd pro školní 
rok 2014/2015. Zapsáno bylo 257 
dětí. Devětadvacet rodičů žádalo 
pro své děti odklad školní docházky. 

ÚNOR

 ● 25. výročí své existence oslavil 
v sále kina soubor Kates, působící 
pod DDM Fontána. Přátelé či bývalí 
tanečníci a příznivci souboru se 
mohli pokochat na třech představe-
ních osmadvaceti choreografi emi. 
Dvě představení se konala pro školy 
a jedno pro veřejnost.

 ● Květuše Mlynkecová se stala nej-
oblíbenější učitelkou kraje. Zvítězila 
v regionálním kole republikové an-
kety a získala titul Moravskoslezský 
Ámos 2014. Do soutěže, ve které 
bojovalo celkem jedenáct týmů 
(nominovaní kantoři spolu se svý-
mi svěřenci) ji přihlásili její žáci 
z Benešovy školy.

BŘEZEN

 ● Zastupitelstvo schválilo nový 
územní plán, klíčový dokument, 
ovlivňující další rozvoj města. Na-
hradil šestnáct let platný dřívější 
územní plán, který prošel sedmi 
úpravami. K největším změnám 
patří rozšíření ploch určených 
k zástavbě, počítá i se vznikem no-
vého lesparku Na Panském.

 ● Při své oficiální návštěvě kraje 
zavítal do Bohumína premiér Bo-
huslav Sobotka. Tématem roz-

Jakými událostmi žil Bohumín v roce 2014

hovorů bylo především ovzduší 
a nezaměstnanost, rozmach ubyto-
ven a krádeže kovů. Krátce se ve 
městě zastavil také předseda Posla-
necké sněmovny PČR Jan Hamáček.

 ● Běh do schodů v Penzionu ve 
věži je už tradicí a uskutečnil se 
podeváté. Zúčastnila se jej téměř 
stovka závodníků, kteří zdolávají 
schody za přísných pravidel a ne-
smí se dotýkat zábradlí. 

 ● Už počtrnáctné byli u příležitos-
ti Dne učitelů oceněni kantoři 
a zaměstnanci škol. Hlavní cenu za 
čtyřicet let pedagogické práce si 
odnesla ředitelka Masarykovy ško-
ly Dagmar Šostoková, která se po 
dvaceti letech ve vedení předala 
štafetu mladším. Speciální ocenění 
rady města obdržela Marta Luča-
nová ze školy v Záblatí.

DUBEN

 ● Začalo budování prvního ze čtyř 
nasvětlených přechodů pro chodce. 
Je na frekventovaném úseku před 
radnicí. Další bude v Masarykově 
ulici u kina, v Šunychelské ulici u Lid-
lu a v Lidické ulici u Bochemie. 

 ● Zajímavá akce Bohumínský ca-
nicross aneb Běh se psem se konala 
v Gliňoči ve Skřečoni. Doprovodný 
program zahrnoval ukázku a mož-
nosti vyzkoušení agility a soutěže 
pro děti. 

 ● Kdysi zanedbaný pozemek na-
proti sokolovně v Záblatí dostal 
novou podobu. Brigádníci zde vy-
budovali mlatové chodníčky a pro-
stranství zkrášlily okrasné keře. 
Děti z mateřinky i školy a zástupci 
záblatských organizací osadili ná-
městíčko pěti novými stromy. 

KVĚTEN

 ● Na náměstí T. G. Masaryka se 
konal už 18. ročník Běhu ulicemi 
města. Byl rozdělen do dvaceti vě-
kových kategorií a na startu stanu-
lo pět set běžců. Nejmladší měl 
necelý rok, nejstarší 78 let. Za celou 
dobu této tradice se běhu zúčastni-
lo přes osm tisíc lidí.

 ● Skřečoňský sbor dobrovolných 
hasičů oprášil po dvaceti letech 
místní zvyk a vztyčil u zbrojnice 
májku. Do její ozdoby se pustily 
děti, které vyrobily i čarodějnici, 
kterou následně všichni spálili. 
Omladinu poté čekala další atrakce 
v podobě nocování ve zbrojnici.

 ● I v Bohumíně proběhly volby do 
Evropského parlamentu za malého 
zájmu voličů. K urnám dorazilo 
13,22 procenta voličů, kteří ode-
vzdali 2 398 platných hlasů. Ty byly 
rozděleny mezi ČSSD (32,27%), 
KSČM (14,13%), hnutí  ANO 
(13,21%), ODS (7,96%), koalici 
TOP 09 a Starostové (6,04%) 
a KDU-ČSL (6,42%). 

 ● Svou silou pohrozily obě bohu-
mínské řeky, když se po vytrvalých 
deštích dramaticky zvedly hladiny 
Odry i Olše a dostaly se na 1. stu-
peň povodňové aktivity. Ve Věřňo-
vicích se Olše vydrala do druhého 
stupně. Napjatá situace naštěstí 
netrvala dlouho a vodní živel nena-
páchal žádné větší škody.

 ● Jeden a půl kilometru dlouhý 
úsek nové stezky pro cyklisty a in-
line bruslaře vznikl na protipovod-
ňové hrázi kolem Vrbického jezera. 
Její výstavba přišla město na 3,7 
milionu. 

 ● Druhý ročník běžeckých závodů 
pro nejmenší atlety do jedenácti let 
Čokoládová tretra se konal na atle-
tickém oválu základní školy ČSA. 
Na trati se utkalo dvě stě dvacet 
malých závodníků. Patronkou bohu-
mínského klání byla trojskokanka 
Šárka Kašpárková. 

 ● Sdružení Přátel bohumínské his-
torie uspořádalo Ples na náměstí ve 
Starém Bohumíně. Vyvedla se 
i hlavní událost, kácení máje, ačkoliv 
k ní nemuselo vůbec dojít. Pober-
tové ji chtěli odcizit, což zaregistro-
valy kamer y městské policie 
a strážníci májku zachránili.

ČERVEN

 ● V letním kině si odbyl předpremi-
éru nový film Zakázané uvolnění, 
který se částečně natáčel v místním 

klubu Bublina. Kromě režiséra Jana 
Hřebejka ho osobně přijeli představit 
producent Daniel Strejc a herečka 
Hana Vágnerová. V narvaném kině 
se tísnilo téměř šest set diváků. 

 ● Odemykáním meandrů odstar-
tovala vodácká sezona na Odře. 
Provoz zahájila i půjčovna lodí, 
kterou opět zajišťovali dobrovolní 
hasiči ze Starého Bohumína. No-
vinkou je zavedení rezervačního 
systému na webu města, kde si mo-
hou zájemci objednat loďky na ví-
kendové plavby.

 ● Započala rekonstrukce věžových 
domů 1157 a 1158 v Nerudově uli-
ci, jejichž kompletní obnova přišla 
na sedmadvacet milionů. Součástí 
prací byla demontáž starých lodžií, 
které byly nahrazeny zcela novými. 

 ● Pobavit se mohli nejen Bohu-
mínští na každoročních Městských 
slavnostech. Na pódiu vystoupili 
Hana Zagorová, Kamil Střihavka, 
Oceán, Yo Yo Band i místní Grog. 

ČERVENEC

 ● Památkově chráněná budova 
radnice prošla očistnou kúrou. Ob-
nova se týkala její čelní strany 
z pohledu od náměstí, kde byla vy-
měněna okna za věrné repliky 
a specializovaná fi rma zbavila fasá-
du letitých nánosů špíny.
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 ● Konala se další dražba předmětů 
z městských ztrát a nálezů. V na-
bídce bylo šedesát položek a výtě-
žek z jejich prodeje činil deset a půl 
tisíce. Dražba byla na dlouhou 
dobu poslední. Kvůli změnám 
v občanském zákoníku se další 
může konat až za tři roky.

 ● Proběhlo slavnostní otevření 
nové městské sportovní haly za 
parkem. Pod zastřešenou ocelovou 
konstrukcí se nacházejí čtyři hřiště, 
například s polyuretanovým povr-
chem nebo s nejmodernějším 
typem umělého trávníku. V hale, 
která přišla na 50 milionů, je tribu-
na pro dvě stě diváků.

 ● Rekonstruovaný Národní dům ve 
Starém Bohumíně už má novou 
fasádu. Je šedá, stejně jako měla 
budova v době svého vzniku 

 ● Hobbypark získal novou do-
minantu. Vyrostla tu lanová atrakce 
Mauglího stezka. Tvoří ji šest dvou-
patrových, osm metrů vysokých 
věží z akátového dřeva. Propojení 
mezi nimi zajišťuje systémlan a sítí. 
Atrakce je volně přístupná a oka-
mžitě se mezi dětmi stala hitem.

SRPEN

 ● Na Odře ve Starém Bohumíně se 
uskutečnil třetí ročník divácky 
atraktivního závodu dračích lodí. 
Zúčastnilo se jej čtrnáct dvace-
tičlenných posádek, které vytvořili 
mimo jiné lékaři, železničáři, úřed-
níci nebo recesisté. Vyhrálo druž-
stvo Loděnice Karviná, druzí skon-
čili Vodáci Odry a Olše, třetí polský 
Meander.

 ● Dalších pět set domácností se 
dočkalo napojení na centrální zá-
sobování teplem. ČEZ Teplárenská 
budoval napojení na dětmarovický 
horkovod za 26 milionů, město Bo-
humín investovalo 66 milionů do 
vnitřních rozvodů v domech.

 ● Bohumínská rocková kapela 
Grog slaví 20 let existence. Vyvr-
cholením oslav byl narozeninový 
koncert v rámci Pivních slavností. 
Na jevišti v parku se během kon-
certu představili současní i bývalí 
členové kapely. 

 ● V Záblatí se uskutečnila tradiční 
hudební Srpnová noc, která se 

... a od září máme novou sportovní halu.

 ● Proběhl další ročník festivalu 
Léto-kruhy, tentokrát v sokolském 
areálu v Záblatí. V rámci akce pro-
běhl i tradiční řezbářské plenér. 
Díky němu vznikly tři originální 
dřevěné lavičky pro nově vytvořené 
záblatské náměstíčko. Místní spol-
ky pro něj zároveň vyrobily deset 
mozaikových dlaždic.

 ● Začala současně probíhající 
rekonstrukce tří věžových domů ve 
vnitrobloku u ulice Čs. armády. 
Zateplení a renovace všech tří domů 
přišla na 20,3 milionu. Město 
akci fi nancovalo prostřednictvím 
nízkoúročeného úvěru z programu 
Jessica.

 ● Stavbaři se pustili do opravy 
asfaltového hřiště pro míčové hry 
ve dvoře u Štefánikovy ulice. Asfalt 
tady nahradil umělý povrch, pruž-
ný červený akrylát. Kolem areálu 
přibylo také nové oplocení.

koná už bezmála dvacet let. Sou-
částí byl i 4. ročník hasičské soutěže 
Noční útok o putovní pohár FK 
Slovan Záblatí. Jinak vydařenou 
akci letos předčasně ukončila silná 
průtrž mračen.

ZÁŘÍ

 ● Začal nový školní rok, do osmi 
základních škol bude docházet té-
měř osmnáct set dětí, z toho 240 
prvňáčků. Ti dostali tričko s nápi-
sem »bohumínský školáček« a ori-
ginální puzzle. Velké školy v centru 
– Masarykova a ČSA – otevřely tři 
první třídy, další školy po jedné.

 ● U stanice profesionálních hasičů 
v Jateční ulici padly k zemi nevyho-
vující plechové garáže. Na jejich 
místě začaly vyrůstat garáže nové, 
jejichž základem je železobetonový 
monolit. Novostavba poskytne 
zázemí pro tři velké výjezdové vozy 
a dvě osobní hasičská auta.

v roce 1907. Podařilo se vypátrat 
i barvu tehdejších oken. Jejich repliky 
jsou hráškově zelené, což je origi-
nální odstín, který není na žádné 
jiné stavbě v Bohumíně k vidění.

ŘÍJEN

 ● Vodáci absolvovali poslední sjezd 
meandrů Odry, ukončili provoz 
městské půjčovny lodí a symbolic-
ky řeku uzamkli. Služeb půjčovny 
lodí využilo za šest let provozu přes 
osm tisíc vodáků.

 ● Proběhly komunální volby. Ty 
v Bohumíně znovu vyhrála ČSSD 
(55,41 %), druhé místo obsadilo 
hnutí ANO 2011 (15,33 %), třetí 
KSČM (10,42 %) a čtvrté místo pa-
tří koalici KDU-ČSL a TOP 09 
(7,27 %). Pátí skončili Nezávislí 
(6,32 %) a šestá je ODS (5,22 %). 
Do zastupitelstva se probojovali 
kandidáti všech šesti stran a hnutí, 
které v Bohumíně o hlasy voličů 
usilovaly.

 ● Bohumín opět triumfoval v celo-
republikové soutěži Plave celé měs-
to. Získal 11 384 bodů a obhájil tak 
loňské dvojité vítězství – v plavec-
kých výkonech i v počtu plavců. 
Těch zavítalo do aquacentra 1142 
(655 mužů a 487 žen).

 ● U sídliště Tovární v dolní části 
Záblatí přibylo dvaačtyřicet parko-
vacích stání. Na původně travnaté 
nevyužité ploše vyrostlo nové par-
koviště ze zámkové dlažby

 ● Obnovy se dočkala pochůzná 
část Antošovické lávky v Pudlově. 
Dosavadní dřevěná prkna vyhnívala 
a kroutila se. Nahradily je tvarově 
stálé a protiskluzové rošty z lisova-
ného plastu. 

LISTOPAD

 ● Křeslo starosty Bohumína znovu 
obhájil Petr Vícha. V čele města 
stojí už dvacet let a do funkce sta-

rosty byl zvolen pošesté. Stejné 
obsazení mají i posty místostarostů 
– Lumír Macura a Igor Bruzl. 
Sedmičlennou radu města kromě 
jmenovaných dále tvoří Vojtěch 
Balcárek, Aleš Drobek, Věra Palko-
vá a Yvona Placzková.

 ● Schola u farního kostela v No-
vém Bohumíně existuje už čtyřicet 
let. Bez jediné přestávky, což je 
v regionu unikát. Dnes má soubor 
zhruba dvacet členů, z nichž někte-
ří působí ve schole od založení. 
U příležitosti kulatého výročí uspo-
řádal soubor velký koncert.

 ● Vzhled bývalého stadionu na Faji 
se mění k nepoznání. Vyrůstá tady 
skatepark a terénní nerovnosti pro 
jezdce na kolech. Součástí proměny 
je i výsadba izolační zeleně. V listo-
padu tady zahradníci zasadili té-
měř dvě stě nových stromů a na 
šest stovek keřů

 ● Saunový svět aquacentra má 
nové lákadlo. Poblíž sudové sauny 
vyrostl pod širým nebem whirl-
pool. Může v něm najednou relaxo-
vat až osm lidí. Další novinkou je 
i venkovní ochlazovací bazén pro 
saunaře s pitnou vodou.

PROSINEC

 ● Krajští silničáři od května budu-
jí úrovňový železniční přejezd 
v Drátovenské ulici v Pudlově. Pů-
vodní podjezd pod tratí, takzvanou 
myší díru, zasypali. Po navršeném 
valu mohly v prosinci začít jezdit 
první vozy – zatím jen linkové au-
tobusy, hasiči, záchranka a policie.

 ● Dvaatřicetiletá Dagmar Bratova-
nova z Bohumína obsadila druhé 
místo v soutěží Miss Karvinsko 
2014. Zdravotní sestra chirurgické 
JIP bohumínské nemocnice, toho 
času na mateřské dovolené, uspěla 
v konkurenci deseti fi nalistek.

 ● Zastupitelé upravili znění městské 
vyhlášky, která chce vymýtit hazard. 
Vyhláška dosud stanovila zákaz pro-
vozování hracích automatů v kon-
krétní ulicích, po úpravě se zákaz 
vztahuje na celé území Bohumína.

 ● Do Česka se po více než sedmde-
sáti letech vrátily dva historicky 
cenné zvony ze starobohumínské-
ho kostela, které za války zrekvíro-
vali nacisté. Spolková republika je 
nyní vrátila jako akt dobré vůle 
a zaplatila i transport. Zvony se teď 
restaurují, později budou umístěny 
v opraveném Národním domě.

(fi , tch) 
Foto: Pavel Čempěl
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Seriál vyprávění bohumínských speleologů o zážitcích z letošní výpravy píše Josef Wagner

(Dokončení z minulých čísel)

Je neděle a vyrážíme do Sevastopolu. V pří-
stavu Severnaja necháváme auto a trajektem 
za pár korun se přepravujeme do centra města. 
Procházíme se po nábřeží a pozorujeme život 
okolo. U jednoho ze stánků si Pavel kupuje 
námořnická trička, v přístavu pozorujeme 
kotvící černomořskou fl otilu lodí i ponorek. 

Na večer se vracíme zpět do Simferopolu 
k Sašovi. Jeho syn se právě vrátil z Kavkazu 
z Abcházie. Navštívil oblasti, kde jsme společně 
uskutečnili několik expedicí, jejichž výsled-

kem byl objev i jedné z nejhlubších jeskyní 
světa – propasti „K-2“. 

Poslední den na Krymu. A naše registrace 
na OVIRu ještě stále není hotova. Pavlova 
ano, ale Pepův formulář měl vadný tisk a tak 
Saša tam musí znova. My se jdeme projít do 
města a zaskočíme i do restaurace na pivo. 
Večer nás čeká loučení s Krymem i kamarády. 
Shodou okolností má Sašův syn narozeniny, 
a tak se v klubovně Onyxturu schází mnoho 
našich přátel. Plánujeme se Sašou také další 
krymskou výpravu na jaro příštího roku. 
Uvidíme, jestli se nám ji podaří realizovat 
a budeme moci bezpečně přijet automobily, 
protože transportovat hromadu speleologické 
výstroje, fotografi cké a fi lmové vybavení le-
tecky, je hodně složité. Příští den ráno jsme 
opět na Simferopolském letišti. Poslední roz-
loučení s přáteli a sedáme do letadla Aerofl o-
tu. A je třeba říci, že vše i přeložení našich 
zavazadel v Moskvě proběhlo skvěle. A do-
konce na letišti ruští celníci potvrzení o naší 
registraci na policii v Simferopolu po nás ne-
chtěli. Máme je s Pavlem jako suvenýry doma.

(Konec)

Krym 2014 (4)

Bárky vozí zvědavé turisty 
na prohlídku ruské námořní 
fl otily v Sevastopolu. 

Foto: Orcus Bohumín

Potápka rudokrká hnízdí v Česku ojediněle 
a nepravidelně v počtu do pěti párů. 
Nejčastěji ji u nás můžeme pozorovat 
během tahu a zřídka u nás jednotliví ptáci 
na nezamrzlých vodách zimují.

Na Ostravsku hnízdí potápky rudokrké jen vý-
jimečně, ale můžeme ji zde sledovat občas na tahu. 
V roce 2014 se zdržovaly tři exempláře od 17. lis-
topadu do počátku prosince na Vrbickém jezeře. 
V prostém šatu se tento druh podobá potápce ro-
háči, ale liší se tmavými tvářemi a přední částí 
krku, žlutavou čelistí zobáku a dalšími detaily ve 
zbarvení. Potápka rudokrká se živí vodním hmy-
zem, korýši, měkkýši a rybkami do délky 15 cen-

Příroda Bohumínska – ptáci (152)

timetrů. Ve Vrbici zjistil Dušan Boucný mezi její-
mi úlovky mimo jiné také ježdíka obecného.

Jiří ŠUHAJ

Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 
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Naděje psích útuláčků
Představujeme (dočasné) obyvatele bohumínského psího 
útulku v Šunychlu.

 ŠMUDLA (ev. číslo 1113)

Sedmiletý kříženec je v útulku 
rok a půl. Nikdo nezná jeho mi-
nulost, avšak tato životní cesta 
ho nijak zle nepoznamenala. 
Šmudla je stále neskutečně veselý 
a čiperný. Má nekonfl iktní pova-
hu, smysl pro zábavu a je hodný. 

Se psy a fenami nemá problém. 
Důležitá je častější péče o jeho 
srst. Výborně se bude hodit na 
zahrádku k milým lidem (rodi-
ně), klidně i k dalším zvířecím 
mazlíčkům. Ještě vypilovat chůzi 
na vodítku a lepšího psího parťá-
ka si nemůžete přát.

ŽUPAN (ev. číslo 1148) 



I když Župan oslavil 10. naro-
zeniny, na první pohled vypadá 
jako vitální psí fešák. V útulku 
čeká už rok na svou opravdovou 
rodinu. Na oplátku slibuje svou 
věrnou duši, mazlíčka na pro-
cházky, parťáka do pohody i ne-
pohody. Ostatních pejsků si ne-
všímá a nepotřebuje speciální 
péči. Je vhodný k začátečníkům 
do rodiny i pro jednotlivce. Chy-

bí mu už jen láska a pochopení. 
Neházejte všechny psí seniory do 
jednoho pytle. Župan život miluje 
a dokáže si ho náramně užít ještě 
několik let. 

Při dotazu na konkrétního psa 
uvádějte jeho evidenční číslo.

Text a foto: Veronika ŠUTOVÁ
Další informace:  731 124 627; 

www.facebook.com/
PsiUtulekBohumin; 

www.mesto-bohumin.cz > 
O městě > Útulek pro psy

Dny otevřených dveří
 ●  Gymnázium Františka 
Živného: Sobota 17. ledna 
od 9 do 12 hodin.

Zpřístupněny budou veškeré 
prostory školy, nově vybudova-
né odborné učebny, laboratoře, 
posilovny, multimediální před-
náškový sál, tělocvična a zázemí, 
relaxační zóny pro žáky a další. 
Zájemcům o studium zodpoví 
učitelé případné dotazy, zejmé-
na ohledně přípravných kurzů 
k přijímacím zkouškám z mate-
matiky a českého jazyka, které 
škola v letošním školním roce 
pořádá pro žáky pátých a devá-
tých tříd. www.gym-bohumin.cz

 ●  Střední škola Bohumín: 
středa 21. ledna od 8.30 
do 16 hodin.

V rámci dne otevřených dveří 
nabízí kontrolu stavu oleje, aku-
mulátoru, tlaku v pneumatikách, 
diagnostiku motoru vašeho vo-
zidla zdarma, případně zajistí 
potřebné opravy dle domluvy. 
Pro všechny žáky 9. tříd základ-
ních škol tombola o ceny. Stu-
dijní obory: Provoz a ekonomika 
dopravy, sociální činnost. Učeb-
ní obory: Mechanik opravář mo- 
torových vozidel, strojní mecha-
nik, obráběč kovů, elektrikář, 
kuchař-číšník, kadeřník, provozní 
služby.  www.sosboh.cz

 ●  Gymnázium a Obchodní 
akademie v Orlové: sobota 
17. ledna od 8 do 12 hodin.

Prohlídka jazykových labora-
toří, přírodovědných odborných 
učeben, sportovních komplexů 
(sportovní hala s horolezeckou 
stěnou, další dvě tělocvičny, 
posilovny, spinning), počítačo-
vých učeben zaměřených na 
robotiku.  www.goa-orlova.cz

POZVÁNKA
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V mrazu obuli 
tretry
Předposlední den roku v Bohumíně 
už neodmyslitelně patří malým 
i velkým atletům. Letošní 16. ročník 
Silvestrovského běhu provázelo 
pravé zimní mrazivé počasí, takže 
organizátory příjemně překvapila 
účast 129 běžců. 

Protože rtuť v teploměru klesla k večeru až 
k osmi stupňům pod nulu, byl pro zahřátí při-
praven horký čaj, pro dospělé i s něčím ostřej-
ším. Ceny byly nejen památeční, ale potěšily 
i chuťové pohárky. Jednou z tradičních cen je 
totiž tyčka salámu. A na závěr byl jako obvykle 
pro všechny připraven miniohňostroj.

Do Hobbyparku, kde bylo »ředitelství« zá-
vodu, se sjeli běžci nejen z okolí Bohumína 
ale i ze vzdálených destinací. Na start se po-
stavili závodníci z Prahy, Krnova, Jičína a ten 
nejvzdálenější dorazil až z Korfu. Početná, 
sedmnáctičlenná, výprava přijela i z Polska. 
Věková »nej« ale patřila čistě domácím. 

Nejmladší účastnicí byla několikaměsíční 
Viktorie Plevová, nejstarším Miloslav Šuster 
(78) ze Záblatí.

V jednotlivých kategoriích zvítězili tito Bo-
humíňáci: Eliška Giecková, Jiří Holomek, 
Adéla Heinrichová, Zuzana Pohlová, Martina 
Bednářová a Long Casey, Daniel Adamík, 
Vojtěch Tomáš, Lenka Věčorková, Lenka 
Jarošková, Ondřej Kyjonka, Denis Bartal, 

Lucie Wolná, Michal Perutka, Karla Stošková, 
David Hartig a Jiří Gorný. 

Poděkování patří nejen účastníkům a jejich 
doprovodu, také sponzorům, ale především 
obětavým organizátorům včetně zdravotní 
a požární služby, hasičům z Kopytova. Po-
drobné výsledky a  fotogalerie jsou k dispozi-
ci na www.ak-bohumin.cz.

Zdeněk VESELÝ, Atletický klub Bohumín

Se sněhem se letos závodníci potýkat nemuseli, zato mráz zalézal za nehty.  Foto: AK Bohumín

Prosinec ve znamení sportu
Střední škola Bohumín už tradičně láká své žáky nejen na vzdělávací akce, 

ale také na sportovní klání. Učitelé tělesné výchovy plně využívají bohumín-

ská sportoviště k tomu, aby přitáhli ke sportu velký počet našich žáků. Přes-

tože jsou mezi nimi amatérští sportovci, kouzlu našich tělocvikářů propadly 

v prosinci více než čtyři stovky nadšenců. 

Žáci si oblíbili nejen moderní sportovní halu, kde se odehrál turnaj v kopané, 

ale obrovské oblibě se těší především zimní stadion a aquacentrum. A jaké 

turnaje lákaly nejvíce naše sportovní nadšence? Mikuláš na ledě, fl orbalový 

turnaj o pohár ředitelky školy i mezitřídní turnaj v kopané.

Poděkování patří především učitelům tělesné výchovy Evě Funkové, Petru 

Sobotovi a Jaroslavu Thérovi za neutuchající nadšení a neustálé nápady, které 

naši žáci vždy ocení. Pavlína BLAŽKOVÁ

Turnaj v kopané pod střechou 
nové sportovní haly. 

Foto: SŠ Bohumín

Šli příkladem a vysloužili si ocenění
Dětský diagnostický ústav Bohumín uspěl v celostátní soutěži Brána k druhým. Žáci školy 
obdrželi 24. listopadu v Praze během slavnostního ceremoniálu mimořádnou cenu poroty.

Soutěže, jejímž smyslem je hledat, ukazovat a oce-
ňovat pozitivní příklady a skutky ve společnosti, na 
kterých se podílejí děti a mládež, se zúčastnilo jed-
nadvacet týmů. Organizuje ji Národní institut pro 
další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) . 
Soutěžní projekt bohumínského DDÚ nevznikl 
plánovaně. Pomohla náhoda, ale také všímavost 
a aktivita dětí. V rámci hodiny výchovy ke zdraví 
jsme s třídou procházeli nově otevřenou turistickou 
stezku meandry řeky Odry ve směru na »Schultzův 
statek«. Žáci si všimli nebezpečných ostnatých drátů, 
které ohrožovaly turisty. Dráty jsme začali motat do 
klubek, která jsme uložili mimo stezku. Příští týden 
jsme se vybavili kleštěmi a rukavicemi, dráty jsme 

odštípávali a nakládali na vozík. Takto jsme praco-
vali celý měsíc a nakonec jsme železo odvezli do 
sběrny. O své činnosti jsme informovali bohumín-
skou radnici, ostatní žáky školy a všechny zaměst-
nance na našem setkání – komunitě. Následně jsme 
se s projektem přihlásili do soutěže Brána k druhým. 
A uspěli jsme. Slavnostní vyhlášení moderoval herec 
Petr Vacek, cenu předával kardinál Miloslav Vlk 
a Taťána Fischerová. Žáci prožili v Praze výjimečný 
den. Kromě ceremoniálu absolvovali exkurzi do Čes-
kého rozhlasu a Národního technického muzea.

Z úspěchu dětí mají všichni zaměstnanci DDÚ 
obrovskou radost a přejí jim, aby pocit úspěchu 
z dobře vykonané práce zažili ještě mnohokrát.

Jana VALENTOVÁ, třídní učitelka

 ● SPINÁLNÍ JÓGA - JÓGA PRO ZDRAVÁ 
ZÁDA. Každé pondělí a úterý od 19 do 
20 hodin ve Sportcentru Bohumín. Vhod-
né i pro začátečníky.  731 905 040. 

 ● BALÓNY každý čtvrtek v 17.45 ho-
din, AEROBIK každé pondělí a středu 
v 18 hodin, BŘIŠNÍ PEKÁČ každý čtvr-
tek v 17.30 hodin. Sportcentrum Bohu-
mín, www.sportcentrum-bohumin.cz, 
rezervace  724 556 557. 

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, 
tělocvična ZŠ Beneše u PZKO. Na objed-
návku  604 999 147. slunerc.webnode.cz

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin, tě-
locvična ZŠ ČSA.  731 134 525, www.
pilatesruzena,cz.

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé 
v pondělí v 18 hodin a ve středu v 18.30 
hodin, pro děti v pondělí v 17 hodin a 
ve středu v 17.30 hodin. Tělocvična ZŠ 
Skřečoň,  606 903 505.

KDE A KDY CVIČIT
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Devět mistrů republiky v karambolovém kulečníku se 20. a 21. prosince utkalo 
na prestižním klání Turnaj mistrů města Bohumína. Pohár pro vítěze nakonec 
zůstal v Bohumíně, vybojoval jej domácí hráč Milan Ráček.

Ve dvanáctém ročníku soutěže, která se ko-
nala v herně BC Bohumín, bojovaly největší 
hvězdy českého karambolu. Milan Ráček, 
účastník všech dosavadních ročníků, jej 
vyhrál poprvé.V průběhu celého turnaje 
předváděl skvělé výkony. „Jsem rád, že jsem 
dokázal tento prestižní turnaj vyhrát. Je to pro 
mě veliká čest. Letos jsem vybojoval více trofejí, 
ale tuhle považuji za nejcennější“ prozradil 
šampion Ráček. Ten prohrál jediné utkání ve 
skupině s Janem Musilem, ale přesto se mu 
povedlo postoupit z prvního místa. Ve čtvrt-
fi nále si hravě poradil s Adamem Kozákem, 
kterého porazil v poměru 6:0. V semifi nále 
zdolal Martina Vedrala 4:2 a v bohumínském 
finále zvítězil nad taktéž domácím hráčem 
Ivem Gazdošem.

Finále bylo i přes výsledek 5:1 poměrně vy-
rovnané. V první disciplíně kádr 52/2 hráči 
remizovali 100:100. V jednobandu Ráček ne-
zaváhal a vyhrál 50:38. Gazdoš měl naději na 
vyrovnání skóre v trojbandu. Pokud by vyhrál, 
rozhodl by rozstřel. Trojband je Gazdošovou 
disciplínou a k překvapení všech diváků pro-
hrál o jeden karambol 20:19 a Ráček tak po-
prvé zvedl nad hlavu pohár turnaje mistrů.

Na děleném třetím místě se umístili Martin 
Vedral a Miroslav Bača. Pátý skončil Mirek 
Andrejovský, šestý Adam Kozák. Tito hráči 
postupovali do čtvrtfinále. Na posledních 
třech příčkách skončili poraženi ve skupi-
nách, Jan Musil, Otakar Truksa a Jan Frieda.

Jan CIBULKA

Pohár turnaje mistrů zůstal domaal doma

Neskrývaná radost vítěze Milana Ráčka. 
Foto: BC Bohumín

Stříbrné medaile hokejových nadějí 

FINALISTÉ TURNAJE. Za HC Bohumín zleva, dole Tomáš Klepek, Jakub Svěntík, Tobiáš Gavroň, Petr Sobol a Maximilián Man, uprostřed Dominik Rafaj, 
Vojtěch Graněčný, Matyáš Man a Klára Sobolová, za nimi trenéři Michal Gavroň a Lukáš Man.  Foto: HC Bohumín

Velmi úspěšně reprezentovali v závěru loňského roku město Bohumín i celý 
region mladí hokejisté HC Bohumín. Družstvo 3. třídy HC Bohumín (děti 

narozené v roce 2006 a mladší) se 19. až 21. prosince účastnilo 9. ročníku 
mezinárodního turnaje »Christmas Bunnies Cup« ve Světlé nad Sázavou. 

Turnaj za účasti dvanácti družstev z České 
republiky a Slovenska byl v základní části roz-
losován do dvou skupin. Bohumínští hokejisté, 
kteří se utkali s Prostějovem, Kometou Brno 
»B«, Jindřichovým Hradcem, Detvou a brati-
slavským Ružinovem, svou skupinu bez ztrá-
ty bodu vyhráli. V semifi nále turnaje se naše 
družstvo utkalo s druhým týmem skupiny A, 
Kometou Brno »A«. Po nadšeném a velmi 
zodpovědném výkonu celého družstva se bo-
humínským podařilo mladé hokejisty loňské-
ho extraligového fi nalisty porazit v poměru 
10:2. Tato výhra zajistila týmu účast v neděl-
ním fi nále proti Spartě Praha. 

Po urputném boji, kdy HC Bohumín v prů-
běhu fi nálového zápasu dvakrát vedl 1:0 i 3:2, 
a stav po dvou třetinách byl 3:3, nakonec slavil 
úspěch soupeř. Po výhře 6:3 pohár pro vítěze 
získala pražská Sparta. Hráči HC Bohumín za-
slouženě získali stříbrné medaile, třetí skončila 
brněnská Kometa a čtvrtí Jestřábi z Prostějova.

Vydařenou účastí na silně obsazeném tur-
naji družstvo navázalo na své velmi dobré 
výkony. Ty dlouhodobě předvádí nejen v rám-
ci krajské ligy hokejových přípravek, ale také 
na turnajích, kterých se pravidelně účastní 
v okolí Bohumína i mimo region.  

Roman KLEPEK, HC Bohumín

Sokolský ples
TJ Sokol Bohumín pořádá 24. ledna od 19 ho-

din v sále Bochemie ples »Hvězdy mezi námi«. 

Živá hudba, exkluzivní taneční vystoupení MG 

dance (mistři světa v salse), soutěže o ceny. 

Vstupné s večeří 250 korun v předprodeji v pro-

dejně Hudygold (bývalý Modex Sport). 

Žákovský fotbalový turnaj
V sobotu 31. ledna se koná halový turnaj star-

ších žáků (ročník 2000 a mladší) a v neděli 

1. února mladších žáků (ročník 2002 a mladší) 

v kopané. Turnaj se koná ve sportovní hale za 

parkem. Sraz účastníků je v 8.30 hodin, první 

utkání začne v 9 hodin, s vyhlášením výsledků 

se počítá do 13 hodin (časy platí pro oba dny). 

Zápasy se budou hrát na dvou hřištích – na 

umělé trávě a polyuretanovém povrchu. 
(red)

 ● STEP AEROBIK. 21.1. v 18 hodin. Sportcentrum Bohumín. E-mail: 
os.iveta@centrum.cz,  608 333 771.

 ● KUNG-FU PRO DĔTI 19.1. a 26.1. v 16 hodin Děti do 9 let. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ TAI-ČI. Každý čtvrtek 
v 18.30 hodin. Centrum Probuzení.  608 974 110. www.centrumprobuzeni.cz.

CO – KDY – KDE

POZVÁNKY



  S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A   ·   I N Z E R C EČÍSLO 1 / 2015 13

INZERCE

KRÁTCE

BLAHOPŘÁNÍ

Paní Květoslava KOLÁČKOVÁ 

se 15. ledna dožívá 

krásného životního jubilea 80 let.


Pevné zdraví, každý den malou radost 

a stálou pohodu jí přeje dcera Květka, 

syn Josef, vnuci Michal, Daniel, Richard, 

Marek a čtyři pravnoučata.

Noví občánci našeho města
Anna Štablová  Kristýna Hernasová  Dominik Toše-

novský  Elen Szeligová  Valérie Damková  Jakub 
Laštovka  Ondřej Dolák  Kristýna Papugová  Karolína Rašková
 Pavel Krišťák  Leontýna Schwarzová

Naposledy jsme se rozloučili
Bosáková Anna * 1927 z Nové-

ho Bohumína  Duda Augustin * 
1953 z Nového Bohumína  Du-
dová Stanislava * 1920 ze Starého 
Bohumína  Dymanusová Vlasta 
* 1933 z Nového Bohumína  
Dziadziová Štěpánka * 1924 
z Nového Bohumína  Dziuba 
Josef * 1924 z Nového Bohumína 
 Dziwisz Emanuel * 1943 z No-
vého Bohumína   Farbárová 
Margita * 1928 z Nového Bohu-
mína  Gazdová Adela * 1923 ze 
Skřečoně  Hanzlík Jiří * 1949 
z Nového Bohumína  Hořínek 
Břetislav * 1936 z Nového Bohu-
mína  Chlebcová Mária * 1939 
z Nového Bohumína  Chorá 
Vlasta * 1925 ze Starého Bohu-
mína  Jendrzejovská Marie * 
1930 z Nového Bohumína  
Kaštovská Jiřina * 1933 ze Skře-
čoně  Kocianová Marie * 1927 
z Nového Bohumína  Kocur Jan 

* 1946 ze Starého Bo-
humína  Kolderová 
Vlasta * 1935 ze Záblatí  Kos-
malová Anastazja * 1924 z Nové-
ho Bohumína  Kovalský Ladi-
slav * 1942 z Nového Bohumína 
 Królová Kristina * 1922 ze Sta-
rého Bohumína  Madecki Josef 
* 1949 z Nového Bohumína  
Margala Jozef * 1947 z Nového 
Bohumína  Marvanová Daniela 
* 1956 z Nového Bohumína  
Miklušáková Jiřina * 1954 ze 
Skřečoně  Pluta Lubomír * 1953 
z Nového Bohumína  Popková 
Štěpánka * 1929 ze Skřečoně  
Smolák Václav * 1994 ze Skřečo-
ně  Šindlerová Anděla * 1924 ze 
Záblatí  Toman Bruno * 1943 ze 
Skřečoně  Vejmelková Marcela 
* 1952 z Nového Bohumína  
Wirthová Helena * 1948 ze Skře-
čoně  Wodecká Marie * 1949 
z Nového Bohumína.   (mat)

REALITY

 ● Koupím byt v Bohumíně  
736 228 883.

 ● Prodám družstevní jednopo-
kojový byt, Čáslavská ul.  604 
226 130.

 ● Prodám byt 3+1 v os. vlastnic-
tví v centru Bohumína. 602 
505 717.

 ● Pronajmu garáž u Rybeny. 
 608 300 548.

RŮZNÉ

 ● Koupím lucerničky – světluš-
ky, i poškozené, a různé staré 
vánoční ozdoby.  604 107 708.

SLUŽBY

 ● Hloubkové čištění koberců, 
sedacích souprav, rohových lavic, 

židlí, interiéru aut, technikou Kär-

 cher. www.cistyautointerier.cz 

 724 088 643. 

 ● NEPEČTE-NAPEČU VÁM! 
Cukroví, dorty, po celý rok. Super 
kvalita i cena.  737 856 868.

Petr Nevyjel
zpracování mezd

účetnictví
daňová evidence

elektronická podání

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P.O.Box 61

735 81 Bohumín

Telefon:  596 014 417

Mobil:  603 478 991

E-mail:  penekonom@seznam.cz

Web:  petr.nevyjel.sweb.cz

Ceník inzerce v Oku najdete na 

www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.

Květinářství
Katka Helisová
Štefánikova 136, Bohumín

OTEVÍRACÍ DOBA: 
PO až PÁ 8.00 – 17.00; SO 8.00 - 12.00

Tel.: 605 485 172

Květinka

S úsměvem vás obs loužíme, 
květiny i doručíme.

Široký výběr řezaných i hrnkových květin. 
Substráty, hnojiva, květináče, bonboniéry, 
dárkové předměty. Nově prodej řezaných 
květin v trafi ce ve Skřečoni.

www.pilatesruzena.cz
 731 134 525

ZŠ Čs. armády
PILATES

K  
 

 19.00 
.

Po dobu distribuce aktuálního čísla OKA 
jsou řádkové inzeráty současně zveřejněny 
na webu města www.mesto-bohumin.cz 

v sekci inzerce.

MERENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií

ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 

Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

kostní 

V neu

Osteoporoza je

zákeřná nemoc

ometrií

umín, 

Nepodceňujte P R E V E N C I !

MUDr.  B oris  M ilberger,  tel./fax: 596 013 544 
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurologicka-ambulance -bohumin.cz

Bohumínští plavci jsou mistry republiky!
Anežka Malcharová a Jakub Gryc vybojovali na prosincovém šampionátu dvanáctiletých 
plavců tituly mistrů republiky. Anežka ovládla obě prsařské tratě na 100 a 200 metrů. 
Jakub nenašel přemožitele na kraulové čtyřstovce. Vedle titulu si historicky nejúspěšnější 
bohumínský plavec veze z Trutnova ještě jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.

Anežka Malcharová a Jakub Gryc se v polovině 
prosince představili na Zimním mistrovství České 
republiky mladšího žactva v plavání. Oba si vedli 
nad očekávání skvěle, když si v Trutnově vyplavali 
tituly mistrů republiky. 

Anežka dokázala nejprve ovládnout v těsném 
souboji prsovou stovku v čase 1:17,95, aby následně 
dominovala v čase 2:49,17 i na dvojnásobné trati. 
Jakub absolvoval na šampionátu šest závodů, při-
čemž tím, který mu kýžený titul vynesl, se nakonec 
ukázal být závod na 400 metrů volným způsobem 
(4:46,48). Vedle mistrovského titulu, v pořadí už 
třetího ve své kariéře, získal Jakub další tři medaile. 
V úvodní disciplíně 200 metrů volný způsob bral za čas 

2:14,85 stříbrnou medaili. Pak přidal ještě dva bronzy 
za polohovou (1:11,52) a znakovou stovku (1:08,45).

Zisk šesti medailí, které navázaly na čtyři medai-
le z letního mistrovství ČR, je fantastickou odmě-
nou za celoroční práci nejen pro oba jmenované, ale 
rovněž pro všechny bohumínské závodní plavce. Ti 
se bez výjimky podílí na skvělé atmosféře v klubu, 
v níž se dají nezbytné desítky hodin dřiny měsíčně, 
přetavené do více než sedmi stovek odplavaných 
kilometrů ročně, zvládnout přece jen snadněji. 
V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout práci celého 
trenérského kolektivu.  

Adrian KUDER, 
trenér a prezident Plaveckého klubu Bohumín

Třikrát poděkování
 ● Velmi děkuji neznámé paní, 

která na Štědrý den pomohla naší 
mamince, kterou srazil bezohled-
ný řidič svou divokou jízdou. Stalo 
se v ranních hodinách u MŠ FIT. 
Paní neváhala a přispěchala ma-
mince na pomoc, když ji viděla 
ležet na silnici. Tímto jí za nezišt-
nou pomoc ze srdce děkuji.

Za rodinu dcera Nikol Světlíková

 ● Děkujeme všem známým a pří-
buzným za květinové dary a účast 
na pohřbu mého manžela Jana 
Kocura.

Manželka Věra s rodinou

 ● Děkujeme tímto Davidu Krošče-
novi, který se během vánočních 
prázdnin přišel s celou rodinou 
podívat do našeho zařízení a při-
nesl dárky pro děti. Jsme velice 
rádi, že v Bohumíně žijí takto ne-
sobečtí lidé, kteří jsou ochotni svůj 
čas i prostředky věnovat druhým.

Personál DDÚ Bohumín 
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VZPOMÍNKY

Díky za to, čím jsi pro nás byla, 
za každý den, který jsi pro nás žila. 

15. prosince jsme vzpomněli 

2. smutné výročí úmrtí 

paní Anny WANKEOVÉ.

S láskou a úctou vzpomíná manžel Rudolf, 

dcera Jana, vnučka Lenka 

a pravnoučci Vítek a Klárka.

Láska smrti nezná. 

16. ledna vzpomeneme 

8. smutné výročí, 

kdy nás opustil můj manžel

pan Libor KRUPA.


S láskou vzpomíná manželka Slávka s rodinou.

Čas běží, 
ale vzpomínky zůstávají.

16. ledna si připomeneme 

6. smutné výročí úmrtí 

pana Ervina KUCHARCZYKA.


Stále vzpomíná manželka Olga s rodinou.

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

1. ledna jsme vzpomněli 

4. smutné výročí úmrtí 

našeho drahého manžela, 

tatínka a dědečka, 

pana Eduarda ŠEBESTY.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila, 

dcera a syn s rodinami.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, 
kteří ho měli rádi. 

17. ledna vzpomeneme 3. smutné výročí 

tragického úmrtí našeho drahého 

pana Ericha KICY.

Zároveň si 21. února připomeneme 

jeho nedožité 75. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Irma, 

syn Petr a dcera Dagmar s rodinou.

Jak smutně je bez tebe, maminko, jak dlouhý je nám čas, 

jak rádi bychom tě spatřili a slyšeli tvůj hlas. 

Loučit ses nestihla, tolik jsi chtěla žít, 

nás milovat a hodně toho říct.

3. ledna jsme vzpomněli 

12. bolestné výročí, 

kdy nás navždy opustila 

naše nenahraditelná manželka, 

maminka, babička, sestra, švagrová a teta,

paní Irena OLŠÁKOVÁ 

z Pudlova.


Zároveň si 24. února připomeneme její nedožité 75. narozeniny.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou na její laskavost, 

obětavost a vlídnost manžel Rudolf, 

dcera Jana s manželem Zdeňkem, 

bratr Bedřich s rodinou, 

sestra Anička s rodinou 

a vnuci Martin a David. 

19. ledna uplyne rok, 

kdy náhle zemřel 

pan Pavel BÚBELA.

Vzpomeňte s námi.


Manželka Kristina, 

dcery Zuzana a Ivana s rodinami.

Čas běží, ale vzpomínky zůstávají.

25. ledna vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí 

paní Emilie PROKSCHOVÉ.


S láskou a úctou vzpomíná manžel Josef.

Je smutné bez tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. 
Díky za to, čím jsi pro nás byla, za každý den, který jsi pro nás žila.

9. ledna jsme vzpomněli 3. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila 

paní ANNA JANOSZOWSKÁ.


Zároveň jsme si 16. prosince připomněli 

její nedožité 51. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel, dcery, 

rodiče, sourozenci a vnoučata.

Léta ubíhají, ale vzpomínky zůstávají. 

1. února to bude 8 let, kdy nás opustil 

můj manžel, náš tatínek, tchán, 

dědeček a pradědeček, 

pan Jan KLEPACZ.

Zároveň jsme si 14. ledna vzpomněli 

na jeho nedožité 76. narozeniny.

S láskou vzpomínají manželka Věra a synové s rodinami.

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

Byla to nejdražší, byla to maminka. 

16. ledna vzpomeneme 1.výročí odchodu 

naší milované maminky, babičky, prababičky,

paní Kristy URBANOVÉ 

z Vrbice,

která nás opustila loni ve věku 68 let.

Vzpomínku uctí dcery Markéta a Gabina s rodinami 

a ostatní příbuzní.
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PŘEJE PAN NOVÁK SOUSEDOVI: „TAK ŠŤASTNÝ A VESELÝ NOVÝ ROK!” „CO BLBNETE, VŽDYŤ UŽ JE ÚNOR!” „A SAKRA, TO ZASE BUDE DOMA FACEK, ... (DOKONČENÍ V TAJENCE)!”

POMŮCKA:
COKY, ITI

NOLL, REN
TROT

NADMÍRU
HORLIVÝ
STUDENT

PŘED-
LOŽKA

LEDVINA
(ANATOM.)

DRUHÁ
TRÁVA

SLOVEN.
UKAZOV.
ZÁJMENO �

INICIÁLY
HERCE

LIPSKÉHO

VOZKOVA
POBÍDKA

OSPALÝ
ČLOVĚK ČIVA

JAPON-
SKÁ

LOVKYNĚ
PEREL

� PŘED-
LOŽKA

ZNAČKA
ŽÁROVEK

FRAN-
COUZSKÝ
ZPĚVÁK

OBVAZ
VE

SPREJI

MOŘSKÁ
RYBA

ZNAČKA
LIMONÁD

KARB

STROPNÍ
TRÁM

1. DÍL
TAJENKY

LISTNATÝ
STROM

KOPŘIVNIC.
ZÁVOD

ŽENSKÉ
JMÉNO

OČISTIT
VODOU

POSTAVA Z
IT. KOMEDIE

VEČERNÍ
HOSTINA

VYHYNULÝ
PŠTROS

CITOSL.
TIŠENÍ

PARAFÍN
NIKOLI

ZNAČKA
ABVOLTU

ŘÍMSKÝCH
55

MILENCI
(ZAST.)

ROD TROP.
MRAVENCŮ

� NEUKRÝ-
VAT

TU MÁŠ
PERLA
TVARU
OLIVY

ČESKÝ
HEREC
ZNAČKA
KŘEMÍKU

NEJMENŠÍ
ČÁSTICE
VÝPRASK

OSOBNÍ
ZÁJMENO

NÁZEV
ŘÍM. 1000

STAVITEL
ARCHY

2. DÍL
TAJENKY
ZP. POHY-
BU KONĚ

DOMÁCKY
ELIŠKA

EURASIJ.
POHOŘÍ

NÁZEV
PÍSMENE

L

MODEL
DAEWOA
TLUMIT

TRETA
SOCIA-
LISTA

(HANL.)

DOVED-
NOST

ELEMENTY
ČEST

CENNÝ
PAPÍR

NĚMECKÁ
ŘEKA

(EMŽE)
JEMNOCIT

MODEL
FORDU
PŘED-
LOŽKA

VOZKŮV
POVEL

MOMENT

ZNAČKA
HELIA

ČERNÁ
KÁVA

LETADLO
MOŘSKÝ

ZÁLIV
ZEMNÍ
NÁSEP

ODRŮDA
VÁPENCE

RUSKY
„TO”

3. DÍL
TAJENKY

MEZINÁR.
DIVADELNÍ

ÚSTAV
(ANGL. ZK.)

JMÉNO
HEREČKY

MACIU-
CHOVÉ

MRAVOUK KULOVITÁ
BAKTERIE

VYMŘELÝ
JAZYK

ŽENSKÉ
JMÉNO

KÓD
LETIŠTĚ
TATRY

POPRAD

SARMAT
ZOUBKY

U
KRAJKY

DRUH
PAPOUŠKA

KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KNIHOVNĚ K3

Vrchlického 262
www.k3bohumin.cz, 

596 012 203

PRO DĚTI
 ● 19.1. až 23.1. ve13–17 hodin 

(mimo středu) KARNEVALOVÁ 
MASKA. Výtvarná dílna – maska 
na karneval.Knihovna Skřečoň. 
Od 20.1. do 23.1. ve 13-17 hodin 
rovněž v knihovně Starý Bohu-
mín a od 26.1. do  30.1. ve 13-17 
hodin v knihovně Skřečoň.

 ● 30.1. v 9–12 a 13–17 hodin 
HRACÍ A PAPÍROVÝ DEN. Desko-
vé hry a papírové vyrábění. Dět-
ské oddělení knihovny.

 ● 30.1. ve 13 hodin ČAJOVÝ DÝ-
 CHÁNEK. Čtení z oblíbených 
knih a povídání o Vánocích při 
čaji. Knihovna Starý Bohumín.

PŘEDNÁŠKA
 ● 22.1. v 17 hodin NEJEN NOVÁ 

KALEDONIE ANEB 7 LET NA CES-
TĚ. Přednáška cestovatele 
Romana Vehovského. Přednáš-
ková místnost knihovny, 50 Kč.

VÝSTAVA

Do 30.1.ORIGAMI – NOVOROČ-
NÍ PŘÁNÍ PF 2015. Výtvarná díla 
ze soutěže o novoroční přání. 

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781, 
www.k3bohumin.cz, 

596 012 124

PRO DĚTI
 ● 22.1. v 9.30 hodin PROMÍTÁ-

NÍ PRO MAMINKY S DĚTMI. Pro-
mítání kreslených pohádek, 
hraní na pódiu. Sál kina, 20 Kč.

 ● 25.1. v 10 hodin ÚTĚK DO 
POHÁDEK. Co se všechno může 
stát v pohádkových knížkách. 
Hraje Lidové divadlo Krnov. Sál 
kina, 70 Kč

DIVADLO
 ● 21.1. v 19 hodin DIVADELNÍ 

KOMEDIE. Humorný pohled za 
oponu malého oblastního diva-
dla. Hraje divadlo Kvas Karviná. 
Sál kina, 80 Kč.

 ● 26.1. v 19 hodin FURTLUFT-
DURCH TOUR. Nový zábavný 
pořad baviče Zdeňka Izera
a zpěvačky Šárky Vaňkové. Sál 
kina, 150 Kč.

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

 ● 15.1. v 19 hodin HUNGER GA-
MES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST. Film 
USA (Sci-fi  / Thriller), 2014, titul-

ky, přístupný od 12 let, 125 mi-
nut, 110 Kč.

 ● 16. a 17.1. v 19 hodin 96 HO-
DIN: ZÚČTOVÁNÍ. Film Francie 
(Akční / Thriller), 2015, titulky, 
přístupný od 12 let, 120 Kč.

 ● 17.1. v 16 hodin SCOOBY DOO 
2: NESPOUTANÉ PŘÍŠERY. Film 
USA (Komedie / Pro děti), da-
bing, přístupný, 88 minut, 20 Kč.

 ● 18.1. TUČŇÁCI Z MADAGAS-
KARU. Animovaný fi lm (Rodin-
ný) USA, 2014, dabing, přístup-
ný, 90 minut, v 10 hodin ve 2D 
110 Kč v 16 hodin ve 3D 130 Kč.

 ● 18.1. a 22.1. v 19 hodin HO-
BIT: BITVA PĚTI ARMÁD. Film 
USA, Nový Zéland (Fantasy), 
2014, titulky, přístupný, 160 mi-
nut, 18.1. ve 3D  za 130 Kč 
a 22.1. ve 2D za 100 Kč.

 ● 23.1. a 24.1. v 19 hodin E. A. 
POE: PODIVNÝ EXPERIMENT. 
Film USA (Thriller), 2014, titulky, 
příst. od 15 let, 112 min., 110 Kč.

 ● 24.1. v 16 hodin PADDING-
TON. Film Velká Británie, Fran-
cie, Kanada (Rodinný), 2014, 
dabing, příst., 98 minut, 100 Kč.

 ● 25.1. v 19 hodin HACKER. Film 
USA (Akční / Thriller), 2015, pří-
stupný od 15 let, 132 minu, 120 Kč.

 ● 28.1. v 19 hodin SEDMÝ SYN. 
Film Velká Británie, USA (Fan-

tasy), 2015, dabing, přístupný, 
120 minut, 140 Kč.

 ● 29.1., 30.1. a 31.1. v 16 hodin 
VELKÁ ŠESTKA. Animovaný fi lm 
USA (Rodinná komedie), 2014, 
dabing, přístupný, 102 minut. 
29.1. ve 3D za 165/děti 140 Kč, 
30. a 31.1. ve 2D za 130/děti 105 Kč.

 ● 29.1., 30.1. a 31.1. v 19 hodin 
BABOVŘESKY 3. Film Česko 
(Film Zdeňka Trošky), 2015, pří-
stupný, 103 minut, 130 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA

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

776 577 722

 ● Do 12.2. SOUSEDÉ NA ODŘE. 
Výstava map, dokumentů a pře-
devším historických fotografií 
Starého Bohumína a polských 
Chałupek. Každé úterý a čtvrtek 
v 15-18 hod. v době konání akcí.

 ● 29.1. v 18 hodin DĚJINY CHA- 
ŁUPEK. Beseda historika Kamila 
Kotase.

 ● Pondělí v 16 hodin JÓGA NA 
ŽIDLÍCH. Pro seniory a cvičence 
s pohybovým omezením.

OSTATNÍ AKCE

 ● 9.1. v 17 hodin WELNESS VÝ-
ROBKY A MEDITACE. Prezentace 
a prodej výrobků, pro zájemce 
meditace s Janou Van Coppenol- 
le. Solná jeskyně.  776 627 442.

 ● 24.1. v 19 hodin HVĚZDY 
MEZI NÁMI. Sokolský ples, živá 
hudba, soutěž o ceny. Sál Bo-
chemie, 250 Kč. Předprodej 
v Hudygold na hlavní třídě.

SPORT

 ● 18.1. v 10 hodin ABY ZADNI-
CE NEZMĚKLA. Cykloturistický 
výlet okolím Bohumína - trasa 
bude dohodnuta na místě srazu 
s ohledem na počasí. Sraz na 
nám T.G.M.

 ● 18. 1. v 9 hodin TJ VIKTORIE 
BOHUMÍN »B« - SLAVIA ORLOVÁ 
»E«. Šachy, okresní přebor. So-
kolovna Starý Bohumín.

 ● 25. 1. v 9 hodin TJ VIKTORIE 
BOHUMÍN »A« - TJ TŘINEC »C«. 
Šachy, krajská soutěž. Sokolov-
na Starý Bohumín.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● ZUMBA. Každé úterý a čtvr-
tek od 18 do 19 hodin. Sportov-
ní hala. www.zumba-nadka.cz 

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786, 

www.bospor.info

pondělí až čtvrtek:  6–7.45 hodin 
 a 12–21 hodin

pátek:  12–21 hodin

víkendy a svátky  8–21 hodin 

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218, 
596 016 530, 777 707 782, 

www.bospor.info

Veřejné bruslení 

sobota a neděle
15–16.30 hodin 

V době veřejného bruslení je 
otevřena půjčovna bruslí.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 15. do 29.1.

Programy také na www.mesto-bohumin.cz 
nebo www.k3bohumin.cz
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Bohumínská básnířka 
Dagmar Čížová vyslala 
do světa svou další sbírku 
o lásce ve všech podobách. 
Křest knihy nazvané »Od 
lásky k Lásce« proběhl 16. 
prosince v Salonu Maryška. 

V pořadí osmá samostatná 
sbírka z pera Dagmar Čížové je 
plná veršů o životě v mnoha 
spektrech. „Je to největší z mých 
tištěných počinů. Sbírka má skoro 
200 stran a čtenáři v ní najdou 
například oddíl věnovaný lásce, 
milenecké lásce, přírodě. A také je 
tam navíc oddíl věnovaný rodi-
čům a dětem,“ uvedla Dagmar 
Čížová, jejíž dcera Dagmar Kli-
chová zpracovala návrh obálky 
a doprovodné fotky.

Láska ve všech 
podobách 
a verších

„Inspiraci vidím všude kolem 
sebe, stačí mít oči otevřené a vní-
mat. Když mě políbí múza, napíšu 
denně i několik veršů,“ řekla při 
křtu Dagmar Čížová a prozradila, 
že už pracuje na další sbírce. 
Kromě klasického psaní si našla 
cestu i do světa elektronických 
médií a začala publikovat na so-
ciální síti. „Dokonce jsem si kvůli 
tomu pořídila telefon s výkonným 
foťákem, abych mohla k veršům 
připojit inspirativní snímky,“ po-
chlubila se. 

Čížová je rodačkou z Petřval-
du, léta ovšem žije v Bohumíně. 
V roce 2006 vydala pod pseudo-
nymem první sbírku erotických 
básní Minitao ženské sexuality. 
V dalších letech následovaly sbír-
ky Duhové etudy, Kapky rosy, 
Motýlí křídla, Z deníku ženy, Po-
dej mi svou dlaň a Vyznání. (luk)

Dagmar Čížová se svou novou 
knihou.  Foto: Lukáš Kania

Historie prvorepublikového opevnění
Na milovníky vojenské historie cílí nová 
kniha o československém pohraničním 
opevnění z 30. let. Čtvrtý díl tematické 
série »Opevnění IV. sboru« vydal kolektiv 
autorů pod hlavičkou Klubu vojenské 
historie Bohumín. 

Nová knížka navazuje 3. díl 
série o smolkovské tvrzi a věnuje 
se především poslední rozestavě-
né tvrzi Šibenice západně od 
Opavy, kde se do konce září 
1938 podařilo uskutečnit jen 
menší část plánovaných prací. 
Kromě základních plánů publi-
kace rozebírá postup stavebních 
prací. Popis Šibenice zahrnuje i 
dva samostatné pěchotní sruby, 
které stavitelská fi rma budovala 
v rámci výstavby tvrze. Tyto 
sruby jsou dnes jen jednou 
z mála připomínek tehdejší vý-
stavby, protože po vlastní tvrzi 
se v terénu zachovaly jen drob-
né detaily. Velká část knihy se 
věnuje plánům a výkresům, 
doplněným o několik vzác-

ných dobových fotografi í. Zařazeny jsou také snímky 
ze začátku 70. let, které dokumentují stav povrchu 
tvrze před likvidací pozůstatků stavebních prací. 
Pozornost je věnována i stavu prací po jejich zasta-
vení koncem září 1938, které vyvrací některé stále 
živé fámy a pověsti. Především jsme se snažili pře-
dat čtenářům všechny informace, které se nám při 
dlouhodobém studiu pohraničního opevnění po-

dařilo shromáždit. Proto jsou 
v knížce i méně kvalitní a do-
sud nepublikované fotografi e.

O tvrzi Orel se v archivech 
zachovalo jen několik plánů 
a taktických úvah. Prezentuje-
me proto jen základní taktické 
záměry výstavby. I v této části 
převažují plány a výkresy. V pu- 
blikaci se rovněž zmiňujeme 
o plánech na výstavbu dalších 
tvrzí a srubů na západ od Šibeni-
ce až po hlavní hřeben Jeseníků, 
které se však rovněž nedočkaly 
realizace. 

Michal Hejda, KVH Bohumín 
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Kniha je dílem autorů Josefa Durčáka, 
Martina Hejdy a Miloslava Ruckého.

 www.bunkr-bohumin.cz

Za ulovené perly získali tablet
Listují stránkami knih, hltají příběhy a ještě sbírají cenné 
perly. »Lovci perel« jsou celoroční čtenářskou soutěží pro 
děti. Za přečtení vybrané knížky ze seznamu »povinné četby« 
získávají soutěžící body – perly. Každý lovec pak má ve své 
knihovně lasturu se šňůrou, na kterou se perly navlékají. 

Důvěřuj, ale prověřuj! Aby si 
byli organizátoři jisti, že soutěžící 
knihu skutečně přelouskali, ke 
každé publikaci se vztahuje ně-
kolik povinných i nepovinných 
otázek. Za správné odpovědi zís-
kávají čtenáři symbolické kni-

hovnické penízky (dinery), které 
mohou následně vyměnit za 
drobné odměny – hračky, ozdo-
by, psací a kreslicí po-
třeby, sladkosti.

V Bohumíně 
se loni do hry 

zapojilo šedesát dětí v hlavní 
knihovně a patnáct dětí na po-
bočce ve Skřečoni. Nejúspěšnější 
lovkyní perel se nakonec stala 
žákyně ZŠ ČSA Klára Vojteková, 
která měla na kontě 113 knih 
a správných odpovědí. Druhá 
skončila žákyně stejné školy Klá-
ra Raffaiová (58 knih a bodů), 

třetí byla gymnazistka 
Katka Juroková (39). 

Ve Skřečoni bo-
d o v a l i  ž á c i 

zdejší školy, 
Kamila Tchu-
rzová (32), 
Jakub Papák 

(29) a Klára 
Boczková (28).
Slavnostní oce-

nění těch nejlepších 
proběhlo 12. prosince. Klára 

Vojteková a Klára Raffaiová 
získaly cenu největší – tablet od 
společnosti Gigatech.cz, další 
obdrželi deskové hry a dárkové 
balíčky.

Okamžitě po vyhlášení vítězů 
odstartoval další ročník soutěže. 
Děti se mohou znovu přihlašo-
vat, sbírat perlorodky, číst a sou-
těžit o nejlepšího lovce knižních 
perel 2015.  (erh)

slicí po-
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Mladé lovkyně perel Klára Vojteková 
a Klára Raff aiová si z knihovny odnesly 
tablet.  Foto: Magdaléna Jedzoková


