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Barvy, tvary, písmena, číslice nebo obrázky zvířat. Dosud 
bezstarostné děti, prožívající hravé chvíle v mateřinkách, 

čekal první test. Mohou v létě po prázdninách udělat další 
životní krůček a zhostit se role školních prvňáčků? Na to daly 

odpověď zápisy do prvních tříd. V Bohumíně se opět konaly 
v jednotném termínu 3. a 4. února.

Každá škola volí u zápisů jinou formu 
»testování«, ale účel je stejný. Ověřit si 
zralost odpovídající věku dítěte. „Dítě 
v předškolním věku ještě nemusí nutně 
umět počítat, i když to mnohé zvládají, ale 
mělo by například zvládnout uspořádat 
dvě hromádky se stejným počtem kostek,“ 
objasňuje příklad »předmatematické 
gramotnosti« ředitelka Benešovy školy 

Splašky potečou samospádem, 

ale i pod tlakem   Str. 3

V ulicích bylo bezpečněji, 

kriminalita loni klesla    Str. 5

Bydlení pro lidi, kteří si zaslouží 

druhou šanci   Str. 6

Do hor za zdravím už vyjelo 

přes 300 dětí   Str. 10
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ZÁPISY DO 1. TŘÍD
 U zápisu Žádá odklad

ZŠ Bezručova 28  3
ZŠ Beneše  28  3
ZŠ ČSA  80 6
Masarykova ZŠ  65  -
ZŠ Skřečoň  37  5
ZŠ Starý Bohumín  5  -
ZŠ Záblatí  6  -
ZŠ Pudlov  10  -

Barbara Bolcarovičová. U zápisů se mimo 
ní zkouší také postřeh nebo motorika. Jak 
ta jemná, což je třeba držení tužky, nebo 
hrubá, tedy držení celého těla. Tu lze ověřit 
například policejním testem střízlivosti 
řidičů – chůzí po namalované čáře.

Kromě vědomostí a zralosti hraje u zá-
pisů roli také sociální a emoční stránka. 
Jak dítě komunikuje a zda rozumí, co mu 
učitelka říká. Zda je plaché, bojácné a v po-
toku slz se drží máminy sukně. To vše 
může později v třídním kolektivu hrát roli.

S nástrahami zápisů se letos v Bohumíně 
vypořádalo 259 dětí, o dvaačtyřicet více 
než loni. Pro sedmnáct z nich ale rodiče 
žádají odklad školní docházky.  (tch)

Tajemnice Městského úřadu v Bohumíně vyhlašuje výběrové 
řízení na pracovní místo na odboru školství, kultury a sportu. 

Náplň práce zahrnuje zpracovávání návrhů rozpisů rozpočtu ze státních prostředků pro školy 
a školská zařízení. Termín dodání přihlášek je do 15. února. Bližší informace na stránkách www.
mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika Nabídka práce, nebo ve vývěskách.  (red)

Výběrové řízení

Nabídka je lákavá, zájem o kotlíky velký
Několik desítek lidí dorazilo 26. ledna na konzultační den ke kotlíkovým dotacím 
do Bohumína. Někteří už přišli s vyplněnými žádostmi, další s doplňujícími 
otázkami, jiní chtěli zatím jen zjistit, zda by vůbec měli šanci dotaci získat. 

„Zájem Bohumíňáků o výměnu starých kotlů 
nás velmi potěšil. Doufáme, že je stejně jako 
nás štve ovzduší a cítí příležitost, jak by to 
mohli i vlastním přičiněním změnit,“ uvedl 
místostarosta Lumír Macura.

Za zhoršené ovzduší mohou v Bohumíně 
v topné sezoně z jedné třetiny lokální topeniš-
tě, zpravidla staré kotle v rodinných domech. 
Vyplývá to z interaktivní mapy Zdravotního 
ústavu v Ostravě. Bohumín proto výměnu 
kotlů maximálně podporuje. Kromě dese-
tiprocentního příspěvku na výměnu kotle 

poskytne město zájemcům také bezúročnou 
půjčku na jeho pořízení až 60 tisíc korun. 
Současné kotlíkové dotace jsou jedinečné 

v tom, že mohou lidem pokrýt 90 až 100 pro-
cent nákladů (maximálně 150 tisíc korun, 
pozn. red.), a to díky fi nanční podpoře kraje 
a města Bohumína. „Podmínky vytápění se 
budou neustále zpřísňovat. Od roku 2022 už 
nebude možné topit starými klasickými proho-

řívacími kotli, lidé si budou muset pořídit nové, 
takže teď mají ideální možnost získat je téměř 
zadarmo," doplnil Macura.

Na konzultační den na radnici dorazil i Jan 
Janošec (39) ze Záblatí. „Bydlím v domě starém 
třicet let a kotel je původní. Už jsem vyměnil 
okna, zateplil fasádu i střechu a zbývá už jen 
vyřešit kotel. Měl bych zájem o tepelné čerpadlo 
a také o půjčku, kterou město na jeho pořízení 
nabízí,“ prozradil.

Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu 
neekologických kotlů na pevná paliva s ruč-
ním přikládáním za ekologické kotle na pevná 
paliva, biomasu nebo kombinaci obou, tepel-
ná čerpadla a plynové kondenzační kotle.

(Dokončení na str. 2)

AKTUÁLNĚ

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Další dětský krůček – volá škola
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MAS Bohumínsko podporuje kotlíkové dotace
Občany Bohumínska trápí stav ovzduší. Vyplynulo to 
jednoznačně z veřejných setkání s občany i z dotazníkového 
průzkumu, které jsou jedním z podkladů dokončované 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 

Místní akční skupina Bohu-
mínsko proto výměnu kotlů 
maximálně podporuje a nabízí 
občanům Bohumína, Rychvaldu, 
Dolní Lutyně, Dětmarovic, Dou-
bravy, Petrovic u Karviné a Petř- 
valdu bezplatné konzultace ke 
kotlíkovým dotacím. Konzultace 
budou probíhat po předchozí 
telefonické či e-mailové dohodě 
převážně v pondělí a ve středu od 
17 do 18 hodin v únoru, březnu 

a dubnu. Zájemci se mohou ob-
racet na kancelář MAS Bohu-
mínsko. Kontaktní osobou je 
Lumír Macura (e-mail: info@
mas-bohuminsko.cz,  731 130 

675, kancelář A 236 v budově 
MěÚ v Bohumíně). 

Provoz kanceláře MAS Bohu-
mínsko podpořila v první polo-
vině roku 2016 dotace z Morav-
skoslezského kraje, která pomůže 
připravit Bohumínsko na čerpání 
evropských fondů, dokončit 
SCLLD včetně programových 
rámců. O poskytnutí dotace 
ve výši 300 tisíc rozhodlo zastu-
pitelstvo kraje v rámci dotačního 
programu Podpora Místních 
akčních skupin Moravskoslez-
ského kraje 2015. 

Lumír MACURA, 
předseda MAS Bohumínsko 

Maryška obohacuje spole-

čenskou scénu v Bohumíně, 

z čeho máte největší radost? 

Maryšku jsme zakládali s cílem 
dát lidem prostor pro jejich na-
dání, seberealizaci a nápady, loni 
jsme oslavili patnáct let. U nás 
mají prostor děti, dospělí i senioři 
a žánry všech směrů, od hudby, 
přes literaturu, cvičení, tvůrčí díl- 
ny, kroje až po historii. Mám 
z toho velkou radost, hlavně z tvůr- 
čích lidí, a taky z vazeb a přátel-
ství, které díky tomu vznikají. 

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18: KAMILA SMIGOVÁ
Již od svého mládí inklinovala Kamila Smigová (61) 
k umění a kultuře. Po studiu umělecké školy v Brně 
působila nějaký čas ve výstavnictví, nyní je pedagogem 
v Domě dětí a mládeže v Bohumíně. Iniciovala vznik 
Salonu Maryška, který se stal střediskem neformálního 
setkávání zejména umělecky smýšlejících autorů a jejich 
přátel. Poprvé usedla do lavic zastupitelů v roce 1998 
a poté již pravidelně každé další volební období. 

Vedete komisi kultury. 

Změnila se kultura a její 

nabídka v Bohumíně za 

poslední roky?

Za poslední roky jsme urazili 
velký kus cesty. Kdo říká, že se 
tady nic neděje, ten neví, co mlu-
ví. Městská agentura K3 nabízí 
každý měsíc mnoho akcí, fungují 
volnočasové aktivity, dobrovolní 
hasiči vyvíjejí činnost v měst-
ských částech, přínosem jsou 
místní spolky. Přijíždějí sem lidé 
nejen z Ostravy a jsou mile pře-
kvapeni, jak město prokouklo, 
kvitují kulturní salon přímo 
v centru města. 

Máte za město na starost 

družební vztahy s Polskem. 

Vidíte v této oblasti posun? 

Velký úspěch měla česko-pol-
ská výstava Sousedé na Odře. 
Díky ní jsem poznala mladého 
historika z Chałupek Kamila 
Kotase a i díky jeho tipu jsme 
nakonec mohli vydat knihu bo-
humínské rodačky, Židovky 
Mimi Glueckstein, která přežila 
holocaust. Odkryli jsme zapome-
nutou část historie našeho města. 
Další bohumínská rodačka, pře-
kladatelka Alena Mrázová, zase 
dovedla polské umělce ze skupi-
ny Złota linia do Ostravy a my 
byli u toho.

Město loni otevřelo opravený 

bývalý Národní dům, dnes 

dům Pod Zeleným dubem. 

Komise kultury mu věnovala 

velkou pozornost...

Obnova tak krásné historické 
budovy byla mým velkým osob-
ním cílem. Snila jsem, jak jednou 
prokoukne a vychutnám si tam 
kávu. A vidíte, ten sen se splnil, 
město dům opravilo. Bylo to správ-
né rozhodnutí. Komise kultury 
napříč volebními obdobími re-
konstrukci fandila. Těším se na 
muzeum o historii Bohumína, 
které se plánuje v suterénu, a vel-
mi dobře je zpracovaná s pomocí 
místních nadšenců také expozice 
v infocentru. 

Jste v jednom kole, kde 

berete energii?  

Maryšce jsem věnovala pod-
statnou část svého života, myslím 
na lidi, kteří s námi byli u prv-
ních krůčků spolku a už tady 
nejsou. Přicházejí nové osobnos-
ti a s nimi nové nápady. Děkuji 
všem, kteří se obětavě ve své vol-
ném čase věnují kultuře.Energií 
mě nabíjí také má vnučka Karo-
línka, kterou po prázdninách 
čeká nástup do první třídy a já si 
to »těšení se« užívám spolu s ní. 
Je to moje sluníčko.   
Děkuji za rozhovor.  (fi )

Obecní příspěvek na výměnu kotle
 výše obecního příspěvku  výše příspěvku

 jednomu žadateli  z obecního rozpočtu 

Bohumín   10 %   bez omezení 
Dolní Lutyně  10 %   bez omezení 
Rychvald   10 %   bez omezení 
Dětmarovice   10 %   600 000 Kč 
Petrovice 10 %/max 10.000 Kč jednomu žadateli  bez omezení 
Petřvald   3 %   bez omezení

Nabídka je lákavá, zájem o kotlíky velký

Konzultační den na bohumínské radnici si nenechalo ujít několik desítek zájemců o výměnu kotle. 
Informace jim zprostředkovali úředníci z hejtmanství.  Foto: Pavel Čempěl

(Dokončení ze str. 1)
Podrobné informace o výzvě i formulář žádos- 

ti lze najít na webu www.lokalni–topeniste.cz. 
Žádosti lze podávat do 29. dubna buď osobně 
na podatelně kraje, nebo poštou na adresu 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
v Ostravě.

„Lidem kraj dotaci vyplatí až po instalaci 
kotle a předložení všech dokumentů. To musí 
stihnout nejpozději do 15. září. Bezúročná kot-

líková půjčka by jim měla pomoci toto období 
překlenout. My jsme podle zájmu Bohumíňáků 
připraveni operativně uvolnit z rezervy města 
další finance na kotlíkové dotace i půjčky,“ 
upřesnil Lumír Macura.

Zájemci o kotlíkovou dotaci se mohou s do-
tazy obracet na krajskou kotlíkovou linku 
 595 622 355, na e-mailovou adresu kotliky 
@msk.cz, nebo mohou kontaktovat odbor život-
ního prostředí a služeb radnice. Kontaktní oso-
bou je Ivana Balgová (e-mail: balgova.ivana@ 
mubo.cz,  596 092 187, kancelář A 215). 

Z dosavadních kotlíkových dotací je ta 
aktuální nejvýhodnější. Lidé ve správním ob-
vodu Bohumína ale využili a získali dotaci 
i v rámci předchozích výzev. V Bohumíně to 
bylo dvaadvacet domácností, v Rychvaldu 
devětadvacet a Dolní Lutyni šestadvacet.

Lucie KOLKOVÁ
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Autem do dvora? Jen při stěhování
Hlas lidu rozhodl. Obnova městských dvorů a vnitrobloků bude pokračovat, jedním 
z vytipovaných je prostranství mezi ulicemi Štefánikovou, Alešovou a Spojovací. Zdejší 
obyvatelé se k variantě úprav mohli tradičně vyjádřit v anketě. Svou volbu stvrdili i peticí.

Město v předstihu seznámilo 
obyvatele s možnými variantami 
přestavby. Lidé se v anketě větši-
nově přiklonili k návrhu číslo tři, 
který spočívá v rozšíření chodní-
ku a zeleně. Zároveň ruší stávající 
škvárovou cestu. Nájemníci tedy 
v budoucnu ve dvoře svá auta ne-
zaparkují. Na rozšířený chodník 
budou smět vjíždět pouze vozi-
dla záchranářů a údržby domů. 
Místní obyvatelé budou moci 

Licitace městských bytů v číslech
Za loňský rok se v Bohumíně uskutečnilo 435 licitací městských bytů. Úspěš-
ných bylo napoprvé 293 licitací a byty tak získaly nové nájemníky. U těch, 
o které na první pokus nebyl zájem, proběhla opakovaná licitace, případně
 je město nabídlo k mimořádnému přidělení či zůstaly volné. 

Statistiky roku 2015 dávají nahlédnout, kdo 
měl o městské byty zájem. Nejčastěji to byli 
lidé, kteří dosud bydleli s rodinou či známými 
v rodinném domě (26 procent). Další počet-
nou skupinu tvořili nájemníci městských 
bytů, kteří měli zájem o jiný kvůli lokalitě 
nebo rozměrům. Stávající byt pak vrátili měs-
tu (24 procent). Další účastníci licitací také 
bydleli v obecním, ale u rodiny a chtěli se osa-
mostatnit (17 procent). Následují zájemci, 

kteří se museli stěhovat po rozvodu, žili 
v jiném než městském bytě, v podnájmu nebo 
na ubytovně.

Bohumín se díky licitacím také početně 
rozrostl o obyvatele z jiných měst. Přespolní 
získali sedmdesát bytů. Nejvíce se jich do 
města přistěhovalo z Dolní Lutyně (13), 

Orlové (10), Ostravy (8), Rychvaldu (8), Kar-
viné (6) a Havířova (5). Bydlení si v Bohumíně 
vylicitoval i jeden Slovák a jeden Polák.

(vach)

Průměr vylicitovaného
nájemného
2007 ........................46,69 Kč/m2

2008 ........................56,38 Kč/m2

2009 ........................51,03 Kč/m2

2010 ........................53,38 Kč/m2

2011 ........................53,03 Kč/m2

2012 ........................54,22 Kč/m2 
2013 ........................56,89 Kč/m2 
2014 ........................57,58 Kč/m2 
2015 ........................56,98 Kč/m2

Úspěšné 
licitace
2007 .........223 
2008 .........162 
2009 .........193 
2010 .........235 
2011 .........236 
2012 .........253 
2013 .........287
2014 .........288 
2015 .........293

BYDLENÍ

Obyvatelé sami rozhodli, že auta 
v budoucnu ve dvoře nechtějí. Místo 
stávající škvárové cesty se rozšíří 
chodník a trávník. Foto: Pavel Čempěl

K VĚCI

zajet autem ke svému vchodu jen 
ve výjimečných případech, na-
příklad při stěhování.

Kromě hlasu v anketě obyvate-
lé tuto variantu úprav podpořili 
i peticí, kterou na radnici doruči-
li 27. ledna. Stejný den proběhlo 
také jednání s občany dotčené 
lokality. I na něm panovala sho-
da s navrženou proměnou. Nic 
už tedy nebrání zahájení příprav. 
Na samotnou proměnu si ale 
místní budou muset ještě chvíli 
počkat. Plán oprav komunikací 
pro letošní rok už je naplněný, 
vyčleněné finance z městského 
rozpočtu na tyto položky také. 
Pokud by se podařilo nějaké pro-
středky najít, úpravy by teoreticky 
mohly začít ve druhé půli roku. 

 (erh)

Díky mírné zimě se do Starého 
Bohumína vrátili stavbaři. Pokračují 
v budování kanalizace v Malé ulici, 
kde práce začaly v listopadu. Ještě 
loni stihla fi rma dokončit hlavní 
kanalizační řad. Nyní jsou v plánu 
přípojky k jednotlivým domům.

Jakmile skončí práce pod povrchem, přijde 
na řadu oprava cesty. Ta zahrnuje úpravu 
podloží, odvodnění, pokládku nového asfaltu 
a úpravu vjezdů k domům. Nový úsek splaš-
kové kanalizace měří 170 metrů a po dokon-
čení se na něj bude moci napojit až deset ro-
dinných domů. Do kanalizace a dalších úprav 
město vloží 3,7 milionu, hotová má být do kon-
ce května.

Dalšími etapami bude letos pokračovat také 
rozšiřování kanalizace ve Skřečoni. Na jaře 
začnou práce v menších odbočkách Úvozní 
ulice. V plánu jsou dvě etapy, ta s označením 
III. se napojí na etapu I. vybudovanou v roce 
2013. Druhá nová etapa IV. se spojí s loňskou 
etapou II. Díky tomu vznikne další 450 metrů 
dlouhý úsek kanalizace pro až jedenáct domů. 
Město na něj z rozpočtu vyčlenilo šest milionů. 
Část povede pod obecní silnicí, kterou po do-
končení čeká také kompletní oprava povrchu, 
část přes soukromé pozemky.

Současně musí stavbaři v Úvozní ulici ještě 
dotáhnout resty z loňské stavby. V posledním 

Splašky potečou samospádem, ale i pod tlakem

úseku se nepodařilo dokončit opravu silnice 
po rozkopání a pokládku nového asfaltu. 
„Práce zkomplikovalo nekvalitní podloží. Bude 
ho nutné odtěžit až do hloubky třiceti centimet-
rů. Termín dokončení se tak posunul až do letoš-
ního května,“ vysvětlila Eva Mrázkova z měst-
ského odboru rozvoje a investic.

A ještě na jednom místě ve městě se v tom-
to roce rozběhnou práce, které rozšíří síť 

splaškové kanalizace. Od března se začne sta-
vět v Mlýnské ulici v Šunychlu. Zde ale bude 
technologie jiná než v předešlých případech. 
Nelze tady kvůli odtokovým poměrům vybu-
dovat kanalizaci spádovou, musí být tlaková. 
Kromě standardního řadu a přípojek je proto 
součástí projektu i osazení domovních čerpa-
cích stanic.

Pavel ČEMPĚL

V Malé ulici ve Starém Bohumíně pokračuje po krátké přestávce stavba kanalizace. Vše, včetně opravené 
komunikace, má být hotovo do května.  Foto: Pavel Čempěl



  L I C I TAC E4 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří  A135. 
Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit také 
občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace naleznete na www.mesto-
-bohumin.cz, sekce Radnice«, kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. patro. Nízká 
cihlová zástavba poblíž školy, škol-
ního dětského hřiště, autobusové 
zastávky. V přízemí je prodejna po-
travin. Plocha pro výpočet nájem-
ného 79,10 m2, celková plocha bytu 
79,10 m2. Prohlídka 15.2. ve 14.30
–14.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 15.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. patro. Nízká 
cihlová zástavba poblíž školy, škol-
ního dětského hřiště, autobusové 
zastávky. V přízemí je prodejna po-
travin. Plocha pro výpočet nájem-
ného 95,15 m2, celková plocha bytu 
95,15 m2. Prohlídka 15.2. ve 14.30
–14.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 15.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 131, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům v cent-
ru města. Byt s plastovými okny 
a ústředním topením. Byt je po re-
konstrukci - podlahy, dveře, koupel-
na a elektro. Plocha pro výpočet 
nájemného 109,87 m2, celková plo-
cha bytu 111,37 m2. Prohlídka 16.2. 
v 10.00–10.15 hodin a 17.2. v 15.00
–15.15 hodin. Licitace bytu se koná 
17.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 812, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. patro. Nízká 
zástavba v klidné části města, poblíž 
školy, školky, autobusové zastávky 
a parku. V bytě je kuchyňská linka, 
nová koupelna a ústřední topení. 
Plocha pro výpočet nájemného 
48,69 m2, celková plocha bytu 48,69 
m2. Prohlídka 16.2. v 10.15–10.30 
hodin a 17.2. ve 14.30–14.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 17.2. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 812, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. patro. Nízká 
zástavba v klidné části města, poblíž 
školy, školky, autobusové zastávky a 
parku. V bytě je kuchyňská linka, 
nová koupelna a ústřední topení. 
Plocha pro výpočet nájemného 
48,69 m2, celková plocha bytu 48,69 
m2. Prohlídka 16.2. v 10.15–10.30 
hodin a 17.2. ve 14.30–14.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 17.2. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 813, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. patro. Nízká 
zástavba v klidné části města, poblíž 
školy, školky, autobusové zastávky 
a parku. V bytě je kuchyňská linka, 
nová koupelna a ústřední topení. 
Plocha pro výpočet nájemného 
47,87 m2, celková plocha bytu 47,87 
m2. Prohlídka 16.2. v 10.30–10.45 
hodin a 17.2. ve 14.45–15.00 hodin. 
Licitace bytu se koná 17.2. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 556, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. patro. 
Nízká cihlová zástavba ve Skřečoni 
s plastovými okny, zateplenými ští-
tovými stěnami a etážovým vytápě-
ním na plyn. Plocha pro výpočet 
nájemného 60,00 m2, celková plo-
cha bytu 60,40 m2. Prohlídka 19.2. 
v 8.45–9.00 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 22.2. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 49, I. kategorie, 13. patro. Za-
teplený věžový dům v blízkosti ško-
ly, školky, zdravotního střediska 
a supermarketu. Byt s balkonem. 
V bytě je koupelna se sprchovým 
koutem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 60,13 m2, celková plocha bytu 
61,13 m2. Prohlídka 17.2. v 15.15
–15.30 hodin a 18.2. v 10.00–10.15 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 22.2. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 709, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 3. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům v cent-
ru města. Poblíž domu se nachází 
vlakové nádraží a kino. Byt s plasto-
vými okny a ústředním topením. 
Plocha pro výpočet nájemného 
81,10 m2, celková plocha bytu 81,10 
m 2 .  P ro h l í d k a  1 6 . 2 .  v  9 . 3 0
–9.45 hodin a 17.2. v 15.30–15.45 
hodin. Licitace bytu se koná 22.2. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 72, I. kategorie, 13. patro. 
Nově zrekonstruovaný věžový dům 
se zateplenou střechou. V domě 
je zajištěna domovnická činnost 
s úklidem společných prostor. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,95 m2, celková plocha 
bytu 31,37 m2. Prohlídka 17.2. 
ve 14.15–14.30 hodin a 18.2. v 8.30
–8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
22.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 686, čís-
lo bytu 7, I. kategorie, 4. patro. 
Cihlová zástavba s plastovými okny 
a uzavřeným dvorem. Dům je nově 
napojen na centrální zásobování 
teplem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 51,00 m2, celková plocha bytu 
51,00 m2. Prohlídka 15.2. v 15.15
–15.30 hodin a 16.2. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 22.2. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, nám. Svobody 7, číslo 
bytu 14, I. kategorie, 2. patro. Bez-
bariérový dům i byt na náměstí ve 
Starém Bohumíně. Dům se nachází 
v blízkosti autobusové zastávky 
a nemocnice. V domě je domovník. 
Byt s plastovými okny, balkonem 
a komorou na chodbě. Plocha pro 
výpočet nájemného 40,83 m2, celko-
vá plocha bytu 42,66 m2. Prohlídka 

15.2. v 15.00–15.15 hodin a 16.2. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 22.2. v 16.45 hodin. Licitace 
se mohou zúčastnit pouze osoby 
s omezenou schopností pohybu či 
orientace (osoby postižené pohybo-
vě, zrakově, sluchově, mentálně či 
osoby pokročilého věku). 

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 464, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. patro. Nízká 
cihlová zástavba s plastovými okny, 
nachází se v centru města, poblíž 
nádraží. Dům je nově napojen na 
centrální zásobování teplem. V bytě 
je provedena generální oprava elek-
troinstalace. Plocha pro výpočet 
nájemného 59,00 m2, celková plo-
cha bytu 59,00 m2. Prohlídka 22.2. 
v 15.00–15.15 hodin a 23.2. v 8.30
–8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
24.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 84, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 4. patro. Nízká 
cihlová zástavba v centru města 
s plastovými okny. Plocha pro výpo-
čet nájemného 56,50 m2, celková 
plocha bytu 57,00 m2. Prohlídka 
22.2. ve 14.30–14.45 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 24.2. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 4. patro. Níz-
kopodlažní dům se nachází naproti 
městské nemocnice, v blízkosti dět-
ského koutku, základní a mateřské 
školy. V domě je zajištěn úklid spo-
lečných prostor. Byt s ústředním 
vytápěním. Plocha pro výpočet ná-
jemného 55,30 m2, celková plocha 
bytu 55,30 m2. Prohlídka 23.2. 
v 10.15–10.30 hodin a 24.2. ve 14.30 
–14.45 hodin. Licitace bytu se koná 
24.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům v cent-
ru města, poblíž vlakového nádraží. 
Byt s balkonem, plastovými okny 
a ústředním topením je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 80,43 m2, celková plo-
cha bytu 82,18 m2. Prohlídka 23.2. 
v 10.00–10.15 hodin a 24.2. v 15.15
–15.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 24.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1054, 
číslo bytu 47, I. kategorie, 10. patro. 
Věžový zateplený dům v blízkosti 
centra města, školy a školky. Mož-
nost parkování u domu. Poblíž 
domu jsou nové dětské koutky. 
Dům s funkcí domovníka. V bytě 
jsou nové bytové dveře a PVC. Plo-
cha pro výpočet nájemného 37,23 
m2, celková plocha bytu 38,57 m2. 
Prohlídka 24.2. v 15.00–15.15 hodin 
a 25.2. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 29.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Slezská 276, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. patro. Nízko-
podlažní dům naproti městské 
nemocnici, v blízkosti domu se na-
chází školka, základní škola a dětský 
koutek. Byt s ústředním topením 
a balkonem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 114,60 m2, celková plocha 
bytu 118,10 m2. Prohlídka 23.2. 
v 10.30–10.45 hodin a 24.2. ve 14.45 
–15.00 hodin. Licitace bytu se koná 
29.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. patro. Nízko-
podlažní dům naproti městské 
nemocnici, v blízkosti domu se na-
chází školka, základní škola a dětský 
koutek. Byt s ústředním topením 
a balkonem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 100,57 m2, celková plocha 
bytu 105,57 m2. Prohlídka 23.2. 
v 10.15–10.30 hodin a 24.2. ve 14.30 
–14.45 hodin. Licitace bytu se koná 
29.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 44, I. kategorie, 8. patro. 
Věžový, zrekonstruovaný dům 
(okna, balkony, střecha, zateplení) 
se nachází v blízkosti dětského 
hřiště, autobusového stanoviště, 
Kauflandu, Penny, mateřské a zá-
kladní školy. Dům s funkcí domov-
níka. K bytu náleží balkon. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,55 m2, 
celková plocha bytu 30,10 m2. Pro-
hlídka 24.2. v 15.30–15.45 hodin 
a 25.2. v 10.00-10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 29.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. patro. Nízká 
cihlová zástavba naproti tržiště. 
V blízkosti domu se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny a cent-
rálním vytápěním je po rekonstruk-
ci. Plocha pro výpočet nájemného 
31,94 m2, celková plocha bytu 32,98 
m2. Prohlídka 29.2. v 15.00–15.15 
hodin a 1.3. v 8.30-8.45 hodin. Lici-
tace bytu se koná 2.3. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 11, I. kategorie, 1. patro. Nízká 
cihlová zástavba naproti tržišti. 
V blízkosti domu se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny a cent-
rálním vytápěním je po rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 44,80 
m2, celková plocha bytu 44,80 m2. 
Prohlídka 29.2. v 15.00–15.15 hodin 
a 1.3. v 8.30–8.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 2.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. patro. Nízká 
cihlová zástavba naproti tržišti. 
V blízkosti domu se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové 
nádraží. Byt s plastovými okny 
a centrálním vytápěním je po 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 31,94 m2, celková plo-
cha bytu 32,98 m2. Prohlídka 29.2. 
v 15.15–15.30 hodin a 1.3. v 8.45 

Připravované licitace městských
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bytů
–9.00hodin. Licitace bytu se koná 
2.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Seifertova 909, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. patro. Nízká 
cihlová zástavba s plastovými okny, 
dům se nachází v klidném prostře-
dí. Možnost parkování u domu. V 
bytě je provedena generální oprava 
elektroinstalace. Plocha pro výpočet 
nájemného 50,65 m2, celková plo-
cha bytu 53,09 m2. Prohlídka 29.2. 
ve 14.30–14.45 hodin a 1.3. v 8.00–
8.15 hodin. Licitace bytu se koná 
2.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Žižkova 178, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. patro. Nízko-
podlažní cihlový dům v centru měs-
ta. Byt s ústředním vytápěním, plas-
tovými okny a balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 56,50 m2, 
celková plocha bytu 59,80 m2. Pro-
hlídka 24.2. ve 14.15–14.30 hodin 
a 25.2. v 8.30–8.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 2.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Žižkova 178, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. patro. Nízko-
podlažní cihlový dům v centru měs-
ta. Byt s ústředním vytápěním a 
plastovými okny. Plocha pro výpo-
čet nájemného 33,95 m2, celková 
plocha bytu 35,20 m2. Prohlídka 
24.2. ve 14.15–14.30 hodin a 25.2. v 
8.30–8.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 2.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 12, I. kategorie, 3. patro. Nízká 
cihlová zástavba naproti tržišti. V 
blízkosti domu se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové ná-
draží.  Byt s  plastovými okny 
a centrálním vytápěním je po re-
konstrukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 44,80 m2, celková plocha 
bytu 44,80 m2. Prohlídka 29.2. v 
15.15–15.30 hodin a 1.3. v 8.45
–9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
7.3. v 15.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 3. patro. Nízká 
cihlová zástavba naproti tržiště. V 
blízkosti domu se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny a cent-
rálním vytápěním je po rekonstruk-
ci. Plocha pro výpočet nájemného 
31,84 m2, celková plocha bytu 32,78 
m2. Prohlídka 29.2.v 15.30–15.45 
hodin a 1.3. v 9.00–9.15 hodin. Lici-
tace bytu se koná 7.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 13, I. kategorie, 3. patro. Nízká 
cihlová zástavba naproti tržiště. V 
blízkosti domu se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové ná-
draží.  Byt s  plastovými okny 
a centrálním vytápěním je po re-
konstrukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 44,80 m2, celková plocha 
bytu 44,80 m2. Prohlídka 29.2. v 
15.30–15.45 hodin a 1.3. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
7.3. v 15.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

V ulicích bylo bezpečněji, 
kriminalita loni klesla 
Služební obvod bohumínského obvodního oddělení Policie ČR tvoří města Bohumín 
a Rychvald. Bezpečnostní situace v jejich teritoriu je z dlouhodobého hlediska stabilizovaná. 
Přesto byl loňský rok výjimečný, v pozitivním smyslu. Jen v Bohumíně klesla oproti roku 2014 
kriminalita o pětadvacet procent, z 599 trestných činů na 449.

„Došlo k výraznému meziročnímu poklesu zjištěné 
trestné činnosti a současně se zvýšila jejich objasněnost. 
Naše personální i materiálové podmínky přitom byly 
obdobné jako v minulých letech. Nezměnila se ani legis-
lativa, která by mohla statistiky ovlivnit,“ komentoval 
snížení kriminality vedoucí bohumín-
ského policejního oddělení Martin 
Wastl.

V celém obvodu loni evidovala policie 522 trestných 
činů, přičemž 53 procent z nich objasnila. Ke 449 delik-
tům došlo v Bohumíně, 73 v Rychvaldu. Nejzávažněj-
ších, násilných zločinů bylo 41 (objasněnost přes 80 
procent). Došlo k devatenácti případům úmyslného 
ublížení na zdraví a šesti loupežím. Následovalo vyhro-
žování, pronásledování, vydírání či týrání osoby žijící 
ve společné domácnosti. Policisté za rok vyšetřovali také 
šest mravnostních deliktů – čtyři případy pohlavního 
zneužití, jedno znásilnění a jeden exhibicionismus.

Největší zastoupení ve statistikách měla standardně 
majetková trestná činnost – 309 skutků (objasněnost 
32 procent). Převažují krádeže vloupáním, 129 přípa-
dů, z toho nejčastěji do rodinných domů či bytů, do 
obchodů, restaurací či škol. Krádeží prostých policie 

řešila 148, mezi nimiž převažovalo odcizení věcí z aut, 
jízdních kol, kterých se ztratilo sedmnáct. Osm bylo 
také ukradených aut. Dále to byly kapesní krádeže, 
v bytech či jiných objektech.

V Bohumíně a Rychvaldu police loni zaznamenala 
i 2 095 přestupků (v roce 2014 jich 
bylo 2 583). Převážně je hlídky řešily 
blokovou pokutou (1 295 případů), 

491 přestupků oznámily příslušným správním orgá-
nům. Řešit bylo nutné rovněž 44 incidentů se znaky 
domácího násilí, ani v jednom případě ale nebylo 
nutné vykázat násilníka z bytu.

Během dohledu na bezpečnost silničního provozu 
policisté odhalili 91 řidičů (61 Bohumín, 30 Rychvald) 
pod vlivem alkoholu či návykových látek. Z toho 26 
skutků bylo kvalifikováno jako trestný čin. Policie 
zadržela za volantem také 28 hříšníků, kterým soud 
šoférování zakázal.

V roce 2015 museli policisté bohumínského oddělení 
použít při zásazích osmnáctkrát donucovacích pro-
středků. „Ve všech případech bylo použití těchto prostředků 
vyhodnoceno jako zákonné a přiměřené,“ uzavřel 
Martin Wastl.  (tch)

K VĚCI

Město Bohumín nabízí k pronájmu obchodní 
prostory na hlavní třídě v centru města. 
Lukrativní prostory s výbornou dopravní 
dostupností a velkým pohybem obyvatel. 

Obchodní prostory k pronájmu

 Nádražní 465, Nový Bohumín. Plocha 213 m2, 
měsíční nájemné 21 300 Kč, roční nájemné 255 600 Kč. 
Bývalá prodejna potravin Trio u vlakového nádraží. 
Lukrativní prostor s výkladci v centru města. Zásobo-
vání z rampy ze dvora - výborná dopravní dostupnost. 
Prostor u tržnice s vysokým pohybem obyvatel.

 Tř. Dr. E. Beneše 107, Nový Bohumín. Plocha 
205 m2, měsíční nájemné 20 500 Kč, roční nájemné 246 
000 Kč. Bývalá prodejna Těšínské jatky na hlavní třídě

Bližší informace o nabízených nebytových prostorách 
na www.bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika Byty–
nebyty–nemovitosti. Případně osobně nebo telefonicky 
na majetkovém odboru radnice (vedlejší budova), 
kancelář B208,  596 092 212. (sb)

Vyštěkal zloděje
Policie se služebním psem 

Kissem přijela 26. ledna k ro-
dinnému domu v Rychvaldu, 
do kterého se někdo vloupal. 
Pes zachytil pachatelovu sto-
pu a psovoda dovedl až na 
půdu. Tady se v zadní části 
krčil muž, kterého Kiss vyště-
kal a policisté ho zadrželi. 
Ukázalo se, že do domu se 
poberta (36) vloupal hned 

dvakrát. Jde o recidivistu, 
který byl v minulosti už čtr-
náctkrát soudně trestán a na 
krku má další obvinění. 

Ukradený mobil
Neznámý lapka se v ne- 

děli 24. ledna v podvečer 
potuloval v bohumínské 
sportovní hale. V prostoru 
recepce si přivlastnil volně 
odložený mobilní telefon za 
jedenáct tisíc. Krádež vyšet-
řuje policie. (red)

STALO SE Kurz ovladatelnosti psa
Základní kynologická organizace Rychvald pořádá na jaře 

kurz základní ovladatelnosti psa. Jeho cílem je naučit maji-
tele, jak se svými pejsky správně pracovat. Kurz je zaměřen 
na základní cviky, manipulaci a komunikaci se psem. Jde 
o přivolání, chůzi u nohy, polohy sedni lehni, odložení psa, 
překonávání překážek, kontakt s ostatními psy, s lidmi 
a další. Deset výcvikových lekcí bude probíhat na rychvald-
ském cvičišti v ulici Na Fojtství a po ukončení získá psovod 
potvrzení o absolvování kurzu. Ti nejúspěšnější mohou dále 
podstoupit zkoušky základní ovladatelnosti psa posuzované 
rozhodčím Českého kynologického svazu. Informace na 
www.zkorychvald.wbs.cz nebo na  736 413 715.

Marcela BOTOŠOVÁ, ZKO Rychvald
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Bydlení pro lidi, kteří si zaslouží druhou šanci
Už od poloviny února začne Armáda 
spásy (AS) ve spolupráci s městem 
provozovat v Bohumíně sociální byty. 
Nová služba »Prevence bezdomovectví« 
má pomoci těm, kteří nemají střechu 
nad hlavou. Šanci na bydlení dostanou 
Bohumíňáci za dodržení přísných 
podmínek. Cvičné byty připravilo 
město v Trnkové ulici v Pudlově.

Město má nyní pro AS připraveno sedm 
cvičných bytů. Do konce roku by jich mělo 
být až dvacet. „Nové nájemníky bude vybírat 
poradní sbor složený ze čtyř zástupců města 
a tří Armády spásy. Smlouvy budou mít na 
dobu určitou, maximálně na jeden rok. Pod-
mínkou pro přijetí je trvalé bydliště v Bohumíně, 
alespoň u jednoho člena rodiny, a také fakt, že 
nepřicházejí do cvičného bytu z ubytovny,“ 
uvedl místostarosta Igor Bruzl. 

Bohumín v souvislosti s pomocí potřebným 
hledal příklady v okolí několik let. Po ročním 
vyjednávání se rozhodl pro Armádu spásy. 
Jejím prostřednictvím chce nabídnout bydlení 
těm, kteří si pomoc zaslouží. „Půjde o bydlení 
pod dohledem. Vybraní  lidé nedostanou nic 
zadarmo. Bude jen na nich, zda nabídnutou 
šanci využijí. Armáda s nimi bude pracovat 
a dohlížet na ně. Budou muset dodržovat přísné 
podmínky a pravidla. Pokud je poruší, dostane 
šanci někdo jiný,“ upřesnil starosta Petr Vícha.

AS bude městské byty uživatelům podnají-
mat, a to za stejnou vyvolávací cenu jako 
u licitací, tedy 45,65 korun za metr čtvereční. 

S podnájemníky pak budou lidé z AS praco-
vat na tom, aby se naučili samostatně bydlet 
a plnit si své závazky. Poskytovat jim bude 
poradenství, zprostředkuje kontakt s úřady, 
zdravotnickými i jinými zařízeními. 

„Momentálně máme do programu vytipováno 
šest kandidátů – tři jednotlivce a tři rodiny. 
Jsou mezi nimi případy, které by si bez pomoci 
nikdy nesáhli na vlastní bydlení či městský byt. 
Armáda spásy bude garantem toho, že budou 
platit nájem a služby. Cílem projektu je naučit 
uživatele fungovat tak, aby se mohli vrátit do 
plnohodnotného života bez pomoci,“ doplnil ve-
doucí sociálního odboru radnice Daniel Ucháč.

Roční rozpočet služby Prevence bezdomo-
vectví je asi 1,6 milionu. O dotaci na provo-
zování požádala AS Moravskoslezský kraj. 
Pomůže i město, přibližně částkou 300 tisíc. 

„V tréninkovém bytě může být uživatel ma-
ximálně pět let. Pokud po celou dobu spolupra-
cuje a řádně plní své povinnosti, může už po 
dvou letech dostat doporučení Armády spásy, 
aby s ním vlastník nemovitosti uzavřel stan-
dardní nájemní smlouvu. Armáda spásy pak 
s uživatelem ještě minimálně půl roku spolu-
pracuje,“ řekl národní ředitel sociálních slu-
žeb AS Jan F. Krupa.

Lucie KOLKOVÁ

Bohumín se stává už třináctým městem v Česku, v němž Armáda spásy působí. Proto sem také národní 
velitel AS Teunis Scholtens (zcela vpravo) přivezl prapor organizace, který zůstane v bohumínské kanceláři. 
Ředitelkou služby Prevence bezdomovectví v Bohumíně bude Marcela Stryjová (s praporem), která má na 
starosti stejnou službu i v Ostravě.  Foto: Pavel Čempěl

Stromy v Bohumíně
 KÁCENÍ  VÝSADBA

2010  107  372
2011 45  70
2012 559 (*491)  710 (*574)
2013  81 (*19)  3 106 (*3 045)
2014 180 (*101) 230 (*178)
2015  118  276 (*226)

* z toho izolační zeleň

Kácení není bezdůvodné, při-
stupuje se k němu z bezpečnost-
ních a zdravotních důvodů. Jde 
o dřeviny dožívající, nebezpečné, 
nevzhledné, nehodnotné nebo 
konkurující či ohrožující mnohem 
kvalitnější dřeviny v blízkosti. Říká 
se tomu »výchovná probírka«.

Nejvíce se loni kácely topoly, 
zároveň šlo o stromy nejmohut-
nější. Celkem jednadvacet topolů 
padlo v Anenské ulici v Záblatí. 
Další se porážely za sportovní 
halou nebo u opravovaného pa-
mátníku ve Skřečoni.

Druhou nejčastěji kácenou sku- 
pinou jsou třešně a višně, nejvíce 
na sídlišti v Jateční ulici. Třetí je 
bříza. Problémy jsou s nimi pře-
devším v Rafi nérském lesíku, kde 
i několik let po regeneraci část 
stromů usychá, láme se a vyvrací. 
Další břízy se kácely na sídlišti 
u Okružní ulice nebo u kurtů ve 
Starém Bohumíně.

V uplynulých letech byl nejčastě-
ji odstraňovaným stromem smrk. 
Loni se »propadl« na čtvrté místo. 
Kalamita postupného odumírání 
smrků však postupuje. Dalšími 
druhy, které se likvidovaly po ku-

sech v různých částech města, 
byly lípy, olše a jasany.

Jako v předešlých letech se 
některé případy kácení opíraly 
o požadavky občanů. Na jejich 
podnět zmizely třeba jasany 
v Čáslavské ulici či břízy na Lou-
kách. Velké části požadavků ale 
vyhovět nelze, zejména u hod-
notných dřevin, kdy je uváděný 
důvod odstranění banální. Třeba 

opad listí či plodů. Některé žá-
dosti se zase jako na kolovrátku 
stále opakují mnoho let, například 
žádost o pokácení nebo radikální 
ořez vzrostlých lip ve Zmijově 
dvoře u Štefánikovy ulice.

Kácením uvolněné plochy se 
zahradníci snaží opět doplňovat 
výsadbou vhodných dřevin. Po-
kud to inženýrské sítě umožní. 
Například uhynulé sakury v Pa-

lackého ulici nahradily maloko-
runové jasany a alej uschlých 
černých jeřábů vystřídaly dříny. 

Náhradou za mizející smrky 
jsou odolné douglasky.

Také v roce 2015 
pokračovala za 

finanční pod-
pory EU vý-
sadba izo-
lační zeleně. 
Tentokrát 
ve Skřečoni 
na pozem-
cích společ-

nosti Rock- 
wool. Na jaře 

tady zahradníci 
vysadili 226 stro-

mů a 791 keřů, na pod-
zim proběhla výměna dřevin, 

které se na první pokus neujaly.
Ľubica JAROŇOVÁ

Kácení není nahodilé, musí k němu být důvod
Údržba veřejné zeleně ve městě zahrnuje také kácení a výsadbu stromů. Loni v Bohumíně 
zahradníci odstranili 118 dřevin takového vzrůstu, pro kterou musí být kácení povoleno 
nebo ohlášeno. Součet zahrnuje i ovocné dřeviny, které povolení nepotřebují. Stejně jako 
v minulých letech ale počet nových stromů převyšoval ty zlikvidované. Přibylo jich 276.

 Loni v březnu padlo k zemi jednadvacet topolů v Anenské ulici v Záblatí.

 Odumírající smrky nyní nahrazují douglasky. Několik jich zahradníci v listo-
padu vysadili poblíž náměstí ve Starém Bohumíně.  Foto: Pavel Čempěl
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Volné byty se zaplní, lokalita 
bude pod dohledem
V Trnkové ulici v Pudlově se v nejbližších dnech zaplní sedm městských bytů. Vznikne 
v nich kancelář Armády spásy (AS), do dalších se nastěhují její klienti. Jejich příchodu 
se obyvatelé lokality dlouho obávali, proti záměru dokonce sepsali petici, pod níž se 
podepsalo více než padesát starousedlíků. Ti se ale podle města i Armády nemají čeho bát. 

Obyvatele Trnkové a okolních 
ulic doslova vyděsila vidina na-
stěhování dalších nepřizpůsobi-
vých. Už nyní jich v blízkosti žije 
nemálo a soužití s nimi rozhodně 
není růžové. Kdysi si lidé v loka-
litě pořizovali byty za pětašedesát 
tisíc, ale jejich hodnota se v prů-
běhu let vyšplhala až k milionu. 
Lidé měli strach, že kdyby zde 
vzniklo »ghetto«, byly by praktic-
ky neprodejné.

Vášně místních ale radnice, 
například na veřejném setkání 
loni na podzim, mírnila popisem 
nové služby Prevence bezdomo-
vectví. Ta totiž není určena pro-
blémovým a »parazitům«, ale li-
dem, kteří sice mají sociální 
obtíže, ale dostali se do nich ne-
přízní osudu nebo svou naivitou. 
Nejsou to potížisté, jen nešťastní-
ci, kteří se pod dohledem a při 
správném vedení mohou vrátit 
do plnohodnotného života.

„Největší strach měli staroused-
líci z toho, že se do lokality nastě-
hují osoby z ubytoven. To je ale 
nesmysl, to bychom byli sami pro-
ti sobě. S ubytovacím byznysem 
dlouhodobě bojujeme, a kdyby se 
část jejích obyvatel přestěhovala 
do zmíněných bytů, místa na uby-
tovně by okamžitě zaplnili další,“ 
vysvětlil místostarosta Igor Bruzl 
s tím, že jednou z hlavních pod-
mínek uchazečů o byt AS je, že 
nepřicházejí z ubytovny.

Město má v lokalitě dlouhodo-
bě volných asi šestadvacet bytů. 
Při licitacích o ně ale nebyl zájem. 
Bohumín si proto pro spolupráci 
při jejich obsazování vybral Ar-
mádu spásy na základě pozitiv-
ních zkušeností z jiných měst. 

Například v Ostravě AS provo-
zuje 70 bytů. Jde o řízené bydlení 
se sociálním programem. Armá-
da má v lokalitě kancelář, moni-
toruje, jestli si klienti hledají 
práci, zda jejich děti chodí do 
školy, jestli dodržují pravidla. 
A ta jsou přísná, platí zde »dvakrát 
a dost«. Když si klient povinnos-
ti neplní, přijde jedna výstraha, 
druhá výstraha a končí. AS se 
navíc nestará jen o své 
klienty, sociální pra-
covníci se věnují i 
ostatním potřebným 
v okolí. „Ideální je 
mít objekty celistvé, 
když má Armáda vy-
členěn celý vchod 
domu. Viděli jsme to 
v Ostravě-Porubě 
a výborně to funguje,“ 
doplnil Bruzl.

Podle slov místo-
starosty chce město 

věnovat lokalitě v dohledné době 
více pozornosti. V plánu jsou 
úpravy zelených ploch, likvidace 
náletových dřevin, ale také zvý-
šený dohled a instalace dalších 
kamer městské policie. „Nechce-
me starousedlíky vyštvat, chceme 
je přesvědčit, že soužití je možné,“ 
dodal Igor Bruzl.

Pavel ČEMPĚL

CO SE CHYSTÁ

Kritéria pro bydlení ve cvičných bytech
 ●  Bezdlužnost vůči městu (nebo uzavření splátkového kalendáře
do 30 dnů od uzavření podnájemní smlouvy, AS bude 
na pravidelné splácení dohlížet)

 ● Bezdlužnost vůči poskytovatelům energií
 ● Složení kauce za byt 
 ●  Návaznost na pobyt zájemce v azylovém domě nebo v domě 
na půl cesty, případně doporučení pracovníků jiných organizací
(jiné sociální služby, terénní pracovníci)

 ●  Zvážení vhodné velikosti bytu pro daného zájemce a jeho
rodinu

 ●  Pracovní poměr zájemce nebo jeho partnera nebo vážný zájem
o práci

 ● Projevený zájem o cvičný byt (častost kontaktů)
 ● Délka doby vedení uchazeče o cvičný byt v seznamu

V domě v Trnkové ulici začnou fungovat cvičné byty.   Sociální 
pracovnice Armády spásy Michaela Hyžáková, která bude působit 
v Bohumíně, v jednom z vytipovaných bytů.  Foto: Pavel Čempěl

é 

Katesáci zatančí 
pro Marušku

Několik desítek choreografi í 

uvede v premiéře taneční sou-

bor Kates. Velký koncert na 

počátku nové soutěžní sezony 

pořádá v pátek 12. února. 

Taneční soubor Kates funguje 
v Bohumíně při domu dětí a mlá-
deže sedmadvacet let. Zaměřuje 
se na disciplíny show dance, modern 
dance a jazz dance. Soubor má ak-
tuálně pět tanečních skupin, a to 
pro nejmenší děti, školáky, juniory, 
dospělé a rodiče. Tým Katesáků 
aktuálně tvoří přibližně 110 členů. 

Na únorovém koncertu diváci 
uvidí sóla, dua, malé skupiny i vel-
ké formace. Letošní ročník věnuje 
soubor malé Marušce Kučerové 
z Ostravy, která se statečně pere 
s následky dětské mozkové obrny. 
„Marušku dlouhodobě podporuje-
me také sběrem plastových víček. Ta 
se pak dávají do výkupu a výtěžek 
pomáhá hradit například rehabilitač-
ní léčbu v lázních,“ uvedla Lýdie Bal-
cárková, zástupkyně ředitele DDM.

V kině soubor vystoupí v pátek 
12. února rovnou třikrát. Dvě do-
polední představení jsou určena 
školám, odpolední představení od 
16 hodin veřejnosti. Koncertem 
Katesáci zahajují novou taneční 
soutěžní sezonu s tím, že první po-
hárová soutěž je čeká koncem 
dubna v Uničově.  (luk)

 Domovnice 
jaksepatří
Kdyby byla soutěž o nejlepší do-

movnici, věděli bychom o horké favo-
ritce na přední umístění. Jmenuje se  
Marie Szwancarová a je domovnicí 
v městském domě v ulici Čs. armády 
690. Jde o jeden z kdysi nechvalně 
známých »domů hrůzy«, který město 
před lety kompletně zrekonstruovalo 
a dnes v něm žije šestnáct partají. 
Chodby, schodiště, okna i dveře domu 
září čistotou a voní, podestu zdobí 
květináče se zelenými rostlinami, 
před domem je umetený chodník, ve 
dvoře od jara do podzimu udržovaný 
trávník a na něm lavička se sluneční-
kem. Na Vánoce jsme měli na dvorku 
dokonce ozdobený stromeček a v chod-
bě »sváteční« nástěnku s přáním 
nájemníkům. To vše díky paní Szwan-
carové, která své domovnictví bere 
opravdu vážně. Za všechny spokojené 
nájemníky jí děkují

manželé HRBÁČOVI

KRÁTCE

Kontroly komínů
V průběhu ledna se městská policie 

ve zvýšení míře zaměřila na kouřící 
komíny rodinných domů a chat. Žád-
né extrémní znečišťovatele strážníci 
neodhalili. V pěti případech hlídky 
vyjely na základě oznámení občanů 
k domům, z jejichž komínů se údajně 
valil hustý dým. Ve všech případech 
šlo o zatápění v kotli, kdy se krátko-
době z komína silně zakouřilo, ale 
během chvilky dým ustal.  (uhe)
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Loni přibylo 202 Bohumíňáčků
Nela a Filip. Nejpopulárnější jména novorozeňat 

uplynulého roku v Bohumíně. Narodilo se pět 

chlapců a pět dívek těchto jmen. Celkem se loni 

Bohumín rozrostl o 202 nových občánků, z toho 

se čtyřikrát narodila dvojčata.

Bohumínští 
rodiče loni vo-
lili také často 
p r o  d í v k y 
jména Anna, 
Tereza, Bar-

bora, pro chlapce Samuel, Jakub, Jiří, 
Jonáš, Kryštof, Lukáš, Michal, Tomáš, 
Vojtěch. Všechna se objevila v rodných 

listech čtyřikrát. Bohumínu se nevy-
hnul ani trend minulých let a na svět 
přicházela miminka s netradičními či 
zahraničními jmény, například Aisha, 
Kelly, Laila, či Maia. Někteří rodiče 
exotičnost ještě znásobili užitím dvou 
křestních jmen, třeba Arianna Maria, 
Matthias Theo, Sofi e Iveta. 

(red)

Brýle si někteří zapomněli, vzpomínky zůstaly

 Akce se uskutečnila ve »starém« Pod Zeleným v letech 1990 a 2000. Nyní 
v lednu už v krásně zrekonstruovaných prostorách.  Výstavka (nejen) školních 
fotek, také hudba, tanec a hlavně spousta vzpomínek.  Foto: Jiří SpáčilStarobohumínští pamětníci s více než desetiletým odstu-

pem navázali na tradici společných srazů. Pod Zeleným 
dubem uspořádali 28. ledna Setkání Starobohumíňáků. 
Pozvali spolužáky, kamarády a sousedy narozené v letech 
1930 až 1955. Dorazilo jich úctyhodných sto čtyřicet.

Starobohumíňáci se začali orga-
nizovaně scházet v roce 1990 a pak 
každých pět let. Dvě setkání pro-
běhla Pod Zeleným, další v soko-
lovně, protože secesní památka 
mezitím zchátrala. Nyní se v rámci 
pátého ročníku mohli do zrekon-
struovaného hotelu vrátit a byli 
nadšení.

Sraz si letos nenechali ujít nejen 
pamětníci, kteří zůstali ve městě, 
ale i ti, které čas zavál do různých 
koutů republiky. Přijeli spolužáci 

z České Třebové, Prahy a dokonce 
i z Německa. „Na setkání se těšili, 
jednu účastnici přivezl manžel 
z Jesenicka, aby s námi mohla 
alespoň na dvě hodiny pobýt,“ kvi-
tovala hojnou účast organizátorka 
Dagmar Sitková. Dodala, že nej-
starší Starobohumíňačce bylo 
dvaaosmdesát a akce se účastnila 
poprvé.

Setkání se čtvrtstoletí dlouhou 
tradicí nejsou určena jen pamět-
níkům, kteří se ve Starém Bohu-

míně narodili, ale všem, kteří tady 
chodili do školy a žili. Třeba právě 
paní Sitková pochází z Brněnska, 
ale coby pětiletá do města přišla, 
protože její otec získal místo pri-
máře ve zdejší nemocnici. „Na-
stoupila jsem ve Starém Bohumíně 
do školky, pak do školy, no a teď už 
jsem tady jednasedmdesát let. Se 
Starým Bohumínem jsem niterně 
spjatá,“ vyznala se organizátorka.

Na příchozí čekala v domě Pod 
Zeleným dubem výstavka vzpomín- 
kových fotografi í. „Stvořili jsme ji 
společně s Jiřím Spáčilem. Legrační 
bylo, že s tím mnozí nepočítali, nevza-
li si brýle a marně se snažili zjistit, 
co na snímcích vůbec je,“ pousmála 
se Sitková s tím, že v programu ne-
chyběla ani tombola a živá hudba, 
při které se tančilo. Ale hlavně se 
povídalo a vzpomínalo. (tch)

Dvě poděkování organizátorům
 ● Velké díky za vydařenou organizaci »Setkání Starobohumíňáků« po letech patří 

Dáši Sitkové. Setkání se velmi vydařilo, bylo upřímné, lidské a veselé. Díky za práci, 
kterou si s tím dala a které přineslo všem radost, krásné emoce, nezapomenutelné 
vzpomínky z mládí i poznání starých přátel. Děkuji za životní energii, kterou si ze 
setkání odnášíme. Starobumíňačky

 ● Děkuji jménem svým i dalších účastníků všem organizátorům velmi vydařené 
akce. Nechci vyjmenovávat všechny, kteří sraz zajišťovali, abych na někoho neza-
pomněl. Za úžasné setkání patří všem náš velký obdiv a mnoho slov díků. Rádi jsme 
přišli zavzpomínat na doby minulé. Velmi mě těší, že se tato krásná tradice 
obnovila, a pevně doufám, že bude mít pokračování. Petr KOPIA

Nepoužívanější
jména v Bohumíně
2012 – Tereza a Dominik 
2013 – Tereza a Matyáš 
2014 – Markéta a Adam  
2015 – Nela a Filip

Bohumínská novorozeňata
2005  221  2006  287  2007  258  2008  247  2009  241  2010  245
2011  210  2012  207 2013  203  2014  203  2015  202

Popularita se mění, 
tradiční jména vedou

Co se ve společnosti změní za jedno 

století? Prakticky všechno. Architek-

tura, móda, kultura, zvyky. Co se ale 

nemění, jsou jména, která rodiče 

dávají svým potomkům. 

Mnohá křestní jména jsou stará stov-
ky, tisíce let. A přestože vznikají jména 
stále nová, nebo k nám v rámci globali-
zaci pronikají ta zahraniční, klasická 
starověká jména dostávají i dnešní no-
vorozeňata. K těm nejžádanějším stále 
patří právě ta, které přetrvala několik 
milénií. Stačí se díky databázi Minister-
stva vnitra podívat na »hitparádu« 
křestních jmen na našem území od 
roku 1900 do současnosti. Tradiční 
jména stále vedou, jen se v průběhu 
let měnila jejich popularita.  (tch)

Nejčastější jména 
v letech 1900–2015
1900 – Marie, František
1910,1920, 1930, 1940 a 1950 
– Marie, Josef
1960 – Jana, Jiří
1970 a 1980 – Jana, Petr
1990 – Lucie, Jan
2000 a 2010 – Tereza, Jan
2015 – Eliška, Jakub
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Střední škola Bohumín pořádala 27. ledna den otevřených dveří. Nenechalo si ho ujít 
rekordní množství návštěvníků. Lákadlem byla nejen tradiční tombola o zajímavé ceny, 
ale hlavně prohlídka školy a praktické ukázky, kterých se zhostili učni řemeslných oborů.

Kuchaři a číšníci připravili raut 
pro pozvané hosty. Servírovali 
sladké i slané dobroty, předváděli 
dekorativní carving – vykrajování 
z ovoce a zeleniny. Budoucí servír-
ky ukázaly své barmanské doved-
nosti, kuchtíci si to rozdali v sou-

těži vykošťování pstruha. Mladé 
kadeřnice udělaly návštěvníkům 
účes na přání a zároveň absolvovaly 
soutěž odborných dovedností. Ty 
nejšikovnější postoupily do okresní-
ho kola. Automechanici se věnovali 
diagnostice vozidel a praktickým 

ukázkám, například výměně kol. 
Elektrikáři se zase otáčeli u panelů 
a zapojovali různá technická »hej-
blátka«. Strojní mechanici a obrábě-
či se pochlubili návštěvníkům svými 
výtvory. Jejich výrobu demonstrovali 
prostřednictvím videoprojekce.

Autobus zavezl zájemce i na odloučená pracoviště školy. Například do 
učňovských dílen v areálu železáren.  Foto: Nikol Liberdová

Autobusem za vzděláním
Žáky, učitele a hosty vítá v hlavní budově Střední školy Bohumín nová 

recepce. Díky investici se zvýší bezpečnost a zpřehlední situace u vstupu 

do objektu. Slavnostní otevření moderní recepce v Husově ulici proběhlo 

27. ledna během dne otevřených dveří.

„Do vestibulu vstupu hlavní budovy jsme vestavěli menší zázemí pro školníka, 
kde bude recepce. Každý, kdo se bude chtít dostat do budovy a učeben, tudy musí 
projít. K zázemí školníka patří nové automatické dveře a vstup jsme také nechali 
celkově vymalovat,“ uvedla ředitelka Střední školy Bohumín Liběna Orságová.

Střední škola, kterou zřizuje kraj, průběžně investuje do všech pěti svých ob-
jektů. Letos například plánuje v budově v Husově ulici rekonstrukci sociálního 
zázemí za asi 1,5 milionu a v budově v Čáslavské ulici výměnu oken.

Odloučená pracoviště školy si mohli zájemci během dne otevřených dveří 
prohlédnout rovněž, škola totiž připravila okružní jízdu autobusem. Budovy 
střední školy jsou sice pěšky dosažitelné, ale zhlédnutí všech najednou by 
si vyžádalo menší turistický pochod. Autobusem to bylo pohodlnější. Zavezl 
návštěvníky mimo jiné i k moderním dílnám v areálu bývalých bohumínských 
železáren. Lukáš KANIA, Pavla BLAŽKOVÁ

Ten umí to a ten zas tohle...

Ke slovu se dostali i učni pro-
vozních služeb, dvouletého oboru 
pro žáky se speciálními vzděláva-
cími potřebami. Školáky z devíti-
letek zapojili do praktických čin-
ností, kterým se věnují.

Aby se příchozí dozvěděli vše 
podstatné, získali informace o stu-
diu a našli si cestu k ukázkám, o to 
se starali jednak učitelé, ale také 
studenti maturitních oborů sociální 
činnost a provoz a ekonomika do-
pravy. Věnovali se doprovodu hostů 
a komentovaným prohlídkám pro 
žáky i rodiče s dětmi.  (tch, pab)

Novoroční zvonkohra v chrámu
Žáci a učitelé školy Slezské diakonie Český Těšín uspořá-
dali tradiční Novoroční koncert. Letos se role pořadatele 
ujali pracovníci pobočky v Bohumíně a zorganizovali 
jej v místním kostele Slezské církve evangelické a.v.  

Novoroční koncert proběhl 14. 
ledna a škola Slezské diakonie po-
zvala na tuto jedinečnou akci nejen 
rodiče a příbuzné žáků, ale i veřej-
nost z Bohumína a okolí. 

Kostel se zaplnil do posledního 
místa a do lavic usedli významní 
hosté. Vedení Slezské diakonie i ve-
dení bohumínské školy, žáci s do-
provodem a všichni, kteří si přišli 
poslechnout zajímavý program.

Úvodní slovo pronesla Dagmar 
Siudová a pak už se rozezněly tóny 
zvonkohry souboru Ostravské 

zvonky pod vedením Ewy Jelinek. 
Slovem provázela Jana Grollová 
a sólový zpěv přednesla Alena Skot-
nicová. Krásné tóny neobvyklých 
hudebních nástrojů, zvonků, vytvoři-
ly v chrámu mimořádnou atmosféru. 

Závěr koncertu patřil všem žákům 
i pedagogům ze všech pracovišť 
Slezské diakonie. Všichni společně 
zazpívali píseň, která zároveň tvořila 
hlavní motto koncertu »Dál přece 
nejdete sami«. 

Maria GALUSZKOVÁ, 
vedoucí pracoviště Bohumín

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Slezská diakonieFoto: Slezská diakonie
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Škrtání milionů a větší užitek
Úspory ve výši půl miliardy se našly, ale pořád to nestačí. V Dětmarovicích se 25. ledna 
opět řešila přeložka silnice I/67 neboli obchvat Skřečoně, Dolní Lutyně a Dětmarovic. 
Projekční kancelář představila výsledky auditu, jehož účelem je stavbu zlevnit. Kdyby 
se to nepodařilo, může jít celá myšlenka nadobro k ledu.

Projekt obchvatu už měl loni na 
kahánku. Ministerstvo dopravy se 
jej chystalo defi nitivně odpískat 
s tím, že je příliš drahý a neefek-
tivní. Jen díky společnému úsilí 
dopravou zatížených měst a obcí 
se podařilo zamítavé stanovisko 
odvrátit. Projekt tedy ještě dostal 
šanci, ale s podmínkou, že bude 
buď lacinější, nebo bude přínos 
obchvatu významnější. Projek-
tanti proto od listopadu hledali 
levnější řešení a nyní s nimi na 
schůzce v Dětmarovicích sezná-
mili zainteresované strany. Úkol 
zněl ušetřit více než jednu miliar-
du. Projekční kancelář tak navrhla 
zúžit vozovku z jedenácti na de-
vět a půl metru a našla i další 
úspory. Celkem za půl miliardy, 
ovšem to je stále málo. Když se 
nepodaří najít další škrty v roz-
počtu, bude třeba spoléhat na 
druhou podmínku – zvýšení pří-
nosu stavby obchvatu. V tomto 
směru bude hrát důležitou roli 
letošní celostátní sčítání dopravy. 
Zadává jej každých pět let Ředi-
telství silnic a dálnic (ŘSD). 

Také město nechalo v letech 
2013 a 2014 na vlastní náklady 
provést ve skřečoňské ulici 1. 
máje individuální měření. Byla 
důkladnější (měřilo se nonstop 
sedm dní v týdnu, měření ŘSD 

probíhá jeden den) a měla sloužit 
jako podpůrný argument pro 
stavbu obchvatu. I když tato 
»městská« měření jasně dokázala, 
že se hustota dopravy stále zvyšu-
je, ŘSD chce počkat na svá čísla. 

Ta však budou po vyhodnocení 
celorepublikového sčítání k dis-
pozici až počátkem příštího roku. 

Myšlenka přeložky komunika-
ce I/67 se zrodila už v roce 2008. 
Navržená spojnice mezi Bo -
humínem a Karvinou je dlouhá 
14,4 kilometru a v zásadě kopíru-
je trasu železničního koridoru. 
Tento obchvat by výrazně ulevil 
dopravou extrémně zatížené 
Skřečoni, Dolní Lutyni a Dět-
marovicím a urychlil cestu do 
Karviné.  (tch)

Doprava ve skřečoňské ulici 1. máje stále houstne. Doprava ve skřečoňské ulici 1. máje stále houstne. Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Do hor za zdravím už vyjelo přes 300 dětí
Dvaadvacet bohumínských dětí vyrazilo 1. února na první letošní léčebné 
pobyty do ozdravoven v Jesenících či Beskydech. Bohumín je pořádá od roku 
2011. Pobyty hradí od roku 2014 v plné výši zdravotní pojišťovny, do té doby je 
ze dvou třetin dotovalo město. To tak nyní zajišťuje pouze dopravu a koordinaci.

Projekt je od svého zrodu určen bohumín-
ským dětem, které trpí alergií, astmatem, čas-
tým onemocněním dýchacích cest, obezitou 
nebo skoliózou. Město pro ně pravidelně rezer-
vuje léčebny. Do té v Metylovicích odjelo po-
čátkem února na měsíční pobyt patnáct dětí, 
do léčebny ve Zlatých Horách, která se specia-
lizuje na léčbu chronických nemocí dýchacího 
ústrojí a disponuje speleoterapií, sedm.

Za celou dobu existence už díky bohumín-
skému projektu absolvovalo léčebné pobyty 
313 dětí. V posledních letech ale přece jen 
zájem dětí a rodičů klesá. „Aby měly procedury 
skutečný efekt, nelze je zvládnout za den či 
dva. Pobyty trvají osmadvacet dnů a pro řadu 
dětí je to dlouhá doba odloučení od rodiny, od 
kamarádů a bohužel i od moderních technolo-
gií, bez kterých už neudělají ani krok,“ vysvět-
lila prořídlé stavy zájemců Pavla Skokanová, 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
bohumínské radnice. Dodala, že pokud bude 

zájem, proběhne v listopadu ve Zlatých Horách 
ještě pobyt malých dětí v doprovodu rodičů, 
prarodičů a dalších rodinných příslušníků. 
Společný pobyt slouží především k zaškolení 
a nácviku ošetřovatelských a rehabilitačních 
technik. Loni na podzim se tato rodinná va-
rianta uskutečnila poprvé.

Město přispívalo až do roku 2013 rodičům 
i na regulační poplatky za pobyt dítěte v sana-
toriu, a to částkou dva tisíce korun na dítě. 
Když byly poplatky zrušeny a pobyt začaly hradit 
v plné výši zdravotní pojišťovny, stará se město 
o hromadnou přepravu dětí a zajišťuje koordi-
naci. Za celou dobu už Bohumín vynaložil na 
pobyty bezmála půl milionu.  (tch)

Léčebné pobyty
Rok   Počet dětí  Dotace města
2011 65 78 350 Kč
2012 69 156 473 Kč
2013 91 190 217 Kč
2014 39 18 921 Kč 
2015 27 27 958 Kč
Celkem 291 471 919 Kč

První letošní skupina školáků zavítala do Zlatých 
Hor na Jesenicku.  Foto: Jarmila Magyarová

Salon Maryška na náměstí T. G. Masaryka bude od 16. února do 
21. března hostit výstavu výtvarníků bohumínského spolku Bart. 

Milovníci umění ji budou moci navštívit každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin. Slavnostní vernisáž 
výstavy proběhne 19. února v 17 hodin.

Bart Bohumín pořádá druhý ročník jarního workshopu – kurz 
kresby a malby. Kurz probíhá v ateliéru v Nerudově ulici (nad 

poštou) a cena šesti lekcí je 500 korun. První lekce se koná 9. března. Přihlášky lze zasílat na e-mail 
v.pustowka@seznam.cz nebo volat na číslo 731 044 074.  (red)

Výtvarná výstava

Kurz kresby a malby
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Běh do schodů
V pondělí 7. března se usku-

teční už 11. ročník populární 

sportovní akce »Běh do schodů 

Penzionu ve věži«. Běh pořádá 

společnost Bospor a Školní spor- 

tovní klub při Gymnáziu Františka 

Živného. Sraz účastníků je ve 12 

hodin ve vestibulu aquacentra.

Do soutěže se mohou přihlásit 
účastníci od šestnácti let. Horní 
věková hranice omezená není. 
Soutěžit se bude podle věkových 
kategorií, vypsány jsou čtyři muž-
ské a čtyři ženské.

Každému závodníkovi se počítá 
čas, za který vyběhne všech 187 
schodů proskleného schodiště, 
ovšem bez možnosti uchopení 
zábradlí. Ti nejlepší pak mohou 
očekávat diplom a upomínku.

Nejrychlejší běžec loňského 
ročníku vyběhl na vrchol věže za 
37,99 vteřiny. Nejúspěšnější dívka 
to zvládla za 49,06 vteřiny.  (pek)

Siláci vezou z mistrovství ČR medaile

Siloví trojbojaři z bohumínského oddílu Powerlifting Raspberry se 24. ledna zúčastnili 
v Praze mistrovství ČR veteránů v silovém trojboji.

V celkovém hodnocení dvaadvaceti oddílů skon-
čili na druhém místě.

V kategorii nad 70 let vybojoval Alexandr Kolář 
druhé místo díky výkonům 90 kilo v dřepu, 120 kilo 
v bench–pressu a 127,5 kilo v mrtvém tahu.

V kategorii nad 60 let do 120 kilogramů skončil 
Jiří Svozil na třetím místě (výkony 140; 65; 190). Pro 
Jirku to byl teprve druhý start v životě, s tímto spor-
tem začal teprve před půl rokem v 61 letech.

V kategorii nad 50 let do 74 kg získal Pavel Mali-
na stříbrnou medaili (190; 105; 160) a Karol Brečka 
bronzovou (130; 90;150). Pro Karola to byl první 
start a před soutěží trénoval pouze šest týdnů, takže 
můžeme očekávat ještě velké zlepšení.

Klání bylo také nominační soutěží na mistrovství 
Evropy Masters, které proběhne v červenci v Plzni. 
Také jej by se chtěli úspěšní bohumínští závodníci 
zúčastnit.  Pavel MALINA

Bohumínští medailisté (zleva) Pavel Malina, trenér František Stano, Karol Brečka, Jiří Svozil, Alexandr Kolář. 
Foto: Powerlifting Raspberry

Střední škole se podařilo 
přivést k životu projekt  
»Sportujeme společně«. 
Kantoři loví na základních 
školách talenty a zvou je 
na společné turnaje. Díky 
spolupráci se základními 
školami a tamními peda-
gogy se povedlo uspořádat 
turnaje ve fl orbalu, fotbalu 
a vybíjené.

Že nejde o nerovný souboj, 
prozrazují výsledky jednotlivých 
utkání. Florbalového klání a vy-
bíjené dívek se zúčastnila Masa-
rykova škola. Florbal chlapců 
skončil pro základní školu čtvr-
tým místem, zato vybíjená dívek, 
to byl koncert týmu základní 
školy. Děvčata z Masaryčky zví-
tězila a za sebou nechala všechna 
družstva střední školy.  

Také fotbalový zápas, kterého 
se v nové hale zúčastnil rekordní 
počet hráčů, byl velmi vyrovnaný. 
Za střední školu a tři základní 
školy, Masarykovu, Benešovu 

Utkání talentovaných sportovců
a skřečoňskou, nastoupilo cel-
kem 87 fotbalistů.

Děkujeme všem pedagogům, 

kteří nenechají bohumínské 
talenty lenivět.

Pavla BLAŽKOVÁ

Dívčí družstvo 
z Masaryčky nenašlo 

ve vybíjené přemožitele. 
Foto: Eva Funková

  Sport pro zdraví 
a dobrou věc
Aerobic club Bohumín (ACB) 

pořádá 20. února »Sportovní do-

poledne«. Cvičit se bude ve čtyřech 

sálech Sportcentra Bohumín od 9 

do 12 hodin. 

Devět lektorů představí jedenáct 
disciplín. Na programu bude latino 
dance, bosu, jóga, velké míče, pilates, 
step aerobik, port de bras a další. 10. 
ročník akce je určen veřejnosti, zacvi-
čit si může kdokoli. Vstupné pro členy 
klubu je 60 korun, pro nečleny 150, 
na místě 200 korun. Výtěžek půjde na 
charitativní účely. Organizátoři jej vě-
nují Nadaci Dobrý anděl. Ta pomáhá 
rodinám s dětmi, v nichž někdo trpí 
závažným dlouhodobým onemocně-
ním, důsledkem čehož se rodina 
dostala do fi nanční tísně.

ACB organizuje o dva týdny pozdě-
ji také jógový festival, první akci to-
hoto typu. V sobotu 5. března se od 9 
do 13 hodin bude cvičit jóga smíchu, 
zen jóga, spinální nebo power fl ow 
jóga. Vstupné je stejné, lístky jsou už 
v prodeji v recepci Sportcentra. Další 
informace na  608 333 771 nebo 
www.aerobikbohumin.net.  (ivr)

 Blíží se tenisová liga
Tenisté pozor, blíží se 2. ročník Bo-

humínské tenisové ligy ve čtyřhrách 
družstev. Přihlášky posílejte na e-mail 
sbogumski@seznam.cz nebo telefo-
nicky na čísle  608 884 891 do kon-
ce března. Na tomtéž čísle dostanete 
bližší informace.  (red)

 Alma mater zve
Alma mater pořádá 12. února v 17 

hodin besedu s profesionální astro-
ložkou Jarmilou Gričovou nazvanou 
Valentýnské hvězdy. Řeč bude o ast-
rologii, lásce, mužích a hvězdách. 
Vstupné 50 Kč. Bližší informace na 
stránkách www.almamater.cz, info@
almamater.cz,  608 608 955.
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VZPOMÍNKY

Cokoliv jsme na tobě milovali a obdivovali, 

trvá a potrvá v srdcích všech a ve věčnosti časů.

3. února by se dožila 100 let 

paní Žofi e MENDRELOVÁ.


Vzpomínají syn Jindřich, dcera Jiřina, 
vnuci Mirek a David a vnučka Iveta.

Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, jenž jsi pro nás žil. 

Jak těžké je bez tebe žít, když nemá kdo potěšit, pohladit.

4. února uplynulo 5 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil 

pan Miroslav MACURA.
Zároveň si 24. března připomeneme 

jeho nedožité 69. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka Zdeňka, 
dcery Iveta s rodinou a Mirka s rodinou.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nezapomene.

6. února uplynuly tři roky od chvíle, kdy nás 
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, 

pan Jiří PAVLÍK. 


S láskou vzpomínají manželka Marie 

a syn Jiří s dcerou Marcelou s rodinami.

Děkuji rodině, všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří se přišli 25. ledna 

naposledy rozloučit s mým manželem, 

panem Aloisem KUBÍKEM.


Za projevenou soustrast a květinové dary 

děkuje manželka Marie Kubíková.

Dnes bylo by ti šedesát, my s kytičkou u hrobu budeme stát. V našich srdcích 

však žiješ dál, osud byl krutý, nevrátí, co vzal.

14. února by se dožil 60 let náš milovaný 
manžel a tatínek, 

pan Milan TRUCLA.


S láskou a úctou vzpomíná manželka Anna 

a dcera Zuzka s přítelem Radkem.

Už jen kytičku na hrob ti můžu dát, 

chviličku postát a tiše vzpomínat.

6. února jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Ivo RÝMAŘE.


Vzpomíná a nikdy nezapomene Lenka.

Už jen kytičku na hrob ti můžeme dát, 

chvilku postát a tiše vzpomínat.

23. února vzpomeneme 5 let od úmrtí 

pana Andreje NEMTUDY.


S úctou a láskou vzpomínají syn a dcera 

s rodinami.

Díky za to, čím jste pro nás byli. Za každý den, jenž jste pro nás žili.

 Je těžké bez váš žít, když nemá kdo potěšit, poradit.

28. února si připomeneme 3. výročí 
nedobrovolného odchodu z tohoto světa 

mých milovaných rodičů

Jarmily a Zbigniewa MUSZANSKÝCH.


Se stále neutuchající bolestí vzpomíná dcera s rodinou.

Noví občánci našeho města
Jonáš Metzner  Darek Červeňák  David Vachtarčík  

Jiří a Liliana Langovi  Nela Kameníková  Tobias Šalaga  
Anna Šmahlíková   Linda Polášková   Matyáš Mazal   Roman 
Pěsničák  Samuel Hoff mann  Anna Schoff erová. (mat)

Naposledy jsme se rozloučili
Dendis Justín * 1934 z Nového 

Bohumína  Diro Ladislav * 
1951 z Nového Bohumína  Janík 
Milan * 1957 z Nového Bohumína 
 Kijonková Vlasta * 1928 z No-
vého Bohumína  Křovinová Mi-
luše * 1963 z Nového Bohumína  
Kudělková Vědunka * 1929 ze 
Starého Bohumína  Pavlicová 
Hildegarda * 1928 z Nového Bo-
humína  Pótišová Elena * 1938 

z Nového Bohumína 
 Rucká Pavla * 1954 
z Nového Bohumína  Ryšánková 
Vlasta * 1957 ze Starého Bohu-
mína  Sladký Oto * 1932 z No-
vého Bohumína  Splesnioková 
Emilie * 1944 z Vrbice  Szerdi 
Daniel * 1994 z Nového Bohumína 
 Szmejová Olga * 1924 z Nové-
ho Bohumína  Varkoček Miro-
slav * 1930 z Pudlova (mat)

Své »ano« 
si řekli
Jakub Kočař a Marie Kasanová, 
oba z Bohumína
Pavel Hořínek a Lucie Domesová, 
oba z Bohumína
Milan Hrubý a Jolana Bartečková, 
oba z Bohumína
Svatoslav Šostok a Anna Pečon-
ková, oba z Orlové
Jan Šalaga a Andrea Valová, oba 
z Bohumína (mat)

Poděkování 
zdravotníkům

Děkuji pracovníkům inter-
ního oddělení bohumínské 
nemocnice za péči, kterou 
věnovali mé manželce Vědun-
ce Kudělkové. Poděkování 
patří lékařce Martině Dlouhé 
a celému personálu. Manželka 
i přes veškerou péči bohužel 
12. ledna zemřela. 

Manžel
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Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.

 ●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 formuláře na 
internetových stránkách www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

 ●Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu v případně, kdy jeho 
znění odporuje etickým zásadám, je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy 
nebo poškozuje dobré jméno vydavatele. Redakce nepřijme objednávku inzerce od 
inzerentů, kteří dluží za dříve zveřejněnou inzerci.

INZERCE

NABÍDKA PRÁCE

 ● Přijmeme pracovníka na os-
trahu objektu v BM servis, a.s., 
Nový Bohumín. Mzda 70 Kč. 
723 612 506, e-mail: pavlitova@
forcorp.cz, www.forcorp.cz.

RŮZNÉ

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

AUTO MOTO

 ● Koupím motorku Jawu Sta-
dion a podobné. I nepojízdné.  
604 107 708.

SLUŽBY

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

 ● Podlahářství DV FlooR. Více na 
www.dvfl oor.cz.  604 265 861.

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

www.pilatesruzena.cz
 731 134 525

ZŠ Čs. armády
PILATES

K  
 

 19.00 
.

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

KURZY TERMÍNY CENA

POČÍTAČOVÉ KURZY

Základy práce na PC  17. 2., 24. 2., 2. 3. 250 Kč
Základy práce s internetem 9. 3., 16. 3., 23. 3.  150 Kč
MS Word  10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3. 250 Kč
MS Excel  7. 4., 14. 4., 21. 4. 200 Kč
MS PowerPoint 28. 4. a 5. 5. 150 Kč
Tvorba webových stránek* 22. 4. a  23. 4. 400 Kč

KURZY ÚPRAV DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE 

Zoner Photo Studio 19. 2. a  20. 2. 250 Kč
Photoshop 12. 2.  a  13. 2. 650 Kč
Lightroom  11. 3. 
300 Kč

JAZYKOVÉ KURZY

Konverzace v anglickém jazyce únor–květen 2.400 Kč
Italština pro začátečníky* únor–květen 1.800 Kč
RUKODĚLNÉ KURZY
Papírové krajky 30.1. ,  27.2, 19.3. , 30.4., 28.5. 200 Kč
Korálkování 2.4. 150 Kč

JINÉ KURZY

Základy první pomoci 16.4. 150 Kč
Trénování paměti (středa)* 9. 3., 23. 3., 13. 4., 27. 4 180 Kč
Trénování paměti (čtvrtek)* 10. 3., 24. 3., 14. 4., 28. 4. 180 Kč
Setkávání amatérských spisovatelů*  Termín i čas podle domluvy, kontakt 
* novinka knihovna-vedouci@k3bohumin.cz,  713 130 715

Kurzy v knihovně: Počítače, jazyky i šikovné ruce
Knihovna K3 připravila nový balík kurzů, které budou 
probíhat od února do května. Zájemci se mohou už nyní 
přihlašovat ve studovně.

Počítačovou gramotnost si mohou 
zájemci zvyšovat prostřednictvím 
základů práce s PC a internetem, 
zvládnutím programů pro tvorbu 
textů,  tabulek 
nebo prezentací. 
Samostatnou ka-
pitolou jsou kurzy úprav digitálních 
fotografi í. Nově letos knihovna připra-
vila kurz tvorby webových stránek.

Konverzace v anglickém jazyce je 
určena mírně pokročilým, a protože 
jde o žádaný cizí jazyk, kurz už je 
nyní plně obsazen. Volná místa ale 
zatím má letošní novinka – italština 
pro začátečníky.

V rámci rukodělných kurzů si mo-
hou šikulové zvolit kurzy papírové 
krajky nebo korálkování.  Kurz zákla-
dů první pomoci zase obsáhne teorii 
i praktický nácvik s fi gurínou. Zcela 
nové jsou kurzy trénování paměti, 
které budou probíhat ve dvou skupi-
nách – středeční a čtvrteční. Zájemci 
si ale mohou koupit jen jednotlivé 

hodiny. Premiérou je také setkávání 
amatérských spisovatelů. „Jste spiso-
vatel amatér? Píšete básně, fejetony, 
povídky, pohádky jen tak do šuplíku? 

Podělte se s námi 
o ně. Chceme se 
setkávat jednou 

měsíčně v knihovně, kde se podělíme 
se svými literárními díly s ostatními. 
Věková hranice není omezena. Termín 
i čas setkávání upřesníme podle vzá-
jemné domluvy,“ láká všechny pisálky 
vedoucí knihovny Magdaléna Fedo-
rowiczová.

Výuka probíhá v přednáškové 
místnosti s přenosnými počítači. Kur-
zistům se lektor osobně věnuje, mají 
možnost vše sledovat na interaktivní 
tabuli a obdrží základní písemné 
vzdělávací materiály. Přihlášky se po-
dávají a platba probíhá ve studovně 
knihovny. Více informací o kurzech 
na w w w.k3bohumin.cz ,  sekce 
Knihovna, rubrika Kurzy v knihovně.

(red)

NEPŘEHLÉDNĚTE
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Moderní pomůcky a informace o studiu
Bývalí absolventi i školáci, které studium teprve čeká. Ti všichni navštívili 
23. ledna bohumínské Gymnázium Františka Živného během dne otevřených 
dveří. Budovu, všechna její zákoutí, učebny i pomůcky si přišlo prohlédnout 
na sto dvacet zvídavých návštěvníků.

Prohlídku školy, na které strávili středo-
školská léta, si nenechalo ujít zhruba čtyřicet 
bývalých absolventů. Rodiče s nadanými dět-
mi si pro změnu chtěli prohlédnout zázemí, 
ve kterém budou možná současní páťáci či 
deváťáci ve studiu pokračovat.

Gymnázium zájemcům zpřístupnilo veškeré 
prostory školy, nově vybudované odborné 
učebny, laboratoře, multimediální přednáško-
vý sál, posilovny či tělocvičnu. 

Velkým lákadlem byly také moderní po-
můcky v laboratořích fyziky, chemie a příro-
dovědných předmětů. Škola je nedávno poří-
dila za 1,2 milionu prostřednictvím evropské 
dotace, kterou zajistil kraj a Regionální ope-
rační program. Odborné učebny gymnázia 
nyní díky tomu patří k těm nejmodernějším 
v regionu. Většina nových pomůcek je de-
monstračních, lze si na nich prakticky ověřit, 
jak fyzikální či přírodní jevy ve skutečnosti 
probíhají. Příkladem je třeba Tellurium, troj-
rozměrný model, na němž lze demonstrovat 
zatmění Slunce i Měsíce, nebo jeho fáze.

Kromě klasické prohlídky školy si zájemci 
přišli také pro informace. Mohli se dozvědět 
vše podstatné o studiu a zejména o příprav-
ných kurzech k přijímacím zkouškám. Kurzy 

pro páťáky, kteří chtějí absolvovat osmileté 
gymnázium, už probíhají. Navštěvuje je dva-
ačtyřicet dětí. Kurz pro žáky devátých tříd, 
kteří se rozhodli pro klasické čtyřleté studium, 
začíná 11. března. Zapsalo se na něj už pěta-
dvacet zájemců.  (tch)

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA – SPINÁLNÍ 
JÓGA. V pondělí a středu od 19 hodin, 
vhodné i pro začátečníky.  731 905 040.

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

 ● BALÓNY ve čtvrtek v 17.45 hodin, 
STEP AEROBIK (začátečníci) v pondělí 
a středu v 18 hodin, KRUHOVÝ TRÉNING  
v pondělí od 19, ve středu a v pátek od 
18 hodin, BOSU (začátečníci) ve čtvrtek 
v 17 hodin, HARD CORE v pondělí v 17 

CVIČENÍ

Den otevřených dveří bohumínského gymnázia 
si nenechalo ujít na sto dvacet návštěvníků. 

Foto: Kristýna Murgašová

Bohumín na dobových fotografiích (32)
Secese je přežitek, ať žije beton. Lidé v minulých dobách uvažovali celkem 

krátkozrace. Bourali historické domy a bláhově se domnívali, že nájemníkům 
nabídnou větší komfort v panelácích. Kdyby jen tušili, že to lidé za pár let budou 
vnímat přesně opačně. Třeba jen bohumínské licitace bytů to jasně dokazují. 
Bydlení ve starších cihlácích jde na dračku, paneláky jsou z nouze cnost. 

Ale čas vrátit nelze, a tak centrum města přišlo v relativně nedávné době o řadu 
historických staveb. Například v Kostelní ulici. Demolice městských domů, posta-
vených na počátku minulého století, tady proběhla v roce 1978. K zemi jich tehdy 
padlo hned šest. Bourání čtyř z nich zachycuje černobílý snímek. Z domů na něm se 
zachoval pouze ten poslední v řadě, rohový s číslem popisným 404. Na demolicí 
uvolněném prostranství pak vyrostl, jak jinak, panelák. Paradoxní je, že mu teh-
dejší úřady přidělily původní popisná čísla po těch zbouraných – 433 a 436. (tch)

hodin, TABATA v úterý v 17 hodin. Sport-
centrum Bohumín, www.sportcentrum-
-bohumin.cz, rezervace  724 556 557. 

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

 ● BŘIŠNÍ TANEC. Každé pondělí v 18 ho-
din. Pod Zeleným dubem. Info jana@
tancimzivotem.cz,  776 627 442.

 ● JÓGA. Každé úterý v 18 hodin, 
Pod Zeleným dubem. Info poradce@
wellness-guru.cz,  732 903 553.

 ● ČCHI-KUNG, TAI-ČI v úterý v 18.30 hodin, 
meditační centrum Probuzení.  608 
974 110. www.centrumprobuzeni.cz.

Fotbalový turnaj v hale
Společnost Bospor organizuje v sobotu 12. března fotbalový turnaj 

pro veřejnost. Turnaje na hřišti s umělým trávníkem ve sportovní hale 

se může z kapacitních důvodů účastnit maximálně osm družstev, 

rozhoduje tedy termín přihlášení. 

Přihlášky je možné zasílat e-mailem, podat osobně v recepci sportovní haly 
nebo v kanceláři aquacentra do 7. března. Přihláška musí obsahovat název 
družstva, jméno vedoucího, telefonický a e-mailový kontakt. Poplatek za 
účast činí 60 korun za osobu. Každé družstvo může mít až deset hráčů nad 
18 let. Do utkání budou nastupovat pětičlenné týmy. Propozice k turnaji jsou 
k dispozici ve sportovní hale. Informace také na www.bospor.info, číslech 
 734 788 668 nebo 734 788 664 nebo e-mailové adrese kaminek.petr@
bospor.info nebo sportovni-hala@bospor.info.  (pek)
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KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 14.2. v 16 hodin ZAJÍČEK 
VENDELÍN. Divadelní pohádka 
o ročních obdobích a o přírodě, 
hraje divadelní agentura Kaňka. 
Sál kina, 60 Kč.

 ● 18.2. v 9.30 hodin a 21.2. v 10 ho-
din ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 
7. Promítání večerníčků pro ma-
minky s dětmi. Sál kina, 20 Kč.

DIVADLO

 ● 15.2. v 19 hodin JO, NENÍ TO 
JEDNODUCHÉ. Konverzační ko-
medie, hraje Divadlo Palace (Jiří 
Langmajer, Adéla Gondíková 
a další). Sál kina, 360 Kč.

HUDBA

 ● 24.2. v 19 hodin IVO JAHEL-
KA. Zpívající právník představí 
staré i nové zhudebněné soud-
ničky. Sál kina, 100 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.

 ● 11.2., 13.2. a 14.2. v 19 hodin 
a 12.2. ve 20 hodin DECIBELY LÁS-
KY. Film Česko (Muzikál), 2016, 
přístupný, 85 minut, 140 Kč.

 ● 13.2. v 16 hodin KRÁLOVÉ 
HOR. Film Rakousko (Drama), 
2015, dabing, přístupný, 97 
minut, 100 Kč.

 ● 14.2. v 16 hodin AGENTI 
DEMENTI. Animovaný fi lm Špa-
nělsko (Komedie / Rodinný), 
2014, dabing, přístupný, 91 mi-
nut, 115 Kč, děti 90 Kč.

 ● 17.2. a 18.2. v 19 hodin LÍDA 
BAAROVÁ. Film Česko (Životo-
pisný), 2016, přístupný od 12 
let, 110 minut, 110 Kč.

 ● 19.2. v 19 hodin STAR WARS: 
SÍLA SE PROBOUZÍ. Film USA (7. 
díl vesmírné ságy), 2015, dabing, 
přístupný, 136 minut, 80 Kč.

 ● 20.2., 21.2. a 29.2. v 19 hodin 
DEADPOOL. Film USA (Komiks / 
Akční), 2016, titulky, přístupný 
od 15 let, 104 minut, 110 Kč.

 ● 25.2. a 26.2. v 19 hodin BO-
HOVÉ EGYPTA. Film USA (Dob-
rodružný / Fantasy), 2016, da-
bing, přístupný od 15 let, 127 
minut, 25.2. ve 3D za 150 Kč, 
26.2. ve 2D za 110 Kč.

 ● 26.2. v 16 hodin a 28.2. v 10 
hodin ŘACHANDA. Film Česko 
(Pohádka), 2016, přístupný, 104 
minut, 120 Kč.

 ● 27.2. v 19 hodin RODINNÝ 
FILM. Film Česko (Drama), 2015, 
přístupný od 12 let, 95 minut, 
110 Kč.

 ● 28.2. v 19 hodin MRZOUT. 
Film Finsko (Komedie), 2014, ti-
tulky, přístupný od 15 let, 113 
minut, 90 Kč.

 ● 29.2. v 10 hodin SPONGEBOB 
VE FILMU: HOUBA NA SUCHU. 

Animovaný fi lm USA (Rodinný), 
2015, dabing, přístupný, 84 mi-
nut, 30 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

Pokud není uvedeno jinak, 
probíhají akce v dětském od-
dělení knihovny Nový Bohu-
mín.

 ● 11.2. a 12.2. ve 13–17 hodin 
OBLÍBENÉ K ARNE VALOVÉ 
MASKY. Výtvarná dílna. 

 ● VALENTÝNSKÉ PŘÁNÍ. Výtvar-
ná dílna. 11.2 a 12.2. ve 13–17 
hodin knihovna Skřečoň; 12.2. 
ve 13–17 hodin knihovna Starý 
Bohumín.

 ● 15.2. až 19.2. (mimo středu) ve 
13–17 hodin PRŤOLATA VYRÁBÍ 
MIMOZEMŠŤANA. Výtvarná díl-
na pro předškoláky, malé školá-
ky a děti z rodinných center. 

 ● 22.2. až 26.2. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin TÝDEN PLNÝ 
KVÍZŮ. Každý den bude nejlepší 
luštitel kvízů odměněn.

 ● 26.2. ve 13 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení a výtvarná 
dílna při čaji nebo horké čoko-
ládě, knihovny Skřečoň a Starý 
Bohumín.

 ● 26.2. v 15 hodin DESKOVÉ A 
JINÉ HRY. Člověče, nezlob se, 
Twister, Tik Tak Bum a další.

PŘEDNÁŠKA

 ● 25.2. v 17 hodin SYROVÁ 
STRAVA – CESTA KE ZDRAVÍ 
A VITALITĚ. Přednáška Vlaďky 
Šubertové s ochutnávkou raw 
výrobků. Přednášková místnost 
knihovny, 50 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

 ● 16.2. v 15.30 hodin TRADIČNÍ 
TEXTILNÍ TECHNIKY NETRADIČ-
NĚ. Výroba originálních doplň-
ků. Vhodné pro dospělé a děti 
od 10 let.

 ● Do 12.2. SOUHVĚZDÍ BOHU-
MILA HRABALA. Výstava olejo-
maleb s motivy koček. Obrazy 
Romany Štryncl doplňují verše 
Aleny Vávrové. Každé úterý 
a čtvrtek od 15 do 18 hodin. 

 ● Od 16.2. BART. Výstava vý-
tvarníků bohumumínského 
uměleckého sdružení. Každé 
úterý a čtvrtek od 15 do 18 ho-
din. Vernisáž 19.2. v 17 hodin.

 ● 24.2. v 8 hodin MĚSTSKÉ 
KOLO V RECITACI. Další ročník 
městského kola celostátní sou-
těže školáků v přednesu. 

 ● 26.2. v 17 hodin VEČER S HE-
LENOU. Literární večer s Hele-
nou Červenkovou a klavíristkou 
Kateřinou Volnou. 

SPORT

 ● 14.2. v 10 hodin ABYZADNI-
CENEZMĚKLA. Seriál zimních 
cykloturistyckých výletů. Start 
z náměstí T. G. Masaryka.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 13.2. od 8 hodin RC MODELY 
 ● 14.2. od 8 hodin MĚFS OST-

RAVA. Fotbalový turnaj žáků.
 ● 20.2. od 8 hodin FOTBALOVÝ 

TURNAJ OFSK.
 ● 21.2. od 8 hodin BADMINTO-

NOVÁ LIGA.
 ● 21.2. od 12 hodin O POHÁR 

STAROSTY GMINY KRZYŻA-
NOWICE. Fotbalový turnaj

 ● 28. a 29.2. od 8 hodin FRIS-
BEE TURNAJ. Finále 2. ligy.

 AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786, 

pondělí až čtvrtek:  
 6–7.45 hodin a 12–21 hodin
pátek:  12–21 hodin
víkendy a svátky  8–21 hodin

FITKO

všední dny:  12–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218, 
 596 016 530, 777 707 782, 

www.bospor.info

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
sobota a neděle: 
 15–16.30 hodin. 
V době veřejného bruslení je 
otevřena půjčovna bruslí.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 11.2. do 28.2.

Programy také na www.
mesto-bohumin.cz 

nebo www.k3bohumin.cz

Psychiatr říká pacientovi: „Jste zcela zdráv. Proč o vás říkají, že jste blázen?” ... „Protože odmítám brát úplatky."
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Je 28. ledna, končí první pololetí školního roku, čeká 

nás vysvědčení. Ale také nás čeká i jedno z nejkrás-

nějších měst Moravy – Olomouc.

Z nádraží jdeme na Horní náměstí, kde nás vítá průvodce. 
Stál u orloje. Ano, nejen v Praze mají orloj. Pouze ten olomou- 
cký prý prošel mnoha a mnoha úpravami a opravami. Ale to 
je jedno. Stojí tu už od konce 15. století a stále má dost obdi-
vovatelů. Pak nás průvodce vede k takové zmenšenině města. 
Maketě, podle níž míříme k některým pamětihodnostem.

Nepřehlédnutelnou dominantu náměstí tvoří barokní 
sousoší Nejsvětější Trojice, které se v roce 2000 dostalo na 
Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na náměstí 
je také několik kašen. Nám se však líbí i sochy současných 
umělců. Vůbec se nedivíme, že si obyvatelé Olomouce vybrali 
třeba sochu želvy. I nám se líbí, a tak se u ní fotíme. Na Žerotí-
nově náměstí vcházíme do kostela sv. Michala. Pak míjíme 
gotické, renesanční a barokní domy a prohlídku končíme na 
radnici. Z věže je nádherný pohled do širokého okolí.

Poslední zastávkou našeho putování je vlastivědné muzeum. 
Je tam výstava Karel IV. a korunovační klenoty. Nejprve plní-
me úkoly a zjištěné údaje z vitrín a panelů zapisujeme do 
pracovních listů. A pak přichází na řadu poslední vitrína. 
Schránka s největším pokladem České republiky. Na podušce 
je Svatováclavská koruna, královské jablko a královské žezlo. 
Je to překrásné.

A stejně krásná byla i naše expedice. Tolik zajímavostí. Ne 
že bychom mnohé nevěděli, ale být něčemu tak blízko, stálo 
to za to.

Žáci ZŠ Záblatí a 5. třída Bezručovy školy

Žákovská expedice Olomouc

  Hospodaření 
v lesích
Vlastníci lesních pozemků mohou 

do 31. května podávat případné po-
žadavky k hospodaření na svých les-
ních pozemcích. Obrátit se mohou na 
odbor životního prostředí a služeb 
bohumínské radnice. Připomínky 
budou posouzeny a případně zapra-
covány do nových lesních hospodář-
ských osnov, které se budou zpraco-
vávat v roce 2017.  (el)

 Šperkařská soutěž
ZUŠ Bohumín vyhlásila 2. ročník 

krajské výtvarné soutěže Šperk 2016 
s podtitulem »Šperk jako interiérový 
prvek«. Zúčastnit se mohou žáci 
všech základních uměleckých škol 
v kraji. Výběr materiálů i technika jsou 
libovolné. Uzávěrka soutěže je 11. 
května. Práce lze přinést osobně na 
hlavní budovu v Žižkově ulici, nebo 
poslat alespoň tři dny před uzávěrkou 
na adresu ZUŠ Bohumín, Žižkova 620. 
Vyhlášení výsledků proběhne 6. červ-
na na slavnostním koncertu.  (red)

Poděkování
Děkuji primáři Martinu Jakub-

jákovi, lékařce Vlastě Zvolánkové 
a celému personálu interního 
oddělení Bohumínské městské 
nemocnice za lidský přístup 
během mého krátkého pobytu. 
Také děkuji primáři chirurgie 
Tomáši Sobalíkovi za citlivý 
přístup při operaci i po ní.

Žofi e MASNÁ

KRÁTCEStudentská cesta do hudební minulosti
To jsou paradoxy. Pomádu na vlasy už dnes takřka nikdo 
nepoužívá a současní teenageři ani netuší, co to vlastně 
je. Ovšem fi lmový muzikál »Pomáda« ani po téměř čtyři-
ceti letech nezestárl a je nadčasovou klasikou. I proto jej 
nastudovali studenti bohumínského gymnázia a úspěšně 
s ním vyrážejí na pódium. Naposledy 28. ledna.

Na bohumínském gymnáziu 
působí pěvecký sbor pod vede-
ním Zuzany Macurové. Čtyřia-
dvacet jeho členů loni nastudova-
lo volnou adaptaci muzikálu 
Pomáda. Kromě samotných her-
ců přiložili ruku k dílu i další čle-
nové sboru a spolužáci. Zhostili 
se úloh pomocného personálu, 

oponářů, kulisáků. Představení, 
které má bezmála hodinu, pilo-
vali gymnazisté čtyři měsíce. 
Když ho měli doslova 
»v krvi«, vystoupili 
s ním na veřejnosti. 
První představení 
sehráli v kině pro 
250 diváků v rámci 

vánočního koncertu. Reprízy sbor 
věnoval v lednu spolužákům 
z gymnázia a posléze publiku slo-
ženému ze žáků 8. a 9. tříd zá-
kladních škol. Tato dvě předsta-
vení zhlédlo přes pět set diváků. 
A nadšenými ovacemi odměnili 
herce a sbor za jejich úsilí. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Gymnazisté na prknech bohumínského kina. Jejich Pomáda kom-
binuje původní fi lmový muzikál s dalšími popkulturními odkazy. 

, p
yři měsíce. 

-

Díky třímetrovému bronzovému modelu historického jádra Olomouce školáci trefi li k význam-
ným památkám.  Foto: ZŠ Bezručova


