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Starobohumínskému náměstí bude po pře-
stavbě vévodit žula. Dlážděné budou cesty, 
chodníky i centrální plocha. V žádném případě 
ale nebude rynek kamenně fádní. Stavbaři 
použijí na různých místech kvádry a dlaždice 
odlišných tvarů, velikostí i barev. „Ústřední 
zpevněná plocha bude mít podobu takzvané 
divoké mozaiky. Jde o dlažbu tvořenou kameny 
nepravidelných tvarů. Uprostřed bude vyveden 
znak Starého Bohumína,“ ozřejmil Jan Hock 
z odboru rozvoje a investic. Žulové nakonec 
budou i »koleje« – grafi cký prvek ve tvaru ob-

louku, který odkazuje k historii. Vymodeluje 
trasu, kudy před desítkami let jezdily tramvaje. 

Naopak zcela novým a hodně netradičním 
prvkem bude »posedové plato«. „Prvek v podobě 
podlouhlého pódia bude tvořit konstrukce 
z oceli a tropického dřeva. Bočnice jsou vytva-
rovány tak, aby mohly sloužit jako stojany na 
kola,“ dodal Jan Hock s tím, že plato, umístěné 
mezi stromy za sochou Jana Nepomuckého, 
bude markantní novinkou náměstí. Tou měl 
být původně vodní prvek, ale ten zdejší oby-
vatelé v anketě k navrhované proměně náměstí 

zavrhli. Dotazníkový průzkum rovněž rozhodl 
o tom, že na rynku zůstane památník obětem 
obou světových válek. Projekt s ním proto po-
čítá a ještě jej zvýrazní jedinou »nekamennou« 
plochou. Okolí památníku bude tvořit mlato-
vý povrch a nová zeleň.

Samozřejmostí bude vznik standardních 
parkovacích míst či autobusové zastávky. S his- 
torickými prvky pak budou kontrastovat nové 
lavičky, veřejné osvětlení nebo informační 
sloupky, které budou pojaty ryze moderně.

Odhadované náklady proměny náměstí 
Svobody činí patnáct milionů. Stavba má 
začít v dubnu a s dokončením se počítá začát-
kem září. Do harmonogramu prací však může 
zasáhnout archeologický průzkum. Začne 
ještě před zahájením stavby současně s výko-
povými pracemi SmVaKu. Výkopy v rámci 
opravy kanalizace si přijedou prohlédnout 
archeologové a podle nich posoudí, jestli 
bude třeba provést na dalších místech náměstí 
sondy. Pokud by se z podzemí vylouply nějaké 
historické artefakty a byl by nutný rozsáhlejší 
průzkum, ovlivnilo by to termíny rekonstrukce 
náměstí.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Letos se v plné kráse zaskví Národní 
dům. Aby jeho okolí nevypadalo 

jako Popelka, na řadu ve Starém 
Bohumíně přijde další významná 
investice. Nový kabát dostane celé 
náměstí Svobody. Projekt se snažil 
skloubit historii místa se současností. 
Na jedné straně počítá s přírodními 
materiály a upomínkami na minulost 
rynku, na druhé sem vnese ryze 
moderní a funkční prvky.

Na rynku se historie prolne se současností

Otevřít v provizoriu, nebo po rekonstrukci?
Dveře hudebního klubu Bublina v parku jsou už nějaký čas zavřené. Jeho provozovatel 
vypověděl nájemní smlouvu a klub uzavřel ještě před jejím vypršením. Návštěvníci se 
teď pídí po informacích, co bude s klubem (a budovou) dál.

„V průběhu několika týdnů pro-
běhne pečlivé vyhodnocení aktu-
álního stavu objektu. Poslední 
nájemce poukazoval na to, že už 
se zařízení bez okamžitých oprav 
nedá prakticky provozovat,“ kon-
statoval místostarosta Igor Bruzl. 
Dodal, že důkladná prohlídka 
objektu proběhne koncem ledna. 

Město, které budovu od loňska 
vlastní, musí zvážit, jestli bude 
hledat nové provozovatele (něko-
lik jich už projevilo zájem) nebo 
stavební fi rmu. „Musíme vyhod-
notit, zda je současný stav s drob-
nějšími opravami schůdný pro 
okamžitý pronájem, nebo bude 
Bublina potřebovat komplexní 

rekonstrukci. Ta by ale byla v plánu 
nejdříve v roce 2016, letos by měla 
vzniknout projektová dokumenta-
ce,“ doplnil místostarosta.

Budova v parku je dnes tak 
trochu »nechtěným dítětem«. Dří-
vější vedení města v porevoluční 
privatizační euforii prodalo bývalý 
altán, který měl v parku Petra Bez-

ruče své místo. Na jeho základech 
však poté vyrostl hudební klub, 
což bylo vzhledem k umístění vel-
mi nešťastné. Pro návštěvníky 
sadů i obyvatele okolních domů. 
Do vlastnictví města se objekt 
vrátil po dlouhých dvaceti letech. 
V době, kdy už měl hudební klub 
své jméno i klientelu. Město jej 
proto rušit nehodlá. Jen musí 
zvážit alternativy, za kterých 
bude možný jeho další provoz.  

Pavel ČEMPĚL
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Jubilejní 25. ročník měst-
ských novin přinesl řadu změn. 
Oko je zdarma, má 16 stran, 
větší formát a je celobarevné. 
Změnil se i způsob distribuce 
– noviny čtenáři najdou ve vol-
ně přístupných stojanech nebo 
na pultech většiny prodejen, 
na které byli zvyklí. A kde 
konkrétně si městské noviny 
můžete vzít?

NOVÝ BOHUMÍN
 ●  chodba radnice v budově A i B

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

 ● trafi ka Ondák, 9. května

 ● trafi ka Horák, tř. Dr. E. Beneše

 ● trafi ka Christu, Štefánikova ul.

 ● potraviny Christu, Štefánikova

 ● trafi ka Dumbrovský, Mírová ul.

 ● tabák Skýba, Sv. Čecha

 ●  prodejna Hruška, Okružní ul. 
(u Slunečnice)

 ●  prodejna Hruška, nám. 
Budoucnosti (bývalé Tesco)

 ●  poliklinika BMN – vestibul, 
Čáslavská ul.

 ● bistro U Smažáka, Nerudova ul. 

 ● knihovna K3, Vrchlického ul.

 ● Albert, ul. Čs. armády

 ●  Kaufl and – uvnitř prodejny, 
vedle bankomatu

 ● Rychvaldská pekárna, Studentská

 ●  potraviny HAM-KRÁM, 
Šunychelská ul.

 ● aquacentrum, Koperníkova ul.

 ●  potraviny ESO, Bezručova ul. 
(u „Špice“)

PUDLOV
 ●  večerka Pawlita, Na Chalupách 

(za malometrážkami)

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

VRBICE
 ●  potraviny Salmex, Ostravská ul.

STARÝ BOHUMÍN
 ●  Bohumínská městská 

nemocnice – vstupní vrátnice

 ●  potraviny Čeřenský, náměstí  
(po otevření Národní dům)

SKŘEČOŇ + NOVÁ VES
 ●  obchůdek U Luďky, Opletalova 

ul., Nová Ves

 ●  potraviny Jana, ul. 1. máje 
(u skřečoňské pošty)

 ●  potraviny Hanusek, ul. 1. máje

ŠUNYCHL
 ● restaurace Zlatý jelen

ZÁBLATÍ
 ● potraviny Hruška, Tovární

 ●  potraviny Smíšenka, Sokolská ul.

RYCHVALD
 ● kulturní dům

DOLNÍ  LUTYNĚ 
 ● kulturní dům

 ● potraviny Bubík, u vodárny

 ● potraviny Kasalovi, Nerad

Kde najdete 
OKO zdarma

U menších zakázek 
platí lokální pravidla
Radnice loni přišla s nápadem, jak podpořit místní podni-
katele. Když vypisuje výběrové řízení na menší veřejnou 
zakázku, osloví přednostně a adresně bohumínské fi rmy 
a živnostníky. Je pak čistě na nich, zda po nabídce sáhnou 
a budou se o zakázku ucházet. Ve stejném duchu chce 
město pokračovat i nadále.

Pravidlo přednostního oslovení 
bohumínských podnikatelů se 
týká veřejných zakázek do dvou 
milionů. V současné ekonomicky 
obtížné době tak chce město na-
bídnout práci a výdělek »svým« 
podnikatelům. Nejčastěji jde 
o stavební práce, na které se řada 
zdejších živnostníků specializuje. 
„Jen náš odbor loni podle tohoto 
systému uskutečnil dvanáct veřej-

ných zakázek,“ potvrdila vedoucí 
odboru rozvoje a investic Jitka 
Ptošková s tím, že další zakázky 
vypisoval majetkový odbor nebo 
odbor školství, kultury a sportu. 

Firem, kterým město zašle 
nabídku, je vždy nejméně pět. 
O tom, která v následném vý-

běrovém řízení zakázku získá, 
rozhodne jako vždy nejnižší na-
bídnutá cena. Pokud se zakázka 
týká netypických prací, na které 
se nikdo z místních nespecializu-
je, město zveřejnění nabídku na 
webu a přihlásit se mohou i »přes-
polní« fi rmy.

Kvůli novému systému radnice 
loni aktualizovala svou databázi 
bohumínských fi rem a živnostní-
ků, aby měla přehled, jakým obo-
rům podnikání se přesně věnují. 
Rovněž jim zaslala dotazník, zda 
budou mít o menší zakázky v »lo-
kálních výběrovkách« zájem.

Firem působí v Bohumíně 
několik desítek. U těch, s nimž 
už město spolupracovalo, si 
radnice krom základních údajů 
zaznamenává také reference. 
Známkuje se jako ve škole, od 
jedničky do pětky.

Pavel ČEMPĚL

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Když se ozve zvuk motorových pil, řada 
lidí hned zbystří. Pílení stromů patří nejen 
v Bohumíně k citlivým tématům. Kácí se 
především v období vegetačního klidu, 
tedy od podzimu do jara, a proto se právě 
nyní na několika místech ve městě činí 
zahradníci a dřevorubci.

Probírka většího počtu stromů začala v Jateční 
ulici. Šlo o ovocnany a důvodem kácení bylo jejich 
stáří a špatný stav. V lokalitě, kterou letos čeká 
celková revitalizace, šlo k zemi třináct višní a třešní.

Další kácení se v nejbližších týdnech chystá 
v Záblatí. Akce souvisí s projektem přípravy území 
pro výstavbu rodinných domů na městských 
pozemcích mezi Anenskou a Rychvaldskou ulicí.

„Projekt počítá s vytvořením deseti parcel pro 
rodinnou zástavbu. Město ke každé z nich vybuduje 
přípojky inženýrských sítí – plyn, elektřinu, vodu 
a kanalizaci,“ uvedla Eliška Pecháčková z odboru 
rozvoje a investic. Stěžejní položkou přípravy území 
však bude stavba příjezdové silnice. Protne celý po-
zemek, což umožní dojezd k jednotlivým parcelám, 
a současně propojí dvě již zmíněné ulice. Zatímco 
napojení na Rychvaldskou nic nebrání, v Anenské 
roste u vjezdu a ve výhledu alej stromů. A právě těm 
se nevyhne kácení, týká se dvou lip a jednadvaceti 
topolů. I kdyby topoly nemusely ustoupit stavbě, 
podle odborníků by se do nich dříve nebo později pily 
stejně zakously. „Všechny topoly jsou ve stadiu dožívání. 
V korunách se vyskytuje mnoho suchých a poškozených 
větví, které často padají na komunikaci,“ sdělila Ľubica 
Jaroňová z odboru životního prostředí a služeb. 
Dodala, že některé perspektivní stromy v podrostu 

Stromy musí k zemi, než je jaro probudí

topolů, například mladé lípy a duby, budou pokud 
možno zachovány.

V lokalitě sice zprvu pár stromů ubude, ale v rámci 
přípravy pozemku se počítá i s novou výsadbou. 
Patnáct mladých habrů vytvoří zelenou bariéru mezi 
parcelami a sousední menší výrobní halou.  (tch)

Kácení v Jateční ulici se týkalo 
třinácti přestárlých višní a třešní.

V Anenské ulici v Záblatí musí plánované výstavbě 
ustoupit alej topolů a dvě lípy. Foto: Pavel Čempěl
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Jmeniny budou nejčastěji slavit...
Bohumínská »hitparáda« křestních jmen novorozeňat má nové lídry. V roce 2013 se těšila 
největší oblibě jména Matyáš a Tereza. Tereza uhájila první místo z předešlého roku, Matyáš 
vystřídal na první příčce Dominika, který kraloval v roce 2012. Rok 2014 ale představil 
nové vítěze. U loni narozených 216 dětí volili rodiče nejčastěji jména Adam a Markéta.

Jméno Adam dali loni rodiče 
sedmi bohumínským chlapeč-
kům. Hned za ním se v pomyslné 
hitparádě nejžádanějších jmen 
ocitl Matyáš, Ondřej a Dominik. 
„U holčiček nás loni čekalo pře-
kvapení, protože nejžádanějším 
jménem byla Markéta. Ta se nikdy 
v minulosti na předních příčkách 
neobjevila. Markétek se nám 
v Bohumíně narodilo šest,“ uvedla 
matrikářka Pavlína Ucháčová. 
Mezi žádaná dívčí jména patřila 

také Anna, Kristýna a Nela. Kro-
mě tradičních jmen rodiny volily 
třeba Florentýnu, Jasmínu, Na-

taniela, Nikolase nebo Rafaela. 
V jedenácti případech rodiče sáhli 
i po dvou křestních jménech, vy-
bírali například kombinaci Anto-
nín Heřman, Lukáš Sebastian 
nebo Davide Pietro.

V Česku se loni narodilo 103 709 
dětí a jmeniny z nich budou nej-
častěji slavit Jakubové a Elišky. 
Bohumínští vítězové se v rámci celo-
republikového žebříčku objevili na 
dalších příčkách, Adam na čtvrté, 
Markéta na devětadvacáté. (luk, tch)

Zápisy prvňáčků
Zápisy do 1. tříd základních 

škol pro školní rok 2015/16 bu-

dou probíhat takto:

ZŠ Čs. armády 

4. února od 13 do 17 hodin 
5. února od 8 do 17 hodin

Masarykova ZŠ 

4. a 5. února od 12 do 17 hodin

ZŠ Beneše (hlavní budova)

4. a 5. února od 13 do 16.30 
hodin

ZŠ Bezručova

4. února od 12 do 17 hodin

ZŠ Skřečoň 

4. února od 8 do 17 hodin 

ZŠ Záblatí 

4. února od 13 do 16.30 hodin

ZŠ Starý Bohumín

4. února od 12 do 17 hodin 

ZŠ Pudlov 

5. února od 12 do 16 hodin
(od 8 do 12 hodin den otevře-
ných dveří v přípravné třídě)

NABÍDKA PRÁCE

Bohumínská 
novorozeňata

2003 ...........196 2009...........241
2004 ...........206 2010...........245
2005 ...........221 2011...........210
2006 ...........287 2012...........207
2007 ...........258 2013...........203
2008 ...........247 2014...........216

Odjezdy autobusů přehledně

Budova radnice, byť má sto let, je jako živoucí organismus 
– stále se mění a vyvíjí. Loni po důkladné očistě prokoukla 
její fasáda, v uplynulých týdnech doznal změn interiér. Hlavní 
schodiště ozvláštnila nasvětlená panoramatická fotka 
budovy, nyní ji doplnily keramické znaky městských částí. 

Bohumín má sedm městských 
částí a každá z nich má nyní svůj 
znak nebo symbol ve vestibulu 
radnice. Jejich ztvárnění se ujala 
pracovnice úřadu, ale také kera-
mička a členka sdružení Bart Ľu-
bica Jaroňová. 

„Symboly jsem vyrobila ze ša-
motové hlíny, která je vhodná pro 
tvorbu větších objektů. Je lehká a zá-
roveň vytváří krásnou strukturu,“ 
popsala vznik symbolů Jaroňová. 

Dodala, že tvorbě předcházela 
trocha historického bádání. Ně-
které znaky jsou notoricky zná-
mé, ale jiné existují jen v hrubých 
rysech a některé městské části, 
původně samostatné obce, svůj 
historický znak ani nemají. Navíc 
heraldici před staletími nebyli 
právě kreativní. Pokud se obec 
věnovala zemědělství, často měla 
ve znaku pluh nebo radlici, takže 
mnoho znaků se dnes podobá 

jako vejce vejci. I proto nové 
keramické znaky ve vestibulu 
radnice neplní přesnou historic-
kou funkci, ale symbolicky zná-
zorňují sedm obcí, městských 
částí, které dohromady tvoří 
současný Bohumín.  (tch)

Sedm obcí, sedm částí, sedm symbolů

 Ľubica Jaroňová při práci na jedné 
z nejsložitějších desek – znaku Pudlova. 

  Schodiště radnice nově zdobí nasvět-
lený snímek budovy. 

Foto: Lukáš Kania a Pavel Čempěl

Tajemnice Městského úřadu 
v Bohumíně vyhlašuje výběrová 
řízení na pracovní místa na soci-
álním odboru a odboru životního 
prostředí a služeb. Termín dodání 
přihlášek je v obou případech do 
6. února. Bližší informace na strán- 
kách www.mesto-bohumin.cz, 
sekce Radnice, rubrika Nabídka 
práce, nebo ve vývěskách.    (red)

Autobusoví cestující, kteří využívají 
spoje z nástupišť u vlakového nádraží, 
mohou nechat lupy v šuplíku. Už není 
třeba luštit miniaturní písmo v jízdních 
řádech na zastávkách. Informace o od-
jezdech se dozvědí z nové přehledné 
digitální tabule. V Bohumíně a dalších 
sedmnácti městech na severu Moravy 
nainstaloval informační tabule Koordi-
nátor integrovaného dopravního systé-
mu Moravskoslezského kraje (KODIS). 
Multifunkční displej zobrazuje informa-
ce o odjezdech spojů v šesti řádcích, 
případně může fungovat jako celistvá 
obrazovka. Lze na něm promítat statické 
snímky i videa, reklamní spoty nebo 
v případě mimořádných událostí důležité 
obrazové informace. Samozřejmostí jsou 
i zvuková hlášení pro nevidomé.  (tch)
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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 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 2. patro. 
Zateplený věžový dům po celkové 
rekonstrukci s funkcí domovníka, 
plastová okna, balkon. Plocha pro 
výpočet nájemného 28,13 m2, cel-
ková plocha bytu 29,70 m2. Pro-
hlídka 2.2. v 14.00–14.15 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
4.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 38, I. kategorie, 8. patro. Pa-
nelový věžový dům s funkcí do-
movníka a plastovými okny. Letos  
proběhne celková rekonstrukce 
domu včetně zateplení. Plocha 
pro výpočet nájemného 33,5 m2, 
celková plocha bytu 33,5 m2. Pro-
hlídka 2.2. v 14.30–14.45 hodin 
a 3.2. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 4.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, nám. T. G. Masaryka 
226, číslo bytu 9, I. kategorie, 3. 
patro. Nízkopodlažní dům v cen-
tru města s možností parkování 
za domem. Koupelna po rekon-
strukci. Byt s balkonem a ústřed-
ním vytápěním. Plocha pro výpo-
čet nájemného 99,57 m2, celková 
plocha bytu 12,77 m2. Prohlídka 
2.2. v 15.30-15.45 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 2.2. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Spojovací 924, čís-
lo bytu 5, I. kategorie, 3. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům 
v blízkosti dětského hřiště, vlako-
vého a autobusového nádraží. Byt 
s ústředním vytápěním, plastový-
mi okny a koupelnou po rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 47,40 m2, celková plocha 
bytu 47,40 m2. Prohlídka 3.2. 
v  10.30–10.45 hodin a  4 .2 . 
v 15.15–15.30 hodin. Licitace se 
koná 4.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Spojovací 924, čís-
lo bytu 6, I. kategorie, 3. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům 
v blízkosti dětského hřiště, vlako-
vého a autobusového nádraží. Byt 
s ústředním vytápěním, plastový-
mi okny a koupelnou po rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 50,40 m2, celková plocha 
bytu 53,40 m2. Prohlídka 3.2. 
v  10.30–10.45 hodin a  4 .2 . 
v 15.15–15.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 4.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 339, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní cihlový dům s mož-
ností využití zahrady. V domě je 
plynová kotelna s rozvody ústřed-
ního topení. Jde o zcela atypický 
byt po rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 76,70 m2, cel-

ková plocha bytu 80,70 m2. Pro-
hlídka bytu 3.2. v 10.00–10.15 
hodin a 4.2. v 15.00–15.15 hodin. 
Licitace se koná 9.2. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 946, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní cihlový dům v žádané 
lokalitě poblíž parku a dětského 
hřiště. Možnost parkování u domu. 
Byt s balkonem je po celkové re-
konstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 52,3 m2, celková plo-
cha bytu 54,85 m2. Prohlídka 3.2. 
v  10.45–11.00 hodin a  4 .2 . 
v 15.30–15.45 hodin. Licitace se 
koná 9.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1072, 
číslo bytu 51, I. kategorie, 9. patro. 
Věžový dům s funkcí domovníka, 
poblíž domu je velké parkoviště. 
Byt s plastovými okny, balkonem 
a zrekonstruovanou koupelnou. 
V bytě je nově položeno PVC. 
Plocha pro výpočet nájemného 
67,64 m2, celková plocha bytu 
69,96 m2. Prohlídka 4.2. ve 14.30
–14.45 hodin a 5.2. v 8.15–8.30 
hodin. Licitace se koná 9.2. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1032, 
číslo bytu 10, I. kategorie, 4. pat-
ro. Nízkopodlažní panelový dům 
u náměstí Budoucnosti, plastová 
okna, v bytě je zrekonstruovaná 
koupelna a WC. Plocha pro výpo-
čet nájemného 57,4 m2, celková 
plocha bytu 58,57 m2. Prohlídka 
4.2. ve 14.00–14.15 hodin a 5.2. 
v 8.45–9.00 hodin. Licitace se 
koná 9.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 555, 
číslo bytu 1, II. kategorie, 1. patro. 
Nízká cihlová zástavba ve Skřečoni 
se zateplenými štítovými stěnami, 
byt má malý balkon, plastová 
okna a plynové lokální topení 
Plocha pro výpočet nájemného 
60,15 m2, celková plocha bytu 
60,70 m2. Prohlídka 9.2. ve 14.15
–14.30 hodin. Opakovaná licita-
ce se koná 9.2. v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Okružní 1061, čís-
lo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Nízká cihlová zástavba se nachází 
v blízkosti centra města, obchodů 
a autobusové zastávky. Byt ma-
lých rozměrů se zrekonstruova-
nou koupelnou. Plocha pro výpo-
čet nájemného 21,46 m2, celková 
plocha bytu 22,41 m2. Prohlídka 
9.2. ve 14.45–15.00 hodin. Opa-
kovaná licitace se koná 9.2. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Alešova 1070, čís-
lo bytu 47, I. kategorie, 9. patro. 
Dům v centru města. V blízkosti 

dětské hřiště, vlakové i autobuso-
vé nádraží. K bytu náleží balkon. 
Možnost parkování před domem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
67,15 m2, celková plocha bytu 
69,00 m2. Prohlídka 9.2. v 15.00
–15.15 hodin a 10.2. v 10.00–
10.15 hodin. Licitace se koná 
16.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 71, I. kategorie, 13. patro. 
Věžový dům s funkcí domovníka 
poblíž supermarketu Kaufland. 
Před domem je parkoviště. Byt je 
zrekonstruovaný a s balkonem 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,11 m2, celková plocha bytu 
29,68 m2. Prohlídka 11.2. ve 
14.15–14.30 hodin a 12.2. v 8.45–
9.00 hodin. Licitace se koná 16.2. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 44, I. kategorie, 8. patro. 
Věžový dům s funkcí domovníka 
poblíž autobusového stanoviště. 
U domu se nachází velké parkoviš-
tě. K bytu náleží balkon, v bytě 
jsou plastová okna, zrekonstruo-
vaná koupelna a nové PVC. Plo-
cha pro výpočet nájemného 28,86 
m2, celková plocha bytu 31,18 m2. 
Prohlídka 11.2. ve 14.30–14.45 
hodin a 12.2. v 8.15–8.30 hodin. 
Licitace se koná 16.2. v 16.00 ho-
din.

 ● Byt 0+1, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 37, I. kategorie, 7. patro. 
Věžový dům s funkcí domovníka 
poblíž autobusového stanoviště. 
U domu je velké parkoviště. 
K bytu náleží balkon, v bytě jsou 
plastová okna, zrekonstruovaná 
koupelna a nové PVC. Plocha pro 
výpočet nájemného 28,11 m2, cel-
ková plocha bytu 29,68 m2. Pro-
hlídka 11.2. v 14.45–15.00 hodin 
a 12.2. v 8.30–8.45 hodin. Licitace 
se koná 16.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1076, 
číslo bytu 19, I. kategorie, 7. patro. 
Panelový dům v centru města za 
nákupním střediskem Centrum. 
Zateplený dům se zrekonstruova-
nými výtahy. V bytě je zrekon-
struovaná koupelna. Plocha pro 
výpočet nájemného 57,40 m2, 
celková plocha bytu 58,10 m2. 
Prohlídka 16.2. v 14.15–14.30 
hodin a 17.2. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace se koná 18.2. v 16.30 ho-
din.

 ● Byt 1+1, ul. Masarykova 733, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 4. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům 
v blízkosti vlakového nádraží 
a kina. Byt s ústředním vytápě-
ním, plastovými okny a koupel-

nou po rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 48,60 m2, 
celková plocha bytu 48,60 m2. 
Prohlídka 16.2. ve 14.30–14.45 
hodin a 17.2. v 9.30–9.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 18.2. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 2. patro. Zre-
konstruovaný věžový dům s bez-
bariérovým vstupem do domu 
poblíž školy, školky, zdravotního 
a nákupního střediska. Byt s bal-
konem je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
55,78 m2, celková plocha bytu 
57,43 m2. Prohlídka 16.2. ve 
14.45–15.00 hodin a 17.2. v 9.45–
10.00 hodin. Licitace bytu se koná 
18.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Alešova 922, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní cihlový dům v blíz-
kosti dětského hřiště, vlakového 
a autobusového nádraží. Byt 
s ústředním vytápěním, plastový-
mi okny a koupelnou po rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 48,50 m2, celková plocha 
by t u  4 8 , 5 0  m 2.  P r o h l í d k a 
bytu16.2. v 15.00–15.15 hodin 
a 17.2. v 10.00-10.15 hodin. Lici-
tace bytu se koná 18.2. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1047, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 3. patro. 
Panelový nízkopodlažní dům na-
proti základní škole. Byt s plasto-
vými okny je po rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
37,47 m2, celková plocha bytu 
38,97 m2. Prohlídka 13.2. v 9.00–
9.15 hodin a 16.2. v 15.15–15.30 
hodin. Licitace bytu se koná 23.2. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Dělnická 521, čís-
lo bytu 2, II. kategorie, 1. patro. 
Nízká cihlová zástavba ve Skřečo-
ni se zateplenými štítovými stěna-
mi. Byt má malý balkon, plastová 
okna a plynové lokální vytápění. 
Plocha pro výpočet nájemného 
59,80 m2, celková plocha bytu 
59,80 m2. Prohlídka 18.2. ve 14.15
–14.30 hodin a 19.2. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 23.2. 
v 16.00 hodin.

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

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor
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MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 
596 092 156, 731 130 666 

Maják městské 
policie

 ●  Dopoledne 7. ledna 
spatřila pěší hlídka ve  
Studentské ulici nákladní auto, 
které při otáčení poškodilo re-
klamní tabuli na sloupu a z místa 
nehody odjelo. Dozorčí pak vozid- 
lo sledoval kamerovým systémem 
a v Bezručově ulici autohlídka 
vozidlo zastavila. Řidič se musel 
vrátit a uhradit majiteli cedule 
způsobenou škodu.

 ● Téhož dne odpoledne došlo ke 
krádeži kola od restaurace v ulici 
Čs. armády. Majitelka bicyklu zlo-
děje viděla, jak z místa odjíždí, 
a předala jeho popis strážníkům. 
Hlídka pak v Čáslavské ulici za 
použití donucovacích prostředků 
podezřelého dopadla. 

 ● Kuriózní fi ntu praktikoval 19. 
ledna zloděj na jízdním kole. 
V ulici 1. máje zezadu naboural 
do další cyklistky, za kolizi se 
omluvil a odjel. Žena až doma 
zjistila, že jí zmizela peněženka 
a doklady z kabelky, kterou měla 
na nosiči kola. Zručný lapka se 
věcí během nafingované srážky 
zmocnil. Hlídka ženu naložila do 
služebního vozidla a pročesávala 
ulice. Po chvíli v parku Petra Bez- 
ruče objevila mazaného zloděje 
a zadržela ho. 

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

Srazil chodce a uprchl
Kriminálka pátrá po pirátovi, 

který 21. ledna autem srazil 

a těžce zranil chodce v Záblatí. 

Viník z místa nehody zbaběle 

ujel. Policie současně hledá 

svědky nehody.

Neznámý osobní vůz světlé, 
patrně žluté, barvy jel ve středu 
21. ledna mezi 17.30 a 17.50 hodin 
Rychvaldskou ulicí ve směru na 
Bohumín. Poblíž jednoho z rodin-
ných domů vůz z neznámých příčin 
srazil chodce (31) na pravé krajnici. 
Řidiče vůbec nezajímal stav zraně-
ného, šlápl na plyn a ujel.

„Zraněný muž utrpěl zlomeninu 
nohy a tržnou ránu na hlavě. Léčení 
zranění potrvá více než šest týdnů,“ 
uvedla policejní mluvčí Zlatuše 
Viačková. Policie nyní intenzivně 
pátrá po řidiči i vozidle. To by mělo 
být poškozeno na pravé přední 
části, především mřížce chladiče 
a nárazníku. Vyšetřovatelé také 
hledají případné svědky, kteří 
viděli samotnou kolizi či popsané 
vozidlo – ať už poblíž místa sráž-
ky v Záblatí nebo na jiném místě, 
kde se jej viník snažil ukrýt. Jaké-
koli informace mohou lidé volat 
na číslo  974 744 600 nebo na 
bezplatnou linku 158.  (tch)

STALO SE

Prázdninový provoz mateřských škol
Bohumínské mateřinky s dostatečným předstihem, například s ohledem na plánování 
dovolených, zveřejnily svůj letní provoz. Dítě je možné přihlásit na konkrétní mateřskou 
školu nejpozději do 30. dubna. 

Rodič, případně zákonný zástupce, se musí dosta-
vit osobně s ofoceným evidenčním listem dítěte 
z kmenové školy. Na místě se dohodne na systému 
platby školného a stravného. Při velkém zájmu mají 
přednost děti zaměstnaných rodičů. 

 ● 1. až 10. července

MŠ Nerudova   (596 013 242)
MŠ Na Pískách, Záblatí  (596 035 010)

 ● 13. až 24. července

MŠ Skřečoň  (596 033 110)
MŠ Čáslavská  (596 011 160)

 ● 27. července až 7. srpna

MŠ Smetanova  (596 013 071)

MŠ Fit – Okružní  (596 013 613)

 ● 10. až 21. srpna

MŠ Starý Bohumín  (596 013 031)
MŠ Rafi nérský lesík  (596 012 873)

 ● 24. až 31. srpna

SMŠ Bambino, Záblatí  (596 035 149)

 ● Mimo provoz

SMŠ Tovární  (558 848 028) 
nebude v provozu, v plánu je generální oprava bu-
dovy.

Zápis nových dětí na školní rok 2015/2016 pro-
běhne v mateřských školách 5. května. 
 (red)

I díky doposud mírné zimě mohla v Záblatí pokračovat výstavba nového chodníku. Ten 
vzniká v Rychvaldské a Sokolské ulici a některé jeho části už jsou dokončeny. Například 
k autobusové zastávce na rozcestí se už cestující dostanou po nové zámkové dlažbě.

Chodník buduje město, ale s projektem musela 
souhlasit Správa silnic Moravskoslezského kraje, které 
patří silnice i okolní příkopy. Právě jejich zatrubně-
ním a zasypáním vznikl prostor pro stavbu stezky 
pro pěší. Samotná silnice je totiž poměrně úzká 
a vyčlenit pro chodník krajnici nepřicházelo v úvahu.

Nový chodník ze zámkové dlažby bude po celko-
vém dokončení měřit 650 metrů. Hotovy už jsou 
první dva úseky, u autobusové zastávky a několik 
desítek metrů »navazující« části na protější straně 
silnice. Nyní se práce pomalu blíží k místu, kde 
stojí plánovanému chodníku v cestě jediné dvě 
»překážky«, vzrostlé stromy. Jasan i lípa musí stavbě 
bohužel ustoupit.

Projekt si vyžádá 7,5 milionu, 85 procent uznatel-
ných nákladů pomůže uhradit evropská dotace 
z Regionálního operačního programu. Stavba probíhá 
za plného provozu bez uzavírek, řidiči ale musí dbát 
zvýšené opatrnosti, protože v některých úsecích je 
silnice kvůli probíhajícím pracím dočasně zúžená. 
Podle harmonogramu by měl být celý chodník ho-
tov do srpna. Pokud ale bude počasí stavbařům přát, 
mohli by ho chodci začít využívat ještě dříve.  (tch)

Po novém v létě, možná i dříve

Práce se pomalu blíží ke křižovatce Rychvaldské a Sokol-
ské ulice, kde stojí v dráze chodníku dva vzrostlé stromy. 

Foto: Pavel Čempěl
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Školákem ve »sluníčkové« škole
Máme první měsíc nového roku. Ve školství jde o měsíc 
pololetní, ve kterém se žáci snaží o co nejlepší hodnocení, 
a měsíc zápisový, kdy jde o nesmírně důležitý okamžik 
prvního setkání dítěte se školou. 

Zápis do prvních tříd proběhne 
v Masarykově škole ve středu 4. 
a ve čtvrtek 5. února vždy od 12 
do 17 hodin. Tělocvična se změní 
v pohádkovou říši s množstvím 
zvířátek a nadpřirozených bytostí. 
Černokněžník říši odemkne, Kar- 
kulka se ujme role průvodkyně. 
Děti si uloupnou perníček z cha-
loupky, podívají se za čerty a na-
vštíví samotného krále. Současně 
hravou formou plní na stanoviš-
tích jednotlivé úkoly.

Učitelé během zápisu sledují, 
jak dítě komunikuje (slovní záso-
ba, výslovnost), zda je schopno 
se soustředit při řešení zadaného 
úkolu, zda dokáže samostatně 
odpovídat na jednoduché otázky, 
jak drží tužku, jaká je úroveň 
jeho rozumových schopností. 
Posuzuje se rovněž samostatnost 

dítěte a jeho sociální vyzrálost. 
Kromě samotného zápisu mohou 
rodiče svého školáčka nechat vy-
fotit, rovněž bude připraveno 
malé občerstvení. 

V den zápisu nabízíme do-
cházku do přípravného kurzu 
»Školák«. Kroužek má na naší 
škole dlouhou tradici, probíhá od 
roku 2004 . Letos se opět usku-
teční osm lekcí se zaměřením na 
jednotlivé vyučovací předměty. 
První začíná v úterý 10. února, 
poslední se uskuteční 31. března. 
Kurz probíhá v rámci projektu 
»Rizika přestupu žáků mateřské 
školy do základní školy a jejich 
řešení zaváděním nových vyučo-
vacích forem, metod a postupů, 
včetně využití ICT« Operačního 
programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost.

Začátek školního vzdělávání 
může být a měl by být pro rodiče 
a jejich děti kouzelným obdobím, 
kdy s pýchou sledují, jak se jejich 
potomek vydal na cestu za vědě-

ním. Někdy se rozeběhne nadšeně 
a s velkou vervou, občas jsou ale 
jeho první krůčky spíše škobrtavé 
a nejisté. Přejeme našim budou-
cím prvňáčkům, aby ten první 
krok do světa vědění byl rázný, 
pevný, jistý a hlavně pohádkový!

Drahomíra HORVÁTHOVÁ

Exkurze do Světa techniky
19. ledna jsme se zúčastnili akce projektu Svět techniky Ostrava. Naším 

tématem byla sluneční soustava. Že je Země kulatá, ví přece i malé dítě. Říká se 
jí »modrá planeta« a v našem planetárním systému jako jediná oplývá životem. 
A tak jsme byli hodně zvědaví, co nás čeká. Většina z nás prostory Světa tech-
niky v areálu Dolní oblasti Vítkovic vůbec neznala. A líbily se nám moc. 

Nejprve jsme v učebně viděli krátký fi lm o sluneční soustavě. Následovala 
práce ve skupinách. Každý dostal tablet a na dané téma vyhledával informace 
a zajímavosti. Na připravené výkresy jsme kreslili a zapisovali získané informace. 
Každá skupina svou práci prezentovala. Závěrečná část byla interaktivní. Mohli 
jsme si vyzkoušet, co dokážeme. Šlapáním na kole (vážně hodně usilovným) 
jsme vyráběli elektrickou energii. Zajímavé pro nás bylo i pozorovat působení 
magnetismu, šíření zvuku i to otáčení Země. Moc se nám líbilo barevné spekt-
rum. Nebo jak jsme se zapotili, když jsme chtěli vypustit raketu. 

Dopoledne jsme si skvěle užili a v budoucnu si ho určitě zopakujeme. A všem 
doporučujeme: Navštivte Dolní oblast Vítkovic. Je to super!

Žáci Bezručovy školyFoto: Bezručova škola

Foto: Masarykova škola

Ruiny, na něž ruka údržbáře roky nesáhla
Zub času, laxnost, nedostatek fi nancí na údržbu. Existuje více důvodů, proč se z některých 
nemovitostí časem stanou ruiny, které hyzdí, v horším případě ohrožují, okolí. A tak se 
zpustlé objekty ocitnou v hledáčku stavebního úřadu. Každý vlastník se totiž musí podle 
zákona o svou nemovitost starat a udržovat ji. 

Stavební úřad se průběžně za-
bývá kontrolou neudržovaných 
staveb, ať už to jsou rodinné 
domy, budovy živnostníků, vel-
kých podniků či jiných institucí. 
A vede si také průběžně aktuali-
zovaný seznam neudržovaných 
staveb ve městě. 

„Vlastníky neudržovaných staveb 
zveme k osobnímu jednání a řeší-
me s nimi další postup. Většinou to 
je povolení udržovacích prací nebo 
vydání stavebního povolení. Jen 
výjimečně, pokud už stavbu nelze 
hospodárně opravit, navrhneme 
její odstranění,“ uvedl vedoucí sta-
vebního odboru Libor Radiňák. 

Na sklonku loňského roku 
měla městská databáze zpustlých 
objektů jednadvacet položek. 

Nyní ze seznamu i z povrchu 
zemského jedna stavba zmizí. 
K zemi půjde ruina rodinného 
domu ve Vrbické ulici ve stejno-
jmenné městské části. „Nařídili 
jsme odstranění stavby, protože 
ohrožuje zdraví a bezpečnost,“ 

dodal Radiňák s tím, že tristní 
stav domu potvrdil i statický po-
sudek. Na domě však váznou 
exekuce, vlastník zmizel nezná-
mo kam, a tak se demolice na své 
náklady ujme město. Z bezpeč-
nostních důvodů. Odstranění 

domu přijde na zhruba 220 tisíc 
a bourat se začne už v únoru.

K podobnému osudu má nakro-
čeno i zchátralý a vyhořelý rodinný 
dům ve Skřečoni. Má nejistou bu-
doucnost nejen kvůli počínání 
jeho dosavadních nepřizpůsobi-
vých obyvatel, ale především kvůli 
jeho vlastnictví. Ruina totiž 
připadla jako dědictví nezletilým 
dětem z druhého konce republiky.

Pavel ČEMPĚL

Z barabizny ve Vrbici a její zahrady je černá skládka. Ruina brzy 
zmizí, ale předtím bude třeba vyklidit okolí i vnitřní prostory domu. 

Na seznam neudržovaných staveb nově přibyl také 
vyhořelý dům ve Skřečoni.  Foto: Pavel Čempěl
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Tři králové koledovali už popatnácté
Od 1. do 14. ledna jsme mohli v ulicích potkat skupinky 
koledníků Tříkrálové sbírky. Podobně jako v minulých 
čtrnácti ročnících nesli poselství pokoje, požehnání 
a především solidarity s těmi, kteří se ocitli v tělesné, duševní 
nebo sociální nouzi z důvodu nemoci, stáří, ztráty zaměstnání, 

rozpadu rodiny, přírodních katastrof a podobně.

Nejdříve malé ohlédnutí za 
Tříkrálovou sbírkou Charity Bo-
humín v roce 2014, jejíž výtěžek 
čítal 289 159 korun. Pětašedesát 
procent z této částky jsme použi-
li na pořízení telefonní ústředny 
a instalaci venkovních markýz 
v Charitním domě pokojného stáří 
sv. Františka ve Starém Bohumíně, 
na rekonstrukci koupelny v Noc-
lehárně sv. Martina, na obnovu 
hygienického zázemí a pokrytí 
části provozních nákladů denní-
ho centra pro osoby bez přístřeší. 
Zbývající část výtěžku šla prostřed-
nictvím Charity ČR na humanitární 
pomoc v zahraničí, pilotní projekty 
v Česku, rezervní fond a režii sbírky. 

Letos jsme vypravili v Bohumí-
ně, Dolní Lutyni, Rychvaldě, Dět-
marovicích, Orlové a Doubravě 
osmdesát koledujících skupinek. 

Celkový výtěžek 320 504 korun 
svědčí o velké míře 
ochoty lidem 
pomáhat. 
Jde o nej-
vyšší do-
sažený vý-
sledek za 
patnáct let, 
kdy Charita 

Bohumín sbírku pořádá. Jen v sa-
motném Bohumíně 

dárci přispěli 
částkou 146 

958 korun. 
Prostřed-
ky použi-
j eme na 

zastřešení 
vstupu Noc-

 

lehárny sv. Martina, tak aby bylo 
možno v rámci terapeutických ak-
tivit s uživateli využívat i venkovní 
prostor. Dále na provoz denního 
centra pro osoby bez přístřeší 
a jeho výmalbu. Zbývající část vý-
těžku sbírky poslouží na částečnou 
úhradu vybudování rehabilitačních 
povrchů a pomůcek pro uživatele 
v relaxační zóně u Charitního do-
mu pokojného stáří sv. Františka.

Děkujeme všem dárcům, kteří 
podle svých možností přispěli do 
kasiček tří králů. Naši koledníci 
se setkali se vstřícností nejen 
v domácnostech, ale i v úřadech, 
školách, obchodech i u některých 
živnostníků. Každý příspěvek, 
i ten nejmenší, je pro nás výrazem 
nejen solidarity s lidmi v nouzi, 
ale také důvěry, že každá koruna 
darovaná Charitě přijde tam, kde 
může pomáhat a sloužit. A této 
důvěry si vážíme nejvíce.

Případné dotazy o využití pro-
středků získaných v Tříkrálové 
sbírce 2015 rádi zodpovíme na 
 596 013 606, 736 766 021 
nebo e-mailu info@bohumin.
charita.cz

Zdeňka KNIEZKOVÁ BRŇÁKOVÁ, 
ředitelka Charity Bohumín

Tříkrálová 
sbírka 2015

Koledníci letos vybrali rekordní částku. Nejčastěji lidé věnovali dvacetikoruny, 
ale nešetřili ani bankovkami.V kasičkách skončilo například 421 stokorun, 173 
dvoustovek, 17 pětistovek, devět tisícovek a dvě dvoutisícovky.

Dveře jsou otevřeny, račte vstoupit

Obě bohumínské střední školy v lednu otevřely své brány nejen žákům 
a kantorům, ale i zvídavým návštěvníkům. Ti mohli 17. ledna zavítat na 

gymnázium a 21. ledna pořádala den otevřených dveří střední škola.
Podobné akce tradičně cílí na dvě skupiny 

návštěvníků. Prohlídky vyhledávají bývalí 
studenti nebo učitelé, které zajímá, co se v té 
»jejich« škole změnilo. Druhou skupinou jsou 
potenciální budoucí žáci, které se školy snaží 
zaujmout a po prázdninách je přivítat ve 
svých lavicích.

Na sobotní prohlídku gymnázia zavítalo 
122 lidí. Čtvrtinu z nich tvořili právě bývalí 
absolventi, někteří viděli gympl pouhý rok od 
maturity, jiní zde nebyli desítky let. „Největší-

mu zájmu se těšila nová fyzikální laboratoř, 
kterou jsme otevřeli loni. Mezi úplné noviny 
patří také relaxační zóny zřízené počátkem led-
na,“ uvedl ředitel gymnázia Miroslav Bialoň.

Většina návštěvníků ale byla stále školou 
povinná. Děti s rodiči si přišli omrknout školu, 
kterou budou možná od září navštěvovat. 
Dvaatřicet žáků 5. tříd se zároveň přihlásilo 
do přípravného kurzu k přijímacím zkouškám, 
deváťáci zase získali informace o kurzu k při-
jímačkám, který startuje 13. března.

O čtyři dny později pootevřela své dveře 
zájemcům také střední škola. Současní žáci 
učebních i studijních oborů předváděli ná-
vštěvníkům, co se dosud naučili. Kadeřnice 
vyčesávaly lokny, kuchařky a číšnice servíro-
valy dobroty a mladí elektrikáři představili 
standardní zařízení do rodinných a obytných 
domů, ale i různé vychytávky a »hračky«.

Střední škola v rámci dne otevřených dveří 
nabízela také zdarma základní servis motoris-
tům – kontrolu stavu oleje, akumulátoru, diag-
nostiku motoru. A po domluvě případné 
závady automobilů také odstraňovala.  (tch)

Jedním z lákadel návštěvy gymnázia byla biologická laboratoř. V roli průvodců zde byli 
studenti, kteří si vybrali biologii jako volitelný předmět. Foto: Gymnázium Fr. Živného

Na střední škole vítaly návštěvníky 
prostřené stoly a sympatické servírky.  

Své umění předvedly i mladé 
kadeřnice. Foto: Pavel Čempěl
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U obou našich druhů batolců se 
hnědé zbarvení samců mění podle 
úhlu dopadu světla na opalizující 
modré. Uvedené strukturální záření 
vzniká lomem a odrazem světla 
na určitých typech šupinek.

Batolec červený se od podobného batolce 
duhového liší především prosvítající kruho-
vou rezavou skvrnou na zadních křídlech. 
Samička postrádá barvoměnu křídel a je 
větší než sameček. Tento motýl je hbitým 
letcem, který za slunečného počasí létá vy-
soko v korunách stromů. Obývá okraje list-
natých lesů, světliny kolem cest a prosluně-
ná údolí potoků a řek s vrbami a topoly. 
Nejspíše ho zastihneme, když pije vodu 
z kaluží nebo saje dusíkaté látky na výkalech 
a mršinách. Na Bohumínsku není vzácný 
a občas poletuje i v městě.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – motýli (153)

Batolec červený 
(Apatura ilia)  

Seriál vyprávění bohumínských speleologů o zážitcích z loňské výpravy píše Josef Wagner

Píše se rok 1989 a na Kubě působí druhá a poslední expedice českých speleopo-
tápěčů. Tehdy byly vztahy Československa a Kuby velmi přátelské a na výzkumu 
krasu na Kubě se podílel mnoho let docent Vladimír Panoš. Veliký přítel Antonia 
Núñeze Jiméneze, zakladatele a prezidenta Kubánské akademie věd. Po roce 1989 
se politický svět změnil, Kuba se uzavřela. I pro české speleology. Scházely kontakty 
i odvaha vydat se na nejistou výpravu do země, kde vládne revoluční režim.

Až přišel rok 2013 a na internetu se objevily 
výsledky společného výzkumu italských, fran-
couzských a kubánských speleologů v jeskyni 
Bellamar na Kubě. „Když tam mohou Italové 
a Francouzi, co bychom tam nemohli my“, řekl Pepa 
a začal hledat kontakty na kubánské jeskyňáře. Vše 
bylo o to lákavější, když fotografie z Bellamaru 

ukázaly, že v jeskyni je mnoho aragonitových 
a krystalických forem, jaké jsme objevili a mohli 
studovat v jeskyních na Krymském poloostrově.

A přišly i první otázky. Je geneze krystalic-
kých forem na tak rozdílných místech zeměkou-
le shodná? O jaký typ krasu jde? Jak zabezpečit 
ochranu těchto křehkých forem? V průběhu 
roční přípravy expedice vyvstaly i další otázky... 
Ale postupně.

Není jednoduché navázat kontakt s kubán-
skými speleology. Internet na Kubě není lidem 
běžně dostupný, a tak se pokoušet najít nějaké 
webové stránky Kubánské speleologické spo-
lečnosti nebo klubů je zbytečné. Neexistují. 
Štěstí ale přeje trpělivým, a tak se přece jen na 
facebooku Pepovi podařilo najít klub Grupo 
Espeleológico Tageni. Najít jeskyňáře na Kubě, 
to byl první krok. Tím druhým a náročnějším 
bylo získat jejich důvěru, aby nám pomohli 
s realizací naší výpravy. Po první e-mailové 
korespondenci na konci roku 2013 se podařilo 
zjistit, že předsedou klubu Tageni je Yamilé. 
Nejdříve jsme si mysleli, že je to jeskyňář, ale 
brzy se ukázalo, že je to jeskyňářka. Anglicky 
neuměla, a tak se nám komunikace dařila jen 
díky perfektní Lucčině španělštině. Když jí 
Pepa napsal, že bychom chtěli na podzim příš-
tího roku navštívit kras Kuby a podílet se i na 
zdejších výzkumných pracích, kupodivu Yamilé 
hned souhlasila a začala nám pomáhat s pří-
pravou expedice. Není totiž vůbec jednoduché 
dostat se do oblastí a hor, kam normální turis-
té či sami Kubánci nemohou. Na to nestačí 
normální turistická víza, ale musí být udělena 
speciální vědecká víza. A vyřídit je pro skupinu 
Čechů, které Yamilé znala pouze z e-mailu, 
nebylo vůbec snadné. O to složitější, že je 
musela také zaplatit. 

(Pokračování příště)

Kuba 2014 (1)

Bohumínští jeskyňáři se loni 
vydali na exotickou Kubu. 

Foto: Orcus Bohumín

Slezská diakonie slaví 25 let!
Už 25 let přináší Slezská diakonie (SD) světlo do života potřebným. Jde o nestátní 
neziskovou organizaci, působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomo-
ravském kraji. Zřizovatelem je Slezská církev evangelická augsburského vyznání, 
na jejíž diakonickou práci, vykonávanou v Těšínském Slezsku od počátku 
20. století, Slezská diakonie plynule navázala. 

Posláním organizace je po-
skytování kvalitních sociál-
ních služeb. Slezská diakonie 
nabízí také vzdělávání a další 
podporu a pomoc potřeb-
ným (například v oblasti so-
ciálně právní ochrany dětí) 
v souladu s křesťanskými 
hodnotami. V centru pozor-
nosti stojí především lidé, 
kteří jsou nějakým způsobem 
znevýhodněni. Lidé se zdra-
votním hendikepem, bez do-
mova, senioři a osoby v obtíž-
ných životních situacích.

Sociální služby se vyvíjely 
v souladu s potřebami uživa-
telů a možnostmi organizace. 
Zařízení, jejich zaměření a po- 
čet uživatelů se každoročně 
rozrůstají, stejně jako jejich 
kvalitativní úroveň a odbor-
nost personálu. Slezská dia-
konie je významným a špičko-
vým poskytovatelem sociálních 
služeb. Je členem řady meziná-
rodních organizací, působících 
v sociální oblasti, a od roku 
2004 koordinuje také meziná-
rodní dobrovolnické aktivity. 

Ročně nabízí střediska po-
moc až osmi tisícům klientů 
ve 104 službách různého za-
měření – terénní programy, 
podpora samostatného bydlení, 
pečovatelská služba, odborné 
sociální poradenství a další. 
Dále diakonie provozuje azy-
lové domy, noclehárny, denní 
stacionáře, domovy pro zdra-
votně postižené, domovy seni-
orů, chráněné bydlení, nízko-
prahová denní centra a další.
Výchovně vzdělávací činnost 
je se sociálními službami pro-
pojena díky vzdělávacím insti-
tucím diakonického školství.

Za 25 let působení zazname-
nala Slezská diakonie mnoho 
úspěchů, z aktuálních napří-
klad nový Program pro pěs-
tounské rodiny. Dnes podporu-
je více než stovku pěstounských 
rodin. Letos se očekává zřízení 
moderních multifunkčních 
prostor vyhrazených diako-
nickým a církevním aktivitám. 
Nově vzniklé Diakonické vzdě- 
lávací centrum bude mimo 
jiné přispívat k provázanému 

systému sociálních a vzdělá-
vacích služeb pro osoby se 
zdravotním hendikepem. 
Vznikající zázemí bude roz-
děleno na aktivity v podobě 
chráněného bydlení, praktické 
školy, multifunkčního infor-
mačního centra, archivu, 
knihovny a muzea. 

Aktivity Slezské diakonie 
v Bohumíně:

 ●  Salome – denní stacionář, 
poradna rané péče, Neru-
dova 1041,  596 013 434

 ● Škola Slezské diakonie
MŠ a ZŠ Nerudova 1041, 
 733 142 422 
SŠ nám. Svobody 7, 
 733 142 423

 ●  Kanaan, Drátovenská 246, 
nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež,  596 
011 722, 736 757 533

 ●  Sociální asistence,  596 
011 520, 736 757 533

Markéta VOZÁBOVÁ, 
Slezká diakonie

www.slezskadiakonie.cz
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Halu testovalo sedm stovek tanečníků
Velkou taneční soutěž 
hostila v první půli ledna 
sportovní hala. V rámci CDO 
taneční extraligy v hip hopu 
a disco dance jí prošlo 
během dvou dnů víc než 
700 tanečníků z celé repub-
liky. Pořádající spolek 
»Tanec, sport a pohyb« si 
tak odbyl ostrou pořadatel-
skou generálku před 
organizováním mistrovství 
ČR v disciplínách ART, které 
se zde bude konat v půli 
května.

Akce se sice aktivně neú-
častnil žádný z místních 
tanečních souborů, které 
se věnují odlišným od-
větvím tohoto sportu, 
bohumínští tanečníci 
však odvedli kus práce 
v zákulisí. „Pro nás by 
bylo velikým rizikem jít 
do pořádání mistrovství 
republiky, pokud bychom 
si fungování haly pořádně 
neosahali. Proto jsme v rámci 
České taneční organizace CDO 
usilovali o přidělení tohoto kola 
extraligy a jsme rádi, že jsme byli 
úspěšní. Mohli jsme si fungování 
v rozlehlém prostoru vyzkoušet,“ 
řekla hlavní pořadatelka extrali-
gového kola Barbora Guzdková.

Bývalá úspěšná tanečnice sou-
boru Radost stále vystupuje se 
skupinou Impuls, především se 
však věnuje práci choreografky. 
Teď stojí i v popředí spolku Tanec, 
sport a pohyb. „Za cíl jsme si dali 
přitáhnout do Bohumína zajímavé 
taneční soutěže. Artové mistrovství 
republiky je v tanečním sportu skoro 
nejvyšší metou, kterou lze z hlediska 
pořádání dosáhnout. Ve stylech 
show dance, jazz a modern se tak 
v květnu doma představí rovněž 
soubory Radost, Impuls a Kates. 
Ocení to hlavně rodiče. Tanečníci 
budou mít v zádech jejich silnou 

pod-
por u 

a  p r o 
všechny 

to zname-
ná i výraznou 

ú spor u  nák ladů . 
Šampionát se koná od pátku do 
neděle a v minulých letech se opa-
kovaně uskutečnil v Kladně, kam 
velké výpravy Bohumíňáků jezdi-
ly,“ doplnila Guzdková.

A co extraligová soutěž v Bohu-
míně pořadatelům ukázala? „Hala 
je na organizování takových akcí 
připravena. Velice vstřícný byl pří-
stup společnosti Bospor, ochotně 
nám pomáhala také agentura K3 
a o občerstvení se skvěle postarala 
základní škola ČSA, kde úzce fun-
govala spolupráce s ředitelem 
Adrianem Kuderem. Poděkování 
zaslouží i další školy a dům dětí za 
zapůjčení židlí, stolů, laviček a po-
dobně. Organizačně by ovšem 
nebylo možné tak velkou akci 
zvládnout, pokud by Bohumín ne-
byl městem tance. Tento sport tady 

má obrovské fanouškovské zázemí 
a třeba manželé Kolibáčovi, Den-
disovi, Rajnoškovi, Vilčkovi či 
Szmekovi spolu s dalšími obětavý-
mi lidmi tři dny v hale dřeli bez 
nároku na odměnu,“ děkoval 
Jiří Pavlík ze společnosti Dance–
Sport–Marketing, která akci 
spolupořádala.

Taneční extraliga v Bohumíně 
se povedla, ovšem organizátorský 
tým rozhodně nemá čas na žádný 
velký odpočinek. Mistrovství ČR 
v artových disciplínách v katego-
riích sólo, duo, malé a velké for-
mace proběhne v hale Bosporu od 
15. do 17. května. „Je to soutěž, 
které se účastní přes dvě tisícovky 
tanečníků. Ti musejí v Bohumíně 
a okolí bydlet, jíst i bavit se. Poku-
síme se jim naše město a okolí 
představit z té nejlepší stránky. 
Pevně věříme, že ohlasy budou 
stejně skvělé jako po lednové ná-
vštěvě hip hoperů a diskařů, kteří 
se sem chtějí vrátit třeba za aktivi-
tami i mimo taneční soutěže,“ 
doplnila Barbora Guzdková.

(bir)

Foto: Petr Krupička
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Žákovský fotbalový turnaj
V sobotu 31. ledna se koná halový turnaj starších žáků 
(ročník 2000 a mladší) a v neděli 1. února mladších žáků 
(ročník 2002 a mladší) v kopané. Turnaj se koná v nové 
sportovní hale za parkem.  Zápasy se budou hrát na dvou 
hřištích – na umělé trávě a polyuretanovém povrchu.

STARŠÍ ŽÁCI (31. ledna)
Skupina A: FK Bohumín, FK 

Slavia Orlová–Lutyně, MFK Ha-
vířov, FC IRP Český Těšín, SK 
Šenov. 

Skupina B: SK Hranice, FC 
Slavia Michálkovice, TJ Sokol 
Palkovice, TJ Hradec nad Mora-
vicí, TJ Vítkovice – Svinov 

Zápasy Bohumína ve skupině
 ●  9.00 hodin FK Bohumín 
– FK Slavia Orlová-Lutyně 

 ●  9.34 hodin FK Bohumín
– SK Šenov 

 ●  10.25 hodin FK Bohumín 
– MFK Havířov 

 ●  11.16 hodin FK Bohumín 
– FC IRP Český Těšín 

11.45 hodin semifi nále 
12.05 hodin semifi nále 
12.25 hodin o 3. místo 
12.45 hodin fi nále 
Vyhlášení výsledků této skupi-

ny proběhne ve 13.10 hodin. 

MLADŠÍ ŽÁCI (1. února)

Skupina A: FK Bohumín, FK 
Nový Jičín, SK Šenov, FC Slavia 
Michálkovice. 

Skupina B: TJ Vítkovice – Svi-
nov, FC Odra Petřkovice, MFK 
Havířov, LKS Tworkow. 

Zápasy Bohumína ve skupině
 ●  9.00 hodin FK Bohumín 
– FK Nový Jičín 

 ●  10.00 hodin FK Bohumín 
– SK Šenov 

 ●  10.40 hodin FK Bohumín 
– FC Slavia Michálkovice

11.10 hodin semifi nále 

11.30 hodin semifi nále

12.00 hodin o 3. místo

12.25 hodin fi nále
Vyhlášení výsledků skupiny 

proběhne ve 12.50 hodin.  (joo)

POZVÁNKA

Kluziště praská ve švech
Bohumínský zimní stadion zažívá »invazi« návštěvníků. Počasí nepřeje 

bruslení pod širým nebem na rybních či tůňkách a milovníci tohoto sportu 
berou zastřešené kluziště za parkem útokem. Zimní stadion proto opera-
tivně zpřístupní ledovou plochu i v mimořádných termínech.

„V lednu se zvýšil počet bruslících až na 300 osob. Klasické víkendové od-
polední akce už nestačí pokrýt zájem, proto si v únoru budou moci zájemci 
zabruslit i v mimořádných termínech,“ potvrdil vedoucí zimního stadionu 
Petr Lakomý. Brány kluziště se mimořádně otevřou i o sobotách v dopo-
ledních a poledních hodinách. Bruslaři mohou zimní stadion navštívit 7. 
února od 10.30 do 12 hodin, 14. února od 13 do 14.30 hodin a 21. února 
od 10.30 do 12 hodin. Současně samozřejmě platí stálé termíny každou 
sobotu a neděli od 15 do 16.30 hodin.

Během veřejného bruslení je otevřena půjčovna bruslí a zájemci si 
mohou nechat jejich čepele nabrousit. V areálu zimního stadionu je 
otevřeno také občerstvení.  (red)

Bospor, který spravuje sportovní a relaxační areály za parkem, má 
za sebou další úspěšný rok. Aquacentrum loni navštívilo 213 266 
lidí, z toho 28 550 zavítalo do některé z atrakcí saunového světa. 

Ten se na podzim dočkal rozšíření. Ke třem fi nským saunám, jedné 
parní a dvěma infrakabinám přibyl ochlazovací bazén a venkovní whirlpool.  

Nejvíce osob prošlo turnikety aquacentra 
o letních prázdninách, kdy koupání přeje ne-
jen počasí, ale také tradiční prázdninové 
vstupné – tři hodiny za cenu jedné. Největší 
sportovní událostí však byla říjnová akce 
»Plave celé město«. Bazén vzalo útokem 1 142 
závodníků, a Bohumínští tak v počtu plavců 
i v plaveckých výkonech obhájili v kategorii 
měst do 50 tisíc obyvatel vítězství z roku 
2013. Zároveň přidali i rekord vlastní, když 
pokořili hranici tisícovky účastníků.

Intenzivně se sportuje také na zimním sta-
dionu. Školu bruslení absolvovalo 144 dětí, 
veřejného bruslení se účastnilo více než deset 
tisíc lidí a počty pronájmů ledové plochy 
vzrostly oproti roku 2013 o pět procent.

Sportovní hala, která je největší svého dru-
hu v Česku, má za sebou první čtyři měsíce 
provozu. Na moderních zastřešených hřištích 
proběhla klání ve fl orbalu, házené, badmin-
tonu, fotbalu, futsalu i nevšední závody rá-
diem řízených modelů aut. Ke konci roku 
evidovala hala téměř patnáct tisíc návštěvní-
ků, přičemž největšímu zájmu se těšila hřiště 
na tenis a badminton. 

Také fotbalová hřiště za parkem se dočkala 
novinek. Podařilo se vybudovat umělou 
závlahu hlavního hřiště a v prosinci byla 
konečně dokončena divácká tribuna. 

V areálu adventure golfu probíhal od května 
do srpna 1. Bospor Golf Cup amatérských 
hráčů. V červnu se zde v rámci první adven-

ture tour utkali také profesionální golfisté. 
O vzrůstajícím zájmu o tento sport svědčí 
také fakt, že na konci roku evidoval golfový 
areál 9 800 návštěvníků, což je šedesátipro-
centní nárůst oproti předchozímu roku. 

Největším lákadlem Hobbyparku se v čer-
venci stala nová lanová atrakce Mauglího 
stezka. Nabízí zábavu všem generacím a na 
rozdíl od podobných lanových center v re-
gionu se zde neplatí žádné vstupné. Jen pár 
metrů od Mauglího stezky bylo v srpnu uve-
deno do provozu venkovní fi tness, sestávající 
z šesti cvičebních a posilovacích strojů. 

Kromě sportovních a relaxačních aktivit je 
součástí areálu Bosporu i místo k odpočinku 
– Penzion ve věži. Z atypicky řešených poko-
jů nebo z vyhlídky v sedmém patře je krásný 
výhled na Bohumín a jeho okolí. Hosté navíc 
získávají po dobu ubytování neomezený vstup 
na bazén a další výhody. 

Jan ROZSYPAL, 
ředitel Bosporu

Pohyb i odpočinek pod »jednou střechou«

AQUACENTRUM HOBBYPARK SPORTOVNÍ HALA
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Foto: Petr Lakomý
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Na Slovanu se slavil Silvestr sportovně
Na samém konci loňského roku se na hřišti FK Slovan 

Záblatí odehrál tradiční silvestrovský zápas starých 
pánů. Počasí bylo skvělé, a tak zde bylo dopoledne 
k vidění čtrnáct neohrožených fotbalistů s obrovskou 
chutí udělat něco pro zdraví před opačně orientovanými 
večerními oslavami konce roku. Nemohl chybět ani 
předseda klubu, který zajišťoval akci horkým čajem 
a hlasitými poznámkami k výkonu některých hráčů. 
Zastavila se také  »skupinka« nadšených diváků. Všichni 

tři ale, vzhledem k mrazivému počasí, vydrželi sotva 
poločas. A kolem hřiště nervózně pobíhali i dva psi, 
kteří se asi už »těšili« na večerní ohňostroje.

Terén sice nebyl ideální, ale nadšení zúčastněných 
překonalo všechny nástrahy způsobené sněhem a mra-
zem. Atraktivní zimní »open air« fotbálek byl tak příjem-
ným zpestřením pravidelně probíhající zimní přípravy 
v nové sportovní hale.

Ivo SEBERA, FK Slovan Záblatí

Foto: FK Slovan ZáblatíFoto: FK Slovan Záblatí

V lednu jsme se rozlou-

čili s Evženem Škutou, 

zemřel ve svých 103 letech. 

Bratr Škuta byl stejně stár 

jako naše sokolská jednota. 

Narodil se za Rakouska

-Uherska, jako šestiletý 

kluk zažil vznik Českoslo-

venska, v dospělosti druhou 

světovou válku a u moci 

hned dvanáct prezidentů.

Už jako žák a dorostenec 
cvičil v Sokole. ,,Jako doros-
tenci jsme pod vedením bratra 
Jaroše nacvičovali na slet. 
Do Prahy jsme jeli v dobyt-
čácích, a přestože tyto pod-
mínky byly nepohodlné, 
vždy jsme se k sobě chovali 
pěkně a ohleduplně, jak nás 
k tomu v jednotě vedli,“ vzpo-
mínal Evžen Škuta a dodá-
val: „Moc rádi jsme chodili 
na výlety. Byla to příležitost 
pobavit se a vyhrát si. Po 
večerech jsme se scházeli 
na kalandrech u Hynerky, 
debatovali jsme, zpívali, 
poté jsme se vydali na Písky 
a do Březiny.“ 

Bratr Evžen se jako stu-
dent, maturant, v roce 1930 
aktivně zapojil do stavby 
záblatské sokolovny. Rád 
vyprávěl, jak s knížkami 
pod paží přicházel na sta-
veniště a pracoval spolu 
s ostatními nadšenci. Pak 
odešel na studia práv. 

Jeho další členství v So-
kole zhatila druhá světová 
válka a následná změna 
režimu. Do Sokola se tak 
vrátil až v roce 1990, a to 
už pouze jako sympatizují-
cí člen. Moc rádi na něj, 
jeho myšlenky a příběhy 
vzpomínáme.

Blanka FREITAGOVÁ, 
starostka TJ Sokol Záblatí

Zemřel nejstarší 
bohumínský 
občan a sokol
Evžen Škuta

V Linci se přepisovala historie 
bohumínského plavání
O víkendu 17. a 18. února se rakouský Linec proměnil v město zaslíbené překonávání 
historických milníků Plaveckého klubu Bohumín. Letos se zde konal už 25. ročník výborně 
obsazeného podniku. Pravidelně se jej účastní nejen mládežničtí reprezentanti mnoha 
evropských zemí a hvězdy budoucnosti, ale i olympionici a aktuální evropská špička. 

Bohumínský klub v Rakousku 
reprezentovalo sedm plavců se 
smělými ambicemi. Největší nadě-
je jsme tradičně vkládali do Kuby 
Gryce. Ten v minulosti získal 
v Linci už čtyři medaile, ale zlatá 
jej stále míjela. Tedy až do soboty, 
kdy nejprve ovládl stometrovou 
trať znakem, aby pak dominoval 
netradičně i na prsařské stovce. 
Po dalších dvou stometrových 
startech, sedmém místě za motýla 
a druhém místě za volný způsob, 
se potřetí v řadě probojoval do 
celkového fi nále. To bývá na sto-
metrové polohové trati vyhrazeno 
pětici nejlepších závodníků z roč- 
níku. Ve fi nále Kuba využil nabíd-
nutou šanci a nakonec i s notnou 
dávkou štěstí dokázal zvítězit. 
Jakubovo jméno, jakož i název 
PK Bohumín, tak zůstane navždy 
zapsáno mezi celkovými vítězi 
závodu na tamní tabuli cti. 

Loni se v Linci poprvé předsta-
vila Anežka Malcharová, která se 
tehdy na stometrové prsařské trati 
umístila na osmé příčce. Její 
výrazné zlepšení v posledních měsí-
cích ale dávalo tušit, že letos by 
mohla usilovat o nejednu medaili 
nebo fi nálovou účast. Ta je v kon-

kurenci více než dvacítky stejně 
starých soupeřek vysoce ceněná. 
Naděje se skutečně naplnily na 
prsařské trati, kde dohmátla druhá. 
Dalšími výsledky okolo stupňů 
vítězů si Anežka vydobyla právo 
startovat ve finále. V něm se do 
posledních metrů přetahovala 
o druhé místo se suverénní ně-
meckou závodnicí Viktorií Schul-
tzovou, aby se nakonec umístila 
na senzační bronzové příčce.

Do Rakouska odjížděli rovněž 
plavci usilující o překonání ma-
gické minutové bariéry na sto 
metrů volným způsobem. Tu 
nakonec jako vůbec první bohu-

mínský odchovanec pokořil 
časem 0:59,31 Ondra Kyjonka, 
který ve společné rozplavbě 
o pouhou desetinu předčil Vítka 
Klicha. Třetí z adeptů Šimon 
Vícha nakonec zůstal těsně za 
svým snem. Útěchou mu budiž 
alespoň vylepšený klubový rekord 
na sto metrů prsa v čase 1:14,59.

Zbývající dvojice našich plavců 
Alexandra Míčová a Matěj Gryc 
sice do výsledků výrazněji nepro-
mluvili, ale i oni podali kvalitní 
výkony okořeněné několika 
osobními maximy. 

Adrian KUDER, 
prezident PK Bohumín

Dva medailisté z Lince 
Jakub Gryc a Anežka 
Malcharová. Foto: TIK
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VZPOMÍNKY

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

10. února by se dožil 72 let náš milovaný 

manžel, otec, dědeček, tchán, bratr a strýc, 

pan Jan BOCHENEK.

Zároveň jsme si 16. ledna připomněli 
3. smutné výročí jeho úmrtí.

S úctou a láskou vzpomíná manželka 
a celá rodina.

2. února by se naše maminka, 

paní Valerie KŘÍSTKOVÁ, 

dožila 100 let.

1. března vzpomeneme 15. výročí, 

kdy nás navždy opustila.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcery s rodinami.

Jak krásné by bylo ti přát, 
jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat. 

11. ledna jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí 

paní Kornelie JAROŠKOVÉ
z Nové Vsi

a zároveň si 31. ledna připomeneme 

její nedožité 81. narozeniny.


S láskou a úctou stále vzpomínají 

synové Zdeněk, Dušan a Luboš s rodinami.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít, 
láska však smrtí nekončí, 

v srdci tě máme a navždy budeme mít.

4. února si připomeneme 

10. smutné výročí úmrtí 

pana Dušana HRNČÍŘE.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Helena, 

dcery Svatava a Ladislava s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

30. ledna vzpomeneme 10. smutné výročí, 

kdy nás opustil 

pan Oldřich TÉMA.


Stále vzpomínají syn Oldřich a dcera Šárka 

s rodinou.

6. února uplyne 4. rok od chvíle, 

kdy nás opustil 

pan Michal KAROLI.


S láskou vzpomínají 

manželka Anna s rodinou.

Odešel tiše jako hvězda padá, 
vzpomínka na něho však nikdy neuvadá.

6. února vzpomeneme 

2. smutné výročí úmrtí našeho milovaného 

manžela, tatínka a dědečka, 

pana Jiřího PAVLÍKA.


S láskou a úctou stále vzpomínají manželka 

Marie, syn Jiří a dcera Marcela s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

1. února uplyne 35 let od chvíle, 

kdy nás opustil

pan Leo WĄTROBA

z Pudlova.


Věnujte mu, prosím, s námi tichou vzpomínku.

Dcera Magdaléna s rodinou.

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

1. února vzpomeneme 3. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil můj milovaný manžel, 

náš tatínek a dědeček, 

pan Oto KOCH.


S láskou a úctou vzpomíná manželka Urszula 

a dcery Lenka a Pavla.

21. ledna oslavila své krásné životní jubileum 
80 let 

paní Miluška HOLESZOVÁ.

Přejeme jí z celého srdce hodně zdraví, 
životního elánu, stálého optimismu, 

pohody a spoustu společných a radostných 
chvil v kruhu rodiny. 

Syn Miroslav, snacha Jana, vnoučata Ilona, 
Daniel a pravnučky Noelie a Viktorie.

BLAHOPŘÁNÍ 29. ledna se dožívá krásných 75 let 

paní Hildegarda DOMBROVSKÁ

z Bohumína-Nové Vsi.

Mnoho zdraví, štěstí a pohody do dalších let 

přejí syn Jaromír s rodinou, dcery Pavla 

a Dagmar s rodinami, přítel Jindra, 

bratr Miroslav s rodinou, neteř Monika 

s rodinou a švagrové Svatava a Elen.

PROFIT 12, Klubovna: Mírová 1038, Centrum Kotelna, 
www.profi t12.cz,  profi t12@email.cz,  731 310 048, 733 343 942    

 ● Každé pondělí v 17 hodin CVIČENÍ ŽEN S JANOU. Pro cvičenky bez rozdílu věku.

 ● Každé úterý ve 14–18 hodin DÍLNIČKY. Výroba vánočních ozdob z perliček.

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, slunerc.webnode.cz, 
rcslune@centrum.cz;  604 999 147

 ● Pondělí v 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA RODIČŮ S DĚTMI. 

 ● Pondělí v 16 hodin HUDEBNÍČEK.

 ● Středa v 9 hodin CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT.  739 252 741.

CO – KDY – KDE
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Petr Nevyjel
zpracování mezd

účetnictví
daňová evidence

elektronická podání

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P.O.Box 61

735 81 Bohumín

Telefon:  596 014 417

Mobil:  603 478 991

E-mail:  penekonom@seznam.cz

Web:  petr.nevyjel.sweb.cz

INZERCE

REALITY

 ● Koupím byt v Bohumíně  
736 228 883.

 ● Prodám dr. byt 2+1 v centru 
Bohumína, přízemí, 50 m2, nízká 
zástavba, okna do dvora, klidné 
bydlení. Cena 580.000 Kč.  608 
748 047.

 ● Prodám garáž v ul. 9. května, 
příjezd z obou stran, ihned volná. 
 602 844 250.

 ● Pronajmu garáž v Mírové uli-
ci.  732 665 705.

RŮZNÉ

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

SLUŽBY

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

 ● Sportovní a regener. masáže, 
po – pá, 9 – 17 hod., salon Sandra, 
Kostelní ul., Bohumín. Celková 
masáž 200 Kč, částečná 130 Kč. 
Objednávky  604 170 397.

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

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

 ●Řádkovou inzerci můžete podávat 
také prostřednictvím on-line formulá-
ře na internetových stránkách www.
mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

Ceník inzerce v Oku najdete na 

www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.

1. února se dožívá 70 let 

paní Libuše OLÍVKOVÁ.


Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví 

přeje za celou rodinu 

manžel Eduard.

BLAHOPŘÁNÍ

10. února oslaví své 90. narozeniny 

pan František GRYGERČÍK

z Vrbice.


Hodně zdraví, štěstí a osobní pohody 

mu do dalších let za celou rodinu 

přeje Kubíček a Šimonek.

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

Řešení křížovky 
z minulého čísla Oka

Přeje pan Novák sousedovi: "Tak 
šťastný a veselý Nový rok!" - "Co blbne-
te, vždyť už je únor!" - "A sakra, to zase 
bude doma facek – ... přetáhl jsem 
Silvestra ještě více než vloni!"
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Od počítačů až k první pomoci
Kurzy počítačové, jazykové, rukodělné a nově také základy první pomoci nebo feng shui. 
Knihovna K3  má v nabídce nový balík kurzů, které budou probíhat až do června. Zájemci 
se mohou už nyní přihlašovat ve studovně.

Oblast počítačových kurzů 
zahrnuje základy práce s PC 
a internetem, zvládnutí progra-

mů zaměřených na tvorbu textů, 
tabulek nebo prezentací. Lektoři 
zájemcům vštípí také základy 
úprav digitálních fotografi í.

Konverzace v anglickém jazyce 
je určena mírně pokročilým. 
V rámci rukodělných kurzů si 
mohou zruční tvořivci zvolit 

papírovou krajku a korálkování. 
Novinkou je také cyklus tří ví-
kendových seminářů čínského 
učení feng shui, které se zabývá 
vztahem člověka a jeho životního 
prostoru v čase. Kurz základů 
první pomoci zase obsáhne teorii 
i praktický nácvik s fi gurínou.

„Pokud jsme coby řidiči účast-
níky dopravní nehody, máme vždy 
povinnost poskytnout zraněným 
první pomoc. V běžném životě jen 
při přímém ohrožení života ne-
mocného, nebo při vážné nemoci 
nebo úrazu. Otázkou je, zda to 
umíme. V knihovně jsme první 
pomoc už poskytovali. Ve chvíli, 
kdy vidíte na zemi zmítající se 
tělo v záchvatu křeči, máte co 
dělat, abyste ovládli paniku,“ 
uvedla vedoucí knihovny Mag-
daléna Jedzoková.

Výuka probíhá v přednáškové 
místnosti s přenosnými počítači. 
Kurzistům se lektor osobně vě-
nuje, mají možnost vše sledovat 
na interaktivní tabuli a obdrží 
základní písemné vzdělávací 
materiály. Přihlášky a platba pro-
bíhají ve studovně knihovny. Po-
drobnosti na www.k3bohumin.cz. 

(maje)

30 min. tréning na vibrační 
plošině

Přijďte 2 a platí 1
(Při platbě v hotovosti 

platí jeden a druhý 
má vstup zdarma)

–  podporuje tělesnou 
kondici

–  tvaruje a zpevňuje 
postavu

– redukuje celulitidu

více info
www.studio-klara.cz

www.studio-klara.cz

Studio Klára akce leden

 Rychlost v pohodlí Vašeho domova

 Profesionální jednání

  Férovost

  On-line přehled nad svým účtem

  Transparentnost

  Pojištění schopnosti splácet

Volejte
zdarma

www.faircredit.cz
800 888 120

KURZY TERMÍNY CENA

Základy práce na PC 11.2., 18.2., 25.2. a 4.3. 200 Kč
Základy práce s internetem I 26.2., 5.3. a 12.3. 150 Kč
Základy práce s internetem II 11.3., 18.3. a 25.3.  150 Kč
MS Word I 19.3., 26.3., 2.4. a 9.4. 250 Kč
MS Word I I 1.4., 8.4., 15.4. a 22.4.  250 Kč
MS Excel 16.4., 23.4. a 30.4. 200 Kč
MS PowerPoint 29.4. a 6.5. 150 Kč

Úprava digitálních fotografi í: 
Lightroom 18.2. 350 Kč
Photoshop (základy) 19.2. a 20.2. 650 Kč
Photoshop (pro pokročilé) 25.4. 450 Kč
Zoner Photo Studio 24.4. a 25.4. 250 Kč

Základy první pomoci I  21.3. 150 Kč
Základy první pomoci II  21.3. 150 Kč
Korálkování 14.3. a 21.3. 300 Kč
Papírová krajka 31.1., 28.2., 28.3. 200 Kč
Angličtina pro mírně pokročilé  16 lekcí od 3.2. 2.200 Kč
Feng shui 14.3., 15.3., 18.4.,  6.500 Kč
 19.4., 16.5. a 17.5.

NABÍDKA KURZŮ 

V KNIHOVNĚ

Turek přivezl stříbro
V pražském Chodově proběhlo 

11. ledna za účasti jednadvaceti 
oddílů Mistrovství ČR v klasic-
kém trojboji masters (RAW). Do 
soutěže se zapojilo dvaatřicet 
mužů a čtyři ženy ve věku od 40 
do 75 let.

Starobohumínská TJ Viktorie 
vyslala do boje dva závodníky. 
Martin Turek a Marek Banas 
startovali v kategorii masters I, 
věk od 40 do 50 let. 

Turek startoval ve váhové kate-
gorii do 83 kg, kde  výkonem 205 
kg v dřepu, 125 kg v benchpressu 
a 200 kg vybojoval stříbrnou me-
daili.

Pro Banase to byla jeho první 
velká soutěž, startoval ve váhové 
kategorii do 105 kg. Skončil sice 
šestý, ale s pěkným výkonem 
v trojboji 450 kg.  (luk)

Turnaj v mariáši
V sobotu 31. ledna proběhne 

v restauraci Na Kuželně XIII. 
ročník turnaje v mariáši »O bo-
humínské hrabátko«. V 7.30 
hodin začíná prezentace, turnaj 
odstartuje v 9.15 hodin a potrvá 
až do 16 hodiny. Program završí 
vyhodnocení výsledků a udílení 
cen.  (red)

KRÁTCE
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ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ POMŮCKA: LADON, NEDOMA.
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KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KNIHOVNĚ K3

Vrchlického 262
www.k3bohumin.cz, 

596 012 203

PRO DĚTI
 ● 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 
DÝCHÁNEK. Čtení z oblíbených 
knih a povídání při čaji. Knihov-
na Starý Bohumín

 ● VALENTÝNSKÉ PŘÁNÍ. Výtvar-
ná dílna. 9.2. až 13.2. ve 13–17 
hodin (mimo středu) knihovna 
Nový Bohumín a Skřečoň, 9.2. 
ve 13–17 hodin knihovna Zá-
blatí, 13.2. ve 13–17 hodin 
knihovna Starý Bohumín.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781, 
www.k3bohumin.cz, 

596 012 124

DIVADLO
 ● 18.2. v 19 hodin ÚČA MUSÍ 

PRYČ, komedie. Hrají David Pra-
chař, Linda Rybová, Igor Chmela 
a další. Sál kina, 340 Kč. 

HUDBA
 ● 10.2. v 19 hodin PAVLÍNA–

ADÉLA. Koncert folk a country 
písničkářky Pavlíny Jíšové a její 
dcery Adély. Sál kina, 120 Kč.

VÝSTAVA
 ● BOBAN. Výstava fotografií 

z představení bohumínského 
ochotnického souboru BOBAN, 
foyer kina.

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

 ● 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.

 ● 1.2. ve 20 hodin MORTDECAI: 
GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD. Film USA 
(Akční / Komedie) 2015, titulky, 
příst. od 12 let, 97 min., 110 Kč.

 ● 2.2. a 4.2. v 19 hodin HODI-
NOVÝ MANŽEL. Film Česko (Ko-
medie), 2014, přístupný, 100 
minut, 100 Kč.

 ● 5.2. a 6.2. v 19 hodin JUPITER 
VYCHÁZÍ. Film USA (Sci-fi ), 2014, 
titulky, přístupný od 12 let, 125 
minut. 5.2. ve 3D za 130 Kč, 6.2. 
ve 2D za 100 Kč.

 ● 8.2. ve 20 hodin INTERSTEL- 
LAR. Film USA, Velká Británie 
(Sci-fi ), 2014, titulky, přístupný 
od 12 let,  169 minut, 80 Kč.

 ● 9.2. v 19 hodin WHIPLASH. 
USA (Drama), 2014, titulky, pří-
stupný, 106 minut, 110 Kč.

 ● 11.2. v 9 hodin GRACE, KNĚŽ-
NA MONACKÁ. Film Francie, 
USA (Životopisný), 2014, titulky, 
přístupný, 103 minut, 50 Kč.

 ● 11.2. v 19 hodin MEZI NÁHROB-
NÍMI KAMENY. Film USA (Akční 
/ Thriller), 2014, titulky, přístup-
ný od 12 let, 113 minut, 80 Kč.

 ● 12.2., 13.2. a 14.2. v 19 hodin 
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI. Film 
USA (Drama / Romantický), 
2015, titulky, přístupný od 15 
let, 124 minut, 130 Kč.

 ● 14.2. a 15.2. v 16 hodin 
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA 
NA SUCHU. Animovaný film 
USA, 2015, dabing. 14.2. ve 3D 
za 140 Kč, děti 120 Kč a 15.2. ve 
2D za 120 Kč, děti 110 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 his-
torických fotografi í Starého Bo-
humína a polských Chałupek. 
Každé úterý a čtvrtek v 15–18 
hodin v době konání akcí. 

 ● 29.1. v 18 hodin DĚJINY CHAŁU-
PEK. Beseda historika K. Kotase.

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

OSTATNÍ AKCE

 ● Každý pátek v 18 hodin KURZ 
ALFA. Série promluv o křesťanství, 
evangelická fara. Přihlášky  604 
486 851, bohumin@sceav.cz.

PLESY
 ● 6.2. Ples ZŠ Skřečoň, sál 

Bochemie.

 ● 14.2.  Spor tovní ples FK 
Záblatí, sokolovna Záblatí.

 ● 14.2. Ples chovatelů okrasné-
ho ptactva, sál Bochemie.

SPORT

 ● 1.2 a 14.2. v 10 hodin ABY 
ZADNICE NEZMĚKLA. Cykloturi-
stický výlet okolím Bohumína - 
trasa bude dohodnuta na místě 
srazu s ohledem na počasí. Sraz 
na nám T.G.M.

 ● 15. 2. v 9 hodin TJ VIKTORIE 
BOHUMÍN »B« - SLOVAN HAVÍ-
ŘOV »C«. Šachy, okresní přebor. 
Sokolovna Starý Bohumín.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 31.1. a 1.2. v 9–13 hodin FOT-
BAL, žákovský turnaj.

 ● 6. až 8.2. v 9–20 hodin STOLNÍ 
TENIS, zápasy TJ Sokol Záblatí.

 ● 7.2. v 9–15 hodin FOTBAL, tur-
naj přípravek FC Baník Ostrava.

 ● 7.2. a 8.2. v 8–19.30 FRISBEE, 
turnaj Rainbow banana.

 ● 14.2. a 15.2. 8–22 hodin 
HÁZENÁ, turnaj.

 ● 21.2. v 8–14 hodin FOTBAL, 
turnaj OFSK.

 ● 22.2. v 9-18 hodin BADMIN-
TON, liga. 

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

Mimořádné bruslení

7.2. v 10.30–12 hodin; 14.2. ve 
13–14.30 hodin a 21.2. v 10.30
–12 hodin 

V době veřejného bruslení je 
otevřena půjčovna bruslí.

Škola bruslení pro děti:
Do 8.3. ve 13.40-14.40 hodin.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 29.1. do 14.2.

Programy najdete také na www.mesto-bohumin.cz 
nebo www.k3bohumin.cz
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Sousedé vzpomínají na společnou historii
Český Bohumín a polské Chałupki k sobě 
mají velmi blízko. Potvrzuje to výstava 
dobových fotografi í a map »Sousedé 
na Odře« v Salonu Maryška. Její vernisáž 
zorganizovala sdružení Maryška a Přátel 
bohumínské historie. 

Výstava navazuje na knihu »Historie Chałupek do 
roku 1918«, kterou v závěru loňského roku předsta-
vil mladý polský historik Kamil Kotas (27). „Při 
bádání mě nejvíce zaujaly dobové snímky starého 
hraničního mostu, dodnes mě svou konstrukcí a pří-
během fascinuje,“ uvedl Kamil Kotas. 

Na samotné výstavě jsou k vidění poutavé foto-
grafi e a unikátní, mnohým naprosto neznámé ma-
teriály, například kopie map bohumínského panství. 
Jde o náčrt, který vznikl při zaměřování stabilního 
katastru oblasti a také je k vidění situační plán Odry 
a zemské hranice s protipovodňovým dílem či 
kanálem. Jde o materiály z 18. a 19. století. 

„Do roku 1742 byl Bohumín a Chałupki jedním 
městem, pak nás rozdělila hranice. Teď máme znovu 
možnost bez překážek podnikat společné věci a nápa-
dy. Těší mě, jak výborná byla spolupráce českých 
a polských historiků při organizaci výstavy a také to, 
jaký je o ni zájem,“ konstatovala předsedkyně sdru-
žení Maryška a kurátorka výstavy Kamila Smigová. 

Na přípravě výstavy se dále podíleli Zuzana Ma-
léřová, Eduard Beneš, Jan F. Teister, Kamil Kotas. 
Expozice je v Salonu Maryška na náměstí T. G. Ma-
saryka k vidění do 12. února, vždy v úterý a ve čtvrtek 

od 15 do 18 hodin a v době konání kulturních akcí. 
Součástí projektu »Sousedé na Odře« je i beseda 
s historikem Kamilem Kotasem. Proběhne v Salonu 
Maryška 29. ledna od 18 hodin.  Lukáš KANIA

Přívětivé prostředí 
v nemocnici

Na počátku prosince došlo 
v Bohumínské městské nemocnici 
(BMN) ke zkrášlení jednotlivých 
oddělení, ambulancí a čekáren ve 
spolupráci s mezinárodním spo-
lečenským hnutím Allatra. Tato 
nezisková organizace dodala 
a nainstalovala do nemocnice té-
měř dvě stě obrazů s pozitivními 
myšlenkami, citáty a tematicky 
zaměřenými obrázky. 

Cílem akce bylo zpříjemnit 
a kultivovat prostředí jednotlivých 
oddělení a ambulancí. Obrazy 
zároveň pozitivně působí na 
psychiku, dokážou navodit po-
hodovou atmosféru a v rámci 
možností podpoří pacienty v těž-
ké životní situaci.

Hnutí Allatra věnovalo obrazy 
nemocnici zdarma a na své nákla-
dy provedlo i jejich montáž. V bu-
doucnu je v plánu ve stejném 
duchu i výzdoba polikliniky (Stře-
diska zdravotnických služeb) 
v Čáslavské ulici. I zde estetizace 
prostředí povzbudí nemocné, 
dodá jim pozitivní energii a po-
může tím částečně urychlit proces 
uzdravování. Těmito kroky se 
nemocnice snaží naplňovat své 
krédo »dobro pacienta«.

Allatra dodává do bohumínské 
nemocnice už téměř tři roky po-
zitivní měsíční noviny do každé 
rodiny »Polahoda«. Jsou rovněž 
bezplatně k dispozici ve stojanu ve 
vrátnici nemocnice.

Vojtěch BALCÁREK, ředitel BMN

Maryšku navštívila i generální konzulka Polské republiky 
v Ostravě Anna Olszewska. Výstavou ji provedla Kamila 
Smigová a Zuzana Maléřová.  Foto: Petr Piechowicz

Česká modelářská špička v hale
Sportovní hala za parkem hostila 17. ledna třetí závod moravskoslezského poháru 
rádiem ovládaných modelů aut. Podle ohlasů samotných závodníků to byl jeden 
z nejvydařenějších závodů.

„Každý si našel svého soupeře 
a většina fi nálových jízd byla vel-
mi vyrovnaná. Nové vytýčení sice 
bylo neúprosné k chybám, ale trať 
byla pro každého stejná a nehrozi-
la žádná úmyslná zkrácení dráhy. 
Příště vše ještě doladíme menšími 
pokličkami v zatáčkách,“ uvedl za 
organizátory Luděk Szostek z RC 
Team Rychvald.

Poslední závod krajského seri-
álu proběhne 7. března. Dráha 
bude velmi podobná a účastníci 
budou mít možnost vyladit své 
stroje k dokonalosti před zlatým 

Na třetím závodě krajského seriálu RC 
cestovních vozů startovalo 74 mo-
delů. Kromě regionálních stájí do-
razili i jezdci z Polska nebo z Prahy. 

Foto: Ivo Gombík

hřebem zimní sezony. Tím bude 
28. a 29. března Mistrovství Čes-
ké republiky Electric Track 1:10 
a 1:12. Konat se bude opět pod 
střechou bohumínské sportovní 
haly a pro závodníky z regionu 
bude velkou poctou přivítat na 
zdejším kolbišti českou špičku 
tohoto sportu.  (red)

NOVINKY

KRÁTCE

Díky za dar
Děkujeme Lukáši Woznia-

kovi, starostovi SDH Čeladná, 
za osobní fi nanční dar 10 000 
korun. Částka pokryla ná-
klady nezbytné k pojištění 
vozidla pro přepravu mla-
dých hasičů na soutěže. Dále 
k úhradě faktur za elektric-
kou energii a vodu, které 
jsou potřebné k provozu 
zbrojnice. I díky této pomoci 
může dále probíhat příprava 
mladých hasičů, jejich vzdě-
lávání, výcvik a účast na  
soutěžích.

SDH Kopytov

Valná hromada
FK Bohumín svolává val-

nou hromadu, která se bude 
konat v pátek 13. února od 
15 hodin v restauraci na 
zimním stadionu. Účast čle-
nů nutná.  (red)


