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1. února

vézt přímotopy a nepoškozené kotle roz-
mrazit. Naštěstí se je do večera podařilo 
nahodit, takže obyvatelé domů přečkali 
pár chladnějších hodin bez úhony. „Do 
budoucna musíme situaci v kotelně řešit, 
například sem přidat radiátor, aby se udá- 
lost neopakovala,“ sdělil Stanislav Svrčina 
z městského majetkového odboru.

Extrémní mrazy ovšem nadělaly 
potíže i na dalších místech a někde si 
vyžádaly i zásah profesionálních hasičů. Ti 
vyjeli například 10. ledna k výbuchu kotle na 
tuhá paliva v Poděbradově ulici. „Zamrzlo 
přívodní a odvodní potrubí. Byt se zhruba dva-
cet dní před událostí neužíval,“ uvedl velitel 

Pořídit slušnou fotografi i zimy v Bohumíně, 
ideálně s bílou peřinou a modrou oblohou, 
byl v posledních letech problém. Co nasněžilo, 
druhý den roztálo. Letošek je ale jiný a paní 
Zima o sobě po delším odpočinku dala vědět. 
Na snímcích vypadá zimní Bohumín idylicky 
a leckdo extrémně nízké teploty vítá, napří-
klad bruslaři. V běžném životě ale dokáže 
»sibérie« nadělat značné problémy. Své o tom 
vědí například obyvatelé obytných domů ve 
Slezské ulici naproti nemocnici. V noci na 
9. ledna tady došlo k nečekané a prekérní 
situaci – zamrzla kotelna. Jeden ze čtyř kotlů 
mráz roztrhal, zbylé tři byly hibernované. 
Pracovníci BM servisu museli na místo při-
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Opravit silnici na rok nemá smysl, plány se mění
Na opravy městských silnic letos Bohumín vyčlenil z rozpočtu osm milionů. Seznam cest, 
které čeká omlazení, se rodil už na podzim. Nyní do něj ale nečekaně zasáhly plány jiné. 
Plynaři a vodaři oznámili své rekonstrukční projekty pro příští roky. A některé kolidují 
s opravami bohumínských cest, takže bylo nutné seznam vybraných úseků pozměnit.

Město se letos chtělo pustit 
například do pokládky nového 
asfaltu ve skřečoňské Blatné ulici. 
Jenže Severomoravské vodovody 
a kanalizace (SmVaK) oznámily, 
že zde budou příští rok rekonstru-
ovat kanalizaci z důvodu jejího 
havarijního stavu. Nový asfalt tak 
musí počkat. Nemá smysl pokládat 
koberec, když jej za rok stavbaři roz- 
kopou. Oprava povrchu se tak od-
kládá až po dokončení kanalizace.

Podobná situace se vyskytla v šu- 

nychelské ulici 
V Chalupkách, 
která se měla 
rekonstruovat v celém úseku. 
Projekt se rovněž musí odložit, 
protože tady SmVaK bude v roce 
2019 inovovat vodovodní řad.

Přehodnocení plánu oprav sil-
nic se týká i centra města, napří-
klad Vrchlického ulice ve směru 
od ulice Štefánikovy. Na zamýš-
lené chodníky letos podle plánu 
dojde, dostanou novou zámko-

vou dlažbu, 
ovšem silnice 
si  musí  po-

čkat. V roce 2019 se zde totiž 
bude pokládat nové plynové po-
trubí. A rekonstrukce plynovodu 
proběhne ve stejném roce rovněž 
v Seifertově ulici. „Původně měla 
dostat nový živičný povrch v té-
měř celém úseku od náměstí až po 
křižovatku s Tyršovou ulicí. Usku-
tečnit však můžeme jen kratší úsek, 
mezi náměstím a Husovou ulicí. 

Toho se oprava plynu týkat nebude,“ 
vysvětlil Roman Pak z městského 
odboru životního prostředí a služeb.

Vyčleněný objem financí na 
opravy komunikací však město 
zmenšovat nebude. Místo vyřa-
zených ulic se uskuteční projekty, 
které byly v »rezervě«. Volba pad-
la na záblatskou ulici Na Úvoze. 
Tady se měl letos opravovat pouze 
její lesní úsek, povrch o rozloze 735 
metrů čtverečních. Nakonec se no-
vého povrchu dočká celá, což před-
stavuje 3 000 metrů čtverečních. 
„Jde o tak velkou plochu, že se rozmě-
rem nejen vyrovná dočasně vyřa-
zeným úsekům, je dokonce o něco 
větší,“ uzavřel Roman Pak.   (tch)

K VĚCI

Zapomenutá zima se vrátila a tropí neplechu
Sníh a mráz? Už jsme si pomalu odvykli, 
poslední zimy byly mírné, na sněhovou 
nadílku i mráz skoupé. Letošní zima si 
to ale vynahrazuje, alespoň v podobě 
arktických dnů. V lednu se teploty 
prakticky nad nulu nevyšplhaly, 
výjimkou naopak nebyly patnácti 
až dvacetistupňové mrazy.p y

bohumínské stanice Přemysl Švajda. Jeho 
muži museli následujícího dne zasahovat také 
v bývalém kulturním domě železáren. Mráz 
tady roztrhal vodovodní potrubí k hydrantu. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Vstup do aquacentra utváří první dojem
Zásadní proměnou letos projde vstupní hala aquacentra. Městská společnost Bospor, která 
bazén provozuje, plánuje její rozsáhlou rekonstrukci za 1,2 milionu. Částkou 800 tisíc na 
opravu přispěje radnice.

„Po jedenácti letech provozu už jsou obklady 
i dlažby poškozené a zastaralé. Vstupní prostory proto 
projdou rozsáhlou proměnou a dostanou modernější 

vzhled. Po rekonstrukci by měl vestibul vypadat zcela 
jinak. Vstupní hala dostane nové obklady, ale zásadní 
změnou projde také pokladna, která umožní snad-

nější komunikaci s našimi návštěvníky. Nový bude 
také vodní bar a celý mobiliář vestibulu,“ popisuje 
plány vedoucí aquacentra Jaromír Voráč.

Se stavebními pracemi chce začít aquacentrum 
v září. Využít k tomu chce pravidelnou odstávku, 
kdy probíhá čištění bazénu. Kvůli rozsáhlým pro-
měnám vstupního vestibulu se však odstávka pro-
táhne z jednoho na tři týdny. 

(balu)

Vizualizace vstupní haly v porovnání se současností. Foto: Pavel Čempěl

Moderní kabát čekáren
Trasu autobusové linky do Šunychlu a Kopytova už nešpetí nevzhledné 
plechové čekárny. Na všech zastávkách nyní cestující najdou útočiště
v elegantních prosklených přístřeších.

Nejprve se dočkala obměny zastávka u bývalé samoobsluhy a loni v létě u statku. 
Výměna zbývajících dvou byla v plánu v následujících letech, záměr se ale podařilo 
uspíšit. Vybudovaní nových zastávek tak probíhalo takřka současně. K úplnému dokon-
čení už chybí jen krůček. „Zastávka  na točně je kompletní, u diagnostického ústavu zatím 
vyrostla pouze nová konstrukce, dodělávku zbylých prvků přerušilo mrazivé počasí. Vše 
dokončíme, až se trochu oteplí,“ přislíbil Roman Pak z městského odboru životního pro-
středí a služeb. Krom moderních přístřešků je součástí obměny čekáren i zámková 
dlažba. Na točně v Kopytově se v rámci obnovy upravovalo také stanoviště separačních 
kontejnerů. Do inovace každé ze zastávek vložilo město zhruba sto padesát tisíc.  (tch)

»Dřevorubci« jsou pod stále větším 
drobnohledem. Jakmile začnou 
porážet stromy, okamžitě je někdo 
ostřížím zrakem pozoruje a klade 
otázky, zda je kácení nutné. Modelová 
situace nastala i v lednu, kdy šel 
k zemi smrk v odpočinkové zóně 
naproti sokolovně v Záblatí.

Smrk byl jediným původním jehličnanem, 
který rostl na pozemku ještě předtím, než se 
začal měnit v odpočinkovou zónu. Společnost 
mu tehdy dělaly už jen dva ořešáky. Při úpra-
vě prostranství zde ale začaly stromy přibývat. 
V roce 2014 tady záblatští školáci a členové 
místních spolků vysadili okrasnou třešeň, vi-
šeň i jabloň, ale také »sokolskou« lípu a platan.

Městští zahradníci následně rozšířili zeleň 
v odpočinkové zóně krom keřů i o několik 
jehličnatých douglasek. Ty postupně v celém 
Bohumíně nahrazují skomírající smrky, kte-
rým zdejší prostředí nesvědčí a velmi často je 
napadají houbové nemoci, mšice korovnice, 
kůrovec a další patogeny. A to byl také případ 
záblatského smrku. „K fatálnímu konci smě-
řoval už dva roky. Smrk napadl kůrovec a i laik 
mohl pouhým okem pozorovat, jak strom od-
shora postupně usychá. Takto napadený strom 
už nemá šanci obživnout,“ vysvětila Ľubica 
Jaroňová z odboru životního prostředí a služeb. 

Smrk na záblatském náměstíčku po napadení kůrovcem vyloženě skomíral a usychal. Foto: Ľubica Jaroňová

Smrku nebylo pomoci, novou nadějí jsou douglasky

Dodala, že ze stejného důvodu šlo k zemi 
několik uschlých smrků i na druhé straně So-
kolské ulice, v parčíku za hasičskou zbrojnicí. 
Ty byly většinou v ještě horším stavu.

Smrk je v posledních letech v Bohumíně 
nejčastěji káceným druhem stromů. V níži-

nách se mu obecně moc nedaří a v prostředí 
zdejšího regionu vyloženě trpí. Městští za-
hradníci jej proto nahrazují douglaskami. Ty 
patří do stejné čeledi jako smrky nebo boro-
vice, ale jsou mnohem odolnější a díky nim 
se do města vrací jehličnany.  (tch)

U točny v Kopytově je nová 
zastávka i kontejnerové stání. 
Foto: Pavel Čempěl
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Paneláky dostanou »kabát« v řadě odstínů šedi

 Nová vizuální podoba domů v okolí 

křižovatky Mírové a Šunychelské ulice. 

 Na řadu letos přijde protáhlá panelová 

»nudle« v Čáslavské ulici.

Foto: Pavel Čempěl

Výměny oken, rekonstrukce 
paneláků. Už několik let město 
inovuje své domy hromadně 
a ve velkém. Po obnovách 
věžáků přišly loni na řadu nižší 
panelové domy, bylo jich 
celkem šest. A letos se stejná 
akce dotkne dalších deseti. 
K dispozici už je jejich budoucí 
vizuální podoba.

Hromadný projekt se opět týká 
vnějšího vzhledu a funkčnosti 
domů. Půjde o zateplování fasád 
a střech, opravy balkónů, vstupů 
a vchodových dveří. Někde se 
budou měnit také okna ve spo-

lečných prostorách, na něž se 
nedostalo během obměny oken 
v bytech. Jinde dojde i na dílčí 
úpravy schodišť. 

Nová vizuální podoba vzešla 
z pera dvou architektů. „Jde o star- 

ší domy, kterým by pestrobarevný 
kabát neseděl. Proto jsem volil de-
centní řešení, odstíny šedé s dílčí-
mi výraznějšími prvky,“ prozradil 
architekt Jan Hock z městského 
odboru rozvoje a investic. Práce 

by měly začít na jaře, ideálně 
v dubnu. Stavební ruch bude 
panovat u domů s jednatřiceti 
vchody (seznam v rámečku naho-
ře) a více než čtyřstovkou bytů 
zhruba půl roku.  (tch)

Rekonstrukce 
paneláků v roce 2017
Čáslavská 982 až 989
Čs. armády 1056 až 1058, 1063
Okružní 1059 až 1062, 1087
Dr. E. Beneše 1064 až 1065 
Mírová 945 až 950 
Šunychelská 951 až 956 

Když zmizí sníh, 
má zmizet i škvára

V oblastech, které nejvíce trpí 

znečištěním ovzduší, bude kraj 

uklízet silnice častěji. Silničáři si 

vezmou do parády krajské vo-

zovky druhé a třetí třídy nejen 

před a po zimní sezoně, jak jim 

ukládá zákon, ale také v pravi-

delných šestitýdenních interva-

lech od poloviny května do září. 

Nově i během zimy. 

Zbytečný posypový materiál by 
měl z cest zmizet, jakmile to počasí 
dovolí, pravděpodobně už v únoru 
a březnu. Tříděné kamenivo, písek 
nebo struska, kterými se silnice 
v zimě sypou, jsou totiž význam-
ným zdrojem prašnosti.

„Velký podíl na znečištění ovzduší 
v kraji mají emise z automobilové 
dopravy, ale také prašnost z částic 
usazených na vozovce. Čistit silnice 
i v průběhu zimy je jednou z mož-
ností, jak minimalizovat škodlivé 
dopady na zdraví obyvatel,“ uvedl 
hejtman Ivo Vondrák. 

Cílem čištění silnic už během 
zimy je sklidit posypový materiál 
poté, co se rozpustí sníh a podle 
předpovědi počasí nebude v příš-
tích dnech sněžit. Kraj tím reaguje 
na přání obcí, které žádají pružněj-
ší čištění frekventovaných úseků 
silnic v blízkosti obytné zástavby 
s vysokou hustotou obyvatel. 

Petra ŠPORNOVÁ, 
mluvčí MS kraje

EKOLOGIEInvestice do bohumínského mládí
Lyžování, plavání, ozdravné pobyty, exkurze. Na aktivity bohumínských dětí loni město 
přispělo částkou 1,7 milionu. Letos spektrum cenově zvýhodněných sportovních 
a volnočasových akcí ještě rozšíří.

Největší ohlas loni měly exkurze ostravského Světa 
techniky. „Žáci pátých a osmých tříd všech základ-
ních škol absolvovali celodenní výukový program za-
měřený na polytechnické vzdělávání. Vstupné ve výši 
200 tisíc platilo město, rodiče hradili pouze dopravu. 
Nově objednáme program i pro děti z mateřských škol 
a do Světa techniky by mělo vyrazit 
všech 200 předškoláků,“ nastínil 
místostarosta Igor Bruzl. 

Loni Bohumín přispíval nejmenším dětem na 
školy v přírodě, žákům prvního stupně na lyžařské 
kurzy a školákům přecházejícím na druhý stupeň 
na adaptační kurzy v přírodě nebo výuku v solné 
jeskyni. Osmáci a deváťáci zase strávili víkend se 
zástupci městské policie, kteří pro ně připravili pro-
gram zaměřený na prevenci kriminality a užívání 
drog. „Jsou to dobře investované peníze, protože dětem 
zpestřují výuku, díky nim se naučí něco nového a po-
dívají se i mimo Bohumín,“ dodal Bruzl. 

Jednou z novinek je projekt Šablony do škol. Mi-
nisterstvo školství dalo prostor jednotlivým devíti-
letkám, aby si samy vybraly typ podpory, který jim 

bude nejvíce vyhovovat. „Pilotně se do něj loni zapojila 
jedna bohumínská škola, které jsme pomohli s předfi -
nancováním projektu. Další se přidají letos. Každá 
může využít 200 tisíc plus 2 200 korun na každého 
žáka. Podpora tak může být až v řádu milionů,“ vysvět-
lil Bruzl. Peníze mohou školy využít na inovativní 

postupy, například tandemovou 
výuku či společné konzultace ro-
diče, učitele a žáka. 

Finanční podpora, kterou město vkládá do spor-
tování dětí, především do plavání, se každoročně 
zvyšuje. Zatímco v roce 2005, kdy město s dotacemi 
začínalo, to bylo 260 tisíc, loni už takřka jeden mi-
lion. „Už jedenáct let je v provozu naše aquacentrum. 
Od té doby bohumínským školám i dalším sociálním 
organizacím nebo sdružením dotujeme vstupné. Je to 
naše specifi kum, protože tato podpora je nad rámec 
plavání podle školních osnov. Školy si mohou zpestřit 
tělesnou výchovu kromě plavání také saunováním, 
bruslením, využitím adventure golfu nebo sportováním 
v městské sportovní hale,“ sdělil starosta Petr Vícha.

Lucie KOLKOVÁ

Savci žijí už jen na obrázcích
Salon Maryška představí od 9. února díla sedmnáctileté Terezy Adamu-

sové, rodačky z Bohumína, nyní žijící v Praze. Jde o soubor barevných ilu-
strací dnes už neexistujících savců, kteří vyhynuli v nedávné době. Mladá 
studentka ztvárnila například zebru kvaga (vyhubena v 19. století) nebo 
vakovlka (vyhuben ve 30. letech 20. století). Dosud zpracovala 74 ilustrací. 
Jde pravděpodobně o první sbírku tohoto druhu na světě. 

Výstava bude k vidění v salonu Maryška na náměstí T. G. Masaryka do 
23. března vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin a v době konání 
kulturních akcí.  (red)

ŠKOLSTVÍ

KRÁTCE

Montessori školka
Mateřská škola Karla Dvořáčka v Or- 

lové otevře v září nově montessori 
třídu. Pro zájemce o vzdělávání před-
školních dětí tímto systémem pořádá 
besedu. Přednášet bude předsedkyně 
společnosti Montessori ČR Vlasta 
Hillebrandová a pracovníci mateřinky. 
Beseda se v orlovské školce koná 
20. února od 16 hodin.  (red)
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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+1, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
naproti tržnici. V blízkosti domu 
se nachází Penny market, vlakové 
a autobusové nádraží. Byt s plas-
tovými okny a centrálním vytápě-
ním. Plocha pro výpočet nájem-
ného 48,15 m2, celková plocha 
bytu 53,20 m2. Prohlídka 30.1. ve 
14.15–14.30 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 30.1. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 303, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba, 
v blízkosti domu se nachází škola, 
školka, středisko zdravotnických 
služeb a autobusová zastávka. 
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 ho-
din. 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. Prohlíd-
ka 30.1. v 15.00–15.15 hodin 
a 31.1. v 10.00–10.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 6.2. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Alešova 1070, 
číslo bytu 36, I. kategorie, 7. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům v centru města. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,88 m2, celková plocha 
bytu 31,30 m2. Prohlídka 1.2. 
v 15.00–15.15 hodin a 2.2. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
6.2. v 16.30 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, ško-
la, školka a parkoviště. V bytě je 
koupelna s vanou, z lodžií je vý-
hled na park. Plocha pro výpočet 
nájemného 64,43 m2, celková plo-
cha 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. Podá-
ní přihlášky do 1.2.

 ● Byt 1+2, ul. Žižkova 178, číslo 
bytu 11, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 

dům v centru města vedle hudební 
školy, poblíž náměstí Budoucnosti, 
plastová okna, možnost parková-
ní u domu. Plocha pro výpočet 
nájemného 56,00 m2, celková plo-
cha bytu 58,40 m2. Prohlídka 1.2. 
ve 14.30–14.45 hodin a 2.2. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 8.2. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města s možností 
parkování za domem. V bytě je 
provedena generální oprava elek-
tro rozvodů, nové podlahové kry-
tiny. Byt s balkonem. Plocha pro 
výpočet nájemného 87,65 m2, 
celková plocha bytu 89,40 m2. 
Prohlídka 6.2. v 15.00–15.15 
hodin a 7.2. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 8.2. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 107, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. Možnost 
parkování za domem. V blízkosti 
dětský koutek. V bytě je zrekon-
struovaná koupelna, nové podla-
hové krytiny, bytové dveře. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
103,07 m2, celková plocha bytu 
103,07 m2. Prohlídka 6.2. v 15.15
–15.30 hodin a 7.2. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace bytu se koná 8.2. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 107, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. Možnost 
parkování za domem. V blízkosti 
dětský koutek. V bytě je zrekon-
struovaná koupelna, nové podla-
hové krytiny, bytové dveře. Plo-
cha pro výpočet nájemného 95,29 
m2, celková plocha bytu 95,29 m2. 
Prohlídka 6.2. v 15.15–15.30 
hodin a 7.2. v 9.15–9.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 8.2. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města. Byt s kuchyňskou 
linkou včetně spotřebičů je po re-
konstrukci. V obývacím pokoji je 

vestavěný krb, v pokoji vestavěná 
šatna. Byt s balkonem. Parkování 
je možné v blízkosti domu. Vedle 
domu je dětský koutek. Plocha 
pro výpočet nájemného 133,50 
m2, celková plocha bytu 135,00 
m2. Prohlídka 6.2. v 15.00–15.15 
hodin a 7.2. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 8.2. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 807, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v klidové zóně za parkem. 
Poblíž domu je bazén, zimní sta-
dion, dětské hřiště. Možnost par-
kování u domu. Byt s kuchyňskou 
linkou, novými podlahovými kry-
tinami, bytovými dveřmi. V bytě 
je zrekonstruovaná koupelna se 
sprchovým koutem. Plocha pro 
výpočet nájemného 45,85 m2, cel-
ková plocha bytu 45,85 m2. Pro-
hlídka 8.2. v 15.00–15.15 hodin 
a 9.2. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1068, číslo 
bytu 24, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blíz-
kosti centra města, odpočinkové 
zóny, obchodů, školy a školky. Byt 
je po celkové rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 45,53 
m2, celková plocha bytu 46,53 m2. 
Prohlídka 8.2. ve 14.30–14.45 ho-
din a 9.2. v 8.30–8.45 hodin. Lici-
tace bytu se koná 13.2. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 986, číslo 
bytu 11, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v blízkosti centra města, školy, 
školky a supermarketu. Byt s vý-
klenkem. K bytu náleží sklepní 
kóje. Plocha pro výpočet nájem-
ného 54,83 m2, celková plocha 
bytu 55,73 m2. Prohlídka 6.2. 
ve 14.45–15.00 hodin a 7.2. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 13.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 126, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města s možností 
parkování v blízkosti domu. Na-
proti domu je dětský koutek. Byt 
se sprchovým koutem a novými 

podlahovými krytinami. Plocha 
pro výpočet nájemného 57,55 m2, 
celková plocha bytu 58,81 m2. 
Prohlídka 13.2. v 15.00–15.15 
hodin a 14.2. v 9.00-9.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 15.2. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Kostelní 404, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města s možností parko-
vání v blízkosti domu. Byt s ku-
chyňskou linkou a novými byto-
vými dveřmi. Plocha pro výpočet 
nájemného 121,85 m2, celková 
plocha bytu 123,10 m2. Prohlídka 
13.2. v 15.30–15.45 hodin a 14.2. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 15.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Seifertova 911, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům s plastovými okny, 
v centru města. Možnost parko-
vání ve dvoře. Poblíž domu je Ma-
sarykova základní škola a městský 
úřad. Plocha pro výpočet nájem-
ného 51,65 m2, celková plocha 
bytu 55,09 m2. Prohlídka 13.2. 
ve 14.30–14.45 hodin a 14.2. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 15.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 126, 
číslo bytu 17, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. Byt s ku-
chyňskou linkou a sprchovým 
koutem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 51,36 m2, celková plocha 
bytu 51,36 m2. Prohlídka 13.2. 
v 15.00–15.15 hodin a 14.2. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 15.2. v 16.45 hodin.

Zájemci mohou mít sjednanou 
nájemní smlouvu k městskému 
bytu a po vylicitování stávající 
byt odevzdají městu Bohumín. 
Bližší informace lze získat telefo-
nicky na 596 092 199, nebo 
osobně na MěÚ Bohumín, odbor 
majetkový, číslo dveří B207 v 1. 
patře, e-mail: vachtarcikova.lenka 
@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Město Bohumín nabízí k pronájmu 
 ● Samostatnou garáž (ev. č. 406) v panelovém domě Čs. armády 1032–36 o rozloze 17 m2. Cenová zóna 

300 Kč/m2/rok. Licitace se koná 30. ledna ve 14 hodin. 
 ● Samostatnou garáž (ev. č. 403) v panelovém domě Čs. armády 1048–50 o rozloze 17 m2. Cenová zóna 

300 Kč/m2/rok. Licitace se koná 30. ledna ve 14.30 hodin. 
Licitace probíhají v kanceláři 101 budovy »B« městského úřadu. Bližší informace osobně v kanceláři 

208 budovy »B«, telefonicky na čísle  596 092 212 nebo e-mailem: sobaniec.marek@mubo.cz.  (red)
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Maják městské 
policie

 ● Odpoledne 27. pro-
since strážníci díky kamerovému 
systému zadrželi u aquacentra 
v Koperníkově ulici dva muže, 
kteří zde násilně vnikli do zapar-
kovaného vozidla.

 ● V Březové ulici v Rychvaldě vy-
pátrala hlídka 13. ledna nabourané 
a kradené vozidlo Seat Ibiza. To 
krátce předtím ujelo od dopravní 
nehody. 

 ● V závěru minulého roku byli 
strážníci úspěšní při pátrání po 
hledaných osobách a tvůrcích 
černých skládek. Na policejní od-
dělení předvedli pět hledaných 
osob a na území města odhalili 
šest tvůrců černých skládek.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

Hledá se řidič, 
který srazil cyklistu

Neznámý řidič většího tmavého 
auta jel kolem poledne 13. ledna 
po Čáslavské ulici a na křižovatce 
s hlavní zastavil a dával před-
nost. Náhle však začal couvat, 
přehlédl za sebou 83letého cyk-
listu a srazil ho. Řidič důchodce 
naložil do auta a odvezl k ošetře-
ní. Pak však odjel. Policie proto 
žádá dotyčného řidiče i případné 
svědky, aby se přihlásili. Volat 
mohou na čísla  974 734 584, 
974 734 251, případně linku 158.

Bezdomovců z nádraží se ujala Charita
Bohumínští bezdomovci sepsali petici. K ojedinělému kroku je dohnalo zrušení vyhrazené 
místnosti na vlakovém nádraží, kterou mohli využívat od roku 2008. Po jejím uzavření 
se v mrazivém počasí znovu ocitli na ulici. Záhy se však podařilo najít provizorní řešení. 
Charita Bohumín po dohodě s městem zpřístupnila osobám bez přístřeší prostory 
v Drátovenské ulici.

Užívání drážní místnosti řešila smlouva, kterou 
před lety uzavřelo město s Českými drahami. Míst-
nost plnila dvojí účel. Lidé bez střechy nad hlavou 
se do ní mohli uchýlit za nepříznivého počasí, 
současně nepolehávali na veřejných lavičkách a ne-
budili pohoršení kolemjdoucích.

Azyl na nádraží fungoval, loni však budova změnila 
majitele. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) 
sice původní smlouvu s městem v létě převzala, ale 
po čtvrt roce oznámila, že ji hodlá vypovědět. Dů-
vodem jsou dlouhodobé stížnosti na chování bez-
domovců v místnosti a v celém objektu stanice. 
Výtky se týkaly zápachu, močení, požívání alkoholu, 
kouření a docházelo i ke konfl iktům s bezpečnostní 
službou. Místnost tak byla dočasně uzavřena a pro-
bíhají v ní opravy a očista.

Zrušením místnosti před blížící se zimou vyvstal 
problém. V Pudlově sice funguje ofi ciální zázemí pro 
bezdomovce, jenže ne celodenně. Denní centrum 
pro osoby bez přístřeší v Drátovenské ulici je otevřeno 
jen v pracovní dny od 9 do 13 hodin, Noclehárna sv. 

Martina sice každodenně, ale jen od 19.30 do rána. 
„Po uzavření drážní místnosti neměli lidé bez přístře-
ší v odpoledních hodinách možnost žádného úkrytu 
a nejkritičtější byla situace o víkendech,“ potvrdil 
vedoucí sociálního odboru radnice Daniel Ucháč. 
Obratem ale dodal, že se díky vstřícnosti Charity 
Bohumín podařilo situaci vyřešit. Charita pro-
dloužila v zimním období provoz denního centra 
do 15 hodin. Platí také pravidlo pro mrazivé dny, 
pokud tři dny po sobě klesne teplota více než pět 
stupňů pod nulu, je centrum otevřeno nonstop. Nej-
podstatnější novinkou je ovšem vyčlenění místnosti 
pro bezdomovce i o víkendech a svátcích. Využívat 
ji mohou do konce března od 7.30 do 13.30 hodin, 
v mrazivém počasí až do 15.30 hodin. „Děkujeme 
Charitě Bohumín za vstřícný krok. Jde pochopitelně 
o provizorní řešení. V průběhu roku budeme situaci 
monitorovat s cílem navrhnout takové opatření, které 
by bylo optimální z dlouhodobého hlediska,“ uzavřel 
Daniel Ucháč.

Pavel ČEMPĚL

Beton je fádní? Chyba lávky, konkrétně Starobohumínské 
lávky přes dálnici. V soutěži České betonářské společnosti 
získala tato stavba titul »Vynikající betonová konstrukce«. 
Ceny se udělovaly na konci uplynulého roku za konstrukce 
a stavby vytvořené v Česku v letech 2011 až 2016. 

Lávka vznikla v roce 2011 v Os-
travské ulici, která byla v minu-
losti jednou ze spojnic Starého 
Bohumína s centrem města. Pře-
ťala je však dálnice. A zatímco 
kousek dál ve Slezské ulici vyrostl 
nad magistrálou klasický most, 
v Ostravské ulici to byla lávka vý-
hradně pro pěší a cyklisty. Její štíh-
lá kompaktní konstrukce je sedm-
nácti páry ocelových lan zavěšena 
na centrální, pětadvacet metrů 
vysoký pylon tvaru písmene »V«. 

Betonová krasavice zaujala 
i odbornou porotu a v soutěžní 

kategorii »Mosty« nenašla v Čes-
ké republice konkurenci. Oceně-
ný most, jehož jméno vybrali 
sami obyvatelé Bohumína, po-
chází z dílny architektonické 
kanceláře Stráský, Hustý a part-
neři. „Lávku jsme navrhli z vyso-
kohodnotného betonu. Je výrazně 
zakřivená, což je při výstavbě za-
věšených mostů velkou výzvou 
nejen pro projektanta, ale i pro 
stavbaře,“ ozřejmil projektant 

Petr Mojzík. Že se dílo podařilo, 
potvrdila i neplánovaná zátěžová 
zkouška při průjezdu amerického 
vojenského konvoje po dálnici 
v březnu 2015, kdy se skupina asi 
300 přihlížejících shromáždila 
při jednom okraji lávky.

V Bohumíně je celkem jede-
náct mostů a dvě lávky pro pěší 
a cyklisty. Podle návrhů stejné 
architektonické kanceláře vyrostlo 
ve městě hned několik výrazných 
dominant. Kromě Starobohumín- 
ské lávky například skřečoňský 
most nad železnicí a také přes půl 
kilometru dlouhý dálniční most 
u Vrbického jezera. Ten je ověn-
čený hned několika prestižními 
tituly, například Stavba roku 2008 
či Dopravní stavba roku 2008.

Jana KONČÍTKOVÁ

OCENĚNÍ

Křivky betonové krasavice
oslnily porotuoslnily porotu

Starobohumínská lávka je 115 metrů dlouhá a 7,6 metru široká. Přes 
svou subtilnost nevyvolává u pěších nepříjemné pocity způsobené 
vibracemi od provozu a větru.  Foto: Pavel Čempěl

Podnikatelská líheň
V Moravskoslezském kraji běží pro-

jekt zaměřený na poradenství a asis-
tenci lidem, kteří se chtějí pustit do 
podnikání. Projekt nabízí nejen po-
moc při zpracování podnikatelských 
plánů, ale počítá i s vytvořením vhod-
ných podmínek pro testování jejich 
nápadů. Toho se zhostí nově založené 
podnikatelsko-zaměstnanecké druž-
stvo. Projekt cílí především na neza-
městnané a ekonomicky neaktivní 
osoby a směřuje je k návratu na trh 
práce. Aktuálně probíhá nábor zájem-
ců, kteří uvažují o podnikání a chtějí 
si otestovat vlastní možnosti a živo-
taschopnost svého podnikatelského 
záměru. Mohou se hlásit na čísle  
605 886 278 nebo e-mailu vojtech.beck 
@klastr-socialnich-podniku.cz.

 Bez elektřiny
8. února od 7.30 do 11.30 hodin 

bude přerušena dodávka elektřiny 
v Příční a Trnkové ulici v Pudlově. Od-
stávku si vyžádá zajištění nezbytných 
prací na zařízení distribuční soustavy.

Turnaj v mariáši
V sobotu 4. února proběhne v re-

stauraci Na Kuželně XVI. ročník turnaje 
v mariáši »O bohumínské hrabátko«, 
Memoriál Petra Lukaštíka. V 7.30 hodin 
začíná prezentace, turnaj odstartuje 
v 9.15 hodin a potrvá až do 16 hodiny. 
Program završí vyhodnocení výsledků 
a udílení cen. Bližší informace na 
čísle  602 337 370 či e-mailu radim.
bloksa@seznam.cz.  (red)
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Starobohumínští školáci se 
kromě výuky účastní mnoha 
zajímavých akcí. 

Foto: Radka Bašandová 
a Pavel Čempěl

Ve starobohumínské 
malotřídce to žije
Základní škola ve Starém Bohumíně 
má v letošním školním roce 
sedmadvacet žáčků prvního stupně. 
Učí se ve dvou třídách se spojenými 
ročníky. Ve škole působí dvě 
kvalifi kované učitelky, dva asistenti 
pedagoga, vychovatelka školní 
družiny a správní zaměstnankyně. 

Škola nabízí příjemnou a přátelskou atmo-
sféru domácího prostředí s individuálním 
přístupem. V rámci výchovně 
vzdělávacího procesu aktivně 
využívá moderní formy a me-
tody práce. Klade velký dů-
raz na spolupráci s rodiči. 
Pochlubit se může vyba-
vením jako je interaktivní 
tabule a dataprojektor s pro-
jekčním plátnem. Samo-
zřejmostí je moderní školní 
nábytek a učební pomůcky.

Malá školička disponuje i školní družinou, učebnou 
informatiky a výdejnou školní jídelny. Nachází se zde také 
pobočka městské knihovny. Naši žáci se účastní různých 
výletů, exkurzí, vycházek do okolí, školy v přírodě a celé 
řady kulturních akcí. 

Pro budoucí prvňáčky pořádáme pravidelně přípravný 
kurz, kde se seznamují se školním prostředím a novým 
kolektivem. Zápis dětí do první třídy letos proběhne až 
5. dubna od 12 do 17 hodin. 

Radka BAŠANDOVÁ, vedoucí odloučeného pracoviště

Bohumínská společnost Rockwool investovala 25,5 milionu do pořízení vysokozdvižných 
vozíků na stlačený zemní plyn (CNG) a výstavby vlastní plnicí stanice. Pořízení jednadvaceti 
vozíků má hlavně ekologické a ekonomické důvody.

Manažer výrobního závodu Rockwoolu Paweł Pomykała přebírá nové 
vozíky od Jindřichy Kotyzy, ředitele dodavatelské firmy Linde Material 
Handling ČR.  Foto: Rockwool

„Vysokozdvižné vozíky na CNG 
mají prakticky nulové emise pev-
ných částic, nižší hluk a vibrace, 
významně snižují produkci sklení-
kových plynů a zlepšují pracovní 
prostředí v provozech,“ ozřejmil 
Josef Mik, marketingový manažer 
Rockwoolu. Úspory při nákupu 
pohonných hmot a dalších pro-
vozních nákladů mohou dosáh-
nout v bohumínském závodě až 60 
procent oproti stávajícímu řešení.

Součástí investice je výstavba 
vlastní plnicí stanice na stlačený 
zemní plyn. U odběratelů s vlast-
ní stanicí obvykle určuje vstupní 
cenu plynu roční kontrakt, takže 
ji během roku neovlivňují výky-
vy cen jako u veřejných čerpa-
cích stanic. Návratnost nákladů 
na pořízení vlastní »čerpačky« se 
tak pohybuje v rozmezí od jed-
noho do tří let. 

Od roku 2013 investoval Rock-
wool, výrobce izolací z kamenné 
vlny, v Bohumíně přes miliardu 
korun do modernizace výroby, 
nových technologií na snížení 
emisí u některých složek spalin, 
do revitalizace areálu a vybudo-
vání nových skladovacích ploch. 

„Vítáme všechna opatření bohu-
mínských fi rem, která směřují ke 
zlepšování životního prostředí. Se 
společností Rockwool máme už 
pět let uzavřenu deklaraci porozu-
mění v oblasti ochrany ovzduší. V ní 
nám společnost představila návr-
hy dlouhodobých opatření v oblas-
ti životního prostředí nad rámec 
svých povinností. Výsledkem této 
dobré spolupráce byla v minulých 
letech například výsadba izolační 
zeleně kolem areálu společnosti ve 
Skřečoni. Vysázelo se tady kolem 
dvou set stromů a osmi set keřů,“ 
dodal místostarosta Bohumína 
Lumír Macura. 

Lukáš KLAPIL, 
mluvčí společnosti Rockwool

Ekologické »ještěrky« s vlastní čerpačkou

Honzík a Eliška, krásná česká jména opět v kurzu
Bohumíňákům se loni narodilo 187 dětí. Pomyslnou hitparádu křestních jmen vedl mezi 
chlapci Jan, rodiče takto pojmenovali sedm potomků. Dívčím jménům zase vévodila Eliška, 
těch matrikářky zapsaly do pamětní knihy deset.

„Honzíci se po letech vrátili na první místo žebříčku 
oblíbenosti a vystřídali předloňského vítěze Filipa. Dru-
hým loni nejoblíbenějším jménem byl Petr, následoval 
Dominik, Daniel, Ondřej a Filip,“ uvedla Žaneta Rafajová 
z evidence obyvatel. Mezi malými slečnami se hned 
za Eliškou umístily shodně s pěti zápisy Klárky a Ka-
rolínky. „Nela, která vedla hitparádu jmen v roce 2015, 
se na přední místa tentokrát nedostala,“ doplnila mat-

rikářka Pavlína Ucháčová. Z méně obvyklých či exo-
tičtějších jmen zvolili bohumínští rodiče pro své syny 
například jména Andreas, Eliáš, Florián, Maxmilian, 
Mikuláš, Oliver, Thobias a Teo. U dívek to byla Ella, 
Ingrid, Izabela, Leontýna, Liliana, Melánie, Mia, 
Miriam, Rebeka, Róza, Sophie či Tea. Možnost zapsání 
druhého jména využili rodiče osmkrát. Svým potom-
kům dali jména Ondřej Kristián, Ladislav Jozef, Jiří 

Stanislav, Oldřich Pavel, Marie Ester, Dominik Adam, 
Sofi e Mia Sebastian Michael. 

Bohumín nemá od roku 2004 svou porodnici, malí 
Bohumíňáčci tak přicházeli na svět hlavně v Ostravě, 
Karviné a Havířově, ale také v Opavě, Krnově, Třinci 
nebo Novém Jičíně. Někteří se narodili i za hranicemi 
kraje – v Praze, Olomouci, Mladé Boleslavi, Příbrami 
či Valašském Meziříčí. 

Dlouhodobě se Bohumín každoročně rozrůstal 
o více než 200 dětí. Loni a předloni se však jejich po-
čet nad dvě stovky nedostal. Zato však stoupá počet 
svateb. V roce 2014 vstoupilo do manželství 63 párů, 
předloni jich bylo 70 a loni už 96.  (balu)
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Příroda Bohumínska – rostliny (192)

Chrpa modrá
(Centaurea cyanus)

V České republice můžeme 
najít 14 druhů chrp, sedm z nich 
je u nás původních – nejhojnější 
ze všech je chrpa luční. Dalších 
sedm druhů k nám bylo buď 
zavlečeno z jižní Evropy, nebo 
zplanělo z původně okrasných 
zahradních druhů.

Chrpa modrá byla u nás dříve 
hojně rozšířena na polích a čer-
stvých úhorech od nížin do pod-
horských oblastí. Nejvíce se jí daří 
v obilí, pokud ovšem není ošetřeno 
herbicidy. V poslední době tento 
kdysi všudypřítomný druh u nás 
roste jen roztroušeně, častěji jen 
na ruderálních stanovištích. Kvete 
od května do srpna, okrajové květy 
jsou obvykle jasně modré, střední 
modrofialové. Dnes se s chrpou 
modrou můžeme setkat i na zahra-
dách, protože nyní se také pěstuje 
v různobarevných formách jako 
ozdobná letnička.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Tříkrálovou sbírku provázely arktické mrazy
Letos už posedmnácté vyšli koledníci 
Charity v rámci celé republiky 
k domům a bytům. Přišli zazpívat 
spoluobčanům koledu, obdarovat 
je symbolickými dary, popřát šťastný 
a požehnaný nový rok. A samozřejmě 
také poprosit o příspěvek pro ty, kteří 
z různých důvodů nezvládají tíhu 
svých životů a potřebují pomoc. 

Ačkoliv sbírka probíhala během zřejmě 
nejmrazivějšího letošního víkendu, srdce dárců 
byla vřelá a jejich dlaně štědré, za což jim patří 
velký dík. Kdo otevřel dveře svého domova a při-
spěl, má velký podíl na nové naději pro ty, 
kteří ji ztrácejí.

Tříkrálová sbírka probíhala od 1. do 15. led- 
na, hlavním »koledovacím« dnem ale byla 
sobota 7. ledna, jelikož byla nejblíže svátku 
Tří králů. Toho dne klesla rtuť v teploměru až 
k devatenácti stupňům pod nulou.

V Bohumíně vyrazili do ulic koledníčci 
s devětadvaceti zapečetěnými pokladničkami. 
V celém území působnosti Charity Bohumín, 
která zahrnuje také Rychvald, Dolní Lutyni, 
Orlovou, Dětmarovice a Doubravu, bylo sku-
pinek s pokladničkou osmdesát. Letošní vý-
těžek v samotném Bohumíně činil 149 200 
korun, což je opět více než loni a než ve všech 
letech předchozích. V celé oblasti dárci při-

spěli částkou 315 340 korun. To je o sedmnáct 
tisíc méně než v loňském roce, ale s ohledem na 
to, jak třeskuté mrazy panovaly a kolik koled- 
níčků onemocnělo, je sbírka opět úspěšná 
a moc za ni děkujeme.

Velké poděkování patří nejen všem dárcům 
za fi nanční příspěvek, vlídná slova, porozu-
mění a často i úsměv, ale také těm, kteří vyšli 

do ulic i přes nepřízeň počasí. Na nich záleží, 
jak sbírka dopadne. Všem za Charitu Bohu-
mín a její klienty ze srdce děkujeme. A velmi 
se omlouváme těm, které jsme nestihli navští-
vit, i když se na nás těšili. Budeme se to snažit 
příští rok napravit.

Mária MÍČKOVÁ, 
koordinátorka sbírky

Teplé čepice, šály, rukavice. Koledníčci se letos museli řádně navléknout. Koledovat chodili v opravdu 
třeskutých mrazech.  Foto: Pavel Čempěl

Temperamentní zábava v helénském stylu
Řekové se umí bavit, to se obecně ví. Dokázali to i během 
oslav státního svátku »Dne oxi« 10. prosince v sokolovně 
v Záblatí. Sálem zněly tradiční písně, parket patřil lidovým 
tancům a v bufetu byly pochopitelně k mání řecké speciality.

Veskrze zábavné setkání u pří-
ležitosti »Dne oxi« (Den ne – 
Řecko se v roce 1940 postavilo 
invazi Itálie) pořádá každoročně 
Řecká obec Bohumín. Ta sdružuje 
padesát členů, ovšem na akci dora-
zil hostů dvojnásobek. V sokolov-
ně se sešli i přátelé z Karvinska 
nebo Polska. K poslechu jim za-
hrála brněnská kapela I Parea, se 
svou choreografií přijel soubor 
Lycea Řekyň, jehož posláním je 
udržení a šíření řeckého kultur-

ního dědictví. V souboru působí, 
a přítomným zatančili, i Bohu-
míňáci.

„Prosincovou akci pořádáme 
pravidelně. Další oslavu našeho 
svátku chystáme v březnu, to je 
ale menší akce bez živé hudby. 
A následovat bude květnové vítání 
jara,“ nastínil Dimitrakis Vamb-
lekis, předseda Řecké obce Bohu-
mín. Ta se ve městě snaží udržovat 
tradice a předávat je dalším ge-
neracím. Loni se věnovala dětem 

v rámci Prázdninového kolotoče 
a připravila jim »řecký den«. „Le-
tos bychom chtěli uspořádat třeba 
přednášku na téma jak cestovat 
po Řecku, nebo nějakou kulinář-
skou akci s našimi specialitami,“ 
pokračoval Vamblekis. 

V republice v současnosti exi-
stuje deset řeckých komunit. 
Pouze jediná je v Brně, ostatní, 
včetně té bohumínské, ve městech 
na severu Moravy. Jde o emig-
ranty a jejich potomky, kteří se 
v Česku usadili po skončení řec-
ké občanské války. V letech 1948 
a 1949 se sem přestěhovalo více 
než dvanáct tisíc Řeků.  

Pavel ČEMPĚL

V sokolovně zatančil soubor Lycea Řekyň, ve kterém působí i Bohumíňáci.  Foto: Řecká obec Bohumín
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šené. Absolvovaly také závod, ve kterém předvedly, 
co se za týden na kopci naučily,“ uvedla vedoucí 
školky Na Pískách Dana Šímová.  

Bohumínské děti ze šesti základních škol 
absolvují dotované lekce lyžování na horách 
průběžně až do konce března. Loni vyjelo na 
lyže téměř 120 dětí a město na lekce přispělo 
60 tisíc korun.

Do hor vyrazí v zimních měsících kromě 
malých lyžařů i astmatici a alergici na měsíční 
ozdravný pobyt. Radnice pro ně rezervovala 
léčebny v Metylovicích a Zlatých horách. Dopra- 

vu do ozdravo-
ven hradí měs- 
to, pobyt na čer-
stvém vzduchu 
platí v plné výši 
zdravotní pojišťov-
ny. Do Metylovic vy-
jedou školáci 31. ledna, 
do Zlatých Hor 15. února. Součástí ozdravných 
pobytů budou nejen léčebné kúry, ale i školní 
výuka. Léčebné pobyty Bohumín pořádá a do-
tuje od roku 2011. Lucie KOLKOVÁ

I letos vyráží bohumínské děti do hor 
v rámci projektu Usměvavé lyžování. 
Lyžařskou helmu, brýle i rukavice 
nasadí přes dvě stě školáků a předško-
láků. Každému dítěti město na lyžování 
přispěje částkou 500 korun.

„Chceme dětem umožnit, aby už 
v brzkém věku pronikly do 

základů tohoto sportu 
a zároveň vyjely v do -

bě smogu za čistým 
vzduchem do hor,“ 
komentoval mís-
tostarosta Igor 
Bruzl  týdenní 
projekt Usměvavé 

lyžování. První vár-
ka bezmála čtyřice-

ti dětí vyjela v led-
 nu lyžovat do Palkovic u 

Frýdku-Místku. Byli 
m e z i  n i m i  ž á c i 

z Bezručovy školy, 
záblat ské  ma-
lotřídky i před-
školáci z mateřin-
ky Na Pískách. 
„Dětem nevadil 

ani si lný mráz, 
z lyžování byly nad-

Než ležet na gauči, raději se chopí štětce
„Když mladí lidé tvoří tak krásné věci, svět nespěje k zániku.“  Těmito slovy svého času komentovala 
návštěvnice díla, jež vzešla z bohumínského ateliéru Bart. Obrazy, keramiku a další umělecké 
styly nyní představují jeho členové v Salonu Maryška. Vernisáž výstavy zde proběhla 20. ledna.

Na výstavě v Salonu Maryška se prezentuje dvanáct autorů. Na vernisáži, zahájené 
předsedou Bartu Vladimírem Pustówkou, vystoupil také bohumínský muzikant Ota 
Maňák a mladá básnířka, studentka gymnázia Tereza Hutařová. Foto: Pavel Čempěl

Bart, který sdružuje místní 
talenty, pořádá velkou výstavu 
v ateliéru vždy na sklonku roku. 

Jsou na ní k vidění výtvory, které 
vznikly během daného roku. Ně-
které z nich, díla dvanácti autorů, 
jsou nyní součástí výstavy v salo-
nu. „Bart je především pracovním 
prostředím. Salon Maryška je stylo-
vý, krásně nasvícený, zkrátka ideál-
ní výstavní prostory,“ komentoval 
zázemí předseda Bartu Vladimír 
Pustówka. Až do 3. března si mo-
hou návštěvníci v salonu na ná-
městí T. G. Masaryka prohlédnout 
obrazy, keramiku, malby na hed-
vábí nebo obdivovat enkaustiku, 
techniku »malování« voskem 
a žehličkou.

Bart zastřešuje amatéry, pro něž 
je umění koníčkem. „Někdo si jde 
po práci lehnou na gauč, my jdeme 
tvořit,“ zažertoval Pustówka. A tito 
činorodí Bohumíňáci mají důvod 
k oslavě, spolek letos slaví už 20. vý- 
ročí. Na květen proto připravuje 
oslavu a setkání umělců, kteří jím 
za uplynulé dvě dekády prošli. 

Škoda jen, že už v Bartu nepůsobí 
nikdo ze zakladatelů, zato se však 
může spolek pyšnit mladou talen-
tovanou krví. A další může do řad 
Bartu zavítat také během jarního 
workshopu. Už třetím rokem spolek 
organizuje kurz kresby a malby. 
První ze šesti lekcí začíná 8. břez-
na.  (tch)

Děti vyrazily za lyžováním a čerstvým vzduchem

v brzkém
zákla
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První skupina dětí si užívala lyžovačku v Palkovicích 
od 9. do 13. ledna.  Foto: MŠ Na Pískách
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Aquacentrum, otevřené před dvanácti 
lety v lednu 2005, trhá rekordy návštěv-
nosti. Jeho oblíbenost dokazují téměř 
dva a půl milionu návštěvníků, kteří 
sem od zahájení provozu zamířili.

Loni turnikety aquacentra prošlo přesně 
235 613 lidí. Jde o největší návštěvnost v historii 
bazénu. Například v roce 2015 do areálu přišlo 
231 tisíc lidí, v předchozím roce 213 tisíc. Nej-
větší nával loni zaznamenal bazén během let-
ních prázdnin, kdy sem zavítalo přes padesát 
tisíc návštěvníků. „Přestože je aquacentrum 
kryté, disponuje také venkovním průplavovým 
bazénem. V posledních letech jsme investovali do 
odpočinkové zóny s lehátky pod širým nebem. 
Letní návštěvnost určitě ovlivňuje i fakt, že 
během prázdnin platí zvýhodněné vstupné,“ 
konstatoval ředitel městské společnosti 
Bospor Jan Rozsypal. Podotkl, že rekordní 
návštěvnost zaznamenalo aquacentrum 
i v závěru loňského roku. V posledních 
pěti dnech roku sem zavítalo téměř 5 500 
lidí. Rostoucí oblíbenost aquacentra si 
jeho provozovatel vysvětluje širokou na-
bídkou služeb a možností vyžití. Kromě 
plaveckého bazénu a vodních atrakcí 
mají návštěvníci k dispozici i saunový 
svět a posilovnu. Ta je v provozu přes-
ně rok a dosud ji navštívilo přes 
1 200 klientů. 

Při rozhodování, jak naložit s volným 
časem, lidé hledí i na ceny. Ty zůstáva-
jí v zařízeních společnosti Bospor i letos 
stejné. „Za hodinu v aquacentru zaplatí dospě-
lý 85 korun, o deset korun více v případě víken-
dové návštěvy. Děti hradí vstupné 45 korun, re-

Aquacentrum frčí, oslovuje cenou i nabídkou 

“

spektive 55 korun o víkendu. Vstup do posilovny 
stojí 70, sauna 130 ve všední dny, o víkendu 
150 korun,“ doplnil Rozsypal.

I letos připravil Bospor pro návštěvníky 
atraktivní novinky, zejména v saunovém světě. 
„Do saun denně zavítá 250 lidí. Ve venkovní 
části máme stále prostor pro rozšíření, a tak do 
konce března postavíme srubovou saunu pro 
přibližně 22 osob. Navíc chystáme speciální ce-
remoniály, díky kterým se návštěvníci dozvědí 
zajímavosti o saunování,“ prozradil Jan Rozsy-
pal. Novou saunu hodlá Bospor vybudovat za 
provozu. 

Jana KONČÍTKOVÁ

Loňská návštěvnost byla nejvyšší ve dvanáctileté 
historii aquacentra. Turnikety aquacentra prošlo 235 
613 lidí.  Foto: Pavel Čempěl

Zájemci o budoucí studium si 
mohli budovu gymplu prohléd-
nout doslova od suterénu po půdu. 
Škola zpřístupnila veškeré prosto-
ry. Odborné učebny, laboratoře, 
multimediální sál, ale také tělo-
cvičnu či posilovnu. Rolí průvodců 
se ujali nejen samotní kantoři, ale 
také současní studenti. Zájemcům 

o studium a jejich rodičům vyprá-
věli, jak to ve škole chodí, odpoví-
dali na zvídavé otázky a zmínili 
také nabídku přípravných kurzů 
k přijímacím zkouškám.

Bohumínské gymnázium nesou-
cí jméno předválečného profesora 
a poválečného direktora Františka 
Živného loni oslavilo 95. výročí. 

Školáci si omrkli budoucí působiště
Školní rok je právě v půlce. Žáci, pro které je to na základní škole rok poslední, mají už jen 
pár chvil na rozhodování, kam po prázdninách zamíří. Možná to bude třeba gymnázium, 
které pro školáky uspořádalo 21. ledna den otevřených dveří. Studovat zde mohou nejen 
současní deváťáci, ale osmileté gymnázium láká i páťáky.

Při této příležitosti se v půli října 
konal den otevřených dveří pro 
bývalé absolventy a zaměstnance. 
V prosinci, krátce před Vánoci, 
škola pozvala na »exkurzi« žáky 
5. a 9. tříd z Bohumína a okolních 
obcí. Ta byla svým způsobem ori-
ginální, protože žáci mohli vidět 
gymnázium za provozu a jeho 
studenty při výuce. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
Návštěvníkům se při akci představil 
i pěvecký sbor, který ve škole působí.
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Odstartoval seriál soutěží 
v silovém trojboji a pro 
závodníky TJ Viktorie 
Bohumín úspěšně. V Praze, 
kde se 14. ledna konalo 
mistrovství republiky 
v klasickém RAW silovém 
trojboji mužů a žen, obsa-
dili 5. místo v konkurenci 
šestadvaceti klubů. Bohu-
mínští vybojovali jednu 
zlatou, jednu stříbrnou 
a jednu bronzovou medaili.

Kategorii žen do 52 kilogramů 
suverénně ovládla dvaadvacetiletá 
Eliška Petříčková. „Eliška se v dřepu 
blýskla novým juniorským národ-
ním rekordem 97,5 kg. V bench
-pressu vzepřela 42,5 a v mrtvém 
tahu 115. Trojboj celkově 255 kg, 
vynikající výkon,“ uvedl předseda 
oddílu Martin Turek.

V kategorii mužů do 66 kilo-
gramů nasadila starobohumínská 

Viktorie do soutěže Martina 
Kavku a Martina Matise, kteří 
bojovali o stříbrnou medaili až 
do posledního pokusu v pozve-
du. „Nakonec rozhodla až menší 
osobní hmotnost o pouhých 0,2 kilo-
gramu,“ popsal napínavý klubový 
duel Martin Turek.

Třiadvacetiletý Martin Kavka 
vybojoval stříbro, když v trojboji 
nasbíral 447,5 kg (dřep 160, bench 
-press 105 a pozved 182,5 kg). 
Bronz získal Martin Matis (22) 
s celkovým výkonem 447,5 kg 
a výkony dřep 140, benchpress 
125, pozved 182,5 kg.

Siloví trojbojaři se po úspěš-
ném pražském vystoupení pilně 
připravují na další sportovní mí-
tinky. Z těch nejbližších je 28. 
a 29. ledna čeká republikové mis-
trovství juniorů a masters v dre-
sech, 4. února Český šampionát 
v bench-pressu RAW juniorů 
a masters.

Lukáš KANIAEliška Petříčková při úspěšném pokusu.  Foto: TJ Viktorie Bohumín

Siláci vezou z mistrovství republiky zlato

Přírodovědné vzdělávání očima studentky
Koncem minulého školního roku jsem ve škole obdržela elektronické předplatné příro-
dovědeckého časopisu Vesmír. Otevřel mi dveře k dalšímu poznání. Díky časopisu jsem 
se zapojila do výzkumu Masarykovy univerzity v Brně.

Výzkum spočíval ve stanovení 
tří geneticky podmíněných zna-
ků (schopnost cítit velmi hořkou 
látku, rolování jazyka, výběr 
partnera podle barvy očí), který 
jsem následně uskutečnila také
v naší škole. Výsledky tohoto vý-
zkumu se chystám využít v práci 
v rámci středoškolské odborné 
činnosti.

Následně, opět na podnět ča-
sopisu, jsem se v prosinci, společ-
ně s dalšími osmnácti studenty 
z celé republiky, zúčastnila work- 
shopu genetiky na Karlově uni-
verzitě v Praze. Organizoval jej 
časopis Vesmír a celým progra-
mem provázel tým Přírodově-
decké fakulty KÚ v čele s profe-
sorem Janem Černým. Vstupním 
klíčem bylo odeslání eseje na 
téma »Jak si přeji prakticky vyu-
žívat dnešní poznatky genetiky 
v době, kdy mi bude 30 let«. Za-
měřila jsem se na využití epige-
netiky (vědní podobor genetiky, 

pozn. red.) v preventivním lékař-
ství. Z celkem 670 oslovených čte-
nářů jich stovka esej odeslala 
a dvacet bylo vybráno. V rámci 
praktické činnosti jsme si mohli 
vyzkoušet, čím se genetika zabývá. 
Nejprve jsme provedli stěr ústní 
sliznice, posléze jsme namnožili 

jednotlivé úseky DNA a elektrolý-
zou jsme tyto vzorky analyzovali. 

Děkuji tímto všem studentům 
a pedagogům, kteří se zúčastnili 
výzkumu a pomohli mi získat 
data za naši školu. 

Jana PERUTKOVÁ, 
3. A, Gymnázium Bohumín

PÍŠETE NÁM

Zprávy o počasí
máme v Bohumíně 
na dosah ruky

Bohumín má svou vlastní 

meteostanici. Zaznamenává 

veškeré podrobnosti o teplotě, 

větru, slunečním svitu a dalších 

aspektech počasí. Informace se 

bezprostředně po zpracování 

objevují na webu města.

„Údaje o počasí přímo z Bohumí-
na jsme měli dosud pouze omeze-
ně. Využívali jsme informace z čidla, 
které umělo měřit jen teplotu a vlh-
kost. Proto jsme se rozhodli, že zpra-
vodajství o počasí rozšíříme o další 
důležité hodnoty. Výhodou je, že už 
se nemusíme spoléhat na externí 
zdroje a máme vlastní informace 
o počasí, které mohou ihned využít 
všichni Bohumíňáci,“ uvedl IT pra-
covník bohumínské radnice Jiří 
Rozsypal. V meteosystému, do 
nějž se Bohumín zapojil, je třináct 
měst a obcí z Moravskoslezského 
kraje.

Meteostanice je umístěna na 
střeše hlavní budovy městského 
úřadu. Senzory zpracovávají a vy-
hodnocují informace o venkovní 
teplotě, pocitové teplotě, rosném 
bodu a relativní vlhkosti. „Stanice 
měří i barometrický tlak, rychlost, 
náraz a směr větru, intenzitu sluneč- 
ního svitu či úhrn srážek. Vypočítá-
vá biometeorologickou předpověď 
a krátkodobou předpověď počasí 
na následujících šest hodin,“ doplnil 
Rozsypal. 

Veškeré informace najdou 
zájemci na webových stránkách 
města v sekci Zpravodajství, rub-
rice Počasí. 

Jana KONČÍTKOVÁ

Atletický klub Bohumín (AKB) ukončil sezonu 2016 uspořádáním 
Silvestrovského běhu v Hobbyparku. Na začátku roku 2017 má oddíl 

140 členů, z toho je 65 děvčat a chlapců do deseti let. Oddíl má celkem deset aktivních kvalifi kovaných trenérů.
Současné tréninky probíhají v tělocvičně a posilovně ZŠ ČSA, ti nejstarší odjíždějí trénovat také do ostravské 

atletické haly ve Vítkovicích. V hale se 6. a 7. ledna konaly přebory Moravskoslezského kraje. V nich se prezentovalo 
sedmnáct závodníků AKB a největšího úspěchu dosáhl mladší žák, dvanáctiletý Casey Long. V běhu na 60 metrů měl 
celkem 58 soupeřů, ale časem 8,01 sekundy zvítězil a stal se krajským přeborníkem. 

Pro sezonu 2017 má AKB do soutěží přihlášena družstva mužů (II. liga), mladších žákyň a starších žákyň (oblastní 
přebor). Ti nejmladší z přípravek se zúčastní svých závodů podle možností.  Zdeněk VESELÝ, AK Bohumín

Malí i velcí žijí atletikou
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Přešlapuje Bohumín na místě? Je desítky let programem rady města jen 
tzv. porcování rozpočtu a plnění jen dílčích, nikoliv strategických cílů?

Naše město má docela pohádkový rozpočet na straně příjmů. Toto však není výsledkem hospodaření 
a „práce“ politiků, nýbrž především díky systému přerozdělování (kumulace továren a podniků 
v našem městě apod..) a právě proto musíme umět hospodařit a tyto „drahé peníze“ umět co nejlépe 
využít a investovat. Musíme se srovnávat s městy, která mají rozpočet 700 mil. Kč, stejně jako my. 
Nemluvě o tom, že v Bohumíně se protočí desítky až stovky miliónů Kč v městských fi rmách.

Vypadá to, jako bychom 
ve městě po těch více než 
20 - ti letech jedné vlády 
začali přešlapovat na místě. 
Voličům je předkládán jen 

„úkolový“ program o zateplování budov, oprav 
chodníků, financování sportu, kultury, budování 
hřišť apod.. Péče o obecní majetek a obecná starost 
o prostředí k životu vlastních občanů (v rámci těchto 
„úkolů“) není volebním programem, nýbrž přirozená 
samozřejmost a poslání samosprávy. Na toto máme 
přece ten obrovský rozpočet, placený úřednický apa-
rát a servisní městské fi rmy. Politici by prioritně měli 
směřovat k plnění cílů, které si ve Strategickém plánu 
rozvoje města stanovili a tyto občanům města slíbili.

Stále se bohumínským snažíme vysvětlit, že místní 
politika je trošku asi o něčem jiném, než jen o tom, 
že se volební program postaví na těchto dílčích úko-
lech. Jsou to přece naprosto běžné a nutné provozní 
věci, které se ve většině realizují a budou realizovat 
tak či tak z rozpočtu bez ohledu na politiku. Ano, 
jsou to dozajisté velmi potřebné věci a je chvályhod-

né, že se udělaly. Žije se nám ve městě a jeho okolí 
poměrně dobře, ale co a jak dál? Co naše děti, vnou-
čata? Co jim nastavíme a připravíme do budoucnosti?

Naším stěžejním programem by měly být strate-
gické cíle našeho města, směřující k dalšímu zlepšení 
kvality života každého obyvatele. Volební program 
by neměl vypadat jako položkový – nákladový roz-
počet, ze kterého jen postupně utratíme 700 mil. Kč.

Domníváme se, že jen málo z nás ví, že Bohumín 
má také nějaký strategický plán rozvoje. A toto by 
měl být skutečný program a o tomto bychom chtěli 
s Vámi postupně diskutovat. Toto je jeden z pilířů 
a nástrojů, který by mohl a měl dále zkvalitnit život 
lidí ve městě, zajistit udržitelnost obyvatel, řešit stra-
tegicky a rozvojově mnohé oblasti, od bydlení, přes 
dopravu, zdraví, pracovní příležitosti – resp. lépe 
placené pracovní příležitosti, životní prostředí až po 
rozvoj podnikání apod.. Nechtějme být jen městem 
spotřeby, městem jen nízko-kvalifikované práce, 

městem pravidelných programových a zábavných 
akcí, doslova městem, co netrpělivě čeká, jaké pro-
dejní akce budou v nabídce čtvrtečního letáku! 
Máme sice nízkou nezaměstnanost, avšak za cenu 
nízkých až podprůměrných mezd. Bohumín má stále 
velký a nevyužitý kvalitní lidský a profesní potenciál, 
nečekejme, až nás tady bude o další tisíce schopných 
a pracovitých méně (těch odstěhovaných) a naopak 
o stovky více závislých na sociálních dávkách. Máme 
své město rádi, nechceme jen přešlapovat, chceme 
skutečný rozvoj a neodradí nás ani omezení rady 
města pro prezentaci našich názorů. NEZÁVISLÍ Vám 
budou svůj program – tedy vlastní tzv. stínový stra-
tegický plán rozvoje města Bohumín na léta 2018 – 
2022 představovat nejen na řádkách placené inzerce 
v „našich“ novinách OKO, ale také nově ve spoluprá-
ci s připravovaným webem www.ibohuminsko.cz a 
facebookovou veřejnou skupinou BohumínOnline. 
Budeme moc rádi za Vaše názory, podněty a již nyní dě-
kujeme za bohatou a věcnou diskusi. Zajímejme se o své 
město a pomozme si spolu tvořit jeho budoucnost!

Martin SCHUBERT, Hnutí NEZÁVISLÍ

POLITIKA

Včelám svědčí rozkvetlé louky
Základní organizace Českého svazu včelařů v Bohumíně 
měla 26. ledna svou výroční členskou schůzi. Sdružuje 
osmnáct včelařek a včelařů, kteří loni na podzim zazimovali 
celkem 166 včelstev. Úly se včelstvy se nacházejí ve všech 
městských částech Bohumína.

Včely jsou nejdůležitějšími 
opylovači kvetoucích rostlin. Ne-
jsou jedinými, k opylovačům patří 
ještě čmeláci, vosy a další hmyz. 
Žádný z nich ale není tak účinný 
jako včela medonosná. Asi 80 pro-
cent kvetoucích rostlin opyluje 
hmyz, z nějž až 85 procent tvoří 
včely medonosné. U ovocných stro-
mů je to až 90 procent. Včela doká-
že za jeden den opylit až tři tisíce 
květů. Pro jeden kilogram medu 
jich navštíví až deset milionů.

Velikost medové a pylové snůš-
ky závisí hlavně na množství 
a rozmanitosti květů. Hodně vče-
lám pomáhají zahrádkáři, kteří 
pěstují okrasné květiny, užitkové 
kvetoucí rostliny, keře a stromy. 
Přínosem je také vysazování kve-
toucích stromů a keřů podél ko-
munikací a na veřejných plo-
chách ve městě. 

Co včelám naopak neprospívá, 
je časté kosení trávy a módní 
šlechtění »anglického« pažitu, na 
kterém zahradníci každou kytič-
ku likvidují jako škodnou. Vče-
lám také škodí nevhodné použí-
vání chemických látek k ochraně 
rostlin, pesticidů. Ty mohou způ-
sobit i hromadné otravy včelstev. 
Zejména v okolí měst by měly 
zůstat až do odkvetení luční trav-
naté pásy. Rozkvetlé louky jsou 
nejen krásné, ale pro včely také 
užitečné.

Význam včel  formulova l 
Albert Einstein takto: „Jestliže 
včely zmizí z povrchu zemského, 
bude mít člověk maximálně čtyři 
roky života. Nebudou včely, nebu-
de opylování, nebudou rostliny, 
nebudou zvířata, nebude člověk“.

Jiří ZVONAŘ,
předseda ZO Českého svazu včelařů

Hledá se královna krásy
Do konce ledna se mohou pohledné, originální a výřečné dív-

ky od 16 do 26 let hlásit do Miss Bohumína 2017. 
Adeptky musí být svobodné, bezdětné, mít trvalý pobyt v Bo-

humíně nebo ve městě pracovat či studovat. Hlásit se mohou také 
dívky z nejbližšího okolí, Rychvaldu, Dolní Lutyně, Dětmarovic či 
Petřvaldu. Přihlášky přijímá bohumínské kino. V únoru soutěžící 
absolvují nácvik v neveřejných kolech, v březnu velké fi nále. Na 
vítězku čeká pětidenní zájezd pro dvě osoby v hodnotě 10 tisíc 
korun do Paříže. (balu)

Večerní volání na zákaznickou linku
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) prodloužily o dvě 

hodiny provoz bezplatné zákaznické linky. Na číslo  800 292 400 mohou 
lidé v pracovní dny volat od 7.30 do 20 hodin. S dotazy, podněty a připomín-
kami se tak mohou na SmVaK obracet i ve večerních hodinách. Poruchová 
služba, která má bezplatné číslo  800 292 300, funguje non stop.  (red)

PŘ
ÍS

PĚ
VK

Y 
PO

LI
TI

CK
ÝC

H
 S

TR
AN

 N
EP

RO
CH

ÁZ
EJ

Í J
AZ

YK
O

VO
U

 Ú
PR

AV
O

U



  S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A12 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

VZPOMÍNKY

Už je to rok, kdy nás 16. ledna 

po těžké nemoci opustil 

pan Josef NAVRÁTIL.


S láskou vzpomínají maminka 

a sestry s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomeneme, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

2. února by oslavila 90. narozeniny 
naše milovaná maminka, babička, 

sestra, tchyně a teta, 

paní Anna VAVŘIČKOVÁ.


Zemřela 4. srpna 2015 v 88 letech.

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Co osud vezme, nevrací, i když nám srdce krvácí. 

Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí. 

Utichlo srdce, zůstal jen žal, kdo tě měl rád, vzpomíná dál.

5. února uplynul 1 rok, kdy se zastavilo srdíčko 
našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka,

pana Eduarda SZWAJNOCHA
ze Skřečoně.


Se stálou vzpomínkou a úctou vzpomínají manželka s dětmi.

Kdo tě znal, ten vzpomene, 

kdo tě miloval, ten nezapomene.

19. ledna jsme vzpomněli 
nedožité 100. narozeniny 

paní Johany URBANOVÉ.


S láskou a úctou vzpomíná vnučka Helena 

a celá rodina.

19. ledna jsme vzpomněli 
první smutné výročí úmrtí 

pana Aloise KUBÍKA
z Bohumína.


S láskou vzpomínají manželka Marie, 

syn Petr a dcera Táňa s rodinami.

12. ledna nás po krátké nemoci 
nečekaně opustil manžel, otec, 

dědeček a strýc, 

pan Ing. Vlastimil SEDLÁČEK.


Zarmoucená rodina.

Odešel jsi, jak Bůh si přál, 

v našich srdcích však žiješ dál.

31. ledna vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí 

pana Miroslava KOBLIHY.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Eliška, 

dcera Marcela s manželem, 
syn Miroslav s rodinou, 

vnoučata Marek, Martina a Miroslav.

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, 

stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

27. ledna uplyne rok od chvíle, 
kdy nás po těžké nemoci opustil 

pan Rostislav SEBERA
S láskou vzpomínají rodiče Marie a Eduard, 

syn Marek a dcera Romana s rodinami, 
sestra Jana a bratr Libor s rodinami, 

Vlasta a Dalibor s manželkou.
Každý den jsi s námi a v našich vzpomínkách.

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

1. února to bude 10 let, 
kdy nás opustil můj manžel, 

náš tatínek, tchán, bratr, dědeček a pradědeček,

pan Jan KLEPACZ.
Zároveň jsme 14. ledna vzpomněli 
na jeho nedožité 78. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomíná manželka 
a synové Zdeněk a Jan s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

2. února oslaví krásné životní jubileum 85 let

pan Erich BALARIN.
Hodně zdraví, štěstí a životního elánu 

do dalších let přejí manželka Věra, 
syn Jaroslav s manželkou, 

dcera Jana s přítelem, 
vnučka Helena s přítelem, 
vnučka Míša s manželem 

a pravnuci Daneček a Lukášek.

20. ledna společně oslaví 73. narozeniny 

Erich a Eduard RADIŇÁKOVI.


Hodně zdraví, štěstí, pohody a životního elánu do dalších let 

přeje manželka a švagrová Brigita, 

děti Stanislav, Pavel, Libor, Petr a Jana a vnoučata.
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Své »ano« si řekly tyto páry
Karel Gabčo z Kojetína a Vlasta Matiková z Havířova
Ladislav Olah a Žaneta Mirgová, oba z Bohumína
Daniel Fukala a Zuzana Dworoková, oba z Karviné
Pavel Lotecki z Dolní Lutyně a Ivonne Marie Ricart z Michiganu
Ondřej Franek z Českého Těšína a Romana Twardziková z Bohumína
Hynek Podstavek a Jana Kubíčková, oba z Příbora

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

městské noviny Oko.

REALITY

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

 ●  Prodám byt 2+1, 56 m2, vhodný 
k rekonstrukci.  737 566 634.

 ● Pronajmu v centru Bohumína 
1+1 po rekonstrukci, nově vyba-
vený.  732 130 827, e-mail: 
F.Pollak@seznam.cz.

 ● Exkluzivně prodáváme dům 
(statek) o dispozici 8+1, poze-
mek 4 207 m2 s rybníkem v Dolní 
Lutyni. Započata rekonstrukce. 
Cenově zajímavá nabídka, cena 

v RK. Více na www.century21.cz 
nebo na  776 772 211. E-mail: 
bgreality@century21.cz.

 ● Pronajmu byt 1+1 v nízké zá-
stavbě. Volejte 608 811 310.

SLUŽBY

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

RŮZNÉ

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

INZERCE

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)

CENY INZERCE

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

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

Poslední rozloučení
Děkuji za projevenou soustrast a květinové dary 

rodině, přátelům, známým a sousedům, 
kteří se přišli 13. ledna naposledy rozloučit

s panem Janem KLAMERTEM
do obřadní síně ve Starém Bohumíně. 

Děkuji také pohřební službě paní Balarinové za důstojný 
smuteční obřad a společnosti Cura medica, poskytovateli 
domácí zdravotní péče, za profesionální a lidský přístup.  

Manželka Marie

Hlášení závad s novinkami
Více než polovina uživatelů elektronického »Hlášení závad« 
si už nainstalovala aktualizovanou verzi této bohumínské 
mobilní aplikace. Nová verze funguje od prosince. Služba 
dosud přijala na 2 500 podnětů  a je dostupná na internetu 
i v mobilech, v nichž si ji vyzkoušelo už 360 uživatelů.

Poškozené dopravní značky, 
nefunkční lampy, poruchy v měst-
ských domech, to jsou nejčastější 
případy nahlášených poruch a zá-
vad. „Aplikace uživatele navádí 
krok za krokem. V nové, aktuali-
zované verzi, jsme přidali bohatý 
rejstřík předpřipravených textů, 
takzvaný našeptávač. Přibyla také 
databáze krizových linek a kontak-
tů na bytové techniky městských 
domů,“ uvedl Jiří Rozsypal, in-
formační technik bohumínské 
radnice. Dodal, že lidé mohou 

aplikací poslat i fotografi i závady, 
která urychluje a pomáhá lokali-
zaci.

Elektronická služba »Hlášení 
závad« funguje v Bohumíně od 
roku 2013. V telefonu může uži-
vatel také sledovat, v jaké fázi se 
vyřízení jeho podnětu nachází. 
Aktualizaci mobilní aplikace pro 
platformu Android lze spustit 
jednoduše v rámci aktualizací 
nebo prostřednictvím Google-
Play v chytrém telefonu. 

Lukáš KANIA

V úterý 7. února od 18 hodin se ve 
foyer kina koná vernisáž společné 

výstavy bohumínských fotoklubů. Výstavu můžete navštívit až do 28. února.

POZVÁNKA
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Jak na odpady aneb Desatero dobrého třídiče
Češi mohou třídit odpad už do více 

než 272 tisíc barevných kontejnerů. 

V Bohumíně mají lidé k dispozici 572 

kontejnerů na 130 stálých stanoviš-

tích. S naprostou samozřejmostí už 

separuje bezmála 75 procent obyva-

tel. Díky jejich odpovědnosti se tak 

ročně daří vytřídit asi půl milionu tun 

odpadu.

V roce 2015 lidé v obcích a městech 
vytřídili přes 565 tisíc tun papíru, skla, 
plastů, nápojových kartonů a kovů. 
Zdánlivě nepotřebnému smetí tak díky 
třídění dali druhou šanci. V barevných 
kontejnerech, sběrných dvorech nebo 
výkupnách totiž cesta separovaného 
odpadu nekončí, ale naopak začíná. 

Obsah barevných kontejnerů odváží 
svozové fi rmy na dotřiďovací linky, kde 
obsluha odpady dál ručně rozděluje na 
různé druhy podle materiálového slože-
ní nebo podle požadavků konečných 
zpracovatelů. Roztříděné odpady se pak 
lisují do balíků a putují ke konečným 

zpracovatelům – buď jako druhotná surovina, nebo 
přímo k recyklaci. Z odpadů upravených na druhotnou 
surovinu se pak vyrábí buď úplně nové výrobky, větši-
nou se ale přidávají k dalším surovinám. To je třeba 
případ papíren nebo skláren, kde se sběrový papír 
a skleněné střepy přidávají k primárním surovinám při 
výrobě. Vytříděné odpady se k nám tedy díky materiá-
lovému využití vrací v podobě nových výrobků. 

Odpady, které nelze dále zpracovat, projedou na do-
třiďovací lince až na konec dopravního pásu a vyřazují 
se do odděleného kontejneru – jde o takzvaný výmět. 
Ten putuje buď na skládku, nebo do spalovny, kde se 
využívá k výrobě tepla a elektrické energie. Podrobnější 
informace o třídění a recyklaci odpadů naleznete i na 
www.jaktridit.cz.

(Eko-Kom)

Hudební i poučná 
akce pro mladé

Do Bohumína zavítá Exit 

Tour, kulturně vzdělávací pro-

gram se zahraniční kapelou. 

Akci zaštiťuje Křesťanská aka-

demie mladých z Frýdlantu nad 

Ostravicí společně s bohumín-

ským farním sborem Slezské 

církve evangelické augsburské-

ho vyznání.

Součástí projektu bude 13. a 15. 
února v 16.30 hodin Exit Párty 
v Salonu Maryška na náměstí v No- 
vém Bohumíně. Na studenty tady 
čeká setkání s americkou popovou 
kapelou Divine Attraction. Krom 
interaktivního programu dojde 
i na povídání o životě mladých lidí 
v USA. Žáci pěti bohumínských 
škol pak zažijí celodenní program 
Exit Tour přímo na svých školách. 
Mohou se těšit na malý koncert 
kapely, zajímavé semináře a před-
nášky na preventivní témata. 

Akci završí v pátek 17. února 
v 18.30 hodin koncert kapely Divi-
ne Attraction v sále Bochemie 
v Lidické ulici. Koncert je sponzo-
rovaný a volně přístupný.

Exit Tour odstartovala v roce 
2008. Navštívila jednačtyřicet čes-
kých měst a zapojilo se do ní 230 
středních škol. Projekt funguje i na 
Slovensku, v Polsku a Estonsku. 
Křesťanská akademie mladých 
organizuje také english campy 
a další hudební a sportovní akti-
vity po celém Česku. Cílem je pod-
pora kladných životních hodnot 
u mladých lidí.

Petra BARBOŘÁKOVÁ, 
koordinátor Exit Tour 

Přemnožené jmelí je třeba likvidovat
V posledních patnácti letech se hojně 
rozšířilo jmelí a způsobuje usychání 
a umírání stromů. Kvůli zvyšující se 
intenzitě plošného napadení dřevin 
se obracíme na vlastníky, kteří na svých 
pozemcích výskyt jmelí evidují, aby se jej 
snažili odstraňovat a omezili tak možnost 
jeho šíření.

Jmelí nenapadá jen staré dřeviny, ale také mladé 
sazenice v blízkosti napadených stromů. Nachází se 
na listnatých i jehličnatých dřevinách. Jmelí oslabu-
je vitalitu dřevin nadměrným odnímáním vody 
a živin. Dochází k následnému ulamování větví 
v místě trsu, zasychání vrcholů stromů i jinak osla-
bených větví a postupnému odumírání napadené 
dřeviny.

Dalšímu šíření lze zabránit včasnou likvidací. 
Jmelí je nutné odstraňovat ořezem celých větví 
s trsy, pouhé vylamování nestačí. Dále je vhodné 
podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením 
draslíkem. V případech napadení více než padesáti 
procent objemu koruny je třeba přistoupit ke kácení 
dřevin, pokud nejde o významné stromy.

Jmelí je stálezeleným keříkem dvoudomé rostliny, 
jehož větve tvoří husté polokulovité trsy dorůstající 
průměru až jednoho (výjimečně 1,8) metru. Bílé 
plody, které jsou mírně toxické, rostou na samičích 
trsech. Samčí trsy jsou naopak charakteristické zla-
tavým zbarvením lístků. Jmelí je typickým polopa-
razitem, který svému hostiteli – dřevině – odebírá 
důležité minerální látky, ale je také sám schopen 
fotosyntézy, a tudíž je vázán na svého hostitele jen 
částečně. Paraziticky může žít 30 až 40 let, výjimečně 
až 70 let.

Nejčastěji dochází k přenosu semen pozřením  
plodů ptáky. Plody jmelí procházejí zažívacím trak-
tem ptáků velmi rychle (15 až 20 minut), což vylu-
čuje přenos semen na větší vzdálenosti. Semena 
jmelí se však mohou šířit i na zobácích ptáků, kteří 

si je čistí otíráním o větve stromů. Tímto způsobem 
může dojít k přenosu i na značné vzdálenosti.

Lenka PEICHLOVÁ, 
odbor životního prostředí a zemědělství, 

Krajský úřad MS kraje

Foto: Pavel Čempěl

3

Město přistupuje k této problematice individuálně. 
V rámci přípravy údržby zeleně vyhodnocuje také 
aspekt napadení stromu jmelím a rozhoduje o roz-
sahu zásahu. I případné kácení u stromů s obvodem 
nad 80 centimetrů podléhá povolení.

Jan JEZIORSKÝ,
vedoucí odboru životního prostředí a služeb
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ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ:

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.          
 ● 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 min., 120 Kč.

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

 ● 29.1. v 16 hodin DIVOKÉ 
VLNY 2. Animovaný film USA 
(Pro děti / Rodinný), 2017, da-
bing, přístupný, 120 min., 110 Kč.

 ● 29.1. v 19 hodin ROQUE ONE: 
STAR WARS STORY. Film USA 
(Sci-fi ), 2016, dabing, přístupný, 
133 minut, 100 Kč.

 ● 30.1. v 19 hodin SPOJENCI. 
Film USA (Akční / Válečný), 
2016, titulky, přístupný od 12 
let, 125 minut, 120 Kč.

 ● 1.2. a 2.2. v 19 hodin VŠECH-
NO NEBO NIC. Film Česko, Slo-
vensko (Komedie), 2017, přístup-
ný od 12 let, 107 minut, 110 Kč.

 ● 5.2. v 19 hodin KRUHY. Film USA 
(Horor), 2017, titulky, přístupný 
od 15 let, 102 minut,120 Kč.

 ● 6.2. v 19 hodin ASSASSIN'S 
CREED. Film USA, Velká Británie 
(Akční / Fantasy), 2016, 3D, pří-
stupný od 12 let, 115 min., 140 Kč.

 ● 9.2., 10.2., 11.2., 12.2. v 19 ho-
din PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNO-
TY. Film USA (Drama / Roman-
tický), 2017, přístupný od 15 let, 
117 minut, 140 Kč.
POLOLETNÍ DĚTSKÝ 

FESTIVAL

 ● 2.2. v 16 hodin TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ. Animovaná rodinná 
komedie, USA, 2016, dabing.

 ● 3.2. v 16 hodin OZZY. Animo-
vaný film pro děti, Španělsko, 
2106, dabing.

 ● 4.2. a 5.2. v 16 hodin ANDĚL 
PÁNĚ 2. Filmová pohádka, Čes-
ko, 2016.
PRO DĚTI

 ● 29.1. v 10 hodin KROPÁČEK 
MÁ ANGÍNU. Pásmo kreslených 
pohádek. Sál kina, 30 Kč.

 ● 5.2. v 10 hodin KRÁLOVNA 
A DRAK. Divadelní pohádka pro 
děti, hraje divadla Silesia Ostra-
va. Sál kina, 80 Kč.

 ● 10.2. v 16 hodin PIPI DLOUHÁ 
PUNČOCHA. Muzikál pro děti 
o známé holčičí raubířce. Hraje di-
vadlo Applause. Sál kina, 80 Kč.
DIVADLO

 ● 8.2. v 19 hodin NÁVŠTĚVNÍ 
DEN U MILOSLAVA ŠIMKA. Pás-

mo písniček, povídek, scének. 
Vystoupí Luděk Sobota a hosté. 
Sál kina, 180 Kč.
VÝSTAVA

 ● 7.2. v 18 hodin FOTOKLUBY. 
Vernisáž společné výstavy bohu-
mínských fotoklubů. Foyer kina.

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.

 ● 26.1. a 27.1. ve 13–17 hodin 
MŇAMKY. Výtvarná dí lna, 
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.

 ● 27.1., 3.2. a 10.2. v 15–17 ho-
din DESKOVKY S TERKOU. Krou-
žek hráčů deskových her s vy-
právěním příběhů.

 ● 3.1. až 3.2. (mimo středu) ve 
13–17 hodin POHÁDKOVÁ LE-
PORELA. Čítárna, herna a vý-
tvarná dílna.

 ● 3.2. v 9–12 a 13–17 hodin 
PRÁZDNINOVÉ LOUTKOHRANÍ. 
Výtvarná dílna. Dětské oddělení 
Nový Bohumín a ve 13–17 ho-
din také knihovny Skřečoň 
a Starý Bohumín.

 ● 6.2. až 14.2. ve 13–17 hodin 

PŘÁNÍČKO ZE SRDÍČEK. Výtvar-
ná dílna.

 ● 6.2. až 14.2. ve 13–17 hodin 
VALENTÝNSKÉ PŘÁNÍ. Výtvarná 
dílna, knihovna Skřečoň a 10.2. 
také knihovna Starý Bohumín.

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

Přednášková místnost 

knihovny.

 ● 2.2. v 17 hodin ELEKTRONIC-
KÁ EVIDENCE TRŽEB 2. Přednáš-
ka Ivy Valové o problémech 
a jejich řešení. 50 Kč.

 ● 9.2. v 17 hodin NEJVĚTŠÍ TA-
JEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE. Přednáška 
s krátkými filmy Milana Zachy 
Kučery. 50 Kč.

OSTATNÍ AKCE

 ● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice 
»Bohumín – pohledy do minu-
losti města«. PO až 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
 ● Do 3.2. 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.

 ● 1.2. v 16 hodin MUZIKOTERA-
PIE. Terapie pomocí hudby, od-
počinek, relaxace. Vstupné 50 
Kč, nutná rezervace.

 ● Od 9.2. RECENTNĚ VYHYNULÍ 
SAVCI. Výstava ilustrací Terezy 
Adamusové. Vernisáž 9.2. v 16 
hodin.

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

SPORT

 ● 26.1. v 16.45. TÝDEN HOKEJE. 
Nábor malých talentů od 4 do 8 
let s doprovodným programem.
HOKEJ

Krajská liga mužů.
 ● 28.1. v 17 hodin HC BOHU-

MÍN – TJ HORNÍ BENEŠOV.
 ● 4.2. v 17 hodin HC BOHUMÍN 

-– HC ČESKÝ TĚŠÍN.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 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 26.1. do 12.2.

POMŮCKA: KISS, RAT

Neřež větev, na které stojíš
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Věděli jste, že první 
historicky doložený požár 
Bohumína způsobilo 
vzplanutí třiadvaceti vozů 
plných sena? Nebo že 
před sto dvaceti lety žilo 
v Bohumíně o deset tisíc lidí 
méně než nyní? To a ještě 
více se dozvíte ze 
zábavného kvízu, který 
najdete na webu města.

Vědomostní webová krato- 
chvíle zahrnuje zajímavosti, ku-
riozity, historii a řadu dalších 
oblastí z Bohumína. „Projekt 
jsme začali připravovat bezpro-
středně po podzimním ukončení 
ekologické soutěže Třiď a bav se. 
Byla by škoda, aby hádanky z této 
soutěže upadly v zapomnění. Proto 
jsme se pustili do jejich rozšíření 
a vytvořili jsme z nich na našem 
webu zábavnou vědomostní hru, 
která je k dispozici všem soutěži-
vým lidem,“ uvedl místostarosta 
Lumír Macura.

Kvíz najdou zájemci v sekci 
Hry a zábava. Po jeho spuštění se 
objeví deset náhodně vygenero-
vaných otázek. Zatímco některé 
z nich se ptají na známá fakta, 
jiné jsou pro opravdové znalce 
a patrioty. Každá z otázek nabízí 
tři různé odpovědi, z nichž je 
vždy jen jedna správná. Po vypl-
nění se uživateli zobrazí vyhod-
nocení. „Aktuálně je v databázi 
přes sto otázek. Průběžně budeme 
do modulu dodávat další, aby si 
jej zájemci mohli pustit několikrát 
po sobě, aniž by se otázky opako-
valy,“ doplnil Macura s tím, že 
kvíz slouží nejen k pobavení, ale 
i k rozšíření povědomí o městě.

Jana KONČÍTKOVÁ

Jak dobře 
znáte 

Bohumín?

Fantastickou show dvou 
předních českých kouzelníků 
- Tomasiana a Ondry Sládka 
zažilo 18. ledna bohumínské 
kino. Střílelo se tu kartami, 
z knih šlehaly plameny 
a nad pódiem se dokonce 
vznášel nábytek. 

Na programu byl Souboj kou-
zelníků, v němž se utkali prota-
gonisté úspěšné televizní soutěže 
Česko Slovensko má talent. Jako 
první přišel na pódium Tomasi-
ano, který má na svém kontě 

V kině se vznášel nábytek a hořely knihy

řadu vítězství z prestižních me-
zinárodních soutěží. Svá kouzla 
zasadil do vtipných příběhů 
a z diváků dělal své asistenty. 
„Vyberte si náhodně z mého kata-
logu jednu známou osobnost. 
Aha, to je Brad Pitt. Je to váš 
oblíbený herec? Ne? Znáte ho vů-
bec?“ žertoval s jednou z divaček. 
K jejímu úžasu i údivu ostatních 

v sále pak ze zapečetěné 
obálky, kterou jeho 

dobrovolná asi-
stentka z pu-

blika držela 
celou dobu 
v ruce, sku-
tečně vytáhl 
fotku popu- 

lárního her-
ce. Nadšení 

hosté tleskali 

i jeho iluzím s kartami, stejně 
jako trikům s provazy. 

Před vystoupením druhého 
z mágů zazpívala před téměř 
zaplněným sálem Bohumínská 
superstar 2016 Šárka Parmová. 
Představila songy slavných zpě-
vaček včetně posledního megahitu 
Lady Gaga Million Reasons. 
Druhá polovina programu patři-
la bohumínskému kouzelníkovi 
Ondrovi Sládkovi, který se pyšní 
titulem mistra České republiky 
v moderní magii. V jeho rukou 
šlehaly plameny z knihy, nechal 
nad pódiem levitovat dřevěný 
stolek a ve finále za hudebního 
doprovodu motivu z bondovky 
střílel po divácích kartami. Pře-
žili všichni a ti šťastnější si domů 
odnesli suvenýr.   (yak)Foto: Karel BalcarFoto: Karel Balcar

Karneval s Hopsalínem
Děti z Nerudovy mateřské školy vykročily 
do nového roku zábavnou formou. 
V tělocvičně ZŠ ČSA se 10. ledna bavily 
na celoškolním karnevalu.

Učitelky vyrobily zajímavé dekorace, výzdobu 
a zajistily chutné občerstvení. Hlavím hostem 
programu byl profesionální klaun Hopsalín se 
svým pásmem písniček, soutěží, nápaditých 
kostýmů a zábavy. V rámci vystoupení se 
objevily také oblíbené postavičky z dět-
ských pohádek. Závěr karnevalu vyplnila 
balónková show. Nejhezčí pohled však byl 
na rozzářené oči a usměvavé tváře dětí. 

Text: Jitka MRÁZKOVÁ, 
foto: Romana ZÁBRANSKÁ

Hokej pro nejmenší
Bohumín se připojil k celorepubli-

kové akci Týden hokeje. Na místním 
zimním stadionu proběhne 26. ledna 
od 16.45 hodin a je určen dětem od 
4 do 8 let bez rozdílů dovedností 
bruslení. Zažijí dvě hodiny zábavy na 
ledě i mimo něj a obdrží drobné dárky. 
Hokejový klub současně uskuteční 
nábor talentovaných dětí. Podrob-
nější informace najdete na webu 
pojdhrathokej.cz. (red)

KRÁTCE


