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Zapomeňte na »myší díru«, Drátovenská má přejezd

V  Drátovenské ulici se už opět ozývá zvuk motorů. Průjezd bývalou »myší dírou«, která
  se proměnila v úrovňový přejezd, mohou od prosince využívat autobusy a vozy integ-

rovaného záchranného systému. Řadoví motoristé si ale musí ještě chvíli počkat. Přestavba 
ještě neskočila, zbývá dopilovat pár detailů. Pro všechny vozy se přejezd otevře na jaře.

Největší položky stavebních 
prací, které v Drátovenské ulici 
v Pudlově probíhaly od loňského 
května, už jsou hotovy. Přejezd 
už má téměř fi nální podobu. Stále 
je však třeba hodně zdánlivě »ne-
viditelných«, ale nesmírně důleži-
tých věcí udělat. „Chybí svodidla, 
závory, zabezpečovací zařízení. 
V drážním domku je třeba zpro-
voznit centrálu a propojit všechna 
zařízení pro bezpečný provoz na 
trati,“ uvedl Petr Sobek z měst-
ského odboru dopravy. Nakonec 

přijdou na řadu terénní úpravy 
a pokládka fi nální vrstvy asfaltu. 
Ten bude oproti původním plá-
nům pokrývat mnohem větší 
úsek. „Silničáři a stavební fi rma 
se dohodli, že vyfrézují silnici 
a nový koberec položí i kolem roz-
vodny, tedy od přejezdu až ke kři-
žovatce s Ostravskou ulicí,“ dodal 
Sobek s tím, že motoristé nový 
povrch určitě přivítají.

Nyní však v místě panuje z po-
hledu stavbařů klid. Je zimní 
období a práce jsou do března 

zastaveny. Pak už fi rmu mnoho 
náročných úkolů nečeká, delší 
čekací doby si ale vyžádá napojení 
a zprovoznění některých technic-
kých zařízení.

Nový přejezd mohou v součas-
nosti využívat autobusy linky 555 
mezi Bohumínem a Ostravou, 
projíždět tudy smí také hasiči, 
záchranáři a policie. Všichni, 
i železniční soupravy na trati, se 
zvýšenou opatrností, protože 
zabezpečení v místě provizorně 
tvoří jen dopravní značky. Zdán-

livě dokončený přejezd může 
svádět ke zkrácení cesty i vykutá-
lené řidiče. Proto na úsek namát-
kově dohlíží městská policie. 
Zatím ale žádný vážnější prohře-
šek nezaznamenala. Pár řidičů 
tady sice přistihla, většinou však 
šlo o přespolní motoristy, kteří se 
nezorientovali v dopravním zna-
čení a zabloudili sem. 

Drátovenskou ulici mají ve 
správě severomoravští silničáři. 
Přestavbu podjezdu na úrovňový 
přejezd proto fi nancuje Morav-
skoslezský kraj s pomocí evrop-
ské dotace. Do přestavby vloží 
zhruba sedmdesát milionů.

Text a foto: 
Pavel ČEMPĚL

Výkupy kovů za hotové končí
Odevzdat (kdoví jak získané) železo, vyinkasovat hotovost a koupit si »krabicové« 
nebo jít do herny? S tím je konec! Od března začíná platit nová ministerská 
vyhláška, která zakazuje výkupy kovů od občanů ve sběrnách za hotové.

„Omezení výkupu na bezhotovostní platby je 
prvním slíbeným opatřením, která v průběhu 
letošního roku uskutečníme, abychom zabránili 
krádežím kovů a rozmachu tohoto kriminálního 
segmentu v Česku,“ uvedl ve svém prohlášení 
ministr životního prostředí Richard Brabec. 
Záhy bude podle něj následovat vymezení 
bezhotovostní platby pouze na převod na 
účet, případně poštovní poukázku. K tomu 
ale může dojít pouze zákonem. Tato změna 
však už fi guruje v novele zákona o odpadech, 
která půjde brzy do vlády. Ministerstvo proto 
sběrnám a výkupcům doporučuje, aby pro 
bezhotovostní platby začali používat přede-

vším tyto dva bezhotovostní způsoby výplaty. 
Ještě letos budou konkrétní způsoby bezho-
tovostní platby uzákoněny.

Původně byla ve hře i varianta úplného 
zákazu výkupu veškerého sběru od fyzických 
osob, tu ale sněmovna zamítla. „Nejsem 
zastáncem kompletního zákazu výkupu všech 
surovin, a tím i zrušení celého systému výkupu. 
Možnost přivydělat si sběrem papíru, textilu 
i kovů by měla pro slušné občany zůstat zacho-
vána,“ svěřil se Brabec.

Ministerstvo životního prostředí však při-
pravuje do vlády komplexní materiál, který 
zmapuje celý segment výkupu sběrných suro-
vin. Vládě pak doporučí přijmout další opat-
ření, která boj s krádežemi kovů posílí. „Za 
hlavní problém považuji počet sběren. Ten je 
v Česku v přepočtu na obyvatele snad nejvyšší 
v Evropě. Takový počet výkupen není možné 
účinně kontrolovat,“ konstatoval ministr 
Brabec. Proto jeho ministerstvo uvažuje 
o zpřísnění podmínek pro vydávání licencí 
sběrnám s alternativou, že by výkupny sběr-
ných surovin musely o povolení znovu žádat. 
Ovšem za přísnějších podmínek, které by 
měly mimo jiné zahrnovat povinné zavedení 
kamerového systému.

MŽP hodlá rovněž lobovat za vznik »malé 
Kobry«, speciálního týmu při České inspekci 
životního prostředí, který se svými kontro-
lami zaměří pouze na potírání kriminality 
spojené s výkupem kovů. (red)

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
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Nebytové prostory k pronájmu a k prodeji

 ● Pronájem prostoru sloužícího podnikání 
(prodejna), Kostelní ulice číslo 404, rozloha 
45,95 m2. Licitace se koná 2. března ve 14 hodin.

 ● Pronájem prostoru sloužícího podnikání 
(sklad), Kostelní ulice číslo 404, rozloha 31,40 
m2. Licitace se koná 2. března ve 14.30 hodin.

Cenová zóna A: 1.200 Kč/m2/rok. Licitace se ko-
nají ve vedlejší budově radnice, číslo dveří B 101.

Vyvolávací cena je pouze čisté nájemné bez 
služeb. Pronájem prostor schvaluje rada města. 
Bližší informace telefonicky na čísle 596 092 
212, e-mailu sobaniec.marek@mubo.cz nebo osob-
ně ve vedlejší budově radnice, kancelář B 208. (sb)

Od nového roku je Oko zdar-
ma, má 16 stran, větší formát 
a je celobarevné. Změnil se 
i způsob distribuce – noviny 
čtenáři najdou ve volně pří-
stupných stojanech nebo na 
pultech většiny prodejen, na 
které byli zvyklí. Distribuce 
probíhá v lichých týdnech ve 
čtvrtek mezi 9. a 14. hodinou. 
A kde městské noviny najdete?

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 
 ● knihovna

 ● potraviny Bubík, u vodárny

 ● potraviny Kasalovi, Nerad

Kde najdete 
OKO zdarma

Město Bohumín vyhlašuje licitaci na prodej 
obytného domu v Novém Bohumíně, Kostelní 
ulice číslo 318. 

Dům stojí na pozemku č. 418 (zastavěná plo-
cha a nádvoří 350 m2). Cena podle znaleckého 
posudku  4,6 milionu korun. Účastníci licitace 
mohou podávat nabídky i pod tuto cenu. Mini-
mální nabídka však nesmí činit méně než 630 
tisíc korun. Licitace se koná 4. března v 15 ho-
din ve vedlejší budově radnice, číslo dveří B101.

Podmínkou prodeje je, aby nový vlastník ob-
jekt opravil a aby nadále sloužil k bytovým úče-
lům (trvalému bydlení). Další informace na 
úřední desce města, telefonicky na  596 092 215, 
e-mailem raut.kajetan@mubo.cz nebo osobně 
ve vedlejší budově radnice, kancelář B103.

ANGLIČTINA (26 soutěžících)
I. kategorie (4. a 5. třída): 1. Daniel Vronka (ZŠ Skřečoň) a Matyáš Sochor 
(Masarykova ZŠ), 3. Jakub Nadažy (ZŠ Beneše)

II. kategorie (6. a 7. třída): 1. Marek Štrbačka (ZŠ ČSA), 2. Adéla Schmidtová 
(ZŠ Beneše), 3. Alexandra Míčová (ZŠ ČSA)

III. kategorie (8. a 9. třída): 1. Ondřej Pompa (ZŠ Skřečoň), 2. Daniel Tran (ZŠ 
Beneše), 3. Kateřina Ježíšková (Masarykova ZŠ)

RUŠTINA (12 soutěžících): 1. Petra Hollá (Masarykova ZŠ), 2. Kateřina Ježíš-
ková (Masarykova ZŠ), 3. Klára Nesrstová (ZŠ Beneše)

NĚMČINA (12 soutěžících): 1. David Zahradník (Masarykova ZŠ), 2. Jakub 
Jureček (Masarykova ZŠ), 3. Jiří Lenort (ZŠ Skřečoň)

CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ ŠKOL: 1. Masarykova ZŠ (157 bodů), 2. ZŠ Skřečoň 
(150 bodů), 3. ZŠ Beneše (145 bodů)

Pozn.: Bezručova škola má jen I. stupeň, její žáci proto soutěžili 
pouze v nejmladší kategorii angličtiny.

Rodná řeč nebyla žákům nic platná
Padesát mladých angličtinářů, němčinářů a ruštinářů si 18. února ověřilo své znalosti 
v městském kole soutěže v cizích jazycích. Do jazykovědných bojů vyslaly své žáky školy 
ČSA, Masarykova, Beneše, Bezručova a škola ve Skřečoni, která letošní soutěž pořádala.

Mladé angličtináře 
čekal poslech textu 
čteného rodilým 
mluvčím a jeho 
překlad. Foto: 
Pavel Čempěl

Angličtina se na školách vyuču-
je už od třetí třídy, proto byla sou-
těž v tomto jazyce rozdělena do 
tří kategorií. Čím starší děti, tím 
obtížnější byly úkoly. Soutěžící 
čekal poslech textu a konverzace 
s komisí na vylosované téma.

Druhý cizí jazyk je povinný až 
od sedmé třídy a všichni soutěží-
cí se tak utkali ve společné věko-
vé kategorii. Protože se někteří 
z nich učí ruštinu nebo němčinu 
teprve půl roku, odpadl v této 
části náročný poslech a děti si 
pouze povídaly s porotou. Ta 
byla ve všech kategoriích nezá-
vislá. Znalosti žáků hodnotili 
učitelé bohumínského gymnázia, 
střední školy a kantoři, kteří ne-
působí na zúčastněných školách. 
Jazykové schopnosti dětí se 

v uplynulých letech díky interne-
tu a celosvětovým médiím stále 
zlepšují. „Porota soutěžící velmi 
chválila. Výkony některých dětí 
byly tak excelentní, že se hodnotící 
učitelé o vítězi jen těžko rozhodovali. 

V nejmladší angličtinářské katego-
rii dokonce udělili dvě první místa, 
dva žáci získali za poslech i konver-
zaci stejný počet bodů,“ uvedla ředi-
telka pořádající skřečoňské školy 
Renata Wybraniecová.  (tch)

Konverzace s porotou na 
téma, které si soutěžící 

předem vylosoval.

Prohlídka objektu pro zájemce o provozování bývalého hudebního klubu 
Bublina v parku se uskuteční 4. března od 15 do 17 hodin. Hudební klub
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AKTUALITYMiliony na sportování a netradiční výuku
Bohumínští zastupitelé dali zelenou 
dotacím na sportování i zdraví zdejších 
dětí. Jednomyslně odhlasovali, že na to 
půjdou z městské kasy téměř dva miliony 
korun. To je o půl milionu více než 
v předchozích letech. Podpora míří hned 
do tří oblastí – na sportování, školy 
v přírodě a výuku v solné jeskyni.

„Už deset let je v provozu naše 
aquacentrum. A od té doby bohu-
mínským školám i sociálním orga-
nizacím nebo sdružením dotujeme vstupné na bazén. 
Je to naše specifi kum, protože tato fi nanční podpora 
nesouvisí s plaváním podle školních osnov. Školy si 
mohou zpestřit tělesnou výchovu kromě plavání také 
saunováním, bruslením nebo adventure golfem. 
Navíc jsme letos přidali půl milionu a rozšířili tak 
možnost využít pro sportování také novou sportovní 
halu,“ sdělil starosta Petr Vícha.

Dotace dětského sportování fungují v Bohumíně 
už deset let. Město podporuje především plavání, 
na které letos vyčlenilo bezmála milion. Mateřské 
školy využívají dotaci pro plavecké kurzy předško-

láků i pro zábavné hodiny plavání. Základní i střed-
ní školy mívají v aquacentru hodiny tělocviku či se 
účastní plaveckých soutěží. Střední škola Bohumín 
kromě toho také pořádá kurzy metodiky plavání 
a první pomoci. Stacionáři a Centru sociálních 
služeb Bohumín slouží k rehabilitačnímu i kondiční-
mu plavání mentálně postižených klientů. Plavecký 
klub díky příspěvku trénuje. Město dotuje také 
plavání těhotných i miminek, které v aquacentru 
zajišťuje Centrum mladé rodiny Bobeš.

Finanční podpora, kterou město 
vkládá především do plavání, 
se každoročně zvyšuje. Zatímco 

v roce 2005, kdy s dotacemi město začínalo, to bylo 
260 tisíc, v roce 2006 už 437 tisíc a o dva roky 
později 503 tisíc korun. V roce 2012 dosáhla výše 
podpory na 950 tisíc korun, letos je to už 996 tisíc.

Kromě plavání město přispívá školákům i před-
školákům na školy v přírodě a výuku v solné jesky-
ni. Letos na tyto aktivity opět počítá s částkou přes 
400 tisíc. V loňském roce vyjelo do školy v přírodě 
153 žáků šestých ročníků a 166 předškoláků. V solné 
jeskyni se učily děti z mateřinek či základních škol. 
Jeskyňka zaznamenala téměř tisíc návštěv.

Lucie BALCAROVÁ

Návštěvy v nemocnici
Bohumínská městská nemocnice 

zrušila zákaz návštěv, který platil od 
7. února kvůli chřipkové epidemii. 
Příbuzní už mohou opět navštěvo-
vat své rodinné příslušníky, kteří 
jsou v nemocnici hospitalizováni.

Akce na bazénu 1+1
V bohumínském aquacentru 

probíhá o jarních prázdninách zvý-
hodněná akce 1+1. K jednomu 
koupenému lístku dostane ná-
vštěvník druhý zdarma. Aquacent-
rum současně v prázdninovém 
týdnu rozšiřuje provozní dobu - 
bližší informace na straně 15. 

Mobilní sběrný dvůr
Novou sezonou začíná provoz 

mobilního sběrného dvora. Na prv-
ním stanovišti v Šunychlu u most-
ku začne fungovat od 4. března. 
V zimním období je přístupný ve 
všední dny od 10 do 16 hodin, 
v sobotu od 8.30 do 14 hodin.  (red) 

V Bohumíně se letos završí hromadné 
zateplování a rekonstrukce věžáků. 
Na obnovu jich čeká posledních pět, 
dva v ulici Svat. Čecha, dva v Alešově 
a jeden na sídlišti Tovární. Na opravu 
dvojice výškových domů v centru 
navíc příští rok naváže další investiční 
akce. Už je na světě studie na 
zkulturnění dvora mezi Alešovou 
ulicí a hlavní třídou. 

Obnova posledních věžáků v centru bude 
probíhat podobně jako u ostatních, jenže tyto 
výškové domy jsou přece jen trochu specifi cké. 
Domy 1070 a 1071 stejně jako 1072 a 1073 »spo-
jují« bývalé olejové kotelny. Dnes v nich fungu-
jí blokové předávací stanice tepla, které vlastní 
ČEZ Teplárenská. Jsou zašlé, nevzhledné 
a po rekonstrukci přilehlých domů budou vypa-
dat jako »Popelky«. Město proto oslovilo maji-
tele spojovacích objektů, zda neuvažuje o jejich 

obnově. Ze společného jednání vyplynulo, že 
vlastník kotelen tuto možnost ještě zváží.

Další »problém« představují nepoužívané 
komíny kotelen. „Zateplení domu bude v mís-
tech, kde jsou k fasádě »přilepené«, kompliko-
vanější, ale naštěstí řešitelné,“ uvedla vedoucí 
majetkového odboru radnice Eva Drdová. 
Aby komíny, které už neplní svou funkci, nad 
věžáky alespoň »nepřečuhovaly«, energetici 
je zbourají do úrovně střechy a následně za-
konzervují. Jeden už touto úpravou prošel, na 
druhém probíhaly práce v polovině února.

Na zateplení věžáků v centru, které jsou od 
sebe vzdušnou čarou jen sto metrů, naváže 
v příštím roce revitalizace dalšího z městských 
dvorů – mezi Alešovou, Poděbradovou a pěší 
zónou. Vznikly tři varianty úpravy prostranství, 
přičemž největší šance má ta s maximem par-
kovacích míst. Krom dvou parkovišť by zde měl 

vzniknout menší dětský koutek, úprav se do-
čkají travnaté plochy a pochopitelně chodníky.

„V anketě k zamýšlené akci si řada lidí pos-
teskla, že když se podívají ven z okna, vidí 
samé popelnice. A mají pravdu, proto plánuje-
me vybudovat vhodně umístěné přístřešky na 
kontejnery,“ osvětlil nápad se zastřešenými 
boxy Dalibor Třaskoš z odboru rozvoje a in-
vestic. Dodal, že toto vylepšení jde provést jen 
u popelnic na komunální odpad. Separační 
nádoby se vyvážejí jinak, rameno jeřábu je 
musí uchopit shora, proto pod střechou být 
nemůžou. Pavel ČEMPĚL

Prokouknou věžáky i dvůr, jen z kotelen 
budou »Popelky«»Popelky«

Pracovníci »zkrátili« a zakonzervovali komín 
u domu 1072.  Foto: Pavel Čempěl

Věžáky 1070 a 1071 v Alešově ulici čeká obnova. Dojem 
z opravených domů budou kazit bývalé olejové kotelny. 
Provozovatel na jejich zkulturnění nemá prostředky.

K VĚCI

jem



  L I C I TAC E4 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

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. 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 2.3. v 15.15–15.30 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 2.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 950, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. patro. Níz-
kopodlažní dům v blízkosti par-
ku. Žádaná lokalita v blízkosti 
centra. V bytě jsou plovoucí pod-
lahy a kuchyňská linka. Plocha 
pro výpočet nájemného 55,16 m2, 
celková plocha bytu 56,16 m2. 
Prohlídka 2.3. v 15.00–15.15 hodin 
a 3.3. v 10.45–11.00 hodin. Licita-
ce bytu se koná 4.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 820, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopoalžní dům se nachází v kli-
dové zóně, v blízkosti je základní 
škola, park, centrum města. Byt je 
po celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 46,72 m2, 
celková plocha bytu 46,72 m2. 
Prohlídka 27.2. v 8.45–9.00 hodin 
a 2.3. v 14.45–15.00 hodin. Licita-
ce bytu se koná 4.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 690, 
číslo bytu 14, I. kategorie, 4. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům po-
blíž vlakového a autobusového 
nádraží. V bytě jsou eurookna 
a ústřední vytápění. Plocha pro 
výpočet nájemného 35,13 m2, cel-
ková plocha bytu 37,13 m2. Pro-
hlídka 3.3. v 10.00–10.15 hodin 
a 4.3. v 15.00–15.15 hodin. Licita-
ce bytu se koná 4.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 820, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. patro. Níz-
kopodlažní dům se nachází v kli-
dové zóně, v blízkosti je základní 
škola, park, centrum města. Byt je 
po celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 40,65 m2, 
celková plocha bytu 40,65 m2. 
Prohlídka 27.2. v 8.30–8.45 hodin 
a 2.3. v 14.30–14.45 hodin. Licita-
ce bytu se koná 4.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 820, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. patro. Níz-
kopodlažní dům se nachází v kli-
dové zóně, v blízkosti je základní 
škola, park, centrum města. Byt je 
po celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 46,72 m2, 
celková plocha bytu 46,72 m2. 
Prohlídka 27.2. v 8.30–8.45 hodin 
a 2.3. v 14.30–14.45 hodin. Licita-
ce bytu se koná 4.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 820, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní dům se nachází v kli-
dové zóně, v blízkosti je základní 
škola, park, centrum města. Byt je 
po celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 46,72 m2, 
celková plocha bytu 46,72 m2. 
Prohlídka 27.2. v 8.45–9.00 hodin 
a 2.3. ve 14.45–15.00 hodin. Licita-
ce bytu se koná 4.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. U Školky 65, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 1. patro. 
V roce 2005 kompletně zrekon-
struovaný nízkopodlažní dům 
v klidném prostředí a s uzavřenou 
zahradou. V domě se nachází vý-
tah, byt s kuchyňskou linkou, spr-
chovým koutem a prostorným 
balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 32,84 m2, celková plo-
cha bytu 36,97 m2. Prohlídka 2.3. 
v 15.30–16.00 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 9.3. v 15.00 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. U Školky 65, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 2. patro. 
V roce 2005 kompletně zrekon-
struovaný nízkopodlažní dům 
v klidném prostředí a s uzavřenou 
zahradou. V domě se nachází vý-
tah, byt s kuchyňskou linkou. Plo-
cha pro výpočet nájemného 51,83 
m2, celková plocha bytu 51,83 m2. 
Prohlídka 2.3. v 15.30–16.00 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 9.3. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. U Školky 65, číslo 
bytu 15, I. kategorie, 3. patro. 
V roce 2005 kompletně zrekon-
struovaný nízkopodlažní dům 
v klidném prostředí a s uzavřenou 
zahradou. V domě se nachází vý-
tah, byt s kuchyňskou linkou, spr-
chovým koutem a balkonem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 44,03 
m2, celková plocha bytu 47,78 m2. 
Prohlídka 2.3. v 15.30–16.00 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 9.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Jateční 1153, číslo 
bytu 13, I. kategorie, 3. patro. 
Bezbariérový byt v zatepleném 
věžovém domě s bezbariérovým 
vstupem. V bytě je upravené soci-
ální zařízení včetně zárubní. Byt 

s balkonem. Licitace se mohou 
zúčastnit pouze osoby s omeze-
nou schopností pohybu. Plocha 
pro výpočet nájemného 67,15 m2, 
celková plocha bytu 69,02 m2. 
Prohlídka 4.3. v 15.15–15.30 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 9.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čáslavská 53, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům se 
zateplenými štítovými stěnami 
a plastovými okny. Dům se na-
chází poblíž základní školy. Byt s 
balkonem a zrekonstruovanou 
koupelnou. Plocha pro výpočet 
nájemného 56,85 m2, celková plo-
cha bytu 59,10 m2. Prohlídka 4.3. 
v 14.30–14.45 hodin a 5.3. v 8.15
–8.30 hodin. Licitace bytu se koná 
9.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, nám. T. G. Masaryka 
226, číslo bytu 11, I. kategorie, 4. 
patro. Nízkopodlažní dům v cen-
tru města. V blízkosti vlakové ná-
draží, kino. Možnost parkování 
před domem. V bytě je ústřední 
vytápění, plastová a střešní okna. 
Plocha pro výpočet nájemného 
32,10 m2, celková plocha bytu 
32,10 m2. Prohlídka 3.3. v 9.30
–9.45 hodin a 4.3. v 15.30–15.45 
hodin. Licitace bytu se koná 9.3. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 22, I. kategorie, 2. patro. 
Dům s funkcí domovníka se na-
chází poblíž centra města, odpo-
činkové zóny, obchodů, školky 
a školy. Byt s balkonem je po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 52,23 m2, cel-
ková plocha bytu 56,98 m2. Pro-
hlídka 9.3. v 15.15–15.30 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
9.3. 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 9.3. v 14.15
–14.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 9.3. 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 11.3. ve 14.15 
–14.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 16.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
937, číslo bytu 7, I. kategorie, 
4. patro. Dům v centru města, 
poblíž se nachází dětské hřiště, 
vlakové nádraží a kino. V bytě 
jsou plastová okna, ústřední tope-
ní a koupelna po rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
54,99 m2, celková plocha bytu 
55,99 m2. Prohlídka 9.3. v 15.00
–15.15 hodin a 10.3. v 10.00–
10.15 hodin. Licitace bytu se koná 
16.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Alešova 1070, čís-
lo bytu 58, I. kategorie, 11. patro. 
Dům v centru města. V blízkosti 
vlakové i autobusové nádraží. 
Možnost parkování před domem. 
V bytě ústřední vytápění, plastová 
okna. K bytu náleží balkon. Plocha 
pro výpočet nájemného 67,15 m2, 
celková plocha bytu 69,00 m2. Pro-
hlídka 9.3. v 14.30–14.45 hodin 
a 10.3. v 10.30–10.45 hodin. Licita-
ce bytu se koná 16.3. v 16.15 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 12.3. 
v 9.30–9.45 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 16.3. v 16.30 
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 12.3. 
v 10.00–10.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 16.3. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatelská 303, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní, zděný a zateplený 
dům v klidném prostředí. Mož-
nost parkování před domem. 
Plastová okna. Plocha pro výpočet 
nájemného 50,55 m2, celková plo-
cha bytu 50,55 m2. Prohlídka 9.3. 
v 14.45–15.00 hodin a 10.3. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
18.3. v 16.45 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

Připravované licitace městských bytů

V tomto domě v Tyršově ul. 820 se 
4. března nabízí čtyři byty 1+1.
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Podezřelá barva dýmu přiláká hlídku
V zimních měsících se bohumínští strážníci kromě běžné činnosti zaměřili také na znečiš-
ťování ovzduší lokálními topeništi. Vyrazili do lokalit s rodinnou zástavbou, především 
do okrajových částí města, a kontrolovali kouřící komíny rodinných domů. 

Hlídky v terénu narazily na ně-
kolik domů, ať už vlastní kontro-
lou nebo po oznámení občanů, 
z jejichž komínů se valil příliš 
tmavý dým. „Silnější zakouření ve 

většině případů způsobuje zatápění 
ve studeném kotli nebo kamnech 
na tuhá paliva. Po chvíli se kouř 
stabilizuje,“ vysvětlil strážník 
Libor Sebera.

Pokud hlídky objeví nadměrně 
kouřící komín, pořídí fotodoku-
mentaci a sepíší úřední záznam. 
Podněty se pak zabývá odbor 
životního prostředí a služeb. Ma-
jitele baráčků, případně nájemce, 
si zve k »podání vysvětlení« 
ohledně znečišťování ovzduší. 
Úředníci se zajímají, čím dotyčný 
topí, zda může doložit doklad 
o koupi paliva a zda je nechá na-
hlédnout do své kotelny. Kdo má 
čisté svědomí (a topeniště), proti 
kontrole většinou nic nenamítá.

Letos ještě strážníci nemuseli 
žádné závažnější znečištění 
ovzduší způsobené topením 

v rodinných domech oznamovat. 
Jeden »kouřový prohřešek« ale 
přece jen odhalili a zadokumen-
tovali. 18. února přistihli v loka-
litě za parkem domkaře, který 
porušil městskou vyhlášku zaka-
zující spalování suchých rostlin-
ných materiálů v otevřených 
ohništích. Provinilec, který 
hustým kouřem »udil« sousedy, 
bude mít co vysvětlovat u pře-
stupkové komise.  (tch)

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

Maják městské 
policie

 ● Starší muž poškodil 
11. února obložení stropu restau-
race v Mírové ulici a odešel. Podle 
popisu strážníci vandala zadrželi 
v ulici Osvoboditelů. Muž se ke 
všemu doznal a přislíbil zjednání 
nápravy.

 ● Dopoledne 16. února dopadla 
hlídka ve Štefánikově hledaného 
muže, který se dlouho vyhýbal 
nástupu výkonu trestu. Odsou-
zeného muže strážnici předali 
republikové policii. (kav)

Licitace vozidla Opel Astra
Město Bohumín nabízí k prodeji osobní vůz Opel Astra 1.7 CTDi, 

hatchback. Vozidlo má částečně poškozený synchron prvního převodového 

stupně. Vyvolávací cena je 48.250 korun, licitace se koná 3. března ve 14 

hodin v hlavní budově radnice, kancelář v přízemí A135. Bližší informace 

na číslech  596 092 284, 731 130 684, 596 092 283. (red)

Počítač problém nevidí, lidé u dálnice ano
Dálnice, doprava a hluk. Loni v září zadalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) měření hluku 
v okolí bohumínského úseku dálnice. Podle něj následně vznikla prognóza vývoje dopravy 
a hlukové zátěže s výhledem až do roku 2025. Studie, kterou v lednu obdrželo i město, ale 
nepočítá se všemi alternativami. Třeba s obchvatem, o kterém jsme psali v minulém čísle Oka.

Loňské měření hluku u dálnice 
a souběžné silnice první třídy ini-
ciovalo město po četných stížnos-
tech obyvatel v okolí těchto komu-
nikací. Krajští hygienici následně 
vytipovali místa, kde by měření 
mělo proběhnout, a specializovaná 
fi rma pak rozmístila čidla v okolí 
domů v Dlouhé, Okrajní, Šuny-
chelské, Ovocné a Opletalově ulici. 
Dvě stanoviště zaznamenávala 
data nonstop čtyřiadvacet hodin, 
další čtyři stanice jednu hodinu ve 
dne a jednu v noci.

Během dne byla měření ze 
všech šesti stanovišť v normě 
(hygienický limit je 60 decibelů), 
v noci se však hodnoty velmi blí-
žily limitu (50 decibelů) a v ně-

kterých případech ho i překroči-
ly. „Město proto znovu oslovilo 
ŘSD s tím, že pokud jsou už nyní 
některé hodnoty na hraně, lze 
předpokládat, že s dalším rozvo-
jem dopravy hluková zátěž ještě 
naroste,“ uvedl vedoucí městské-
ho odboru dopravy Pavel Vavreč-
ka. Odpovědí na dopis byla vy-
pracovaná studie, počítačová 
simulace, s prognózou vývoje na 
příštích deset let. Její vyznění 
bylo velmi překvapivé. V Okrajní 
ulici »u bunkru«, jejíž obyvatelé 
na hluk z dálnice upozorňují nej-
častěji, »počítač« v příští dekádě 
žádný problém nepředpověděl. 
Mírné překročení povolených 
limitů v řádech desetin decibelů 

simulace připustila u Opletalovy 
ulice v Nové Vsi. „Firma, která 
studii zpracovala, doporučila co 
pět let opakovat měření, podobná 
tomu loňskému. Ta by měla přes-

něji určit, zda se hluková zátěž 
zvyšuje,“ dodal Vavrečka. 

Město však studie příliš nepře-
svědčila. Nebere například v po-
taz možnost výstavby obchvatu 
Skřečoně, která je v horizontu 
deseti let stále reálná. Bohumín 
proto hodlá v budoucnu apelovat 
na rozšíření protihlukových 
opatření ze strany ŘSD.  (tch)

Místem, kde je hluk z dálnice nyní na hraně 
hygienických limitů, je okolí Opletalovy ulici v Nové Vsi, 

kterou magistrála »rozdělila«. Foto: Pavel Čempěl

V topné sezoně plní strážníci také roli 
»ekologické policie« a sledují, jaký dým 
se line z komínů. Foto: Pavel Čempěl

Ilustrační foto.

Výstava »Obrazy«
Malířky Eva Werkmannová a Eva 

Jansová představí v Salonu Maryš-
ka na náměstí T. G. Masaryka svou 
tvorbu. Výstava nazvaná příznačně 
»Obrazy« bude k vidění do 29. 
března vždy v úterý a ve čtvrtek od 
15 do 18 hodin a v době konání 
ostatních kulturních akcí.

Eva Werkmannová se narodila 
v Olomouci, kde žije a učí. Už ně-
kolik let se věnuje olejomalbě. 
Rodačkou z Olomouce je také Eva 
Jansová, která si vyzkoušela různé 
výtvarné techniky. Malovat začala 
v důchodu a také se věnuje hlavně 
olejomalbě. Je členkou výtvarné 
skupiny »Olomoučtí«, se kterou 
dvakrát ročně vystavuje.   (luk)

POZVÁNKA
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Některé bezpečnostní prvky vyžadují souhlas
Většina obyvatel bytů myslí na rizika vloupání a snaží se svůj domov co nejlépe ochránit. 
Jako nejméně náročnou ochranou proti násilnému vniknutí je vymezovač otevření dveří 
neboli zajišťovací řetízek. 

Další variantou ochrany je 
bezpečnostní kování, které se 
skládá z pláště, štítku a kliky nebo 
pevné koule. Vložku kryje roze-
ta, která ji chrání před rozlome-
ním nebo odvrtáním. Lidé často 
kromě klasického zámku použí-
vají ještě jeden dodatečný s ková-
ním, který lze namontovat na 
dveře a tvoří tak spolupůsobící 
bezpečnostní prvek ke standard-
nímu zavírání.

Velmi účinnou ochranou proti 
násilnému vniknutí jsou bezpeč-
nostní dveře. Mají tuhou kovovou 

konstrukci s celoplošným plecho-
vým krytím, ocelovou kostru 
a rozvorový sys-
tém. Na rozdíl 
od obyčejných 
dveří, které se zamykají pouze 
v jednom místě, jsou ty bezpeč-
nostní zajištěny na deseti až dva-
ceti místech. Častou kombinací 
je použití také bezpečnostních 
zárubní. Jde o zesílený ocelový 
rám s kotevními čepy, které 
nedovolují jeho vytržení ze zdi. 
Ke standardnímu vybavení bez-
pečnostních dveří patří kvalitní 

vložka, která je odolná proti odvr-
tání nebo »odemčení« planžetou.

Instalaci ně-
kterých variant 
ochrany dveří 

v městských bytech však musí 
předem povolit pronajímatel 
bytu, město Bohumín, které 
zastupuje bytový technik majet-
kového odboru.

Bezpečnostní kování lze na-
montovat bez souhlasu. Pokud 
obyvatel bytu ukončí nájem, lze 
ho demontovat a nahradit původ-
ním. Souhlas není nutný ani pro 

instalaci řetízku nebo dodatečné-
ho zámku. Tyto prvky však po 
ukončení nájmu musí ve dveřích 
zůstat bez možnosti jejich demon-
táže nebo fi nanční kompenzace.

V případech, kdy dojde ke sta-
vebnímu zásahu do dveřního otvo-
ru, jako je osazení bezpečnostních 
dveří s rozvorovým systémem 
nebo montáž bezpečnostních zá-
rubní, je nutné povolení pronají-
matele. I v tomto případě ale musí 
nájemník počítat s tím, že po jeho 
případném odstěhování zůstanou 
instalované prvky v bytě bez mož-
nosti jejich vymontování nebo 
požadování fi nanční náhrady.

Stanislav SVRČINA, 
majetkový odbor

K VĚCI

Bohumín na dobových fotografiích (25)
Jen pár kroků od vlakového nádraží 

se před lety rozkládal malý parčík Adama 
Mickiewicze. Lidé se tady mohli pokochat 
oázou přírody v centru města, posedět na 
lavičce, spočinout pohledem na záhonech 
květin nebo malé fontáně. Jenže čas postupně 

ubíral tomuto místu jeho romantickou auru. 
Vodní prvek zpustl, chodníky dosloužily. To 
však nebyl hlavní důvod, proč je dnes parčík 
minulostí. Po rekonstrukci nádraží v 90. le-
tech skončila možnost parkování aut před 
jeho hlavní budovou. Pasažéři, kteří sem 

dojížděli vozy, aby dále pokračovali po 
železnici, jen horko těžko a někdy poměrně 
daleko sháněli místo ke stání. Při hledání 
vhodné lokality pro výstavbu nového parko-
viště proto padla volba na v té době už zpustlý 
parčík. Na jeho místě vyrostl parking pro 
šedesát vozů, který začal motoristům sloužit 
v létě roku 2002.  (tch)

Turisté pečují o stezku v přírodní památce
Už více než rok pečuje bohumínská organizace Klubu českých turistů (KČT) 
o naučnou stezku Hraničními meandry Odry. Stará se o úklid, pořizuje 
fotodokumentaci. V uplynulých dnech členové klubu opravili posezení (nejen) 
pro vodáky u starého hraničního mostu ve Starém Bohumíně.

KČT před časem oslovil radnici s nápadem, 
že by se staral o naučnou stezku bohumín-
skou přírodní památkou. Město iniciativu 
klubu uvítalo a uzavřelo s ním smlouvu 
o správě. Celý loňský rok se pak turisté věno-
vali údržbě stezky. „Dvakrát měsíčně ji zkont-
rolují a uklidí. Starají se o informační tabule, 
odpočívadla, takzvané koliby, a zajišťují schůd-

nost stezky. Někdy je zkrátka třeba vzít mačetu 
a proklestit rozbujelou křídlatkou cestu,“ 
popsala činnost KČT vedoucí organizačního 
odboru radnice Miroslava Šmídová.

Protože stezku přírodní památkou nevyu-
žívají jen spořádaní turisté a vodáci, má KČT 
plné ruce práce. Vysedávání na odpočívad-
lech si oblíbily různé partičky, které do nich 

vyrývají nápisy, občas z plezíru některou 
zapálí. Celkem pravidelně dobrovolníci na-
cházejí v kolibách desítky vypitých  lahví al-
koholu. I přes tyto nešvary se klubu turistů 
daří udržovat stezku i zdejší zastavení v řád-
ném stavu. Naposledy členové KČT dali 
v rekordně krátkém čase do pořádku poseze-
ní ve Starém Bohumíně, kde se po třech 
letech provozu vyvrátil dřevěný stůl. „Za 
rychlost opravy i za vzornou péči o stezku 
v uplynulém roce turistům děkujeme,“ vysekla 
Šmídová poklonu bohumínskému Klubu 
českých turistů.  (tch)

U posezení, zprovozněného na podzim 
2011, se vyvrátil dřevěný stůl. KČT ho do 
dvou dnů opravil.  Foto: Oldřich Daniš
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Rynek bez aut, částečně i bez autobusů
Už brzy stavbaři zahájí několikaměsíční přestavbu náměstí Svobody ve Starém Bohumíně. Jde 
o strategické místo a dopravní uzel, proto si rekonstrukce vyžádá četná dopravní omezení. 

»Předvojem« obnovy prostran-
ství bude rekonstrukce zdejší 
kanalizace. Severomoravské vo-
dovody a kanalizace ji zahájí 
už 9. března. Bude probíhat po 
etapách s tím, že by práce měly 
být hotovy do konce května. Ob-
nova náměstí za patnáct milionů, 
kterou fi nancuje město, na ni ply-
nule naváže. V plné kráse by 
se »nové« náměstí mělo zaskvět 
v září.

Práce na náměstí Svobody, jak 
oprava kanalizace, tak samotného 
prostranství, se neobejdou bez 
dopravních omezení. Dojde na 
uzavření vjezdů na náměstí z boční 
Tiché a Sokolovské ulice. Tam-
ním obyvatelům ale nehrozí, že 
zůstanou v izolaci, mají možnost 
vyjet jinými uličkami. Po celou 
dobu rekonstrukce bude pro 
osobní dopravu rovněž uzavřen 
vjezd a výjezd z náměstí na Slez-
skou ulici. Otázkou zůstává, jak 
se podaří vyřešit autobusovou 
dopravu a provoz zastávky na 
náměstí. „Budeme to řešit opera-
tivně, podle harmonogramu prací. 
Snahou je zachovat autobusovou 
zastávku v provozu co nejdéle. 

Určitě ale v průběhu rekonstrukce 
nastane situace, kdy ji bude nutné 
uzavřít a přesunout,“ vylíčil Petr 
Sobek z městského odboru do-
pravy. Přemístění zastávky je 
ovšem ve starobohumínské 
zástavbě s úzkými uličkami pěk-
ný oříšek. Autobus se na konečné 
musí někde otočit. V úvahu při-

chází možnost posunutí zastávky 
k hasičské zbrojnici. Jde však 
zatím o jeden z návrhů, nic ještě 
není rozhodnuto.

Dopravní omezení, pro auto-
busy dílčí, pro osobní auta strikt-
ní, se v rámci přestavby netýkají 
jen samotného náměstí. Práce, 
zejména dláždění vozovky, zasáh-

nou i část Slezské ulice, která 
k rynku přiléhá. V určitém mo-
mentu rekonstrukce proto dojde 
k uzavření i zmíněného úseku ulice. 
Pro motoristy to bude znamenat, 
že se touto trasou nedostanou ke 
starému hraničnímu mostu a po-
tažmo do Polska. K cestě k našim 
severním sousedům budou muset 
využít nový most.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Osobní auta se během přestavby na náměstí 
nedostanou, autobusová zastávka by mohla 

v provozu určitou dobu zůstat.

Když se kácí les, létají třísky. Ve Starém Bohumíně se letos 
chystá radikální proměna jeho náměstí, o které jsme 
detailně informovali v předminulém Oku. Místní 
starousedlíci i návštěvníci centra této městské části se 
mohou těšit na řadu vylepšení a nových prvků. Současně 
se ale musí s některými z těch starých rozloučit. 

Prvky, které z náměstí zmizí 
mezi prvními, jsou některé dře-
viny. Ještě před zahájením samot-
né rekonstrukce půjde k zemi pět 
stromů s menšími obvody kmenů, 
k jejichž kácení není třeba povole-
ní. Vymýcení čeká i necelých čty-
řicet metrů čtverečních keřů.

Náměstí si stavbaři oficiálně 
převezmou až v květnu, ale káce-
ní musí proběhnout v době vege-

tačního klidu, do konce března. 
Citlivě vnímají někteří obyvatelé 
zejména poražení jediných dvou 
jehličnanů, které o svátcích plní 
funkci vánočních stromů. Jehlič-
nanům se v Bohumíně obecně 
kvůli zdejšímu prostředí moc 
nedaří a podle toho vypadají i ty 
starobohumínské. Jeden už třeba 
nemá špici. Stromy navíc kolidují 
s projektem přestavby rynku. 

Obnova náměstí: Staré musí ustoupitustoupit novému

Během přípravných prací bude třeba vymýtit i nízké dřeviny. Foto: Pavel Čempěl

I kdyby smrky nemusely ustoupit rekonstrukci náměstí, dlouhou životnost 
už by stejně neměly.  Oba vypadají sešle, jeden už nemá ani špici.

„V jejich místě počítáme s upo-
mínkou na provoz tramvají. Gra-
fi cký žulový prvek připomene tvar 
kolejí, které tudy kdysi vedly,“ 
ozřejmil Jan Hock z odboru roz-
voje a investic. 

V souvislosti s odstraněním 
smrků bylo ovšem třeba řešit 
otázku vánočních stromů, v nej-
bližším okolí totiž jiné jehličnany 
na veřejném prostranství nejsou. 
I na to se ale myslelo a starobo-
humínští o sváteční atmosféru 
nepřijdou. Radnice mimo rekon-
strukci investuje dvě stě tisíc do 
nové vánoční výzdoby. Ta o svát-
cích zkrášlí nové sloupy veřejné-
ho osvětlení.

Avizované kácení ale nezna-
mená, že na náměstí po rekon-
strukci zeleně ubude. Naopak. 
V plánu je výsadba čtrnácti no-
vých stromů, především kolem 
památníku obětem obou světo-
vých válek. Zamýšlené platany 
budou lemovat Slezskou ulici 
a v(ý)jezdy z náměstí. Dva nové 
stromy dotvoří pomyslný čtverec 
kolem sochy sv. Jana Nepomuc-
kého a doplnění se dočká také 
alej podél Národního domu. 
Zeleným prvkem na opraveném 
rynku bude v jeho zadní části 
také záhon trvalek a okrasných 
trav.

Pavel ČEMPĚL
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Dívkám to slušelo u klavíru i na žíněnce
Ze školních lavic na přehlídkové molo. Bohumínský Dům dětí a mládeže Fontána pořádal 
8. února regionální kolo celostátní soutěže Dívka roku. O šerpy se ucházelo pět dívek, čtyři 
z Bohumína, jedna z Karviné. Tu nejcennější po absolvování čtyř disciplín porota přiřkla 
nejmladší z účastnic, třináctileté Markétě Chytilové ze ZŠ Dělnická v Karviné.

Letos se konal už 26. ročník 
soutěže pro slečny 

od 13 do 15 let. 
Pře s tož e  m á 
akce dlouhole-
tou tradici, po-

řadatelů po-
stupně ubývá. 
Dříve probí-
halo v Česku 
až třicet ob-
lastních kol, 
letos jen pat-

náct. V našem 
regionu jen 
v Bohumíně 
a  O s t r av ě
– Po r u b ě . 
D o  t o h o 
bohumín-
ského se 
původ-

ně při-

hlásilo sedm slečen, ale dvě kama-
rádky nakonec tréma od účasti 
odradila. Zbylá pětice odvážných 
školaček pak na půdě DDM prošla 
měsíční přípravou. „Scházeli jsme 
se jednou týdně a pilovali jsme cho-
reografi e,“ prozradila organizátorka 
soutěže Lýdie Balcárková.

Po důkladné průpravě mohly 
dívky předstoupit před porotu 
a publikum. Čekaly je čtyři disci-
plíny – rozhovor s moderátorem 
a představení, společné provedení 

zumby, chůze na podpatcích, 
skloubená s módní přehlídkou. Ta 
se nesla v duchu black & white, 
černobílé oblečení si soutěžící vy-
bíraly z vlastního šatníku. Čtveřici 
disciplín doplnila ta volná, která 
byla tentokrát velmi pestrá a di-
vácky atraktivní.

Nabitý taneční sál DDM mohl 
zhlédnout disco dance, hru na 
klavír, přednes prózy nebo vlastní 
tvorby ve slovenštině (maminka 
jedené z adeptek pochází ze Slo-

venska). Velmi efektní byla ukáz-
ka juda, kterou předvedla jinak 
křehká žákyně gymnázia Lucie 
Kochová (15). Tomuto sportu se 
věnuje už dvanáct let a také s jeho 
přispěním si získala sympatie 
diváků a titul Dívka publika. Její 
celková prezentace oslovila také 
porotu, která jí udělila druhé místo. 
To třetí patřilo žákyni Masaryko-
vy školy Nele Ziembinské (15). 
Prvenství vybojovala nejmladší 
z dívek, Markéta Chytilová z Kar-
viné. Všechny tři v březnu absol-
vují castingové moravské kolo 
v Ostravě, které je vstupní branou 
do semifi nále.

Pavel ČEMPĚL


  Nela Ziembinská (15) ve stylovém 

kostýmu korzárky zahrála na klavír úvodní 
melodii Pirátů z Karibiku.  Dívka publika, 

křehká žákyně gymnázia Lucie Kochová (15), 
předváděla drsné kousky na tatami. 

Foto: Pavel Čempěl

Vítězka oblastního 
kola soutěže Dívka roku
Markéta Chytilová (13) 
z Karviné.

Bohumínští hasiči zasahovali u překopnutého 
plynového potrubí v Záblatí. Foto: HZ MS kraje

Neopatrný bagrista 
překopl potrubí
Profesionální hasiči z Bohumína 
odpoledne 18. února zasahovali 
u havárie plynového potrubí a úniku 
plynu v Záblatí. Bagr tady při hloubení 
výkopu pro inženýrské sítě mezi silnicí 
a plotem rodinného domku překopl 
přípojku.

Na místo po ohlášení vyjela jednotka hasič-
ského záchranného sboru z bohumínské stanice. 
Zjistila, že je potrubí poškozené a uniká z něj 
plyn. „Hasiči ještě před příjezdem plynařů uza-
vřeli Rychvaldskou ulici, odkopali část zeminy 
kolem porušeného plastového potrubí a provi-
zorně jej »zmáčkli« hydraulickým zařízením. 
Tím zabránili dalšímu úniku zemního plynu,“ 
popsal zásah mluvčí krajských hasičů Petr 
Kůdela. Když pak dorazili plynaři z havarijní 
služby, opatřili potrubí vlastní svorkou a hasiči 
mohli odjet na základnu. Událost se obešla bez 
zranění i bez evakuace obyvatel.  (tch)

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

 ● Pondělí v 16 hodin HUDEBNÍČEK.
 ●  Středa v 9 hodin CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT. 
 739 252 741.

 ●  Středa v 16 hodin PŘÍPRAVA MAMINEK K PORODU. 
 605 243 101.

SDRUŽENÍ MARYŠKA, OS Maryška, nám. TGM, 
www.maryska.cz, info@maryska.cz,  776 577 722

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

 ●  Úterý v 16 hodin KLUB MLADÝCH HISTORIKŮ. 
Klub pro mladé badatele.

 ●  Středa v 15 hodin KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně
–etnografi cký klub.

 ● Čtvrtek v 15 hodin FOLKLÓRNÍ SOUBOR MARYŠKA.

CO – KDY – KDE

Pojďte všichni dál, 
máme karneval!

Dětský maškarní ples Mateřské školy v Neru-

dově ulici se konal 17. února v DDM Fontána. 

Celý program plný tance, zábavy, her, soutěží 

a čarování moderovali tři klauni pod vedením 

Lucky Semančíkové. Ples začal promenádou 

masek. Děti vytvořily dlouhého hada, který se 

proplétal mezi diváky, a tak si mohli všichni pro-

hlédnout berušky, princezny, loupežníky, draky 

a další pohádkové bytosti. Každá maska dostala 

po zásluze sladkou odměnu. V průběhu plesu 

se děti fotily ve svých veselých maskách, aby jim 

zůstala památka. 

Děkujeme DDM Fontána za poskytnutí sálu 

a také Romanu Gavelčíkovi za bezpaltnou 

dopravu.  (jim)

Foto: Jitka Mrázková
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Perlička kropenatá žije v Africe 
v Maroku a jižně od Sahary. Vysazena 
byla v řadě zemí, takže jejím novým 
domovem se stala Kuba, Kapverdy, 
Komory, Madagaskar, Nový Zéland, 
USA, Sýrie a další.

Perlička kropenatá obývá nejrůznější pro-
středí od okrajů lesů přes savany a buše až 
po polopouště. Do přírody ji vypouštěli také 
na řadě míst Evropy, ale všude během něko-
lika let opět zmizela a trvale se udržela jedi-
ně v Portugalsku. V Česku ji místy chovají 
myslivci pro zpestření podzimních honů. 
V přírodě občas narazíme na uprchlíky 
z domácích chovů, neboť perličky zdomác-
něly již ve starověku. Loni jsem dvě perličky 
pozoroval v červnu poblíž Záblatského ryb-
níka a jeden kus v prosinci u Odry v Pudlově.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – ptáci (155)

Perlička kropenatá 
(Numida meleagris)    

Hudebníci, finančníci i kriminálníci
Do Bohumína zavítalo »edukativní« divadlo Abraka Muzika. Na školách odehrálo 
tři představení. Dětem z Masaryčky 9. února dvakrát názorně vysvětlilo fi nanční 
gramotnost. O dva dny později zavítalo do Skřečoně, kde se herci a hudebníci 
vžili do rolí »zločinců« a dětem zprostředkovali představení o prevenci kriminality.

Soubor Abraka Muzika se formou hudebního 
divadla snaží děti vzdělávat v oblastech praktic-
kého života. Na Masarykovu školu zavítal 
s představením, jehož smyslem bylo demonstro-
vat, jak zodpovědně zacházet s penězi. Skřečoň-
ské děti se zase humornou, ale poučnou formou 
dozvěděly o negativních jevech ve společnosti.

Cílem programu, který je součástí širšího pro-
jektu podpory sociálních dovedností, je zábavně 
a nenásilně zlepšit povědomí žáků základních 
škol. Turné probíhá celý školní rok a celkem se 

do něj zapojí 20 000 žáků po celé České repub-
lice. Představení tvoří dramatizované scénky, 
které modelují konkrétní situace, do nichž se 
zapojují i školáci. Z každého vstupu vyplývá 
konkrétní poznání, poučení, zážitek. Po scénce 
následuje autorská píseň, která situaci rekapi-
tuluje a získanou informaci fi xuje.

Divadlo Abraka Muzika má s prací s dětmi 
dvacetileté zkušenosti. Všichni členové souboru 
jsou pedagogové a pracují se svými skupinami 
školáků.  (red)

Abraka Muzika ve 
Skřečoni – »zločinci«, 

kteří ukazují dětem, 
co by neměly dělat. 
Foto: Pavel Čempěl

Harryho titul putuje opět do Skřečoně
Ve čtvrtek 5. února se na SOŠ Ahol v Ostravě 
–Vítkovicích konal 7. ročník angličtinářské 
soutěže Den Harryho Pottera. Prostory školy 
se na jeden den proměnily v Bradavice 
a 176 soutěžících základních škol z regionu 
poměřilo své znalosti anglického jazyka 
a hlavně této oblíbené knihy. 

Soutěž se skládala z několika částí. Žáci v prvním 
kole museli porozumět anglickému mluvenému 
a psanému textu. Dále si ověřovali své znalosti ve sku-

tečném i imaginárním světě a v závěrečném kole, 
do kterého postoupilo vždy dvanáct nejlepších sou-
těžících v každé kategorii, konverzovali v angličtině 
s odbornou porotou. V doprovodném programu se 
všichni žáci zúčastnili mnoha doplňkových soutěží 
o pěkné ceny. 

Základní školu ve Skřečoni reprezentovalo pět 
žáků. Ze sedmé třídy Jiří Lenort a Ondřej Kohutek, 
osmák Tomáš Biječek a nejstarší Jiří Lička s Ondře-
jem Merfortem z devítky. Po loňském úspěchu, kdy 
se Viktorie Walicová stala absolutní vítězkou 6. 
ročníku soutěže, skřečoňští žáci úspěch zopakovali. 
Ondřej Kohutek nejen že zvítězil ve své kategorii, ale 
stal se také absolutním vítězem posledního ročníku. 
Ondrovi blahopřejeme a přejeme mnoho dalších 
úspěchů v podobných soutěžích.

Naďa FOLVARČNÁ

Ve vítkovické střední škole, vyzdobené jako bradavický 
hrad, žáci soutěžili třeba v řetězovém čtení anglického 
textu, poznávali ingredience lektvaru a museli je správně 
anglicky nazvat nebo si netradičně zasportovali.  

Ondra Kohutek ze skřečoňské školy (s mikrofonem) se 
stal absolutním vítězem 7. ročníku soutěže The Harry 
Potter Day. Foto: SOŠ Ahol Ostrava-Vítkovice 

POZVÁNKY

Jubilejní 10. ročník 
Běhu do schodů 

V pondělí 2. března se uskuteční 
už 10. ročník populární sportovní 
akce Běh do schodů v Penzionu ve 
věži. Soutěž pořádá společnost 
Bospor a Školní sportovní klub při 
Gymnáziu Františka Živného. 

Akce začíná v 10 hodin, prezen-
tace proběhne o půl hodiny dříve 
ve vestibulu aquacentra. Do soutě-
že se mohou přihlásit účastníci, 
kteří v den konání dosáhli 16 a více 
let. Zdolávat 187 schodů penzionu 
budou běžci, zvlášť ženy a muži, ve 
čtyřech věkových kategoriích. Nej-
mladší od 16 do 20 let, nejstarší od 
60 a více let. Běhu se může účastnit 
libovolný závodník, který předloží 
občanský průkaz a podpisem stvrdí 
souhlas s pravidly. Každému běžci 
se počítá čas, za který vyběhne na 
vrchol věže bez uchopení zábradlí. 
Ti nejlepší mohou očekávat diplom 

a upomínku.  (peka)

Swingový bál
Sdružení Mládež a Swing Mafi a 

pořádá 28. března od 18 hodin 
v Sokolovně Záblatí »Swingový 
bál«. Zazní hity 90. let, pro diváky je 
připravena burleskní taneční show 
a na parketu se samozřejmě bude 
trsat v (nejen) swingovém rytmu. 
Předprodej vstupenek za 250 ko-
run v K3 Bohumín. V ceně je lístek 
do tomboly a občerstvení. (red)
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Střední škola se představuje (2)
Bohumínská střední škola nabízí pro příští školní rok pestrou 
škálu oborů. Od těch s maturitou, přes řemeslné obory s výučním 
listem až po obory dvouleté. Zabývá se i vzděláváním dospělých, 
kteří si chtějí doplnit svou profesi o novou kvalifi kaci.

Sociální činnost
Žáci tohoto oboru jsou vnímaví a citliví 

k lidem ve svém okolí. Stávají se jejich oporou 
a zmírňují jejich bolest. Škola už léta spolu-
pracuje s řadou místních organizací a nabízí 
komplexní přípravu na zodpovědné povolání, 
v němž hraje podstatnou roli pedagogicko

–psychologická průprava. Pokud je dítě kre-
ativní, hudebně či umělecky nadané, jeho 
dovednosti výuka prohloubí a naučí se, jak je 
využít při práci s klienty. O tento maturitní 
obor je tradičně velký zájem. Díky tomu 
může škola nabídnout pro spolupráci s mate-
řinkami, dětskými domovy i domovy seniorů 
studenty, kteří jsou připraveni jim pomoci.

Provoz a ekonomika dopravy 
Žáci tohoto maturitního oboru mají mož-

nost už v době studia získat kontakty i práci 
v místních fi rmách. Obor dokáže nadchnout 
obrovskou spoustou možností, která se dětem 
nabízí. Tráví svůj čas na letištích, sledují 
odbavování vlaků, mají přístup do autosalónů 
světových značek. Studují právní předpisy, 
zkoumají technologii přepravy zboží a získá-
vají podstatné znalosti přímo v praxi. Naučí 
se odbavovat nejen zboží, ale i cestující. Navíc 
mají možnost zdarma získat řidičský průkaz. 
Bohumínská škola nabízí tento obor jako 
jediná v okrese. 

Pavlína BLAŽKOVÁ

Foto: Střední škola Bohumín

Seriál vyprávění bohumínských speleologů o zážitcích z loňské výpravy píše Josef Wagner
(Pokračování z minulého čísla)

Je sobotní ráno 22. listopadu 
a podle programu zůstáváme 
první tři dny v Havaně. Čeká nás 
přivítání a setkání se členy speleo-
logického klubu Tageni, s předsta-
viteli Havanského speleologického 
komitétu a další společenské akce. 
Začínáme ale typicky kubánskou 
snídaní, kterou nám připravila 
paní Megali.  Spousta ovoce 
(ananas, mango, banány, papá-
ja...), skvělá káva, omeleta…. pro-
stě asi osm chodů. Jsme nadšeni, 
ale to jsme ještě nevěděli, co si 
mohou dovolit ke snídani obyčejní 
Kubánci.

Dopoledne máme volno, a tak 
vyrážíme do centra staré Havany. 
Nejdříve to zkoušíme pěšky. Ko-
lem nás proudí pověstné havan-
ské taxíky – vlastně veteráni, 
či spíše trosky amerických aut 
z padesátých let minulého století. 
Ty jsou koloritem Havany a má- 
me podezření, že je v takovém 
havarijní stavu udržují úmyslně, 
aby na tuto raritu lákali turisty. 
Brzy ale zjišťujeme, že do centra 
to je ještě deset kilometrů, a pro-
to mávnutím zastavujeme dvě 
archaická vozidla. Pomačkaná, 
bez oken, ale s funkční houkač-
kou. Vysazují nás u budovy ha-
vanského »kapitolu«. Budova se 
silně podobá sídlu amerických 
zákonodárců ve Washingtonu. 
Byla dokončena v roce 1929 a až 

do revoluce zde zasedal parla-
ment a senát. Budova má údajně 
krásný interiér, ale při naší ná-
vštěvě objekt procházel rozsáhlou 
rekonstrukcí a byl uzavřený.

Naším hlavním cílem je kance-
lář půjčovny aut, kde jsme si na 
internetu objednali a předplatili 
dva automobily. Protože nyní bu-
deme v Havaně, domlouváme se, 
že si je vyzvedneme až za tři dny. 
Auta v půjčovně jsou pouze ně-
kolik let stará a většinou čínské 

provenience. Vypadají slušně. 
Ale cena za půjčení není nízká. 
V ekonomické třídě (malá auta) 
včetně pojistky činí asi tisíc 
korun za den. K tomu se navíc 

započítává vratná záloha, kdyby-
chom auta poškodili, havarovali 
nebo kdyby nás pokutovala policie. 
Hned jsme varování, že pokuty 
nemáme nikdy platit policistovi, 
neboť stejně pokuta přijde na 
půjčovnu, a pak bychom ji zapla-
tili dvakrát.

Na setkání se členy klubu Tageni 
je ještě čas, proto míříme do záto-
ky, kde se nachází Castilo de la 
Real Fueza. Menší pevnost, která 
střeží úzký vjezd do havanské zá-
toky. Je na stejném břehu jako 
stará Havana. Na druhém břehu 
je další, mnohem větší část této 
pevnosti, která je dokladem toho, 
jak vypadaly koloniální pevnosti 
z pirátských dob. Uvnitř se nachází 
námořní muzeum s ukázkami zla-
tého a stříbrného pokladu, který 
byl vyzvednut ze ztroskotané lodě. 
Poskytuje nám představu o tom, 
v jaké podobě se dováželo zlato 
z Latinské Ameriky do Španělska.

(Pokračování příště)

Historické centrum Havany. Foto: Orcus Bohumín

Kuba 2014 (3. část)
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Národnímu domu by slušelo i muzeum
V opravovaném a letos po letech znovu otevřeném Národním domě (Pod Zeleným) 
ve Starém Bohumíně bude malé muzeum. Město proto vyjednává spolupráci s Muzeem 
Těšínska. Optimální variantou je zřízení jeho ofi ciální pobočky ve Starém Bohumíně.

Vedení Muzea Těšínska se bylo na plánované vý-
stavní prostory v Národním domě už podívat, město 
s nimi počítá ve sklepní části objektu a v přízemí. 
„Dobrou zprávou je, že Muzeum Těšínska je vzájemné 
spolupráci nakloněno. Variant existuje několik, od 
pouhého zapůjčování exponátů, přes instalaci expo-
zicí a dočasných výstav, až po vznik plnohodnotné 
pobočky muzea. Poslední variantu Bohumín podpo-
ruje nejvíce,“ popsal počátek vyjednávání místosta-
rosta Lumír Macura.

Pobočka muzea by měla své odborné zaměstnan-
ce, kteří by připravovali výstavy, provázeli expozicí 
a nabízeli vzdělávací programy pro školy i veřejnost. 
„Vznik pobočky je přirozeně závislý na vůli a fi nanč-
ních možnostech Moravskoslezského kraje. S jeho 
zástupci proto hodláme v brzké době jednat,“ přislíbil 
Lumír Macura.

Se vznikem výstavních prostor počítá projekt 
rekonstrukce Národního domu od samotného 
počátku. Rekonstrukce kulturní památky vyvrcholí 
v létě s tím, že Bohumín chystá její otevření na 
přelomu srpna a září.

Text a foto: Lukáš KANIA

Vedení Muzea Těšínska a města Bohumína 
při prohlídce suterénu Národního domu.

STALO SE

Knoflíková měna
Pracovnici bohumínské knihovny 

zaskočila v lednu jedna starší zákaz-
nice. Za kopírování měla platit 27 
korun, ale celou částku u sebe ne-
měla, chyběla jí koruna. Knihovnici 
proto místo jedné »kačky« podala 
knoflík s tím, že je pro štěstí a má 
větší cenu než peníze. Knihovnice 
nestandardní »měnu« přijala a knof-
lík pak nahradila svou korunou. 
Nyní čeká, jaké štěstí a v jaké podo-
bě ji potká. K3 následně ozřejmila, 
že šlo o výjimečný akt dobré vůle 
a  pokladny agentury rozhodně do 
budoucna o přijímání »knofl íkové 
měny« neuvažují.  (red)

Valná hromada 
FK Slovan Záblatí

Vedení FK Slovan Záblatí svo-
lává na pondělí 9. března valnou 
hromadu, která se uskuteční od 
17 hodin v restauraci Pod Kašta-
ny. Výkonný výbor tímto srdečně 
zve všechny členy klubu.  (red)

Děti měly při výběru básniček volnou 
ruku. Spíše spoléhaly na to, aby jim text, ob-
sahem i délkou odpovídající věku, vybraly 
učitelky. Jedinou podmínkou při volbě bylo, 
aby přednes básně nepřesáhl u menších dětí 
pět, u starších sedm minut.

Soutěžící v prvních dvou kategoriích se 
naučili jednu básničku, ti starší museli umět 
dvě. „Druhou recitovat nemuseli. K jejímu 
přednesu by ale porota vyzvala soutěžící v pří-
padě, že by v prvním kole podali shodně kvalit- 
ní výkon,“ ozřejmila Lýdie Balcárková z domu 

Výsledky městského kola 
v recitaci (postupující):
I. kategorie (2. a 3. třída) 21 soutěžících:

1. Adam Josef Wojnar (ZŠ Skřečoň), 2. Jiří Kováč 

(Montessori)

II. kategorie (4. a 5. třída) 17 soutěžících:

1. Anna Opartyová (ZŠ Skřečoň), Jiří Semančík 

(ZŠ Skřečoň) a Klára Nováková (Montessori)

III. kategorie (6. a 7. třída) 18 soutěžících:

1. Klára Oláhová (ZŠ ČSA) a Tereza Kiková 

(Masarykova ZŠ)

IV. kategorie (8. a 9. třída) 9 soutěžících:

1. Markéta Vachtarčíková (ZŠ ČSA), 2. Ondřej 

Richter (ZŠ ČSA)

Recitátoři váleli: Vítězů více než kategorií

V Salonu Maryška 

se představilo 

pětašedesát mladých 

recitátorů. 
Foto: Pavel Čempěl

Poezie nevymizela a je stále živá! Tento vzkaz vyslali školáci v Salonu Maryška 
ve středu 18. února. Konalo se zde městské kolo v recitaci. Soutěž si přišly 
vyzkoušet děti ze všech bohumínských škol, včetně malotřídek.

dětí a mládeže. Loni k této situaci došlo, letos 
nikoli. „Letos to porota u nejlepších recitátorů 
vyřešila šalamounsky. Udělila dvě první místa,“ 
pousmála se Balcárková.

Vyhlašovatelem soutěže je každoročně 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
městské kolo organizuje DDM Bohumín ve 
spolupráci s Lucií Semančíkovou, lektorkou 
workshopu na téma recitace a přednes. V bo-
humínském kole se utkalo pětašedesát reci-
tátorů. Jejich výkony hodnotily učitelky 
uměleckých škol z Karvinska Kateřina Mich-
lová a Pavla Masaříková nebo recitátorka 
Klára Rončková. Nejlepší dva veršotepci 
z každé kategorie postupují do okresního 
kola, které se koná v sobotu 14. března ve 
Středisku volného času v Havířově. 

Podle celostátních propozic soutěž nepa-
matuje na prvňáčky. Organizátoři bohumín-
ského kola s tím chtějí něco udělat. Na příští 
rok uvažují o zřízení  »nulté« kategorie. Sice 
by nebyla postupová, ale prvňáčci by si mohli 
s básničkami konečně také zasoutěžit.  (tch)
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 ● SPINÁLNÍ JÓGA – JÓGA PRO ZDRA-
VÁ ZÁDA. Každé pondělí a středu od 
19 do 20 hodin, vhodné i pro začáteč-
níky.  731 905 040. JÓGA PRO DĚTI 
od 5 do 9 let, 10 lekcí 600 Kč. Od 4.3. 
v 17 hodin ve Sportcentru Bohumín. 

 ● BALÓNY každý čtvrtek v 17.45 ho-
din, AEROBIK každé úterý a středu v 18 
hodin, KRUHOVÝ TRÉNING  každé pon-
dělí od 19, ve středu od 17 a v pátek 
od 18 hodin. Sportcentrum Bohumín, 
www.sportcentrum-bohumin.cz, 
rezervace  724 556 557. 

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

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 ho-
din, tělocvična ZŠ Beneše u PZKO. Na 
tel. objednávku 604 999 147. slunerc.
webnode.cz

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

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospě-
lé 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. Tělo-
cvična ZŠ Skřečoň,  606 903 505.

 ● ZUMBA. Každé úterý a čtvrtek od 
18 do 19 hodin. Sportovní hala. www.
zumba-nadka.cz 

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

CVIČENÍ

Sedm atletů Atletického klubu Bohumín se 
7. února zúčastnilo mistrovství Moravy a 
Slezska, které se konalo v bratislavské hale. 
Michal Jarošek (18) zde získal dvě bronzové 
medaile v bězích na 60 a 200 metrů. 

V Bratislavě startovaly za AK 
Bohumín také dorostenky Vero-
nika Volná, Petra Janíková, Eliška 
Bolcarovičová, dorostenci David 
Král a Jakub Kozubek. Muže za-
stupoval Jan Kaplarčík.

Michal Jarošek se díky bronzo-
vým výkonům kvalifikoval na 
mistrovství ČR, které proběhlo 
14. a 15. února v Praze. Tady ob-
sadil ze čtyřiadvaceti startujících 
vždy 10. místo. V obou závodech 
si zlepšil své osobní rekordy. Běh 
na 60 metrů zvládl za 7,09  
sekundy, běh na 200 metrů za 
22,81 sekundy.

Oddíl atletiky letos slaví 40 let 
od svého vzniku. Nejdříve fungo-
val pod hlavičkou SOU ŽDB, pak 
TJ ŽDB a od roku 2007 jako sa-
mostatný subjekt Atletický klub 
Bohumín. Pro letní sezonu 2015 
na dráze má do oblastní soutěže 
přihlášena tři družstva - mladší 
žákyně, mladší žáky a dorosten-
ky. Čtvrtým je družstvo mužů, 
které bude soutěžit ve II. lize.

Je zapotřebí poctivě trénovat, 
protože soutěže začnou v dubnu 
okresním přeborem v Havířově. 
A duben se nezadržitelně blíží.

Zdeněk VESELÝ, předseda AKB

Cyklistická sezona odstartuje v březnu
Oddíl cykloturistiky SK Šafrata Bohumín zahajuje sezonu 2015 a seriál výletů »Nebude-li pršet...«. 

Ofi ciální zahájení proběhne 22. března u fontány na náměstí T. G. Masaryka. 

Vyznavači cykloturistiky se mohou hlásit od 8.30 ho-
din, krátce po 9 hodině vyrazí cyklisté na první výlet. 
Úvodní etapa zavede účastníky do Polska po trase 
Chałupki – Olza – Rogów (přestávka v lesoparku) 
– Czyżowice – Gorzyce a zpět. 

Trasa měří asi padesát kilometrů, ale méně zdatní si ji 
mohou libovolně zkrátit. Vyhodnocení akce a ocenění 
»nej« účastníků proběhne zhruba ve13 hodin na terase 
restaurace Spesart (Hvězda). V případě deště se akce 
o týden odkládá.  (red)

První bohumínský turnaj ve frisbee
První únorový víkend organizoval bohumínský sportovní 
klub ultimate frisbee 1. SCB '98 historicky první turnaj 
tohoto sportu v Bohumíně. Turnaje se zúčastnilo deset 
týmů z různých koutů republiky, včetně dvou domácích 
družstev z týmu Rainbow Banana.

Na dvoudenní »duhový« ma-
raton zavítaly do nové sportovní 
haly týmy z Ostravy, Olomouce, 
Brna či Prahy. Do půlhodino-
vých utkání proti sobě nastupo-
vala pětičlenná družstva. Tento 
moderní sport se vyznačuje jed-
nou zvláštností - obejde se bez 
rozhodčích. Hraje se podle zása-
dy fair play a o všem dění na hři-
šti rozhodují sami hráči.

Domácí »áčko« Rainbow Ba-
nana si na turnaji vedlo výborně 
a probojovalo se až bojů o me-
daile. V utkání o 3. místo však 
bohumínští narazili na mladý 
a silný tým z Hradce Králové, 
Kulatou šachovnici. Zápas byl 
velmi napínavý a vyrovnaný, hrá-
či bojovali o každý bod. Nakonec 
ale domácí tým Kulaté šachovni-
ci podlehl velmi těsně 11:12.

Ve fi nále se pak utkala Pražská 
sedma a výběr české juniorské 
reprezentace Trouble band. Re-
publiková juniorka rozprášila 
soupeře drtivým rozdílem 14:3.

Nový sport ultimate frisbee se 
zprvu rozšiřoval jako vysoko-
školská sportovní kratochvíle. 
Hra, v níž soupeři bojují o létající 
plastový disk, si však brzy začala 

získávat další příznivce. Před půl 
druhým rokem vznikl klub také 
v Bohumíně. Místní Rainbow 
Banana, který hraje druhou čes-
kou ligu, aktuálně tvoří dvaadva-
cet hráčů. Převažují mezi nimi 
chlapci, a tak by klub rád přivítal 
ve svých řadách i sportovně zalo-
žená děvčata.

Jan ZAJÍČEK

Foto: Rainbow Banana

Halová atletika skončila úspěchem

Trenér Michal Perutka se svým 
svěřencem Michalem Jaroškem, 
držitelem dvou bronzov ých 
medailí z mistrovství Moravy 
a Slezska v bězích na 60 a 200 m. 

Foto: AK Bohumín
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VZPOMÍNKY

4. ledna jsme se rozloučili

s paní Annou BOGOCZOVOU, 

která zemřela ve věku 92 let.

Děkujeme za účast a květinové dary 

na posledním rozloučení sousedům, známým, 

členům ZdTPS oddílu »Život«, SPCCH Bohumín 

a také cvičenkám jógy paní Aničky Balcárkové. 

Milovala hory, život a vaši společnost. 
Zarmoucená rodina.

Noví občánci našeho města
Petr Somer  Veronika Klosková  Matyas Stareček

Tobias Vrlík  Dominik Braczek  Vojtěch Salajka  Gabriela Kuzňar-

ská  Natálie Ezechelová  Tobiáš Olma  Anna Krzystková  Nela 

Škutová  Rafael Vejo  Nikol Palocová  Matyáš Trnčák  Ludmila 

Tašková  Jan Hanusek  Nela Řezníčková.  (mat)

Odešel tiše jako hvězda padá, 

vzpomínka na něho však nikdy neuvadá.

7. března vzpomeneme 10. smutné výročí 

úmrtí našeho tatínka a dědečka, 

pana Josefa BACÍKA.


Stále s láskou vzpomínají 

dcera Libuše a syn Jiří s rodinami.

28. února s láskou a úctou vzpomeneme 

6. smutné výročí úmrtí naší milované dcery

 Valentinky HIMLEROVÉ, 

roz. Galgociové,

která by se 21. července dožila 52 let.


Stále na ni vzpomínají rodiče, 

synové Tomáš a Filip, manžel Tomáš 

a sestra Iveta s rodinou. 

Čas plyne, 

ale vzpomínky na maminku zůstanou.

13. března si připomeneme 

6. výročí úmrtí 

paní Boženy POLANECKÉ.


Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Synové Jiří a Milan s rodinami.

Život je dlouhý boj a na jeho konci každý prohrává... 

Před 15 lety, 29. února 2000, 

nás navždy opustila moje maminka, 

paní Alena RYCHTARZOVÁ

z Pudlova.


Zároveň jsme si 5. února připomněli 

její nedožité 79. narozeniny. 

S láskou neustále vzpomíná dcera Jana.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít. 
Láska však smrtí nekončí, v srdci tě navždy budeme mít.

2. března vzpomeneme 1. výročí úmrtí našeho 

milovaného manžela, tatínka a dědečka, 

pana Pavla LYSÉHO

 ze Záblatí.


S láskou a úctou vzpomíná manželka Eva, 

David, Jan, Roman, Eva s rodinami a přátelé.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

2. března vzpomeneme 

100. výročí narození

 pana Jana HOLESZE.


Vzpomínáme s láskou a úctou.

Dcera a syn s rodinami.

2. března vzpomeneme 1. výročí úmrtí naší milované maminky, 

paní Hedviky WRUBLOVÉ 
ze Záblatí.


Zároveň 2. dubna vzpomeneme 19. výročí úmrtí tatínka, 

pana Miroslava WRUBLA.


Vzpomínají dcery Mirka, Marcela a syn Aleš s rodinami 

a neteř Mařenka.

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.

ALMA MATER, www.almamater.cz, info@almamater.cz, 

 608 608 955,  608 975 161

 ● 4.3. MEDITACE V SOLNÉ JESKYNI. Akce s Janou Van Coppenolle.

 ● 12.3. v 17.30 hodin SVÍČKY A  VŮNĚ. Vůně jara s Monikou, sídlo AM.

 ● 13.3. VÝKLAD  KARET. Akce s Věrkou, solná jeskyně, na objednávku.

CO – KDY – KDE

Naposledy jsme se rozloučili
Adamčík Miroslav * 1931 z 

Nového Bohumína  Bláha Josef 
* 1927 z Nového Bohumína  
Gratke Alois * 1926 z Nového 
Bohumína  Chrobáková Alenka 
* 1934 z Nového Bohumína  
Klanica Stanislav * 1939 z Nové-
ho Bohumína  Knurová Zdenka 
* 1932 z Nového Bohumína  
Kobliha Miroslav * 1931 z Nové-
ho Bohumína  Kopel Miloslav * 
1928 ze Záblatí  Korabík Miro-
slav * 1945 z Nového Bohumína 

 Kovařík Josef * 1948 
z Nového Bohumína  
Kubíček Josef * 1928 ze Starého 
Bohumína  Ochwat Josef * 1933 
z Nového Bohumína  Rýmař Ivo 
* 1949 z Nového Bohumína  
Ryška Zdeněk * 1951 z Nového 
Bohumína  Seberová Bedřiška * 
1932 z Nového Bohumína  Šku-
ta Evžen * 1912 z Nového Bohu-
mína   Varkoček Jan * 1944 
z Nového Bohumína  Wanke 
Karel * 1952 ze Skřečoně.  (mat)
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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

Areál statek, Ostravská 507, Starý Bohumín
e-mail: info@mklautoservis.cz  Tel.: 737 842 415

www.MKL Autoservis.cz
Nejsme »ZLODEJI«, proto zkontrolujeme 

Váš vuz zcela ZDARMA!
Dále nabízíme veškeré mechanické a elektro práce, pneuservis, 

zajištění STK, diagnostiku, montáž TZ, odtah 24/7, prodej ND. 

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.

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

 ● Koupím dům, byt.  608 370 
379.

 ● Prodám garsonku s lodžií v ul. 
Sv. Čecha.  775 610 464.

 ● Prodám družstevní byt 1+1 
v přízemí, Rychvald, ul. Středová 
1521. e-mail: lydieslizkova@
seznam.cz, 605 105 220.

 ● Prodám byt 3+1, 86 m2, v os. vl. 
v centru Bohumína.  602 505 717.

 ● Prodám garáž v Bohumíně za 
Kaufl andem.  730 851 098.

 ● Hledám podnájem v garsonce. 
 731 625 603.

RŮZNÉ

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

PRÁCE

 ● Hledám práci na odpolední, 
např. úklid, hlídání dětí apod. Spo-
lehlivá.  739 386 010 po 14 hod.

 ● Prodám zařízený akvarijní set 
Panorama, 220 litrů, černé barvy, 
2 roky používaný, vypouklé před-
ní sklo, vnější fi ltrace Aqua Nova 
1200 L/H, vzduchování Atman, 
2x membrána, topné těleso + dal-
ší vybavení. D-120, Š-40, V-50, 
celková výška setu 130 cm. Cena 
6.000 Kč.  739 223 214.

SLUŽBY

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

 ● Provádíme pokládku plovou-
cích podlah, PVC, koberců, samo-
nivelační stěrky.  604 265 861.

 ● Zhubněte zdravě, bez trápení 
a s osobním vedením poradce. 
www.vyziva-pohyb.cz

 ● Servis PC a notebooků. Ceny 
dohodou. Odvirování, instalace, 
doprava zdarma. 602 513 155, 
e-mail: servispc@soltesz.cz, www.
servispc.soltesz.cz.

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

www.pilatesruzena.cz
 731 134 525

ZŠ Čs. armády
PILATES

K  
 

 19.00 
.

MÁTE NEČEKANÉ VÝDAJE A BANKA MÁTE NEČEKANÉ VÝDAJE A BANKA 
VÁM NEPŮJČÍ?VÁM NEPŮJČÍ?  MY ANO.MY ANO.  Půjčujeme 

zaměstnancům, na MD, důchodcům, 
OSVČ bez nahlížení do registru. 
Telefon: 604 438 834.Telefon: 604 438 834.

MUDr. Miroslav Koliba s.r.o.
Bezručova 300, 735 81 Bohumín (přízemí budovy ředitelství Viadrus)

www.diabetologieostrava.cz
Přijímáme pacienty jen předem objednané. 
Nepřijímáme pacienty pojišťovny 111 a 201 (VZP, VoZP).  731 874 467

Diabetologická a podiatrická ordinace Bohumín

Čtvrtek:  6.00–12.30 13.00–18.30 hodin Řešení křížovky 
z minulého čísla Oka

Výrok Toulouse-Lautreca: Musíme 
se učit sami sebe snést.

Naděje psích útuláčků (5)
Tentokrát v naší rubrice výjimečně představujeme pouze 
jednoho obyvatele bohumínského útulku. Je to pejsek 
unikátní svou povahou a osobností. V útulku čeká na jediné 
– až si ho někdo všimne a daruje mu svůj čas a nový život.

  PAVEL (ev. číslo 1230)

Čtyřletý pejsek je krásný, živý 

a tolerantní. Vyvádí psí kusy jako 

každý zvířecí mládenec. Má vel-

mi blízko nejen k lidem, ale také 

k jiným psům. V útulku je od léta 

2014 a dosud si získal srdce 
několika návštěvníků. 

Na procházkách si ho nový ma-
jitel oblíbí. Je nenáročný, miluje 
mazlení, hraní si a na vodítku ne-
tahá. Protože je kamarádský, vese-
lý a nekonfl iktní, hodí se pro začá-
tečníky i pro rodiny s dětmi. Pozor 
si je třeba pouze dávat na jeho 
skokanské schopnosti, žádný plot 
pro něj není překážkou. Pejsek se 
hodí i do bytu, je ho ale třeba (jako 
každého psa z útulku) naučit hygi-
enickým návykům.

Text a foto: Veronika ŠUTOVÁ

Další informace:  731 124 627; 
www.facebook.com/
PsiUtulekBohumin; 

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

Profit12 s ředitelem městské policie
Sdružení Profi t12 zve do svého pravidelného pořadu 
»Vážně-nevážně« bohumínské politiky, lékaře, ředitele 
společností, umělce, sportovce a další zajímavé lidi. 
Naposledy pozvání přijal ředitel bohumínské městské 
policie Karel Vach.

Moderátorka Jana Morcinková 
s hostem probrala jeho mládí, 
školu, zaměstnání i rodinu. Pro-
zradil, že je vášnivým sportov-
cem, nejvíce se věnuje stolnímu 
tenisu a lyžování. Na řadu přišla 
i řeč o praktickém životě, kdy se 
ukázal jako zdatný žnec trávy na 
zahradě. 

Karel Vach stojí v čele Městské 
policie Bohumín od jejího zalo-
žení. Posluchače seznámil nejen 
s její historií, ale také se zají-
mavými čerstvými statistikami. 
Profesionálně a výstižně také 
odpověděl na zvídavé dotazy 
z publika.

Akce se posluchačům líbila 
a brzy na ni naváže další. V březnu 
klubovna sdružení přivítá lékaře 

a ředitele bohumínské nemocni-
ce Vojtěcha Balcárka s besedou 
o alergologii. 

Zdraví se členové sdružení 
ovšem snaží udržovat i pomocí 
alternativní medicíny. Každý tý-
den se těší na další přednášku 
Olgy Sivkové o cvičení SU JOK. 
Ani ruce nenechají zahálet, 
v úterky se nadšenci v dílničce 
věnují výrobě šperků či drobných 
dekorací. Dveře Profitu12 jsou 
stále otevřené. Sdružení přivítá 
další nováčky, kteří se svou zá-
keřnou nemocí ještě sedí sami 
doma. Zahoďte ostych a přijďte 
mezi nás. Plán akcí najdete na 
www.profi t12.cz, další informace 
na čísle  733 605 917.

Zdeňka CICHÁ
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� NEVOLNÍK OPAK
ŠTĚSTÍ NEPRAVDA VAZKÁ

KAPALINA � KOČOV-
NICE

KUCHYŇ-
SKÁ

NÁDOBKA

PRODLOU-
ŽENÁ
BOČNÍ
ZÍDKA

10 x 10 � SLOVEN-
SKY

„TCHYNĚ”

STRAKATÝ
KŮŇ DAREBÁK

ODPORO-
VACÍ

SPOJKA

ČÍNSKÁ
CITERA

PRVNÍ
LATINSKÝ
PŘEKLAD

BIBLE

HLAVNÍ
MĚSTO

NORSKA

ZNAČKA
DOUTNÍKŮ SLISOVAT

KYT
ZÁVIT

VÍCEKRÁT

ŽENSKÉ
JMÉNO

VOJENSKÁ
HODNOST

ZAČÁTEK
TAJENKY

ZNAČKA
KOSME-

TIKY
ZRÝPAT

SPZ
OLO-

MOUCE

DOMÁCKY
JAROSLAVA

ZÁHADA

SLOVEN.
„OKR”
SADY

ŠPATNÁ
KORÁLOVÝ

OSTROV

POPRAVČÍ
STYL

HUDBY
BOSENSKÁ

ŘEKA

KULEČNÍK.
ŠŤOUCH
MOTÝLÍ
ÚSTROJÍ

RÝŽOVÝ
NÁPOJ

GYMNAST.
CVIK

� BLŮZA
VOZIDLA
LÁMÁNÍM
ODDĚLIT

SESTRA
MARTHY

ANGLICKY
„DĚLAT”

POSLEDNÍ
ZE STA

SUŠICKÝ
PODNIK

ZOBAT

VYDATNĚ
UMÝVANÝ

HNOJIT
(ŘIDČ.)

OBYVATELKA
SKOTSKA
NA ŽÁDNÉ

MÍSTO

ZNAČKA
HLINÍKU

MONGOL.
SPRÁVNÍ
OBLASTI

PŘEDLOŽKA

NÁŠ
HEREC
SENO-
SEČE

LÉKAŘ.
KOMISE

RWANDSKÉ
JEZERO

KUS
POLE

OSTRO-
VANKA

SLOVEN.
„NIL”

OBILNÝ
SKLAD

HARMO-
NIE

DOCELA
(OBEC.)

NÁSTUPO-
VÝ TVAR

DRUH
ÚČESU

KONEC
TAJENKY
ZNAČKA
TITANU

NACPATI SILNÉ
PROVAZY

KARETNÍ
SVRŠEK

DRUH
NEROSTU PRAOTEC

TRUMFY
V

BRIDŽI

KUŘIVO

AKRYLA-
NOVÉ
PŘÍZE

KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KNIHOVNĚ K3

Vrchlického 262 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 27.2. v 9–12 a 13–17 hodin 

CIRKUSOVÉ JARNÍ PRÁZDNINY. 
Výtvarné dílny, soutěže, hry. 
Dětské oddělení. 

 ● 27.2. ve 13 hodin ČAJOVÝ DÝ-
CHÁNEK. Čtení pohádek při čaji 
(hrníček a čaj s sebou), knihovna 
Skřečoň a Starý Bohumín.

 ● 2.3. ve 13–17 hodin (mimo 
středu) MOZKOVÁ NAKLÁDAČ-
KA. Vědomostní soutěž s kvízy, 
testy a luštěním, která poběží 
do konce června. Březnové téma: 
cizí slova. Dětské oddělení.

 ● 2.3. až 6.3. ve 13–17 hodin 
(mimo středu) PRO MAMINKU 
K MDŽ. Výtvarná dílna. Dětské 
oddělení, knihovna Skřečoň, 
v pátek 6.3. také knihovna Starý 
Bohumín.

 ● 9.3. až 13.3. ve 13–17 hodin 
(mimo středu) POHÁDKOVÁ LE-
PORELA. Čítárna, herna, výtvar-
ná dílna. Dětské oddělení.

PŘEDNÁŠKA
 ● 26.2. v 17 hodin TERAPIE 

TMOU. Přednáška Romana Bar-
táka a Marka Malůše o staré ti-
betské metodě sebepoznání. 
Přednášková místnost knihov-
ny, 50 Kč.

 ● 3.3. v 17 hodin ASTROLOGIE 
– AURA A ČAKRY. Přednáška 
astrologa Milana Gelnara, 
zájemci si mohou nechat za 199 
Kč vyfotit a změřit svou auru. 
Přednášková místnost, samotná 
beseda 50 Kč.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

DIVADLO PRO DĚTI

 ● 8.3. v 10 hodin POHÁDKY 
Z MLÉČNÉ DRÁHY.  Veselá sci-fi  
pohádka pro nejmenší. Hraje 
divadlo Tramtarie Olomouc, sál 
kina, 80 Kč.

DIVADLO

 ● 18.3. v 19 hodin ZHASNĚTE 
LAMPIONY. Česko-slovenská 
komedie o touze a žádostivosti. 
Hrají Tatiana Vilhelmová a Mari-
án Miezga. Sál kina, 340 Kč. 

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

 ● 26.2. v 16 hodin PADDING-
TON. Film Velká Británie (Rodin-
ný) 2014, dabing, přístupný, 98 
minut, 90 Kč.

 ● 26.2. a 27.2. v 19 hodin FO-
CUS. Film USA (Krimi / Kome-
die), 2015, titulky, přístupný od 
15 let, 105 minut.

 ● 27.2. v 16 hodin a 1.3. v 10 
hodin VELKÁ ŠESTKA. Animova-
ný fi lm USA (Rodinná komedie), 
2014, dabing, přístupný, 102 
minut, 27.2. 100 Kč., 1.3. 80 Kč.

 ● 28.2. a 1.3. v 19 hodin PADE-
SÁT ODSTÍNŮ ŠEDI. Film USA 
(Drama / Romantický), 2015, 
titulky, přístupný od 15 let, 124 
minut, 130 Kč.

 ● 2.3. a 5.3. v 19 hodin GHOUL. 
Film Česko (Thriller / Horor), 
2015, titulky, přístupný od 15 
let, 86 minut, 2.3. ve 3D za 130 
Kč, 5.3. ve 2D za 110 Kč.

 ● 4.3. v 19 hodin METALLICA: 
THROUGH THE NEVER. Film USA 
(Hudební), 2013, 3D, přístupný 
od 15 let, 92 minut, 100 Kč.

 ● 6.3. a 8.3. v 16 hodin ASTERIX: 
SÍDLIŠTĚ BOHŮ. Animovaný fi lm 
Francie (Rodinný), 2014, dabing, 
přístupný, 85 minut. 6.3. ve 3D  
za 130 Kč, 8.3. ve 2D za 110 Kč.

 ● 6.3. a 7.3. v 19 hodin KOBRY 
A UŽOVKY. Film Česko (Drama), 
2015, přístupný od 15 let, 111 
minut, 120 Kč.

 ● 8.3. v 19 hodin AMERICKÝ 
SNIPER. Film USA (Válečný / 
Drama), 2014, titulky, přístupný 
od 15 let, 133 minut, 100 Kč.

 ● 9.3. a 11.3. v 19 hodin KÓD 
ENIGMY. Film Velká Británie, 
USA (Historický / Thriller), 2014, 
titulky, přístupný od 12 let, 114 
minut, 110 Kč.

 ● 11.3. v 9 hodin TŘI BRATŘI. 
Film Česko (Hudební pohádka), 
2014, přístupný, 86 minut, 50 
Kč.

 ● 12.3. v 19 hodin FOTOGRAF. 
Film Česko (Životopisný / Lech-
tivá komedie), 2014, přístupný 
od 15 let, 133 minut, 100 Kč.

 ● 13.3. v 19 hodin HODINOVÝ 
MANŽEL. Film Česko (Komedie), 
2014, přístupný od 12 let, 100 
minut, 100 Kč.

 ● 14.3. v 16 hodin SPONGEBOB 
VE FILMU: HOUBA NA SUCHU. 
Animovaný fi lm USA, 2015, da-
bing, 110 Kč, děti 90 Kč.

OSTATNÍ AKCE

 ● 4.3. v 16.30 hodin JARNÍ MA-
LÍŘSKÝ WORKSHOP. Šest lekcí 
pro zájemce o výtvarné umění. 
Ateliér Bart v Nerudově ul. 

PLESY
 ● 6.3. v 19 hodin MAŠKARNÍ 

PLES K3, sál Bochemie.

 ● 7.3. v 19 hodin SOKOLSKÉ 
ŠIBŘINKY, Sokolovna Záblatí.

SPORT

 ● 2.3. v 10 hodin BĚH DO SCHO-
DŮ. 10. ročník soutěže běžců 
v Penzionu ve věži. Prezentace 
v 9.30 hodin ve vestibulu aqua-
centra.

 ● 4.3. v 18 hodin HC BOHUMÍN 
– TJ HORNÍ BENEŠOV. Krajská 
hokejová liga, zimní stadion.

 ● 11.3. v 10 hodin ABY ZADNICE 
NEZMĚKLA a 8.3. v 10 hodin 
VÝLET MLÁDEŽE. Cykloturistické 
výlety. Trasa bude odpovídat 
počasí. Sraz na náměstí T.G.M.

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 

PROVOZ O JARNÍCH 
PRÁZDNINÁCH
Bazén
čtvrtek:  6–21 hodin
pátek:  10–21 hodin
víkend:  8–21 hodin

Sauna
čtvrtek:  8–21 hodin
pátek: 10–21 hodin
víkend:       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

BRUSLENÍ O JARNÍCH 
PRÁZDNINÁCH

čtvrtek:  13.30–15 hodin
pátek: 12–13.30 hodin
víkend:       15–16.30 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 26.2. do  12.3.

Programy také na www.
mesto-bohumin.cz 

nebo www.k3bohumin.cz



BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY vydává město Bohumín, IČ 00297569  www.mesto-bohumin.cz  Šéfredaktorka Dagmar Fialová  
 Redakce: MěÚ, Masarykova 158, 735 81 Bohumín  Redaktor: Pavel Čempěl tel.: 731 130 672, 596 092 282, fax: 596 092 100, e-mail: oko@
mubo.cz  Grafi cká úprava: Mirka Hrbáčová – INRET, hrbacova@reklama-bohumin.cz  Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s., provozovna Ostrava, 
Na Rovince  876, 720 00 Ostrava - Hrabová  Náklad: 5000 výtisků  Reg. KA  Příspěvky se nehonorují, nevyžádané materiály se nevrací. 

Mladí historici sestavili svůj rodokmen
Až do poloviny 19. století vypátrali mladí historici z Bohumína své rodinné kořeny 
a sestavili strom života neboli rodokmen. Skupina se od loňského podzimu schází 
v Salonu Maryška, kde kroužek funguje pod záštitou volnočasového klubu U Létající ryby.

Sestavení rodové posloupnosti, 
jak se správně stromu života říká, 
je prvním velkým počinem krouž-
ku mladých historiků. Ti pátrali ve 
svých rodinných archivech, aby 
získali maximum dokumentů ke 
zmapování generací. S pomocí ro-
dičů a prarodičů školáci nahlédli 
do rodných, oddacích i úmrtních 
listů jak z doby Československa, 
tak ještě z časů Rakouska-Uherska. 
Ze získaných dat o svých předcích 
pak sestavili strom života.

Do kroužku mladých historiků 
se přihlásila například žákyně 
Gymnázia Anna Agáta Kaštilová 
(14). Zájem o historii má v rodině, 
maminku upoutalo období císa-
řovny Sissi a tatínek je fandou vo-
jenské historie. „Podařilo se mi 
podrobně dohledat své předky až 
do páté generace, respektive do 
sedmého pokolení, ale tam už jsme 
podklady neměli bohužel komplet-
ní,“ pochlubila se Anna Agáta, 
která při pátrání po předcích do-
putovala až do poloviny 19. století. 
„Zaujalo mě například, že velká 
část rodiny z tatínkovy strany je 
z Kostelce na Hané. Naši příbuzní 
ale přišli na Ostravsko za prací 
také z Prahy nebo Příbrami,“ zjis-
tila mladá historička. 

Kroužek vznikl s cílem probudit 
v mladých lidech zájem o historii, 

a to jak svého okolí, tak vlastní 
rodiny. Skupina pátrá v dokumen-
tech, v archivech, zajímá se o pa-
mátky a spolupracuje s místními 
amatérskými historiky a sběrateli. 
Děti se díky tomu mnohdy dosta-
nou k opravdovým dobovým uni-

kátům. Mimoto už podnikli také 
výlet do zámečku v polských 
Chałupkách, na jehož místě kdysi 
stával hrad Barutswerde. 

„Do kroužku se zatím přihlásily 
hlavně dívky, které ve škole baví 
dějepis. Mým přáním ale bylo, aby 

mladí lidé poznali historii trochu 
z jiné stránky, než jak ji znají 
z učebnic,“ vysvětlila historička 
Zuzana Maléřová, která v Bohu-
míně nově založila genealogickou 
poradnu pro veřejnost. 

Zájemci o historii se v Salonu 
Maryška scházejí každé úterý od 
16 hodin. Klub je určen přede-
vším starším žákům, ale uvítá 
i zapojení veřejnosti. Aktuálně by 
se jeho členům hodil k dotvoření 
dalších nápadů šikovný modelář. 

Lukáš KANIA

Anna Agáta Kaštilová vypracovala 

pod vedením Zuzany Maléřové 

svůj strom života. Foto: Lukáš Kania

a připravila, je báječná. Jsou tu olejomalby, 
které máme doma a také obrazy mnou daro-
vané rodině, přátelům a kamarádům,“ vyznal 
se 13. února na vernisáži Petr Šablatura. „Kolik 
obrazů jsem v životě namaloval? Netuším, je 
to pro mě nepodstatné, maluji pro radost. Je tu 
dokonce i jeden z mých vůbec prvních oprav-
dových obrazů nazvaný »Alenky v říši divů«, 
na ten si pamatuji dodnes,“ dodal. 

Na vernisáži obdržel Petr Šablatura od 
svých přátel řadu dárků, včetně těch originál-
ních. Nechyběla mezi nimi kytice vyzdobená 
voskovými pastely a tubami s barvou. 

Lukáš KANIA

Petr Šablatura na vernisáži své výstavy 
»Ohlédnutí«. Foto: Lukáš Kania a Pavel Čempěl

Člověkem, který nejde pro tvůrčí nápad daleko, je Petr Šablatura ze Šunychlu. 
Malíř, řezbář, modelář a fotograf bilancoval svou uměleckou dráhu v Salonu 
Maryška na náměstí T. G. Masaryka. 

Únorové výstava se jmenovala »Ohlédnutí« 
a představila průřez dosavadní Petrovou tvor-
bou, zejména se zaměřením na olejomalby. 
Spolu s obrazy ovšem návštěvníci obdivovali 
také originální ručně vyřezávané dřevěné 

šperky, dřevěné skulptury a plastiky. Petr 
Šablatura, zakladatel v okolí ojedinělého ate-
liéru Bart, je člověkem mnoha tvůrčích tváří. 

„Za touto bilanční výstavou stojí hlavně 
moje žena, která to všechno zorganizovala 

Ohlédnutí všestranného umělce


