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Příští číslo 

vychází 

26. ledna, 

uzávěrka 

18. ledna

Vážení spoluobčané, na prahu 
nového roku vám přeji hodně 

štěstí, spokojenosti, rodinné pohody a především pevné 
zdraví. Na tomto místě vždy stručně rekapituluji minulý 
rok a uvádím, co chystáme v roce aktuálním.

Každý rok ve městě nevybuduje- 
me nový bazén či sportovní halu, 
neopravíme secesní památku ja-
kou je dům Pod Zeleným dubem. 
Ani nám každý rok nevznikne 
nový úsek dálnice či neproběhne 
rekonstrukce železniční stanice 
a naštěstí není každý rok povo-
deň. Někdy prostě v Bohumíně jen 
děláme svou práci. Opravujeme 
domy a byty, silnice a chodníky, 

budujeme parkovací místa a dětská 
hřiště, zkrášlujeme zeleň, moderni-
zujeme veřejné osvětlení a opravu-
jeme školy. Uspořádáme spoustu 
kulturních a sportovních akcí, 
vytvoříme nějaký český rekord, 
vyhrajeme plaveckou soutěž měst. 
Senioři se baví na svých sportov-
ních hrách a po městě je vozí senior 
taxi. Děti chodí do opravených škol 
a školek, máme dokonce i nové 

jesle. Ty nejmenší dopraví k léka-
řům baby taxi. Provozujeme i měst-
skou nemocnici. A podporujeme 
občanská sdružení a sportovní 
kluby, aby mohli děti i dospělí 
sportovat a aby je to bavilo. To 
není nic mimořádného. Ale možná 
to nedělají všude. V Bohumíně 
však ano a považujeme to za něco 
zcela běžného. Budeme v tom po-
kračovat i letos.

Přesto se asi hodí, abych uvedl 
některé konkrétní plány, které 
chceme v roce 2017 uskutečnit, 
abyste se na ně mohli připravit. 
Začněme od našich nejmenších. 
Opraveného hřiště se dočká malá 

Benešova škola vedle bývalého 
PZKO, u ostatních školních budov 
chceme pokračovat ve výměnách 
oken. V areálu Bosporu už bude po 
celou sezonu v provozu Mauglího 
ranč s oblíbenými zvířátky. Nej-
větší investicí do sportu bude 
s pomocí dotace nové chladící 
zařízení zimního stadionu.

V oblasti bydlení budeme pokra-
čovat v zateplování panelových 
domů. Začneme hned, jakmile to 
počasí dovolí, a doufejme, že vše 
proběhne kvalitně a podle har-
monogramu. Loni měly fi rmy ve 
dvou případech s termínem potí-
že. Poslední lokalitou k napojení 

situace z loňska, kdy se dvě děvčata, 
sedící v kanoi poprvé, vykoupala pět 

metrů po startu. Účastníky čekala 
klasická devítikilometrová jízda do 

Zabełkówa za soutokem Olše s Odrou. 
Po návratu na věřňovickou základnu je vítal 

teplý guláš, organizátoři uvařili rovnou stov-
ku porcí. Na místě si také prohlédli novou 
výstavu fotek z vodáckých aktivit spolku 
a probrali plán akcí letošního roku.  (tch)

né mrazy 
nep o dce-
ňují. V první 
a poslední lodi jely 

Počin hodný jen zocelených vodáků. 
Teplota vzduchu ve Věřňovicích 
atakovala 7. ledna arktických mínus 
dvacet. Ani to však neodradilo 
skupinu zhruba čtyřiceti nadšenců, 
kteří se rozhodli absolvovat Novoroční 
sjezd Olše. Koná se pravidelně už 
devět let.

Rtuť v teploměru klesla tak nízko, že řeka 
v úsecích s menším průtokem v celé šíři za-
mrzla. V místech, kde se pohybovala, stoupala 
z hladiny pára jako z termál-
ních pramenů, protože 
voda byla o nějaký ten 
stupínek »teplejší« 
než vzduch. Běžný 
smrtelník by se po-
kochal zamrzlou 
krajinou a atrak-
tivními ledovými 
krustami,  které 
mráz vymodeloval 
na větvích stromů, 
a upaloval by domů do 
tepla. Vodáci z pořádajícího 
spolku Posejdon a spřátelených skupin z obou 
stran hranice si ale chtěli novoroční sjezd užít 
tak či tak.

„Akce se vždy koná za každého počasí. Vo-
dáci musí s mrazy v tuto roční dobu počítat,“ 
potvrdil předseda Posejdonu Roman Štolfa. 
Jedním dechem ale dodal, že letošní mimořád-

NOVOROČNÍ SLOVO STAROSTY MĚSTA PETRA VÍCHY
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Arktický vodní slalom mezi ledovými krami

ty nejzkušenější posádky, aby mohly v případě 
potíží ostatních zasáhnout. Na vodu tentokrát 
nemohli novicové. To aby se neopakovala 

Važme si, že máme v dnešním 
podivném světě stále své jistoty

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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(Dokončení ze str. 1)

na teplovod z Dětmarovic bude 
Mládežnická ulice ve Skřečoni, 
kde současně proběhne i regene-
race okolí domů. Té se dočkáme 
také v lokalitě Alešovy a Jateční 
ulice. Celkově chceme do bydlení 
investovat 90 milionů, zbytek vy-
braného nájemného půjde na 
běžné opravy. Nájemné ani zálohy 
na teplo se přitom zvyšovat nebu-
dou. V Bohumíně se loni také 
začalo stavět mimořádně mnoho 
rodinných domů. Věřím, že i měs-
tem připravené parcely najdou 
nové vlastníky.

Postupně budeme také pokra-
čovat v budování kanalizací, letos 
máme v plánu hned pět úseků ve 
Vrbici, v Úvozní ulici ve Skřečoni 
a v ulicích Sokolské, Rychvaldské, 
Bezručově a Rybniční v Záblatí. 
Jsou to náročné stavby a vyžadují 
trpělivost tamních obyvatel i řidičů.

K životu ve městě patří dozajis-
ta také zdraví a volný čas. Mít ve 
městě naší velikosti nemocnici je 
v širokém okolí sice raritou, přes-
to budeme i nadále podporovat 
její provoz a snažit se tak zachovat 
pro naše občany nadstandardní 
komfort. V loňském roce jsme  
rekonstruovali pavilon C a ne-

mocnice je nyní v dobrém tech-
nickém stavu. Největší hrozbou je 
tak v současnosti problém, který 
trápí všechny nemocnice, a to ne-
dostatek lékařů a sester.

V oblasti kultury a sportu se 
nemáme zač stydět. Stále se něco 
děje, K3, kino i knihovna, ale 
i občanská sdružení a sportovní 
kluby zásobují náš kalendář mnoha 
akcemi. Je si z čeho vybrat. A letos 
oslavíme společně s Českými dra-
hami 170 let od příjezdu prvního 
vlaku. Od této události se v pod-
statě datují dějiny Nového Bohu-
mína.

Jednou z nejcitlivěji vnímaných 
oblastí je bezpečnost. Přestože se 
kriminalita za poslední čtyři roky 
snížila na 50 procent tehdejšího 
stavu a vzrostla také objasněnost 
trestných činů, k pocitu bezpečí 
stále něco schází. Posílili jsme 
tedy městskou policii o osm asis-
tentů prevence kriminality a plně 
se osvědčili. Přibyly další kamery 
a letos chystáme tři další. Velmi 
aktivně se snažíme bojovat s droga-
mi, zejména u mládeže. A zatím 
bohužel marně usilujeme o re-
dukci ubytoven v centru. Ale zmi-
zely defi nitivně alespoň herny.

Naši profesionální hasiči s pod-
porou kraje dokončují rekon-

strukci své zbrojnice a my pořizu-
j e m e  n ov o u  t e c h n i ku  pro 
dobrovolné hasiče. Loni to byla 
cisterna a zásahový vůz ve Starém 
Bohumíně, letos se dočkají v Šu-
nychlu. Kéž bychom už nikdy ne-
zažili drastickou povodeň. Přesto 
jsme rádi, že Povodí Odry s naší 
fi nanční podporou už dokončuje 
přípravu a výkupy pozemků pro 
stavbu posledních chybějících 
hrází v Pudlově.

Pro každé město je velmi důle-
žité, aby lidé měli práci. Loni dva 
zaměstnavatele v Bohumíně zasáhl 
požár - železniční stanici Českých 
drah a ŽDB Drátovnu. Přeji všem 
podnikům a podnikatelům, ať se 
jim letos problémy vyhnou a ať se 
jim daří. Bez nich by to nešlo. 
A přál bych nakonec práci i všem, 
kteří se jí vyhýbají a pracovat moc 
nechtějí, a tím dráždí všechny, 
kteří se poctivou prací živí. I my 
pro to uděláme prostřednictvím 
veřejně prospěšných pracovníků 
maximum.

Nakonec jsem si, stejně jako 
loni, nechal jednu prosbu a jedno 
přání. Ta prosba se opět týká od-
padů a čistoty ve městě. Máme 
v Bohumíně výhodu vlastní 
skládky, relativně dobře třídíme 
a obdrželi jsme opět cenu za druhé 
místo v separaci v kraji. Zavádíme 
nový systém nakládání s bioodpady 
a těch 200 VPP nakonec i město 

uklidí. Ale opravdu je tak těžké za-
vírat kontejnery a nenechat větrem 
rozsévat papíry a sáčky po celém 
městě? Množí se pak stížnosti 
a my s tím nedokážeme nic udě-
lat, je to na každém z nás. A přece 
každý z nás chce mít okolí svých 
domů čisté.

A nakonec i to přání. Pokud 
budou naše a také moje největší 
stížnosti a stesky i nadále směřovat 
k papírkům, blikajícímu veřejné-
mu osvětlení a uvolněné dlaždici 
na chodníku či počmáranému 
výtahu v domě, znamená to, že 
větší problémy nemáme a je mír! 
A že v dnešním podivném světě 
máme v Bohumíně mnoho jistot.

V prosinci vyšla útlá knížka, 
jejíž autorkou je občanka Bohu-
mína, paní Brigita Bakovská. Pro-
žila mnoho hrůz války včetně 
koncentračního tábora Osvětim 
a pochodu smrti. Nechť tedy na 
závěr zazní její přání z této knihy.

„Bude-li mé řádky někdo číst, 
přeji si, aby si z toho vzal něco po-
zitivního a snažil se pochopit, že 
život je někdy těžký, ale také pěkný. 
Přeji hlavně mladým hodně studij-
ních a životních úspěchů. Aby nikdy 
nemuseli zažít to, co jsme si prožili 
my. Ať žijí v míru a bez válek.“

I já přeji nám všem klidný, po-
hodový a spokojený rok 2017.

Petr VÍCHA, 
starosta

Važme si, že máme v dnešním podivném 
světě stále své jistoty

Významná a zajímavá výročí v roce 2017
Rok 2016 je za námi. Především se v něm mnoha různorodými akcemi slavilo 
760 let od první písemné zmínky o městě. V Hobbyparku se zájmu těšila nová 
zvířecí farma, mnohé domy dostaly zateplení a nové fasády, a kdo pravidelně 
sleduje TIK a čte městské noviny Oko, má o dění ve městě trvalý přehled 
po celý rok. Sluší se poděkovat vám, občanům. Níže uvádím některá kulatá 
či půlkulatá významnější městská výročí v roce 2017.
275 let od okamžiku, kdy po uzavření Vratislavského 
míru (1742) připadla část původního města (dnes Starý 
Bohumín) Rakousku-Uhersku a jeho větší část Prusku 
(dnes území Polska)
265 let od přestavby hrobky hrabat Henckelů von Don- 
nersmarck und Vösendorf do dnešní podoby (1752)
170 let od vzniku obce Šunychl-Bohumín-nádraží (poz-
ději Nový Bohumín) a od příjezdu prvního vlaku (1847)
145 let od založení hasičského sboru ve Starém Bohu-
míně (1872)
120 let od zahájení stavby původní radniční budovy 
a vytyčení náměstí o rozměrech 180 x 60 metrů v Šu-
nychlu-Bohumíně-nádraží (1897). V roce 1947 byla tato 
bývalá radnice upravena na dům zdraví a v současné 
době po renovaci opět slouží jako část městského úřadu
120 let od založení drátoven v Pudlově (1897)
115 let od zahájení provozu úzkokolejné koňské dráhy 
ze Starého Bohumína (1902)
115 let od prodloužení lávky nad kolejištěm až k dnešní 
Lidické ulici (1902)
115 let od dostavby a vysvěcení fi liální kaple sv. Isidora 
v Pudlově (1902)
110 let od položení základního kamene městského 
sadu, dnes parku Petra Bezruče (1907)
105 let Benešovy školy (1912)
90 let od vysvěcení a otevření původně německé ma-
teřské školy ve Starém Bohumíně (1927)
85 let od založení Atletického fotbalového klubu Nový 
Bohumín - Faja (1932; dnes FK Bospor Bohumín)

80 let od postavení hřbitovní kaple v Novém Bohumí-
ně (1937)
75 let od vzniku Polenlageru na území města (1942)
70 let továrny na betonářské zboží (1947), od roku 
1953 Prefa, nyní Rockwool
70 let pomníku Petra Bezruče v parku, který byl po 
něm následně pojmenován (1947)
50 let od zboření původních 17 domů (tehdy tzv. 
Immerglikowec) a započetí výstavby panelového síd-
liště v dnešní  Mírové ulici (1967)
50 let od schválení současného městského znaku 
(1967)

45 let domu dětí a mládeže (otevřen 1972)
25 let busty Petra Bezruče před muzeem ŽDB (1992)
25 let od zahájení provozu střediska zdravotních 
služeb, polikliniky v Čáslavské ulici (1992)
20 let Bekaertu, belgicko-českého drátovenského 
podniku (1997)
20 let od ničivé povodně (1997)
20 let řecké Taverny Elpida (1997)
20 let od spuštění čističky odpadních vod do zkušeb-
ního provozu (1997)

10 let okružní křižovatky u Penny marketu 
10 let od otevření hranic do Polska v rámci Schengen-
ského prostoru
10 let od zprovoznění dálnice z Ostravy do Bohumína
10 let od založení městské agentury K3 a divadelního 
ochotnického spolku Boban
5 let od otevření přivaděče k dálnici přes nový skřečoň-
ský most (obchvat); z dálnice D47 se stala část D1 
5 let od přechodu obce Dolní Lutyně do správního 
obvodu Bohumína 

Zdeněk VESELÝ, kronikář města

Drátovny oslaví 120 let. Fotografi e z počátku 20. století zachycuje první tovární haly, ředitelskou vilu (dnes 
ubytovna), mistrovské domy (dnes vybydlené) a v pozadí i dělnickou kolonii Maroko (dnes neexistující).
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K Novému roku patří čočková polévka a v Bohumíně poslední čtyři roky také 
ledová koupel. Na břehu Kališova jezera si dali 1. ledna dostaveníčko otužilci 
i recesisté, aby absolvovali první letošní koupání. Aby se však do vody vůbec 
dostali, museli poprvé v historii Šunychelského ponoru hasiči vyřezat 
v zamrzlém jezeře »výběh«.

Hladinu Kališova jezera po-
krýval pěticentimetrový led, tep-
lota vzduchu byla jen stupínek 
nad nulou, voda měla o čtyři de-
setiny více. A právě do ní se letos 

vnořilo sedmatřicet odvážlivců 
od 12 do 72 let, absolutně nejvíce 
ve čtyřleté tradici ponorů. Byli 
mezi nimi pravověrní otužilci, 
pro které je ledová koupel téměř 

rutinou, další se do 
vln vrhli z hecu, pro 
jiné to byla vyložená 
recese. Tomu odpoví-
dala i délka pobytu ve 
vysekaném chlívečku, 

kolem nějž kroužili 
bruslaři. Někdo si 
v běhl  do  v ln  jen 
smočit plavky, ovšem 
taková trojice hostů 
z Polska, členů otužilecké party 
Morsy Dębowa, si ve vodě lebe-
dila celou čtvrthodinu.

Akci pravidelně organizuje ko-
mise pro městskou část Šunychl 
a Kopytov s místními hasiči. Letos 

Letošní rozpočet počítá s řadou investic
Bohumín bude opět hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, tentokrát ve výši 
676 milionů. Kromě běžného chodu města poputuje nejvíce peněz do investic 
a bydlení, téměř 140 milionů. Rozpočet počítá také s rezervou 10,5 milionu pro 
spoluúčast města u úspěšných dotačních akcí, čtyři miliony jsou například 
vyčleněny na výkup pozemků pro výstavbu protipovodňových hrází v Pudlově.

Do bydlení letos Bohumín investuje 90 
milionů. „Z velkých akcí budeme pokračovat 
v hromadném zateplování panelových domů. 
Projekčně už máme téměř vše připraveno, aby-
chom mohli co nejdříve vypsat výběrová řízení,“ 
uvedl starosta Petr Vícha. Zateplené fasády 
a střechy dostane dalších deset panelových 
domů s 31 vchody a více než 400 byty v Šuny-
chelské, Mírové, Čáslavské a Okružní ulici 
a na třídě Dr. E. Beneše. 

V Mládežnické ulici ve Skřečoni se domy 
kromě zateplování dočkají také ústředního 
vytápění a napojení na teplovod. Obnovený 
vzhled dostanou štukové fasády na domech 
ve Slezské ulici naproti nemocnici.

Přes šestnáct milionů vloží radnice do re-
generace veřejných prostranství. V plánu je 
například vnitroblok v Alešově ulici a úprava 
tamních parkovacích míst, zeleně, chodníků, 
veřejného osvětlení i atrakcí pro děti. Nový 
vzhled dostanou také prostranství mezi domy 
v Jateční a Mládežnické ulici. Investice 
půjdou i do výstavby kanalizací, za téměř čtr-
náct milionů přibudou další úseky ve Vrbici, 
Skřečoni a Záblatí. S dalšími čtrnácti miliony 

počítá město ve sportovní oblasti, pořídí tře-
ba chlazení zimního stadionu, většinu z této 
částky by však měla pomoci uhradit dotace. 

„Rozpočet je silně proinvestiční. Běžné pří-
jmy převyšují běžné výdaje. I když plníme 

všechny povinnosti zajišťující chod města, 
máme dostatek fi nancí na investice a na podí-
ly v případě úspěšného získání dotací. Žádný 
majetek nemáme ve špatném stavu, nikde 
nehrozí havárie, a tak můžeme pokračovat ve 
zvelebování Bohumína a přispívat i na množ-
ství volnočasových aktivit,“ doplnil Vícha.

Z běžných výdajů půjde například šestnáct 
milionů na odvoz komunálního odpadu, šest-
náct na opravy chodníků a cest, jedenáct na 
údržbu veřejné zeleně a pět na veřejné osvětlení.

Činnost strážníků přijde Bohumín na té-
měř 30 milionů. Loni jejich řady posílilo osm 
asistentů prevence kriminality, v ulicích by se 
měli pohybovat i letos. Náklady na jejich čin-
nost jsou dva miliony. Zároveň se počítá 
s rozšířením kamerového systému do dalších 

tří lokalit a s pořízením fotopastí za přibližně 
850 tisíc.

Na provoz mateřských a základních škol dá 
město 23 milionů. Bohumínská městská 
nemocnice dostane 18milionový provozní 
příspěvek. Na provoz kulturní agentury K3 
Bohumín půjde z rozpočtu čtrnáct milionů. 
Za 1,3 milionu je v plánu oprava veřejných 
toalet v Hobbyparku.

Bospor podpoří město více než deseti milio-
ny. Z nich půjde například 800 tisíc na rekon-
strukci vestibulu aquacentra. Provoz Centra 
sociálních služeb vyjde město na šest milionů. 
Necelý milion vloží do provozu oblíbené služby 
senior taxi a baby taxi. BM servisu přispěje na 
veřejně prospěšné pracovníky 3,4 milionu. Za 
fungování domu dětí a mládeže zaplatí přes 
tři miliony.

Na podporu sportovních, kulturních i zá-
jmových spolků i jimi pořádaných akcí má 
město letos vyčleněno téměř deset milionů. 
Přes půl milionu půjde do projektů zamě-
řených na zdraví a vzdělávání dětí. Jde napří-
klad o lyžařské kurzy, školy v přírodě nebo 
vzdělávací programy. 

Prázdninové měsíce využije město ke kaž-
doročním opravám ve školách za necelé tři 
miliony. MŠ Smetanovu čeká zateplení budovy. 
Za 250 tisíc se budou v Hobbyparku měnit 
atrakce pro děti a v plánu je i rozšíření zvířecí 
farmy.

Lucie KOLKOVÁ

HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Jedni na bruslích, druzí v plavkáchplavkách

s několika novinkami, například 
stanem pro převlékání plavců, 
zapůjčeným profesionálními ha-
siči, nebo vypouštěním balonků 
s přáníčky. Do vzduchu se jich 
vzneslo šest desítek. „Poprvé se 
také role moderátora ujal Chňapík, 
malý šunychelský krokodýl. Příští 
rok počítáme i s paní Chňapíko-
vou,“ komentovala účast zeleného 
lochnessáka, jenž se nakonec rov-
něž svlažil v jezeře, předsedkyně 
komise Eva Rozsypalová. Ta záro-
veň poděkovala spoluorganizáto-
rům a sponzorům akce, městu, 
Bosporu, profesionálním hasičům 
a společnosti Kovo Vesuv.  (tch)

Jednou ze zásad pobytu v chladné vodě je ochrana hlavy. Mnozí si 
tak krom plavek oblékli i apartní čepičky. Šunychelský ponor završil 
novoroční přípitek s otužilci.  Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. 
Vyvolávací cena je 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.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 111, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům s možností parkování u do- 
mu. V blízkosti domu jsou ob-
chody, školy a školky. Byt s balko-
nem je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
58,10 m2, celková plocha bytu 
59,00 m2. Prohlídka 16.1. v 15.00–
15.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 18.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Slezská 339, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům se 
nachází mezi rodinnými domy, 
v blízkosti domu je autobusová 
zastávka a Albert. Koupelna s va-
nou je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
31,50 m2, celková plocha bytu 
31,50 m2. Prohlídka 18.1. ve 14.45 
–15.00 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 18.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 19, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, zdravot-
ního střediska a supermarketu. 
Byt s balkonem, novými bytový-
mi i vstupními dveřmi. V obýva-
cím pokoji je plovoucí podlaha, 
v kuchyni dlažba. Plocha pro vý-
počet nájemného 63,45 m2, celko-
vá plocha bytu 64,45 m2. Prohlíd-
ka 18.1. v 15.15–15.30 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
18.1. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům se 
nachází v blízkosti školy, školky, 
zdravotního střediska a super-
marketu. Byt s balkonem. V bytě 
je nová koupelna se sprchovými 
koutem. Plocha pro výpočet ná-

jemného 38,79 m2, celková plocha 
bytu 39,79 m2. Prohlídka 18.1. 
v 15.00–15.15 hodin a 19.1. v 10.00 
–10.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 23.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1054, 
číslo bytu 42, I. kategorie, 9. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 37,27 m2, celková plo-
cha bytu 38,61 m2. Prohlídka 23.1. 
v 14.45–15.00 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 23.1. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 1055, čís-
lo bytu 20, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Věžový dům se 
nachází poblíž centra města, ob-
chodů, školy a školky. U domu je 
možnost parkování. Byt je po cel-
kové rekonstrukci, v koupelně je 
nový sprchový kout. Plocha pro 
výpočet nájemného 59,39 m2, cel-
ková plocha bytu 60,73 m2. Pro-
hlídka 23.1. v 14.30–14.45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
23.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 204, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům v blízkosti MHD, 
možnost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny a ústředním 
topením. Plocha pro výpočet ná-
jemného 43,70 m2, celková plocha 
bytu 43,70 m2. Prohlídka 23.1. 
ve 14.15–14.30 hodin. Opakova-
ná licitace bytu se koná 23.1. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 987, čís-
lo bytu 6, I. kategorie, 3. nadzem-
ní podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města v blízkosti školy, 

školky a supermarketu. Byt s vý-
klenkem v pokoji. V bytě je ku-
chyňská linka s kombinovaným 
sporákem, pokoje jsou průchozí. 
Plocha pro výpočet nájemného 
55,03 m2, celková plocha bytu 
56,03 m2. Prohlídka 24.1. v 10.00
–10.15 hodin a 25.1. v 15.00–
15.15 hodin. Licitace bytu se koná 
25.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Žižkova 127, číslo 
bytu 11, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v blízkosti centra města, ná-
městí Budoucnosti a hudební 
školy. Plocha pro výpočet nájem-
ného 51,80 m2, celková plocha 
bytu 54,40 m2. Prohlídka 23.1. 
v 15.00–15.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 25.1. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 865, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům v klidné části města, poblíž 
školy, školky a supermarketu. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny a zděným by-
tovým jádrem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,11 m2, celková 
plocha bytu 50,76 m2. Prohlídka 
25.1. ve 14.30–14.45 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 25.1. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 57, I. kategorie, 10. 
nadzemní podlaží. Věžový zatep-
lený dům v centru města. Dům 
s funkcí domovníka. Byt s balko-
nem je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
67,62 m2, celková plocha bytu 
69,94 m2. Prohlídka 25.1. ve 14.45 
–15.00 hodin a 26.1. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 30.1. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 303, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba, v blízkosti domu se nachází 
škola, školka, středisko zdravot-
nických služeb a autobusová za-
stávka. Dům s funkcí domovníka. 
Plocha pro výpočet nájemného 
61,80 m2, celková plocha bytu 
61,80 m2. Prohlídka 30.1. ve 14.45 
–15.00 hodin a 31.1. v 10.45–
11.00 hodin. Licitace bytu se koná 
6.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1054, 
číslo bytu 38, I. kategorie, 8. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Koupelna se spr-
chovým koutem. Plocha pro vý-
počet nájemného 59,37 m2, celko-
vá plocha bytu 60,71 m2. Pro- 
hlídka 30.1. v 15.00–15.15 hodin 
a 31.1. v 10.00–10.15 hodin. Licita-
ce bytu se koná 6.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 37, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou je 
po celkové rekonstrukci, která 
proběhla v roce 2007. V blízkosti 
domu je lesopark, Kaufl and, škola, 
školka a parkoviště. V bytě je kou-
pelna s vanou, z lodžií je výhled 
na park. Plocha pro výpočet ná-
jemného 64,43 m2, celková plocha 
bytu 70,40 m2. Prohlídka 30.1. 
ve 14.30–14.45 hodin a 31.1. 
v 8.30-8.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 6.2. v 16.45 hodin. Podání 
přihlášky do 1.2.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Oranžové kolo pomáhá potřebným
V rámci dne otevřených dveří Elektrárny Dětmarovice připravuje Nadace ČEZ každoročně 
charitativní akci Oranžové kolo. Při jízdě na speciálním rotopedu organizátoři »vyšlapanou« 
energii přepočítají na peníze, které věnují potřebným. Loni se jedním z příjemců stal 
domov seniorů Centra sociálních služeb Bohumín, jehož zřizovatelem je město Bohumín. 

Na oranžové kolo usedla řada 
pracovníků organizace, přede-
vším těch, kteří o seniory v domo-
vě ve Starém Bohumíně pečují. 
Připojili se i rodinní příslušníci 
a za vydatné pomoci návštěvníků 
společným úsilím proměnili ušla-
pané kilometry na fi nanční dar ve 
výši 50.375 korun.

Domov ve Starém Bohumíně 
poskytuje pobytové sociální služ-
by osmapadesáti seniorům, kteří 
jsou převážně nebo zcela závislí 
na péči jiné osoby. Jde o klienty 
využívající řadu kompenzačních 

pomůcek, jež jim umožňují nejen 
zachovat si pohyblivost, ale záro-
veň zlepšují jejich fyzický stav 
sužovaný řadou nemocí. To také 
rozhodlo o využití získaných 
fi nančních prostředků.

»Vyšlapané« peníze jsme vyu-
žili k nákupu pěti vysokých čtyř-
kolových chodítek, šesti aktiv-
ních antidekubitních matrací 
a tří antidekubitních kol, která 
zabraňují vzniku proleženin. 

Děkujeme Nadaci ČEZ a jejímu 
charitativnímu projektu. 

Poděkování patří také všem, 
kteří svým sportovním výkonem 
přispěli ke zlepšení kvality života 
klientů domova seniorů.

Anna ORŠULÍKOVÁ, ředitelka 
Centra sociálních služeb Bohumín

Kilometry ušlapané na oranžovém 
kole se loni proměnily na finanční 
dar výši 50.375 korun. Byl určen 
domovu seniorů Centra sociálních 
služeb Bohumín.

Foto: Pavel Čempěl

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Projekt Gliňočské tůně dočasně »u ledu«
Skřečoňský Gliňoč. Místní mají toto zalesněné území se dvěma vodními nádržemi po 
těžbě písku, kterým familiárně říkají Kulaťák a Nudle, rádi. Sami navrhli, aby se území 
upravilo tak, aby mohlo lépe sloužit vycházkám do přírody a volnočasovému využití. 
A tak se začal rodit projet Gliňočské tůně.

Odbor životního prostředí radnice ve spolupráci 
s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny (AOPK) 
a projektantem připravují akci od roku 2015. Kolem 
vodních ploch a v tůňkách podél odtoku z gliňoč-
ských nádrží se velmi dobře daří obojživelníkům. 
Padl proto návrh zpracovat projekt, který by pod-
poroval právě tento místní feno-
mén, napomohl zadržení vody 
v území při déletrvajících deštích 
a splnil také požadavek volnočasového využití. 

Projekt Gliňočské tůně byl připravován pro podá-
ní žádosti o dotaci z Operačního programu životní 
prostředí (OP ŽP) v rámci cíle posilování přirozené 
funkce krajiny. Na odtoku z Gliňoče má vzniknout 
kaskáda čtyř průtočných tůní o různých hloubkách, 
které budou podporovat vývoj obojživelníků v růz-
ných stádiích života. Přirozené chodníčky budou 
upraveny tak, aby mohly být využívány také po deš-
tích, a aby se dalo procházet také po hrázkách mezi 
tůněmi. Naučné tabule budou využívat děti z místní 
školy a každý, kdo rád spojuje své vycházky do pří-
rody s poučením. Se záměrem se seznámili občané 
na veřejných schůzích. Vlastní návrh projektu do-
stala k posouzení komise pro městskou část Skřečoň 
a také spolek Racek Bohumín, který se zabývá 
rybářstvím a celkovou ekologií krajiny a v Gliňoči 
aktivně působí. Bez podpory a oponentury AOPK 

a skřečoňské veřejnosti by projekt vůbec nemohl 
vzniknout.

V průběhu loňského října proto vše spělo k do-
končení a přípravě k podání žádosti o dotaci z ak-
tuálně vyhlášené výzvy z OP ŽP. K překvapení nás 
všech se do procesu správního řízení k povolení 

probírky dřevin přihlásil spolek 
Orlovák. Podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny má totiž nárok 

stát se účastníkem správního řízení také nezisková 
organizace, která ve svých stanovách deklaruje há-
jení zájmů přírody. Spolek Orlovák se prezentuje 
tím, že hájí veřejné zájmy v oblasti ochrany přírody 
a krajiny. Zástupce spolku sice ani nevěděl, kde se 
Gliňoč nachází, ale sdělil, že hájí veřejnost. Zda byla 
pod pojmem »veřejnost« míněna také skřečoňská a bo- 
humínská veřejnost, to nevím. Zájmy se očividně liší.

Komisi pro městskou část ve Skřečoni jsme bohu-
žel museli informovat o odložení projektu. Budeme 
čekat, až budou ve správním řízení vypořádány 
všechny námitky a připomínky spolku Orlovák. 
Členové skřečoňské komise mne požádali, abych 
o přípravách projektu informoval naši, tedy bohu-
mínskou veřejnost. Tímto tak činím a prosím 
Bohumíňáky o trpělivost. Věřím, že zdravý rozum 
zvítězí.

Lumír MACURA, místostarosta

K VĚCI

Nechtěná šelmička má nový domov
Bohumínští strážníci kmitali kolem drnčícího telefonu jako fretky. Kvůli fretce. Tu neznámý 
nelida odhodil na ulici v zalepené krabici. Příběh vystrašeného zvířete měl ale přece jen 
šťastný konec. Jakmile se zpráva o nalezenci rozletěla do světa, byl o něj nevídaný zájem. 
Do necelé hodiny měla fretka nový domov.

„Několikrát za rok se stává, že 
se naše služebna stane útočištěm 
pro zatoulané, ztracené či odho-
zené zvíře. Nejčastěji to jsou psi, 
ale už jsme na služebně měli i 
želvu nádhernou. Ta prchla své-
mu majiteli loni v září,“ uvedl 
velitel směny bohumínských 
strážníků Pavel Kukula. Tento-
krát se strážníci museli ujmout 
fretky, kterou někdo 4. ledna od-
ložil před zverimexem na sídlišti 
v Mírové ulici. Patrně v domně-
ní, že se o ni zdejší pracovníci 
postarají. A aby zvíře z krabice 
neuteklo, oblepil »papundeklové 
vězení« izolepou. Schránky si na-
štěstí všimli kolemjdoucí. „Do-
mníváme se, že šlo o nevhodný 
vánoční dárek. Situace se ale dá 
řešit určitě jinak, než bezmocné 
zvíře odhodit s tím, že se ho někdo 
ujme,“ komentoval situaci Kukula.

Sameček fretky domácí našel 
dočasný azyl na služebně městské 
policie. Nepobyl si tady ale dlouho. 
Na zprávu o nalezenci reagovalo 
nebývalé množství milovníků zví-

řat. Strážníci nestíhali zvedat tele-
fony. Na služebnu si pro roztomi-
lou šelmičku brzy přišla chova -
telka. Její dvě fretky tak budou 
mít nového parťáka.  (balu, tch)

Foto: Lucie Kolková

Povinné odklízení sněhu ze střech
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

vydal na svém webu www.hzsmsk.cz aktuální seznam 
firem s kontakty, které za úplatu odstraňují sníh, led 
a nebezpečné ledové rampouchy ze střech objektů.

Aktuálně je v seznamu, děleném podle okresů, 89 
firem. Jen minimum z nich se během zimy z databáze 
odhlašuje. Seznam se aktualizuje každý týden. Pravidelné 
shazování sněhových převisů a rampouchů ze střech 

je povinností jednotlivých majitelů objektů, ať už jsou 
v majetku či správě obce, kraje, státu nebo v soukromých 
rukou.

„Profesionální hasiči vyjíždějí k zásahům na střechách 
pouze v případě, kdy hrozí bezprostřední zranění chodců 
a zničení majetku pádem sněhového převisu či rampouchů. 
Žadatele o pomoc v případech, kdy bezprostřední nebezpečí 
nehrozí, zpravidla odkazujeme na komerční služby,“ potvrdil 
mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela. 

Lukáš KANIA

KRÁTCE

Rychlé řešení
Děkuji majetkovému odboru radni-

ce, zejména jeho vedoucí Evě Drdové, 
za operativní a velmi rychlé vyřešení 
závady. V pátek 30. prosince se po-
rouchaly vstupní dveře našeho domu 
v Čáslavské ulici, zlomil se pant. 
Vedoucí pohotově sehnala technika 
a ten dal vše do pořádku.

Karel ZACHAR

Budu školákem!
Základní škola ČSA opět pořádá 

pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
setkání »Budu školákem!«. Proběh-
nou 26. ledna a 9. března v 16 hodin. 
Zájemci si prohlédnou prostředí ško-
ly i družiny, děti si něco vyrobí, za-
sportují si a každé si odnese malý 
dárek. Rodiče pak dostanou informa-
ce o Hejného matematice a genetic-
ké metodě čtení.  (red)

Skřečoňský ples
MS PZKO ve Skřečoni srdečně zve 

na skřečoňský ples »Jako za starých 
časů«. Koná se v sobotu 21. ledna od 
19 hodin v sále hostince U Haladů ve 
Skřečoni. K tanci hraje DJ Roman Kriš. 
Předprodej vstupenek za 300 korun 
probíhá do 17. ledna v kanceláři 
ČMSS na náměstí T. G. Masaryka 942. 
Informace podá Tadeusz Guziur, číslo 
 604 576 461. (red)

Účast zastupitelů 
na jednáních

V roce 2016 se uskutečnilo šest 
zasedání bohumínského městské-
ho zastupitelstva. Jak jsou na tom 
volení zástupci s účastí na jedná-
ních? Docházku jednotlivých za-
stupitelů znázorňuje tabulka. 

 Účast tj. %

Babišová Andrea 4 67 
Balcárek Vojtěch 5 83  
Bannert Vilém 5 83 
Bruzl Igor 6 100 
Dendisová Eliška 5 83 
Drobek Aleš 6 100 
Honysz Roman 6 100 
Knot Jiří 6 100 
Kuder Adrian 6 100 
Kuldánek Jiří 6 100 
Macura Lumír 6 100 
Maryška David 5 83
Neudertová Marie 6 100 
Palková Věra 5 83
Placzková Yvona 6 100 
Plášil Josef 6 100 
Sedláček Jan 5 83 
Schubert Martin 6 100 
Smigová Kamila 6 100 
Valentová  Vilma 6 100 
Veselý Zdeněk 6 100 
Vícha Petr 5 83
Walterová Antonie 5 83
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Celý rok s knihou v ruce
Bohumínská knihovna před koncem roku už pošesté 
pozvala na společné setkání své nejpilnější návštěvníky. 
Ocenila je za čtenářskou aktivitu i úspěchy v soutěžích.

Setkání jsou příjemnou příle-
žitostí, jak čtenářům za věrnost 
poděkovat. „Letos jsme ve vyhod-
nocení počtu půjčených publikací 
udělali malou změnu. Započítá-
valy se pouze knihy, tedy bez men-
ších brožur a časopisů,“ uvedla 
vedoucí knihovny Magdaléna 
Fedorowiczová a dodala: „Dík 
patří všem čtenářům, kteří knihov- 
nu navštěvují. Ne každý má dosta-
tek času číst a ne každý má dar 
rychločtení.“ Tím připomněla 
schopnost Stanislavy Hlouškové, 
která i bez započítání menších 
brožur obhájila loňské vítězství. 
V uplynulém roce si v centrální 
knihovně půjčila 793 knih. Dru-
hý nejpilnější čtenář Pavel Dostál 
měl 363 výpůjček a třetí Walter 
Jaworski 321. 

Nejčastějšími návštěvníky po-
boček knihovny byli v Záblatí 
Marta Lučanová (108 výpůjček), 
ve Starém Bohumíně Dagmar 
Potyšová (145) a ve Skřečoni 
opět Stanislava Hloušková (160). 
V novobohumínské studovně 
obsadili horní příčky při čtení 
časopisů a denního tisku Olina 

Dudášová,  Ivana Hrbáčová 
a Milan Hrbáč. 

Čtenáře dětského oddělení 
knihovna ocenila v rámci soutěže 
Lovci perel. Tablet za první místo 
získala ze žáků prvního stupně 
Mária Skalová, z druhého Hana 
Krajčovičová. Vítězství ve vědo-
mostní soutěži Letem světem 
vybojovaly Terezka Mrázková 
a Hanička Čepeláková.  (maf)

Příroda Bohumínska – houby (191)

Hřib parkový
(Hortiboletus bubalinus)

V roce 2007 jsem v Bohumíně 
nalezl hřibovité houby, které se mi 
podle tehdejší dostupné literatury 
nepodařilo určit. První nález hřibu 
parkového byl u nás publikován 
teprve v roce 2014. Další tři lokality 
jsem nalezl v roce 2016.

Název tohoto hřibu je výstižný, 
protože roste pouze v městských za-
hradách, alejích nebo v parcích, tedy 
vždy na synantropních stanovištích. 
Roste pod listnatými dřevinami, 
v našem městě je nacházím výhrad-
ně pod lípami. Klobouk má 3 až 6 
centimetrů široký, v mládí červeno-
hnědý, hrbolatě vrásčitý, matný, su-
chý, hladký a lysý, později medově 
žlutohnědý se světlejším okrajem 
a prakticky bez prasklinek. Třeň má 
červenorůžový povrch, dužnina plod-
nice je žlutá, na řezu modrající, pod 
pokožkou klobouku narůžovělá 
a v bázi třeně hnědooranžová. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Knihovna na sklonku roku ocenila nej-
pilnější čtenáře z řad školáků i dospě-
lých. Foto: Magdaléna Fedorowiczová

Vánoční zpívánky s Otou Maňákem
Ve středu 21. prosince jsme v Nerudově školce završili přípravy na Vánoce 

velmi pěknou dopolední akcí Vánoční zpívánky.  Ve třídách vonělo cukroví, 
děti si rozdaly dárky a pak za nimi přišel bohumínský muzikant Ota Maňák 
se svou kytarou. Nejprve seznámil děti s hudebním nástrojem. Předvedl, jak 
se na něj hraje, a pak už se školkou linuly koledy a lidové písničky, které hrál 
Ota dětem na přání. Všichni jsme si krásně zazpívali, děti byly ze hry na 
kytaru nadšené. Atmosféra byla krásně lyrická a sváteční. Děkujeme Otovi 
Maňákovi za velmi pěkné sváteční dopoledne a hudební prožitek.

Za kluky a holky z Nerudovy školky Miroslava ABSOLONOVÁ

Foto: MŠ Nerudova

Adventní charitativní 
muzikál

Ve farním kostele ve Starém Bohu-
míně se 18. prosince uskutečnilo 
adventní charitativní představení. 
Amatérské divadlo Spojených far-
ností divákům zprostředkovalo 
muzikál Jesus Christ Supermlád od 
Luďka Strašáka.

V chrámu zhlédlo téměř 90 návštěv- 
níků příběh narození Ježíše Krista 
a všeho, co tomu předcházelo. Název 
evokuje známější muzikál Jesus Christ 
Superstar, ze kterého sice zazní část 
hlavního motivu, ale jinak jde o na-
prosto unikátní představení.

Protože šlo o čistě charitativní pro-
jekt, veškeré vybrané dobrovolné 
vstupné jsme věnovali manželům 
Osičkovým ze Záblatí, vychovávajícím 
dvě tělesně postižené děti Terezku 
a Martina. Díky štědrosti návštěvníků 
se podařilo nashromáždit 7.685 
korun. Naše radost je o to větší, že se 
k nám v letošním roce poprvé připo-
jily i další organizace a spolky, které 
rodinu Osičkových také fi nančně pod-
pořily. 

Jan F. TEISTER, předseda 
Přátel bohumínské historie

KRÁTCE
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Místní knihovna připravila vánočně laděnou soutěž pro děti 
z bohumínských mateřinek. Úkolem bylo vyrobit co nejdel-

ší papírový řetěz a vyzdobit jím stromeček v dospělém oddělení bibliotéky. Děti se do tvorby řetězů 
pustily s velkým zápalem. Slepovaly je z papírových kroužků, zdobily sněhuláky, vločkami, zvonečky či 
rybičkami. Nejdelší výtvor vzešel z mateřské školy Rafík (Rafi nérský lesík) a měřil úctyhodných 68,5 
metru. Stromeček byl pro něj nakonec malý, a tak jím knihovnice ozdobily i regály.
„Příjemným překvapením i zpestřením byla osobní návštěva malých dětí, které umocnily předvánoční atmo-
sféru zpěvem koled,“ uvedla knihovnice dětského oddělení knihovny Jana Giecková, iniciátorka výtvarné 
soutěže. Zúčastněné školky získaly pohádkové puzzle a každé dítě, které přišlo do knihovny, malou 
sladkost.  Text a foto: Magdaléna FEDOROWICZOVÁ

Vydařená Mikulášská show
Vyzdobená tělocvična, nachystané židličky, nervózní ško-

láci na jedné straně, hrdí rodiče na straně druhé. Děti ze 
základní školy ve Skřečoni připravily pro své nejbližší 
6. prosince krásný mikulášský program. 

Slavnostní odpoledne zahájily dívky druhého stupně 
moderním tancem. Po nich následovala celá řada vystou-
pení. Návštěvníci si vyslechli básničky a písničky prvňáčků, 
které publikum odměnilo velkým potleskem. Pak zazpívali 
i převlečení čertíci s řinčícími řetězy, parukami a svítícími 
rohy. Andílci ze třetí třídy pak i zatančili. Vystoupení celých 
tříd se střídala se sólovými výstupy. Celý večer uzavřel skře-
čoňský sbor třemi písničkami. Vystoupení se všem dětem 
povedlo. Nervozita nebyla vidět a drobné chybičky rodiče 
zajisté prominou. 

O hodinku později se v tělocvičně rozjel program výhrad-
ně pro děti prvního stupně. Mikulášská diskotéka, kam měli 
rodiče vstup zakázán. Děti řádily a trsaly až do sedmé ho-
diny večer.

Velké poděkování patří učitelce Pavlíně Kováčikové, která 
měla na starost organizaci a doprovod na klávesy. Na akci se 
podíleli i další učitelé přípravou dětí na vystoupení, výzdobou 
tělocvičny, organizací diskotéky, výběrem lístků či dozorem.

Prožili jsme příjemné předvánoční odpoledne, viděli po-
kroky skřečoňských žáčků a mohli jsme se setkat také 
s rodiči. Mikulášská show se sice konala poprvé, ale určitě 
ne naposledy.  Hana HAJDOVÁ

V úzkém kruhu rodiny, přátel i zástupců města proběhl 14. prosince v Salónu Maryška křest 
útlé knihy vzpomínek 87leté Brigity Bakovské nazvané »Ukradené sny«. Ta přežila koncent-
rační tábory v Terezíně a Osvětimi i pochod smrti do německého tábora v Bergen-Belsenu. 
Přes třicet let už žije se svým druhým manželem Emilem Pastuškem (85) v Bohumíně.

„Měla jsem tři sny, které mi na-
cisté ukradli. Připravili mě o rodi-
nu. Zdravotní následky ze všech 
prožitých hrůz mi vzaly možnost 
mít děti a také dostudovat milova-
nou medicínu,“ zavzpomínala na 
kruté rány osudu Brigita Bakovská.

Gita, rozená Steinová, skočila 
kvůli židovskému původu v roce 
1942 v Terezíně a o rok později 
v Osvětimi, kde zemřel její milo-
vaný otec. „Se staršími dívkami 
jsme se staraly o mladší děti. Pta-
ly se nás „Teto, ty půjdeš taky do 
plynu? A já půjdu taky?“ Na to se 
nedá zapomenout,“ svěřila se Ba-
kovská.

V červnu 1944 se ocitla v pra-
covním táboře v Hamburku 
a v březnu 1945 přežila pochod 

smrti do německého lágru Bergen- 
Belsen, kde se o měsíc později 
dočkala osvobození. „Byla jsem 
tehdy úplně vyčerpaná. V táboře 
jsem onemocněla tyfem a lezla po 
čtyřech. Měla jsem ale pevnou vůli 
a chtěla žít,“ popsala Gita Bakovská. 
Lékaři jí po válce diagnostikova-
li nález na plicích a v 16 letech 
vážila necelých 28 kilo. 

Když se později seznámila se 
svým prvním manželem Láďou 
Bakovským, přišla další rána, ne-
možnost být matkou. Rozhodla 
se proto, že život zasvětí studiu 
medicíny. Zdravotní stav jí však 
nedovolil splnit si ani tento sen. 
Zkoušky zprvu skládala kvůli 
onemocnění plic z lůžka v sana-
toriu, studia jí ale zdraví nakonec 

nedovolilo dokončit. Místo lé-
kařky  s e  s ta la 
aspoň labo-
rantkou. 

O s u d 
však Gitu 
stále těžce 
z k o u š e l . 
Její první 
manžel 

Jednou z gratulantek byla i Andrea Laštovková, která paměti sepsala. 
Foto: Pavel Čempěl

Poděkování
Upřímně děkuji všem, kteří mi 

pomohli při vydání mé knížečky. 
Obzvláště děkuji Miroslavě Šmí-
dové a Igoru Bruzlovi i všem ostat-
ním, kteří na vydání této knížečky 
spolupracovali. 

Gita BAKOVSKÁ

Sny jí ukradli, ale sílu a odhodlání ne

zemřel předčasně na rakovinu 
a přišla o dalšího milovaného 
člověka. Na jednom z ozdravných 
pobytů však potkala druhého 
manžela Emila Pastuška. Provdala 
se za něj a z Prahy se přestěhovala 
do Bohumína.

Paměti pomohla Brigitě Bakov-
ské sepsat bohumínská lékařka 
Andrea Laštovková (31). „Z pra-
covních návštěv u paní Gity se 
staly hodinové rozhovory plné za-
jímavých zážitků z jejího života. 
Velmi si cením odvahy a vytrvalos-
ti paní Gity, bez níž by tady dnes 
už určitě nebyla,“ uvedla Andrea 
Laštovková.

S vydáním vzpomínek pomohlo 
i město, které zajistilo a zaplatilo 
vydání limitované edice. „Auten-
tické a sugestivní vyprávění ne-

smírně vitální a statečné paní 
Gity mi připomnělo, že život 
v míru není žádnou frází. Je to 
obrovské štěstí. Proto jsem rád, že 
jsme mohli s vydáním knihy po-
moci. Věřím, že se každý její čte-

nář aspoň na 
chvíli zamys-
lí nad tím, 
jak velký 
dar to  je 
a jak snad-
no o něj lze 

přijít,“ 

uzavřel místostarosta Igor Bruzl.
K prodeji sbírka vzpomínek 

zatím není. Podle zájmu radnice 
zváží dotisk a po dohodě s autor-
kou i případný prodej v měst-
ském infocentru. V elektronické 
podobě najdou zájemci Ukradené 
sny na webu www.bohumin.cz 
v sekci Volný čas v kategorii 
Publikace a tiskoviny o městě.

Lucie KOLKOVÁ

Gita Bakovská s manželem Emilem Pastuškem při křtu knihy.

Nejdelší vánoční řetěz
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LEDEN

 ● Město převzalo od kraje domov 
seniorů ve Slezské ulici s kapacitou 
osmapadesáti klientů. Pro ubytované 
se nic nezměnilo, dosavadní personál 
zde zůstal. Provozovatelem se nově 
stala městská organizace Centrum 
sociálních služeb.

 ● Do ulic vyrazily pošestnácté sku-
pinky koledníčků Tříkrálové sbírky. 
Dárci v Bohumíně přispěli částkou 
147.086 korun, celkem včetně Rych- 
valdu, Dolní Lutyně, Orlové, Dět-
marovic a Doubravy se podařilo 
vybrat 332.382 korun. 

 ● Nevšední hudební zážitek nabídl 
novoroční koncert v kostele ve Vrbici. 
Zahrát přišel Janáčkův fi lharmonic-
ký sbor mladých a cimbálová mu- 
zika Březinka ZUŠ Rychvald. Výtě-
žek z dobrovolného vstupného po-
slouží na opravu kostelních varhan.

ÚNOR

 ● Celkem 259 dětí se vypořádalo s ná-
strahami zápisů do prvních tříd, 
u kterých se zkouší například postřeh 
či motorika budoucích prvňáčků. 
O odklad školní docházky požádali 
rodiče u sedmnácti dětí.

 ● Město zahájilo spolupráci s Ar-
mádou spásy při provozování soci-
álních bytů, ve kterých dostanou 
Bohumíňáci šanci na bydlení při 
dodržení přísných podmínek. Cvičné 
byty v rámci služby prevence bezdo-
movectví se nacházejí v Trnkové 
ulici v Pudlově. 

 ● Velký požár způsobil kolaps že-
lezničního uzlu. Hořelo v ústředním 
stavědle, v hale kolejového depa 
a v prostoru chráničky elektrorozvo-
 dů u skřečoňského mostu. Ústřední 
stavědlo řídí veškerý železniční pro-
voz od Dětmarovic po Ostravu, 
a ten byl po požáru zcela ochromený. 

BŘEZEN

 ● Své síly změřila téměř stovka zá-
vodníků, kteří museli pokořit 187 
schodů Penzionu ve věži. V 11. roč-
níku běhu byli nejrychlejší Ondřej 
Plhoň a Petra Kijonková. Nejstarší-
mi účastníky byli manželé Miloslav 
a Hildegarda Šustrovi.

 ● Díky příznivému počasí začala 
renovace městských komunikací, 
v plánu byla oprava čtrnácti úseků 
chodníků a patnácti silnic. Dokon-
čen byl chodník v Šunychelské ulici, 

Jakými událostmi žil Bohumín v roce 2016
práce začaly i v Mládežnické ulici ve 
Skřečoni. 

 ● V Záblatí se opět konaly populární 
šibřinky. A protože byl rok 2016 ve 
znamení 700. výročí narození Karla 
IV., vzdali pořadatelé akce, záblatší 
sokolové, tomuto panovníkovi hold 
středověkou stylizací akce. 

 ● Pětadvacet pedagogů mateřských, 
základních a středních škol Morav-
skoslezského kraje převzalo za svou 
práci ocenění v sále Pod Zeleným 
dubem. Za dlouholetou pedagogic-
kou činnost jej obdržel také učitel 
bohumínského gymnázia Vladimír 
Bittner, který zde působí nepřetržitě 
od roku 1972. 

DUBEN

 ● Novou sezonu zahájil památkově 
chráněný pěchotní srub MO-S5 Na 
Trati, který si připomněl 80. výročí. 
Jeho stavba začala betonáží v roce 
1936. Klub vojenské historie připravil 
pro návštěvníky novinky – zvonové 
podlážky, muniční výtah, žebřík či 
odpad nábojnic. 

 ● Prodlouženou rukou městské po-
licie se stali asistenti prevence krimi-
nality, kteří hlídají sportoviště, pře-
chody u škol, odhalují černé skládky 
a dohlíží na veřejný pořádek. Od 
dubna jich ve městě slouží osm.

 ● V kině a v Salonu Maryška proběhl 
50. ročník krajské přehlídky ARS 
Poetica - Puškinův památník. Zna-
losti ruštiny předvedlo ve scénkách, 
recitaci či zpěvu 129 žáků středních 
a základních škol. Bohumín je hosti-
telem krajského kola už několik let. 

 ● Celým rokem se prolínaly akce, 
kterými si město připomínalo 760 
let od první zmínky o osadě Bogun. 
Jedním z projektů bylo vydání ree-
dice knihy Od Bogunu k Bohumínu, 
která má 300 stran a vyšla v nákladu 
1 500 kusů. 

 ● Jedenáct pohárů přivezl taneční 
soubor Kates ze soutěže Motion 
& Emotions v Uničově. Soubor, kte-
rý působí pod křídly bohumínského 
domu dětí a mládeže, se těšil ze 
dvou zlatých, čtyř stříbrných a pěti 
bronzových příček. 

KVĚTEN

 ● Městské děti si mohou prohléd-
nout i pohladit kamerunské kozy 
a ovce, drůbež, králíky a morčata. 
V Hobbyparku vznikla zvířecí far-
ma, zabírá plochu patnácti arů a má 
několik částí.

 ● Sportovní hala hostila moravské 
kolo soutěže Czech Dance Masters. 
Na parketu se prostřídalo přes patnáct 
set tanečníků. Nejlepší hodnocení 
získala vystoupení bohumínského 
souboru Radost & Impuls. 

 ● Stadion u školy ČSA byl dějištěm 
běžeckého závodu Čokoládová tretra 
pro děti do jedenácti let. Patronem 
bohumínského kola byl desetibojař, 
olympionik Roman Šebrle. Na atle-
tickém oválu startovalo 229 dětí.

 ● Zbrusu nové parkoviště se 150 
místy za bezmála sedm milionů za-
čalo sloužit v místě nevyužívaného 
škvárového hřiště v Revoluční ulici. 
Areál o ploše 4 022 metrů čtvereč-
ních mají k dispozici zaměstnanci 
bývalých železáren. 

 ● Do jubilejního 20. ročníku vstou-
pil Běh ulicemi města. Přilákal 419 
závodníků a stovky diváků. Největší 
sportovní událost se tradičně koná 
v Den osvobození, hlavním pořada-
telem je Atletický klub Bohumín.

ČERVEN

 ● Už devadesát let v Bohumíně 
působí základní umělecká škola. 
Výročí oslavila slavnostním koncer-
tem bývalých i současných žáků, 
učitelů i pozvaných hostů. 

 ● Sto šedesát dětí z Masarykovy 
školy se zapojilo do T-Mobile Olym-
pijského běhu 2016. Běh je součástí 
Olympijského dne a v Česku probí-
há od roku 1987. V roce 2016 se do 
něj zapojilo zhruba padesát tisíc 
běžců a přes dvě stě škol. Z těch bo-
humínských výhradně Masarykova.

 ● Jednapadesát objektů soutěžilo 
v 10. ročníku projektu Stavba Morav- 
skoslezského kraje. V nejpočetněji 
zastoupené kategorii Rekonstrukce 
staveb občanské vybavenosti získala 

čestné uznání obnova secesní pa-
mátky z roku 1907, starobohumín-
ského domu Pod Zeleným dubem. 

ČERVENEC

 ● Téměř stovka dětí se zúčastnila 
Prázdninového kolotoče. Projekt her 
a výletů pro ně posedmé připravilo 
město s místními spolky. Děti se se-
tkaly s vodáky, hasiči, strážníky, vý-
tvarníky, fotbalisty, sokoly nebo cyk-
listy. Současně probíhal »malý 
kolotoč« kvízů a soutěží v knihovně.

 ● Pod Zeleným dubem začalo fun-
govat městské muzeum. Disponuje 
třemi místnostmi o ploše šedesáti 
metrů čtverečních a jeho garantem 
je Muzeum Těšínska. Největším lá-
kadlem je starobohumínský poklad, 
mince z let 1660 až 1860, nalezené 
při opravě sochy Jana Nepomuckého 
na náměstí Svobody. 

 ● Svatostánek kopané za parkem 
dostal název Fotbalový areál Pavla 
Srnička. Bohumínský rodák, bran-
kář, reprezentant a vicemistr Evropy 
nečekaně zemřel v prosinci 2015 
v pouhých 47 letech. Pavlovi nejbližší 
odhalili na stadionu pamětní desku 
a uskutečnil se zde benefi ční zápas.

 ● Bohumín si připomněl 760. výro-
čí města. Oslavy na opraveném 
náměstí ve Starém Bohumíně, k ně-
muž se vztahuje první písemná 
zmínka, sázely na přátelskou atmo-
sféru a milovníky historie. 

SRPEN

 ● Pro obyvatele sídliště v Jateční 
ulici vzniklo nové parkoviště s kapa-
citou 78 vozů. Jeho výstavba přišla 
město na tři miliony. Parkovací plocha 
na ploše 2 200 metrů čtverečních vyrost-
la v místech, kde v minulosti stávaly 
cirkusy a meteorologická stanice. 

 ● Plameny zachvátily halu tažírny 
patentovaného drátu v areálu ŽDB 
Drátovny. K požáru vyrazilo šestnáct 
profesionálních i dobrovolných jed-
notek z Bohumína a okolí. Shořela 
hala a technologie mořírny, kterou 
pak bylo nutné zdemolovat. Rozsáhlý 
požár se naštěstí obešel bez zranění.

 ● Dvůr základní školy v Záblatí pro-
šel kompletní proměnou. Vzniklo 

zde hřiště s umělým povrchem, roz-
běhová dráha s doskočištěm, pergola 
a dětské atrakce. Práce ale značně 
zkomplikovalo a prodražilo nesta-
bilní podloží. Modernizace dvora 
tak nakonec stála 1,8 milionu. 

 ● Čtrnáct posádek se utkalo v závodě 
dračích lodí. Na Odře ve Starém Bo-
humíně se konal pátý ročník atraktiv-
ního klání. Z týmů složených ze zá- 
stupcú měst, profesních sdružení, 
spolků či kamarádů, se do fi nále pro-
bojovali Loděnice Karviná a havířov-
ská parta Našrot – ta také zvítězila.

ZÁŘÍ

 ● Začal školní rok. Bohumínské de-
vítiletky přivítaly na 1 700 žáků, 
z toho 243 prvňáčků. Ti dostali dárek 
v podobě trička, pamětního listu 
a balíčku se školními potřebami. 
Velké školy, Masarykova a ČSA, ote-
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Repertoár Hasła tvoří převážně pol-
ské písně, ale sbor nastudoval i řadu 
skladeb v češtině či angličtině.

 ● Dva tituly vicemistrů a titul dru-
hého vicemistra si přivezli tanečníci 
souboru Radost & Impuls z 20. roční-
ku mistrovství světa v show dance. 
V německé Riese se představily tři 
tisíce soutěžících ze třiadvacet zemí. 
Za Bohumín dvaapadesát tanečníků 
s devatenácti choreografi emi. 

PROSINEC

 ● Do 11. ročníku »Nejlepší nemoc-
nice ČR 2016« se zapojilo 155 ne-
mocnic z celé republiky. Prostřed-
nictvím dotazníků je hodnotí sami 
pacienti. V kategorii Bezpečnost 
a spokojenost ambulantních pacien-
tů obsadila Bohumínská městská 
nemocnice třetí místo v Moravsko-
slezském kraji.

 ● Sloužit začala odstavná parkovací 
plocha u Benešovy školy. Během 
proměny celého prostranství vznikly 
i mlatové chodníky, květinové záho-
ny a odpočinková zóna s lavičkami.

 ● Bohumín se připojil k iniciativě 
»Kniha do vlaku« a otevřel veřejně 
přístupnou a bezplatnou bibliotéku 
přímo na nádraží. Systém už fungu-
je v šestačtyřiceti městech. Lidé si 
v kterémkoli z nich mohou knihu 
půjčit, v jiné destinaci ji vrátit, nebo 
si ji ponechat.

 ● Zimní stadion byl dějištěm oslav 
80. výročí založení ledního hokeje 
v Bohumíně. Program zahrnoval 
soutěže pro školy či bezplatné veřej-
né bruslení. Večer, po křtu nové rol-
by, následoval zápas »starých gard« 
Třince a Bohumína.   (red)

vřely tři první třídy, ostatní po jedné 
či dvou. V Záblatí a ve Starém Bo-
humíně se budou děti tradičně 
vzdělávat v malotřídkách.

 ● V hasičské zahradě v Šunychlu se 
konal první ročník Gulášfestu, sou-
těže amatérských i profesionálních 
kuchařských družstev ve vaření kot-
líkového guláše. Hodnotila se jeho 
barva, hustota, chuť a tuhost masa. 
Originální akce přilákala davy 
hladových diváků.

 ● Motorizovaným obyvatelům tří 
věžáků mezi Revoluční a Bezručovou 
ulicí odpadly starosti s parkováním. 
V lokalitě začalo fungovat parkoviště 
o rozloze 3 050 metrů čtverečních. 
Vzniklo úpravou bývalého podniko-
vého parkingu železáren.

 ● Mezi Rychvaldskou a Anenskou 
ulicí v Záblatí město připravilo plo-
chu pro výstavbu deseti rodinných 
domů. Vznikla zde i zcela nová ulice, 
která dostala jméno Slunečná. 

 ● Proběhla rekonstrukce a dopravní 
úpravy záblatské ulice Na Pískách. 
Ty spočívaly v rozšíření dosavadní 
vozovky o jeden metr a vybudování 
zcela nového chodníku. 

 ● Eliminace ghett pokračuje v Drá-
tovenské ulici. Jeden z dvojice obyt-
ných domů u mostu nad železnicí 
prochází přestavbou za osm mili-
onů. Po dokončení v něm budou 
sociální byty, z nichž část město na-
bídne Armádě spásy. Druhý dům 
čeká demolice.

ŘÍJEN

 ● Posledním sjezdem skončila vo-
dácká sezona v  Hraničních mean-
drech Odry. Do análů se zapsala 
enormním zájmem. Zatímco v roce 
2015 absolvovalo sjezd v kanoích 
a raft ech z městské půjčovny 1.490 
vodáků, tentokrát jich bylo 2.088. 
Vytvořili tak nový rekord.

 ● Už 25letou tradici má celorepub-
liková Plavecká soutěž měst, které se 
Bohumín účastnil podesáté. A znovu 
bezkonkurenčně vyhrál kategorii 
měst do 50 tisíc obyvatel a v počtu 
účastníků dokonce překonal všechny 
soupeře z celého Česka. V Bohumíně 
přišlo plavat 1 086 lidí.

 ● Proběhly volby do krajského zastu-
pitelstva, které v Moravskoslezském 
kraji vyhrálo hnutí ANO 2011 a no-
vým hejtmanem se stal Ivo Vondrák. 
V Bohumíně přišlo k urnám 26,96 
procenta voličů a v našem městě dali 
nejvíce hlasů ČSSD (33,92 %), pak 
ANO 2011 (18,92 %) a KSČM (9,16 %).

 ● Úprava dvora v sevření čtyř ulic, 
Štefánikovy, Poděbradovy, Alešovy 
a Spojovací, si vyžádala 335 tisíc. 
Vznikl tady nový chodník, který je 
o 1,8 metru širší než ten původní. 
Ve dvoře také začal nově platit zákaz 
vjezdu, který si přáli sami obyvatelé.

 ● Do Bohumína zavítal unikátní 
protidrogový vlak. Revolution Train 
navštívila téměř tisícovka žáků 
místních 5. až 9. tříd. Dorazily i děti 
z Rychvaldu a Dolní Lutyně. Vstupné 
jim hradilo v rámci protidrogové 
prevence město a dotovalo návštěvu 
i dospělým zájemcům. 

 ● Bohumínská střední škola pořáda- 
la už popáté prezentační Den řemesel. 
Žáci na náměstí poutavou formou 
představili jednotlivé obory. Škola se 
snažila oslovit žáky základních škol, 
kteří se rozhodují, kam v životě dál.

 ● Mládežnická ulice ve Skřečoni 
dostala zbrusu nový asfaltový kobe-
rec. V ulici se předtím po etapách re-
konstruovaly chodníky a dalším kro-
kem byla oprava vozovky za 575 tisíc.

 ● Skončila šestitýdenní ekologická 
soutěž Třiď a bav se, během níž Bo-
humíňáci hledali v terénu sto schrá-
nek s výherními tričky. Pomocí ná-
pověd se vydávali na oblíbená 
i neznámá místa. Tři nejlepší hledači 
pak získali mobil, tablet a notebook.

 ● Bohumínské gymnázium oslavilo 
95. výročí. Hlavním bodem oslav byl 
den otevřených dveří pro bývalé ab-
solventy a zaměstnance, kterých do-
razilo asi pět set. Mohli zavzpomínat 
nad dobovými tably, nahlédnout do 
»svých« tříd a dalších prostor školy.

 ● V tělocvičně základní školy ČSA 
se konal 10. ročník zábavně-spor-
tovních her seniorů. Zapojilo se do 
nich 88 účastníků, z nichž nejstarší-
mu bylo 80 let. První část her měla 
sportovní charakter, druhá byla vě-
domostní. Krom toho proběhl ku-
želkářský turnaj a soutěž v pečení 
moučníků.

 ● Vzpěračský tým SKV Bonatrans 
Bohumín slaví úspěchy v nejvyšší 
lize mužských družstev a v letech 
2014 a 2015 vybojoval dva tituly 
mistrů republiky. Útok na zlatý hat-
trick byl nadějný, ale nakonec nevy-
šel. Bohumínští vzpěrači tentokrát 
vybojovali stříbro.

LISTOPAD

 ● V rámci hromadných oprav se 
nového vzhledu dočkala šestice 
městských paneláků. Rekonstrukce 

si vyžádaly přes 40 milionů. Opravy 
se zaměřily především na vnější části 
budov. Regenerace přinese tepelné 
úspory i příjemnější vzhled paneláků.

 ● Město pořídilo za 1,2 milionu 
nový zásahový automobil pro staro-
bohumínské dobrovolné hasiče. 
Dalších zhruba pět set tisíc investu-
je do jeho vybavení. Jednotka tak 
nyní disponuje čtyřmi vozidly a cel-
kem mají dobrovolné sbory v Bohu-
míně už dvanáct aut.

 ● Jeviště kina patřilo pěveckým 
talentům. Ve velkém fi nále šestého 
ročníku soutěže Bohumínská super-
star se představilo osmnáct školou 
povinných zpěváků. Absolutní ví-
tězství si vyzpívala sedmnáctiletá 
studentka gymnázia Šárka Parmová. 

 ● Náměstí T. G. Masaryka a foyer 
kina žilo vánočními trhy. Jejich sou-
částí byl zápis do České knihy rekordů 
díky počinu - nejvíce dopisů Ježíško-
vi vhozených do schránky za jediný 
den. Do schránky návštěvníci vložili 
1 240 dopisů. Bohumín si díky tomu 
připsal už dvanáctý český rekord.

 ● Technici smontovali moderní 
překážky v budoucím skateparku na 
Faji. Nabídne vyžití pro skateboar-
ding, bmx kola, in-line brusle a ko-
loběžky. Vybavení skateparku vyšlo 
na téměř 1,8 milionu, milionem na 
něj městu přispěl stát.

 ● Pětapadesát školáků, učňů, stu-
dentů a jejich jednadvacet učitelů 
převzalo ocenění v historickém sále 
Pod Zeleným dubem. Projekt »Ta-
lent roku« myslí na žáky bohumín-
ských škol, kteří uspěli ve vědomost-
ních, sportovních či talentových 
soutěžích.

 ● Smíšený pěvecký sbor Hasło skře-
čoňského PZKO si připomněl 90 let 
existence. V sále bohumínské ZUŠ 
uspořádal narozeninový koncert. Foto na dvoustraně: Pavel ČempělFoto na dvoustraně: Pavel Čempěl
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Podtlaková terapie v naší nemocnici
Jedním ze způsobů, jak řešit problematiku léčby chronické, nehojící 
se rány, je použití podtlakové terapie. Jde o moderní, neinvazivní 
mechanickou metodu, která podporuje a urychluje hojení 
rozsáhlých ran.

Speciální přístroj vytvoří v místě rány pod-
tlak, který podporuje tvorbu nové tkáně. Díky 
uzavřenému prostředí a neprodyšnosti krytí 
dochází k hojení vlhké rány a je zabráněno 
infekci. Působením negativního tlaku se zá-
roveň zmenšuje objem rány a okraje rány jsou 
stahovány k sobě. Další předností je odvádění 
tkáňového moku, čímž dochází k redukci otoků 
a lepšímu prokrvení tkáně. Tkáňový mok se 
odvádí do sběrné nádoby, což snižuje množení 
nežádoucích bakterií, které mohou kompli-
kovat proces hojení. 

Systém je uzavřený a umožňuje částečnou 
pohyblivost pacienta, který navíc nemusí být 
několikrát denně převazován. Výsledkem mecha-
nického napínání tkáně je reprodukce buněk.

Tuto metodu pacienti obvykle dobře snášejí 
pro její nenáročnost a bezbolestnost. Pacienti 
ji podstupují při hospitalizaci, lze ji však 
uplatnit i v domácí péči, a to s přístrojem, kte-
rý není závislý na přívodu elektrické energie 
a neomezuje pacienta v jeho běžných denních 
aktivitách.

Na chirurgickém oddělení Bohumínské 
městské nemocnice se aktivně věnujeme pro-
blematice hojení ran a na celém procesu se 
podílí vyškolený tým odborníků. Díky metodě 
podtlakové terapie dosahujeme velmi dob-
rých výsledků v hojení ran a zkracujeme tak 
pacientům pobyt v nemocničním zařízení.

Hilda DLOUHOPOLSKÁ, 
vrchní sestra chirurgického oddělení BMN

Vánoční dárek pro Martínka
U stromečku začal 20. prosince vánoční jar-

márek spolku Pro-fi t 12. Lidé si mohli zakoupit 
poslední dárečky. Perníčky, zdravou výživu, 
ozdoby na stromeček, kosmetiku a další. 

Děti a dospěláci, kteří přinesli na stromeček 
ozdůbky, získali los a vylosování si mohli chytit 
kapra a odnést si ho domů. Děti celé odpoled-
ne malovaly výkresy s vánoční tématikou. Zís-
kaly pak štěstíčko a mohly si vybrat sladkosti 
a různé dárečky. 

V průběhu jarmárku spolek zorganizoval 
akci pro Martínka z Dětmarovic, který onemoc-
něl rakovinou. K členům Pro-fi tu 12 se připojili 
prodejci i účastníci akce. V pátek 23. prosince 
pak zástupci vyrazili do Dětmarovic a předali 
vánočního kapra a dáreček. Pro rodinu to bylo 
milé překvapení, ze kterého měl největší radost 
Martínek. Děkujeme účastníkům akce, že se 
k výzvě připojili a podpořili ji.   (cich)

Pozvánka na svatební veletrh Pod Zeleným dubem
Pod Zeleným dubem se  22. ledna od 12 do17 hodin uskuteční první česko-polský svatební veletrh 

»Svatba na hranici«. Vystavovatelé představí šperky, dekorace, květiny, degustační menu, svatební auta, 
hudební skupiny. Součástí akce bude módní přehlídka, kadeřnictví, ukázky líčení a tombola. Kontaktní 
telefon 731 414 249, e-mail svatbanahranici@gmail.com.

Překonání řeky Odry 
z Pudlova do Antošovic 
nebylo vždy tak snadné 
jako v současnosti. 
V minulosti zde býval 
přívoz. Ten si však osobně 
pamatuje už jen velmi málo 
lidí. Ale stále se najdou.

„Převozník měl k dispozici jak 
velkou pramici pro větší náklad, 
tak menší člun pro přepravu lidí. 
I do tohoto menšího plavidla se 
vešlo až deset osob,“ zapátral v pa- 
měti Radomír Kuča. Pohyb lodi 
obstarával převozník ručková-
ním (v rukavicích) po laně nata-
ženém přes řeku nebo pomocí 
bidla. „Pokud byl v Odře větší 
proud, používalo se zásadně ruč-
kování,“ dodal Kuča s tím, že 
v pozdějších letech pohyb zajiš-
ťoval také motor s navijákem.

Převozník měl na levém břehu 
řeky i malý dřevěný přístavek. 
Přívoz měl daný jízdní řád, který 
respektoval směny pracujících 

i vyučovací dobu ve školách. Pa-
mětníci vzpomínají, že mnohdy, 
když se dětem do školy nechtělo, 
vymluvili se právě na převozníka. 
Dlouhá léta zde převážel napří-
klad Osvald Herian z Antošovic.

Přívoz byl zrušen až v roce 
1947, kdy byla v jeho místech po-

stavena ocelová lávka. Původně 
měla na obou březích dřevěné 
schody, ty byly později na anto-
šovické straně nahrazeny návo-
zem. Odolnost lávky prověřovaly 
časté povodně, například v letech 
1956, 1965, 1968 či 1977. V čer-
venci 1997 však už lávka nápor 
vody nevydržela a proud ji strhl 
na levý břeh. I poté si lidé muse-
li najít způsob, jak se dostat na 
druhou stranu. Řešením bylo ne-
poškozené ocelové přemostění 
pro plynové potrubí, asi sto met-
rů po proudu, jehož součástí je 
i plechový chodníček pro účely 
kontrol a údržby. Po něm se tak 
dalo přejít na druhý břeh. Nahoru 
však bylo třeba vylézt po žebřinách 
na pilířích tohoto energomostu. 
Přestože je na něj standardně 
vstup zakázán, za výjimečných 
okolností bylo toto počínání to-
lerováno.

V červenci 1998 byly zbytky pů-
vodní lávky demontovány a v létě 
2000 byla předána k užívání lávka 
stávající. Výrobcem její ocelové 
konstrukce o délce 105 a šířce 3,4 
metru byla tehdejší Nová huť Os-
trava. Lávka měla původně pod-
lahu z dřevěných desek, které se 
vlivem počasí kroutily a uhnívaly. 
Bylo je tak nutné často měnit. 
Proto byla koncem roku 2014 
podlaha nahrazena rošty z tvrze-
ného plastu. Všichni uživatelé, 
zejména cyklisté, kvitují nesrov-
natelný komfort přejezdu lávky 
oproti původnímu stavu.

Děkuji Ondřeji Koelblovi za 
fotografi i přívozu, Hugu Čermá-
kovi z Koblova za poznatky a po-
skytnutí rozsáhlé fotodokumen-
tace k původní lávce a Radomíru 
Kučovi, bývalému kolegovi ze 
ŽDB, za osobní vzpomínky. 

Ivo ŠTĚRBA st.

Suchou nohou přes Odru do Antošovic

V místech dnešní Antošovické lávky fungoval až do roku 1947 přívoz.
Foto: archiv Ondřeje Koelbla a Hugo Čermáka

Původní lávka v době povodní 
na snímku z roku 1965.
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Soubor Radost & Impuls piluje dárek pro diváky
Tanečníci souboru Radost & Impuls 
navázali na úspěchy z listopadového 
mistrovství světa. V prosinci přivezli 
z mistrovství Evropy v polských 
Mikołajkách dvě zlaté a tři stříbrné 
medaile.

Konec roku je vždy pro taneční soubor ve 
znamení mezinárodních soutěží. Zatímco lis-
topad patří šampionátu v disciplíně show 
dance, prosinec je ve znamení tanečních stylů 
modern a jazz dance. Obrovského úspěchu 
dosáhla juniorská formace. Vybojovala titul 
mistra Evropy v disciplíně modern dance 
s choreografi í »Přejdi«, jejíž autorkou je Lenka 
Krčová a Linda Rančáková. Druhý mistrovský 
titul získali junioři za formaci jazzovou 
»Mammas know«. Stříbrnou medaili vybojo-
vala i malá skupina »Hot line«. Obě choreogra-
fi e vytvořila Barbora Guzdková. Dvě stříbra 
přidaly i děti, sólista Václav Zembinský a duo 
Pavlína Suchánková a Václav Zembinský.

Nyní začíná souboru Radost & Impuls 
tříměsíční období práce nad novým reperto-
árem pro letošní rok. Výsledky práce choreo-
grafů, trenérů, tanečníků, švadlen, zvukařů 

a rekvizitářů mohou diváci posoudit na už 
tradičních březnových koncertech. Ty budou 
obzvláště slavnostní. Soubor letos slaví 

35. narozeniny a s novým repertoárem se 
na prknech bohumínského kina představí 
25. a 26. března.   (lek)

 Mladí bohumínští tanečníci slavili úspěch v polských Mikołajkách.  Foto: Ilona Paličková

Oddíl Šembi vrací kulturistiku do Bohumína
V současné době se v kulturistickém oddíle Šembi ve Studiu Klára připravuje necelá 
desítka závodníků na svůj jarní start ve fi tness, kulturistice a physique. Končí objemovou 
přípravou, po které bude následovat další část celého cílevědomého procesu. 

V tomto se závodníci odlišují 
od běžných návštěvníků posilo-
ven a fi tnesscenter, kteří trénují 
a stravují se podle svého uvážení. 
Závodníci se připravují jinak, 
systematicky a téměř bez ustání. 
Pokud jde o stravu, musí být ne-
kompromisní. V předsoutěžní 
přípravě by mohl každý prohře-
šek znamenat výrazné snížení 
šancí na úspěch. 

Naši závodníci nyní dostali veli-
ký impuls k tomu, aby nepolevili. 
Kulturistický oddíl Šembi bude 
mít čest pořádat Mistrovství Mo-
ravy a Slezska v kulturistice a fi t-
ness dorostu a juniorů, a to 
13. května v prostorách zimního 
stadionu v Bohumíně. Organiza-
ce takové akce je pro Studio Klára 

velikou zodpovědností a pořada-
telským oříškem. 

Doufáme, že se i letos na pódiu 
utká velké množství závodníků 
z různých klubů a fanoušci vytvo-

ří skvělou atmosféru. Věříme, že 
půjde o sportovní akci, na kterou 
bude Bohumín dlouho vzpomínat. 

Markéta TESAŘOVÁ, 
Roman KUČA

Žebříčky jarních mistrovských soutěží dorostu a juniorů v roce 2016, 

kterých se účastnilo 180 oddílů z celé republiky.  

Klub Umístění Morava a Slezsko Umístění ČR

Extrifi t Club (spadá pod Čechy) 1.
SK PEPA centrum Opava 1. 2.
Fitness centrum Šembi 2. 3.

FC KARO Slavia Havířov 3. 34. (dělené)
Gold Team Karviná 9. 34. (dělené)
Fitcentrum Assen Ostrava 15. 20.
Oddíl Kubík fi tness Ostrava 13. 41. (dělené)
Sportovní klub Slavia Orlová 24. 41. (dělené)
Fit Darja Bohumín 29. bez umístění
FIT-GYM Havířov 34. bez umístění

Cvičili pro dobrou věc
SK CrossWeightliftingGym Bohumín ve spolu-

práci se Střední školou Bohumín se 29. prosince 
zúčastnil charitativní akce 500 reps pro děti, kte-
rou pořádalo Colliery CrosFit Ostrava. Cvičenci 
různých úrovní absolvovali 500 opakování a ma-
lou fi nanční částkou přispěli na handicapované-
ho Davídka. Iniciativy se zúčastnilo devatenáct 
aktérů od vyložených amatérů po zkušené borce. 
Všichni zvládli cvičení podle svých možností 
v časech od necelých 13 do 48 minut a pocitem, 
že kromě protažení těla přispěli k dobré věci. 
Během akce, která proběhla v crossfi tové tělo-
cvičně střední školy, se vybralo 2.500 korun. Hon-
za Barbulák, iniciátor projektu v Colliery CrossFit 
Ostrava, následně částku předal otci Davídka. 
Z Ostravy pak přišlo poděkování nejen nám, ale 
i dalším organizacím, které se k akci připojily. 

Jaroslav THÉR

Sportovní loučení se starým rokem
Předposlední den roku, 141 běžců na startu, desítky diváků 
u trati. 30. prosince se v Hobbyparku konal 18. ročník 
Silvestrovského běhu. Jasná hvězdná obloha, bezvětří 
a teplota těsně pod bodem mrazu vytvořily vhodnou kulisu, 
aby se sportovci, a nejen oni, rozloučili se starým rokem 
pohybem. 

Organizátoři připravili akci ke spokojenosti 
všech přítomných. Ceny byly tradičně před-
silvestrovské, čaje pro děti bylo dostatek a k to-
mu i něco na zahřátí pro dospělé. A závěreč-
nou tečkou byl pěkný ohňostroj. 

Z bohumínských účastníků zvítězili Jiří 
Gnida (MŠ Tovární), Eliška Giecková, Patrik 
Wybraniec, Adéla Heinrichová, Lenka Jaroš-
ková (všichni AK Bohumín), František Ba-
sista (SDH Kopytov) a Petr Masařík (ČD 
Bohumín). V ostatních kategoriích byli nej-

lepšími Bohumíňáky Denisa Spáčilová (TIK), 
Daniel Strzondala, Zuzana Pohlová, Anička 
Glučová, Filip Šebesta (všichni AK Bohu-
mín), Patrik Brak (ZŠ Bezručova), Simona 
Strzondalová (gymnázium), Dája Bajnarová 
(FK Bohumín) a David Hartig (SK Šafrata). 
Vítězi hlavních kategorií do 35 let se stali 
Lucie Gruchalová (SK Šafrata) a Michal Džu-
bera (SSK Vítkovice).

Zdeněk VESELÝ, AK Bohumín

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA - SPINÁLNÍ 
JÓGA. V pondělí a středu, 19 hodin; STEP 
AEROBIK v pondělí a středu v 18 hodin; 
KRUHOVÝ TRÉNING  v pondělí od 19 ho-
din; BOSU (začátečníci) ve čtvrtek v 17 
hodin; TABATA v úterý v 10 a 17 hodin, 
ve čtvrtek v 19 hodin; INDOOR CYCLING 
v úterý v 17 a 18 hodin, ve čtvrtek v 18 
hodin, v pátek v 19 hodin; FORMOVÁNÍ 
POSTAVY v úterý v 19.15 hodin, v pátek 
v 17 hodin; FUNKČNÍ TRÉNINK ve středu 
v 19.15 hodin; CVIČENÍ S KOČÁRKEM ve 
čtvrtek v 10 hodin. Sportcentrum Bohu-
mín, www.sportcentrum-bohumin.cz, 
rezervace  731 905 040 (jóga),  724 
556 557 (ostatní). 

CVIČENÍ

 Žákovský fotbálek
FK Bospor Bohumín pořádá v měst-

ské sportovní hale žákovské turnaje 
v kopané. Deset týmů mladších žáků 
(ročník 2004 a mladší) se utká 15. ledna, 
osm družstev starších (ročník 2002 a mlad-
ší) bude soupeřit 22. ledna. Sraz účastníků 
je vždy v 8.30, zápasy začínají v 9 hodin.
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VZPOMÍNKY

Milá maminko, za život prožitý s tebou, za lásku, kterou jsi nám dala, 

tvá památka bude stále živa, ta v srdci zůstane nám dál. 

3. ledna jsme vzpomněli 14. výročí úmrtí naší 
milované manželky, maminky, babičky, sestry, 

švagrové a tety, 

paní Ireny OLŠÁKOVÉ.
Zároveň 24. února vzpomeneme 

její nedožité 77. narozeniny. 
S láskou vzpomínají manžel Rudolf, dcera Jana s manželem, sestra 
Anička s rodinou, bratr Bedřich s rodinou, vnuci Martin a a David.

Vydal ses cestou, kam chodí každý sám, 

jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.

16. ledna vzpomeneme 
8. smutné výročí úmrtí mého manžela, 

pana Ervína KUCHARCZYKA.


S láskou a úctou vzpomíná manželka Olga 

s rodinou.

To, že čas rány hojí, je pouhé zdání, 

stále je v srdcích bolest a tiché vzpomínání.

17. ledna vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí 

pana Ericha KICY.


S láskou a úctou vzpomínají manželka

a děti s rodinou.

Kdo tě znal, ten vzpomene, 

kdo tě miloval, ten nezapomene.

18. ledna vzpomeneme 
nedožité 60. narozeniny 

pana Zdeňka CHOBOTA.


S láskou a úctou vzpomíná manželka 

a dcera.

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

1. ledna jsme vzpomněli 6. smutné výročí 
úmrtí našeho drahého manžela, 

tatínka a dědečka, 

pana Eduarda ŠEBESTY.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila, 

dcera a syn s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

12. ledna uplyne 20 roků, kdy nás opustil 

pan Klaudius NADAŽY.


S láskou vzpomínají manželka Marie 

a synové Ruda a Klaudi s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

11. ledna jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Jaroslava ČEMPELA.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Zdeňka s rodinou, syn Milan s rodinou, 
vnuk Tomáš s rodinou, vnuk Martin a Jana, 

pravnoučata Deniska a Bruneček, sestra Anna s rodinou.

Láska smrti nezná.

16. ledna vzpomeneme 

10. smutné výročí, kdy nás opustil můj manžel,

pan Libor KRUPA.


S láskou vzpomíná manželka Slávka s rodinou.

Naposledy jsme se rozloučili
Bednarzová Anežka * 1920 ze 

Starého Bohumína  Čonková 
Julia * 1932 z Nového Bohumína 
 Danielová Edita * 1935 ze Zá-
blatí  Duchek Josef * 1961 z No-
vého Bohumína  Dvořáčková 
Zdenka * 1927 ze Starého Bohu-
mína  Horváthová Alena * 1960 
z Nového Bohumína  Hřebač-
ková Helena * 1940 ze Záblatí  
Jirků Petr * 1960 z Nového Bohu-
mína  Krajčovič Bohumil * 
1944 z Nového Bohumína  
Krenčanová Radomíra * 1964 ze 
Záblatí  Kubečková Anna * 
1962 z Nového Bohumína  Lysá 

Eva * 1947 ze Záblatí 
  Majetný Josef * 
1947 z Nového Bohumína  
Masný Petr * 1964 z Nového Bo-
humína  Pazderová Anna * 1937 
z Nového Bohumína  Rusková 
Jiřina * 1924 z Nového Bohumí-
na  Szymurová Bronislava * 
1924 ze Skřečoně  Škaroupka 
David * 1979 z Nového Bohumí-
na  Šopík Aleš * 1974 z Nového 
Bohumína  Švec Jaromír * 1962 
z Nového Bohumína  Vojáček 
Rudolf * 1925 z Nového Bohumí-
na  Wrabel Roman * 1971 z No-
vého Bohumína  (mat)

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

Večer, když slunce zemi opustilo, vaše srdce se navždy zastavilo. 

Odešli jste tichou tmou, tiše s bolestí svou. Zavřeli jste oči, chtělo se vám spát, 

aniž jste tušili, co to má znamenat. Nebylo vám dopřáno s námi být, nebylo léku, abyste mohli žít.

9. ledna jsme vzpomněli 5. smutné výročí, kdy nás navždy opustila
paní Anna JANOSZOWSKÁ

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel, 
dcery, rodiče, sourozenci a vnoučata.


11. února vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí 
pana Bronislava JANOSZOWSKÉHO.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, 
syn, dcera, vnučky a pravnoučata.
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Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

24. ledna si připomeneme 
5. smutné výročí úmrtí 

pana Eduarda SOLICHA.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Romana, 
synové Dalibor a Roman s rodinou a příbuzní.

Noví občánci našeho města
Dominik Čimbora  Alexandr Maslák  Dominik Pisz-

czek  Ondřej Sirotiar  Patrik Drobniak  Tomáš Drozd  Zuzana 
Salová  Kristýna Sikorová  Jakub Opěla  Liliana Foltynová  Vero-
nika Valuštíková  Klára Somerová  Nikola Kunčická. (mat)

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace
735 81 Bohumín, Jana Palacha 794, tel.: 596 013 431, www.gym-bohumin.cz

Pořádáme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro žáky 5. a 9. tříd základních škol, jejich rodiče a širokou veřejnost

Sobota 21. ledna 2017 od 9.00 do 12.00 hodin
Zpřístupněny budou veškeré prostory školy, nově vybudované odborné učebny, laboratoře, multimediální přednáškový sál, 
posilovny, tělocvična a zázemí, relaxační zóny pro žáky apod. Zájemcům o studium budou zodpovězeny případné dotazy, 
zejména ohledně přípravných kurzů k přijímacím zkouškám.

 Kód a název Délka studia

79-41-K/41 Gymnázium  4 roky

79-41-K/81 Gymnázium  8 roků

Na Vaši návštěvu se těší pracovníci gymnázia.

Nabízené studijní obory

Ceník inzerce v Oku najdete na www.bohumin.cz, 
sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

VZPOMÍNKY

Kdo byl milován, není zapomenut.

24. ledna si připomeneme 10. výročí úmrtí 
naší manželky, maminky, babičky, 

prababičky, tchyně, 

paní Vlasty SZELIGOVÉ.


S láskou a úctou vzpomíná manžel 

s celou rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dobrý a laskavý člověk dělá život krásným. Když odejde, část této dobroty 

a lásky odejde s ním. Pak zůstanou jen ty nejhezčí vzpomínky.

23. ledna uplynou již 2 smutné roky plné 
bolesti od náhlého odchodu našeho 

milovaného a nenahraditelného tatínka, 
manžela, dědečka a kamaráda, který odešel 

náhle v nedožitých 70. letech, 
pana Miroslava HUDCE z Karviné.

S láskou vzpomíná rodina.

1. ledna oslavila své 90. narozeniny moje maminka,
paní Anna SEBEROVÁ.

Ve stejný den oslavila svou šedesátku i její dcera a moje sestra 
Eva ROMANOVÁ, roz. Kabutová.

Za celou rodinu bych jim oběma touto cestou ještě jednou 
rád popřál mnoho štěstí a pevné zdraví do dalších let.

Syn a bratr Teo Kabut.

REALITY

 ● Prodej bytu 2+1, Jateční 828, 53 
m2, prodej přízemního bytu, ve kte-
rém probíhá kompletní rekonstruk- 
ce. Cena dohodou.  730 821 690.

 ● Prodám dr. byt 2+1, 8 NP (42 
m2) v Čáslavské ulici 972. Balkon, 
sklepní kóje. Jsem majitelem. 
Cena dohodou.  731 401 942, 
e-mail: saho1@seznam.cz.

 ● Prodám id. pol. rodinného 
domu v ul. Ostravské 320. E-mail: 
svatava15@seznam.cz.

 ● Vyměním druž byt 2+1, Čá-
slavská, 3. patro, výtah, za 3+1 
v okolí.  605 944 699.

 ● Dobrý den, sháním byt 2+1 
nebo 3+1 ke koupi v Bohumíně, 
může být před nebo i po rekon-
strukci. Za tipy budu ráda. Děkuji, 
Kristýna Ch.  604 465 316, e-
mail: ch.chovancova@gmail.com.

 ● Pronajmu byt 1+1 Boh. 736 
228 883.

 ● Koupím garáž do 60 000 Kč. Bo- 
humín centrum.  731 491 292.

SLUŽBY

 ● Hloubkové čištění koberců, 
tepování sedacích souprav, čištění 
interiéru aut technikou Kärcher. 
www.cistyautointerier.cz,  724 
088 643.

 ● Cestovní agentura Varadero, 
váš partner pro vaši klidnou dovo- 
lenou. e-mail. info@cavaradero.
cz, www.cavaradero.cz,  778 
529 052.

RŮZNÉ

 ● Prodej medu z Jeseníků, včelař-
ských a rybářských potřeb, krmiva 
pro zvířata v obchůdku U Luďky 
ve Skřečoni.  776 684 719. 

 ● Nabízím nepoužitou vířivku 
s d. ovládáním.  732 880 098, 
e-mail: leo.stasek@volny.cz.

INZERCE

BLAHOPŘÁNÍ
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MĚŘENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií
ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 
Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

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

!!
b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

Petr Nevyjel
zpracování mezd

účetnictví
daňová evidence

elektronická podání

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P.O.Box 61

735 81 Bohumín

Mobil:  603 478 991

E-mail:  penekonom@seznam.cz

Web:  petr.nevyjel.sweb.cz

1. Řádková inzerce (prodej, koupě, 
výměna)  24 Kč za řádek
(jeden řádek = 30 znaků)

2. Společenská inzerce (blahopřání, 
vzpomínky) rozměr: 97 x 45 mm
Cena bez foto: 180 Kč 
Cena s foto (foto se vrací):   300 Kč 
Cena dvojité plochy:   400 Kč 
(2 fotografi e, případně delší text)
3. Komerční plošná inzerce (barevná)
1/1 strana - zrcadlo (š. 200 x v. 305 mm):
   8 000 Kč
1/2 strany na výšku (š. 97 x v. 305 mm), 
na šířku (š. 200 x v. 149,5 mm):  4 000 Kč
1/3 strany (š. 200 x v. 98 mm):   2 670 Kč
1/4 strany (š. 97 x v. 149,5 mm):  2 000 Kč 
Cena za 1 cm ²  20 Kč

Slevy za opakované zveřejnění:

3x – 4x opakování: 10 % z ceny
5x a více opakování:   20 % z ceny

CENY INZERCE
 ● Po dobu distribuce aktuálního čísla 

OKA jsou řádkové inzeráty současně zve- 
řejněny na webu města v sekci inzerce.

 ● V rámci řádkové inzerce nejsou zve-
řejňovány nabídky poskytování peněž-
ních půjček, půjček bez poplatků, ne-
bankovních půjček a obdobných služeb.
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Nesnáším opilce. Když jsem se vracel ze silvestrovské oslavy,...

KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.          
 ● 12.1. a 14.1. VELKÁ ČÍNSKÁ 

ZEĎ. Film USA, Čína (Historický / 
Fantasy), 2016, dabing, přístup-
ný od 12 let, 94 minut. 12.1. ve 
3D za 150 Kč; 14.1. ve 2D za 120 Kč.

 ● 13.1. v 19 hodin RAMSTEIN IN 
AMERICA. Film Německo (Doku-
ment/Hudební), 2015, titulky, 
122 minut, 160 Kč.

 ● 15.1. v 10 hodin TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ. Animovaný film 
USA (Rodinný), 2016, dabing, 
přístupný, 90 minut, 110 Kč, děti 
90 Kč.

 ● 15.1. v 19 hodin LA LA LAND. 
Film USA (Muzikál), 2016, titul-
ky, přístupný od 12 let, 127 mi-
nut, 110 Kč.

 ● 16.1. v 19 hodin AGNUS DEI. 
Film Francie, Polsko (Drama), 
2016, titulky, přístupný od 15 
let, 2016, 115 minut, 90 Kč.

 ● 18.1. v 9 hodin BELLA A SE-
BASTIAN: DOBRODRUŽSTVÍ 
POKRAČUJE. Film Francie (Ro-
dinný), 2015, dabing, přístupný, 
97 minut, 50 Kč.

 ● 19.1. v 19 hodin POD ROUŠ-
KOU NOCI. Film USA (Gangster-
ka), 2016, titulky, přístupný od 
15 let, 129 minut, 110 Kč.

 ● 20.1. a 21.1. v 19 hodin XXX: 
NÁVRAT XANDERA CAGE. USA 
(Akční), 2017, titulky, 107 minut. 
20.1. ve 3D  za 150 Kč; 21.1. ve 
2D za 120 Kč.

 ● 22.1. v 10 hodin OZZY. Ani-
movaný fi lm Španělsko, Kanada 
(Pro děti / Rodinný), 2016, da-
bing, přístupný, 91 minut, 110 Kč.

 ● 22.1. a 23.1. v 19 hodin ROZ-
POLCENÝ. Film USA (Horor/Thri-
ller), 2016, titulky, přístupný od 
15 let, 116 minut, 120 Kč.

 ● 26.1. v 19 hodin ADELE: ŽIVĚ 
Z ROYAL ALBERT HALL. Záznam 
koncertu, Velká Británie, 2011, 
titulky, 110 Kč.

 ● 27.1. v 16 hodin a 28.1. v 19 
hodin MILUJI TĚ MODŘE. Film 
Česko (Romantický / Komedie), 
2017, přístupný, 90 minut, 120 Kč.

 ● 27.1. v 19 hodin a 28.1. v 16 
hodin RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ 
KAPITOLA. Film Kanada, Němec-
ko, Francie (Akční), titulky, přístup. 
od 15 let, 105 minut. 27.1. ve 3D 
za 140 Kč; 28.1. ve 2D za 120 Kč.

DIVADLO

 ● 25.1. v 19 hodin MALOVANÉ 
NA SKLE. Muzikálové a humor-
né zpracování příběhu zbojníka 
Jánošíka, hraje Bernacké ochot-
nické divadlo Bodlák. Sál kina, 
100 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI 

Není-li uvedeno jinak, probí-
hají akce v dětském oddělení 
knihovny Nový Bohumín.

 ● 12.1. a 13.1. ve 13–17 hodin 
BERNARDÝN. Výtvarná dílna. 
Dětské odd. Nový Bohumín, 
knihovny Skřečoň a Starý Bohu-
mín (zde pouze 13.1.).

 ● 13.1. a 20.1. v 15–17 hodin 
DESKOVKY S TERKOU. Kroužek 
hráčů deskových her s vyprávě-
ním příběhů.

 ● 16.1. až 20.1. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin PRŤOLATA VY-
RÁBÍ...  Výtvarná dílna pro před-
školáky, malé školáky a děti 
z rodinných center. 

 ● 23.1. až 27.1. (mimo středu) 
ve 13-17 hodin MŇAMKY. Vý-
tvarná dílna, knihovna Skřečoň.

 ● 27.1. ve 13 hodin HRACÍ DEN 
S ČAJOVÝM DÝCHÁNKEM. Čtení 
oblíbených knih při čaji nebo 
horké čokoládě. Knihovna Skře-
čoň a Starý Bohumín.

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

 ● 19.1. v 17 hodin LABYRINT 
ZÁHAD. Přednáška záhadologa, 
cestovatele a spisovatele Arnoš-
ta Vašíčka. Přednášková míst-
nost knihovny, 50 Kč.

OSTATNÍ AKCE

 ● 18.1. v 19 hodin SOUBOJ 
KOUZELNÍKŮ. Show kouzelníků 
a eskamotérů Tomasiana a On-
dřeje Sládka. V programu zazpí-
vá Bohumínská superstar 2016 
Šárka Parmová. Sál kina, 140 Kč.

 ● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice 
»Bohumín - pohledy do minu-
losti města«. PO–PÁ v 10-12 a 
17-20 hodin, SO a NE v 10-20 
hodin. Starý Bohumín, dům Pod 
Zeleným dubem.

MARYŠKA 

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

maryska.cz,  776 577 722
 ● Od 12.1. BART. Výstava členů 

uměleckého spolku ke zhlédnu-
tí každé úterý a čtvrtek v 15-18 
hodin a v době konání akcí. Ver-
nisáž výstavy 20.1. v 17 hodin.

 ● Každou středu v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
-etnografi cký klub, který se vě-
nuje tradici bohumínského 
kroje.

ALMA MATER

www.almamater.cz, 
info@almamater.cz

 608 608 955, 608 975 161
Akce v solné jeskyni, na všech-
ny je nutná rezervace.

 ● 10.1. 18.30 hodin MEDITACE 
V SOLI. S Janou Van Coppenolle 

 ● 18.1. 17.30 hodin CO NÁS 
ČEKÁ V ROCE 2017. Povídání 
s astroložkou Jarmilou Gričovou.

 ● 23.1.  17.30 hodin UMÍME SE 
UZDRAVIT. Povídání s Renátou 
Rowenou.

 ● 24.1. 17.30 hodin POSEZENÍ U 
SVÍČEK. S Monikou Varmužovou.

SPORT

HOKEJ

Krajská liga mužů.
 ● 18.1. v 18 hodin HC BOHU-

MÍN - HC ROŽNOV POD R.
 ● 28.1. v 17 hodin HC BOHU-

MÍN - TJ HORNÍ BENEŠOV.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 14.1. v 8–20 hodin RC MODELY.
 ● 15.1. v 9–14 hodin FOTBALO-

VÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ.
 ● 21.1. v 9–18 hodin FLORBA-

LOVÝ TURNAJ. Muži 35+.
 ● 22.1. v 9–14 hodin FOTBALO-

VÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ.
 ● 28.1. v 8–18 hodin RC MODELY.
 ● 29.1. v 9–18 hodin BADMIN-

TONOVÁ LIGA. 

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

pondělí až čtvrtek:  
  6–7.45 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 12.1. do 29.1.

POMŮCKA: AKANTOM, ANOLI, ULNAtak mi pořád šlapali po rukou.

PF
2017

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz
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Vitamínový den ve 
skřečoňské škole

O tom, že vitamínů není nikdy 
dost, se přesvědčili žáci prvního 
stupně skřečoňské školy. Akce se 
uskutečnila v rámci evropského 
projektu Ovoce a zelenina do škol. 
Jde v něm hlavně o podporu zdra-
vého životního stylu či posílení 
imunitního systému a skřečoňská 
škola se jej účastní už několik let. 
Děti dostávají pravidelně zdarma 
balíčky s různými druhy ovoce a ze-
leniny, také ovocné šťávy bez 
chemických konzervantů a bar-
viv. Naposledy se ve školní jídelně 
konala ochutnávka těchto dobrot. 
Žáci si vyrobili ovocné špízy a oku-
sili různé druhy čerstvě vymačka-
ných šťáv. Celým programem je 
provázela slečna Jahůdka. Pořádně 
jsme si to užili a už se těšíme na 
další podobnou akci. 

Šárka EXNEROVÁ

Adventní stínové divadlo
13. prosince jsme mohli přijít načerpat vánoční 

atmosféru na nádvoří ZŠ ČSA. Tradičně se zde 
konal vánoční jarmark, na kterém byly k zakoupe-
ní vánoční dekorace a dárečky pro naše blízké, 
které žáci sami vyrobili. Následovaly adventní 
koncerty s názvem »Kouzlo bílých Vánoc«, na 
nichž žáci vystoupili se svými písněmi či tanci. 
Novinkou bylo stínové divadlo (na snímku), kte-
ré představovalo tradice křesťanského adventu 
a narození Ježíška. Vrcholem koncertů bylo
taneční vystoupení žáků devátých tříd a vy-
stoupení školního sboru, nově také s kapelou. 
Děkujeme všem zúčastněným žákům, rodičům 
a přátelům školy za příjemně strávené odpoled- 
ne a těšíme se na vás příští rok.

Text: Michaela ŠEBESTOVÁ, 
foto: Ingrid WEISSMANN 

Foto: ZŠ Skřečoň

Betlém na mechovém paloučku
Velký betlém, kterému dominují postavičky z kukuřičného šustí, sestavily 
členky vlastivědně-etnografi cké skupiny bohumínského spolku Maryška. 
Betlém, ve kterém jsou desítky fi gurek, dávaly dohromady od listopadu. 
Lidé si jej mohli prohlédnout ve farním kostele ve Starém Bohumíně. 

Foto: Lukáš Kania a Jiří SpáčilFoto: Lukáš Kania a Jiří Spáčil

Základ betlému je pozůsta-
lostí Ilony Kunetkové z Dět-
marovic. Ujaly se ho členky 
skupiny, která se zabývá 
b o h u m í n s k ý m  k r o j e m 
a slezskými tradicemi. Pro 
příběh narození Ježíška vy-
tvořily model, kdy na polysty-
rén nastříkaly velké množství 
montážní pěny a postupně 
začaly stavět maketu. 

„Zatímco v zázemí Salonu 
Maryška jsme dodělávaly chy-
bějící fi gurky ze šustí, v jedné 
ze tříd základní školy ve Sta-
rém Bohumíně vznikal betlém. 
Pro lepší manipulaci jsme plo-
chu rozdělili na několik částí 
a postupně na nich vystavěli 
krajinu, jeskyni a další prvky,“ 
vysvětlila vedoucí skupiny 
Alena Krobotová. 

V betlému je 80 tradičních 
i méně tradičních postaviček. 
Model pokrývají kilogramy 
mechu, které pracně nasbírala 
členka skupiny Ludmila 
Uhrová s manželem.  (luk)

Zhubněte do plavek už teď
Vánoce jsou za námi a na většině z nás se podepsaly nějakým tím kilem navíc a určitým 
pocitem provinění. A tak se mezi novoročními převzetími kromě »přestat kouřit, zdravě 
jíst, naučit se nějaký jazyk« nejčastěji objevuje také »více sportovat a začít hubnout«.

Pokud to myslíte vážně, nejdů-
ležitější je vybrat si správný sport, 
který vás bude bavit a nebudete 
ho brát pouze jako povinnost. 
Pravidelně se totiž stává, že se 
vždy začátkem roku prudce naplní 
všechna fitcentra a posilovny, 
ta se ale se stejnou pravidelností 
začnou od března zase vylidňovat. 

Abyste svá předsevzetí dokáza-
li splnit, stanovte si jasný plán -  
jak často budete chodit cvičit, ve 
kterou dobu a vhodné je nebýt 

na to sám. Začněte se nejen hý-
bat, ale stanovte si i další cíle, 
například zdravěji jíst a více od-
počívat.

Bohumínské sportovní a rela-
xační centrum Bospor je přesně 
tím místem, kde můžete hned 
začít. Vybrat si teď můžete z pest- 
ré nabídky sportů ve sportovní 
hale, aquacentru nebo na zim-
ním stadionu. Fitko v aquacentru 
je ideálním místech k plnění 
zmíněných předsevzetí. Můžete 

zde využít běžecký pás, cyklotre-
nažér a množství posilovacích 
strojů. A po sportování můžete 
tělo uvolnit v saunovém světě.

Veškeré údaje o provozní době 
všech zařízení, stejně jako ceníky 
a další potřebné informace obdr-
žíte v pokladnách zařízení nebo 
na webových stránkách www. 
bospor.info. Držíme palce, ať si 
správně vyberete a v létě budete 
moci bilancovat u vody.

Petr KAMÍNEK, Bospor

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Sousedské muzicírování
Hudebním svátkem byl koncert v restauraci Pod Kašta-
ny, který na sobotu 7. ledna připravili pro své sousedy 
a příznivce manželé Hanouskovi ze Záblatí. Toto pohla-
zení po duši uspořádali tradičně s pomocí svých přátel 
i žáků. Moc děkujeme za skvělé umělecké výkony 
i přátelskou atmosféru.   Účastníci koncertu


