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Dotace zatěžuje byrokracie, město je přesto úspěšné
V loňském roce podalo město celkem osmnáct žádostí o dotace, a to jak ze 
státního rozpočtu, tak z rozpočtu Evropské unie. Podávání žádostí bohužel 
provází narůstající administrativní zátěž a také se neúměrně protahuje 
schvalovací proces. I proto město na konečný verdikt u většiny projektů 
ještě čeká. Některými úspěšnými žádostmi se však už nyní pochlubit může.

Zatím nejvyšší schválená dotace se týká 
zimního stadionu. Evropská unie prostřednic-
tvím Operačního programu Životní prostředí 
přispěje částkou 11,6 milionu na ekologičtější 
chlazení ledové plochy. Evropské prostředky 
přispějí také na zateplení bytového domu 
v Čáslavské ulici 982 až 989. Schválená dotace 
má výši sedmi milionů. Bohumín požádal o do-
tace i na zateplení dalších nízkých paneláků, 
jejichž obnova je letos v plánu. Žádosti radnice 
podala loni v říjnu a listopadu, ale v těchto 
případech na konečné rozhodnutí ještě čeká.

Do třetice půjdou unijní peníze na společný 
česko-polský projekt. Ten počítá na bohu-

mínském území se vznikem chodníku k par-
kovišti ve Vrbici, lávky přes Stružku rovněž ve 
Vrbici a s obnovou naučné stezky v chráně-
ných Hraničních meandrech Odry. Projekt 
dále zahrnuje vybudování naučné stezky 
v Šilheřovicích a vyhlídkové věže v Chałup-
kách. Bezmála pětimilionová dotace najde 
využití i při rozšíření sítě cykloboxů (více 
o projektu na straně 3). 

Z rozpočtu České republiky pomohla částka 
1,5 milionu při obnově veřejného osvětlení. 
Díky programu Efekt nahradily staré lampy 

moderní a hlavně úspornější. Město bylo rovněž 
úspěšné se žádostí o dotaci na vybudování ska-
teparku na Faji, státní příspěvek činí 1,1 milionu.

Podávání žádostí o dotace z Evropské unie 
v novém období 2014-2020 mělo být údajně 
mnohem snazší, jak tvrdily některé zprávy. 
Realita je ovšem jiná. Bohumín a další ža-
datelé se bohužel potýkají s mnohem větší 
byrokracií než v minulém období 2007-2013. 
Přibyly povinnosti provádět často nadbytečné 
úkony, které projekty prodražují a zdržují je-
jich uskutečnění. Také procesy schvalování 
jsou v současné době zdlouhavé a například 
u zimního stadionu čekalo město tři čtvrtě 
roku v nejistotě, zda bude projekt úspěšný či 
nikoli. Žádost podala radnice v lednu, v říjnu 
se dozvěděla, že je dotace přiklepnuta, ale vy-
dání rozhodnutí o dotaci nedorazilo dodnes.

Hana GONSIOROVÁ, projektová manažerka, 
odbor rozvoje a investic

K VĚCI

I když sněhulák roztaje, v dětské duši přečká staletí

Že jsou dnešní děti jiné než před padesáti nebo sto lety? Jistě, mají kolem sebe jiný svět, 
jiné technologie a prostředky zábavy, o kterých se jejich dědečkům nezdálo ani v těch 
nejfantasknějších snech. Existují ale kratochvíle, na kterých ani staletí nic nezměnila. 
Jakmile pokryje krajinu bílá peřina, malí i ti trochu odrostlejší mají neodbytné nutkání 
stavět sněhuláky a rozpoutat koulovačkovou bitvu.

Letošní leden se do análů zapíše 
arktickým počasím a neustávají-
cími holomrazy. Ty přály napří-
klad bruslařům, ovšem sněhuláka 
ze zmrzlých sněhových kvádrů 
nikdo neuplácal ani sbíječkou. 
Stačilo ovšem otočit list v kalen-
dáři na únor a ze dne na den se 
charakter zimy změnil. Mrazy po-

levily a z nebe se začal valit sníh. 
A bylo ho požehnaně, během jedi-
ného dne napadlo v některých 
místech až dvacet centimetrů. 
To si děti samozřejmě nemohly 
nechat ujít. Například žáci Masa-
rykovy školy, které zachytil re-
dakční fotoaparát, vyrazili na 
školní dvůr. Ti menší se okamži-

tě pustili do stavění sněhuláků. 
Fantazii se meze nekladly, a tak 
v okolí hřiště v mžiku vyrostl celý 
zástup bílých mužíčků.

Se stejným úsilím se do stavby 
pustili i mnohem odrostlejší spo-
lužáci. Ti si sice vyprojektovali 
jen jednoho sněhuláka, ale rov-
nou třímetrového.

Prvňáci se pak organizovaně 
přemístili na plochu samotného 
hřiště, kterou pokrývala netknutá 
bílá peřina. Pod vedením učitelek 
si každé dítě vybralo své místo, 
svalilo se na záda a začala soutěž 
o nejkrásnějšího »andělíčka«. 
A co na závěr před odchodem do 
tepla? Není nad nefalšovanou 
koulovačku! (tch)

Foto: Pavel Čempěl
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Generální úklid se chystá, menší gruntování proběhlo. Řeč je o bývalé rafi nérce 
vedle Kaufl andu a slůvko »menší« je hodně podhodnocené. Vlastník areálu 
tady totiž likvidoval obří černé skládky, největší, jaké v Bohumíně za několik 
desítek let vznikly. V opuštěné lokalitě a polorozpadlých budovách se válel 
stavební i průmyslový odpad, nábytek, pneumatiky a dokonce torza automobilů.

Zpustlá lokalita a její chatrné zabezpečení 
vyloženě lákala barbary, kteří se zde ve vel-
kém zbavovali smetí. Gang neznámých me-
chaniků dokonce vnikl do hangárů a zřídil si 
zde nelegální vrakoviště. 
Svážel sem auta a rozebíral 
je. Zpeněžitelné součástky 
šly do prodeje, odpad zůstal na místě.

Rozsah zaneřádění zadokumentovali na 
konci listopadu účastníci kontrolní prohlídky. 
Svolala ji radnice a přizvala Českou inspekci 
životního prostředí a zástupce vlastníka are-
álu. Město následně vyzvalo ofi ciální cestou 
majitele ke sjednání nápravy, termín zněl do 
konce ledna. A fi rma se i přes nepřízeň počasí 
skutečně činila. „Provedli jsme všechny úklido-
vé práce, které se týkaly černých skládek. Pouze 
odpad u bývalého skladu tuků zůstal dočasně 
na místě, neboť byl silně zmrzlý a nešlo s ním 
manipulovat. Jakmile mrazy povolí, naložíme 

jej do už připraveného kontejneru a odvezeme,“ 
vzkázala Anna Špádová ze společnosti Unipetrol 
RPA - Benzina, současného vlastníka areálu.

V rámci kontrolní prohlídky se řešil i stav 
polorozpadlých budov. „Ty 
teď podle vyjádření vlastní-
ka odstranit nelze, protože 

jsou, stejně jako celý areál, zamořeny ropnými 
látkami. K jejich demolici tak dojde současně 
s dekontaminací celého území,“ tlumočil ve-
doucí stavebního odboru bohumínské radni-
ce Libor Radiňák.

Oblast vedle Kaufl andu a Rafi nérského le-
síku, jemuž dala bývalá rafi nérie minerálních 
olejů z 19. století i jméno, už roky připomíná 
mrtvou zónu. A to doslova, protože produkce 
olejů, následná výroba parafínu a svíček či 
sklady pohonných hmot se neblaze podepsaly 
na zamoření území. Likvidaci starých ekolo-
gických zátěží má na svých bedrech stát, a ten 

se po letech nečinnosti 
konečně rozhoupal. De-
kontaminace čtyřhektaro-
vé plochy se dostala mezi 
prioritní akce Minister-
stva fi nancí a Ministerstva 
životního prostředí. V lo-
kalitě bude nutné odtěžit 
až 150 tisíc tun zamořené 
zeminy a náklady na sana-
ci území přesáhnou půl 
miliardy korun. Pokud 
nenastanou komplikace, 
měla by dekontaminace 
bývalé rafi nérky proběh-
nout v letech 2018 a 2019.

Pavel ČEMPĚL 

Česko zahalil smog, najednou
je to problém
To, co zažíváme v našem kraji dnes 
a denně, postihlo skoro celou Českou 
republiku. Klimatické podmínky se sešly 
s naší lidskou činností a zemi zahalila 
smogová mlha. Jak už to bývá, když něco 
postihne i Prahu, je to najednou problém 
celé republiky a zasedá krizový štáb.

Podobnou situaci jsme zažili po pražské povodni 
v roce 2013. Až pak se začala brát protipovodňová 
opatření vážně, přestože u nás povodeň řádila už 
o tři roky dříve. Proto snad i nedávný celorepubli-
kový smog přispěje k tomu, aby se i z pohledu praž-
ské centrály brala vážně také protiprašná opatření 
v nejvíce postižených krajích.

Co mne však zvedlo ze židle, byla prohlášení mi-
nistra životního prostředí a premiéra, že města 
a obce dostatečně nevyužívají nástroje, které mají, 
konkrétně zavádění »nízkoemisních zón«. Pokud by 
tato prohlášení směřovala výhradně k pražskému 
magistrátu, kde skutečně z toho koláče vlivů na 
smog hraje doprava největší roli, tak bych to pocho-
pil. V Moravskoslezském kraji díky dlouhodobé 
osvětě už dnes ale každé malé dítě ví, že smog ovliv-

ňují nejen továrny a doprava, ale také lokální tope-
niště a v našem pohraničí také kumulace všech 
těchto vlivů z Polska. Proto dlouhodobě usilujeme 
o obchvat Skřečoně, podporujeme kotlíkové dotace 
a spolupracujeme s místními fi rmami na opatřeních 
k ochraně ovzduší. 

Podmínky pro zavedení nízkoemisních zón (NEZ) 
stanovuje zákon o ochraně ovzduší. Nízkoemisní 
zóny lze vyhlašovat ve zvláště chráněných územích, 
lázeňských místech a v území, kde došlo k překro-
čení některého z imisních limitů. Současně platí, že 
musí existovat objízdná trasa vedoucí po komunika- 
ci stejné nebo vyšší třídy, která se nachází mimo NEZ 
a zároveň nevede přes zastavěné území této nebo 
sousední obce. Tyto podmínky Bohumín nesplňuje.

Pokračujme ve smysluplných opatřeních ke zlep-
šení ovzduší v našem regionu. Vítám opatření kraje 
k častějšímu čistění silnic II. a III. třídy. Podporujme 
ekologické chování občanů a výměnu kotlů za níz-
koemisní, usilujme společně o přeložku silnice I/67 
(obchvat Skřečoně, Dolní Lutyně a Dětmarovic), 
vysazujme izolační zeleň. Buďme nadále aktivní 
v komisi, která řeší PZKO (Program zlepšení kvali-
ty ovzduší).

Lumír MACURA, místostarosta

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Jako by nestačilo, že území 130 let znečišťovala 
průmyslová činnost. Barbaři tu navíc zakládali obří 
černé skládky. Nyní je majitel areálu složitě likvidoval.

Úklidová četa vysmýčila bývalou rafinérku

Bourání polorozpadlých a zamořených ruin proběhne až během dekon-
taminace celého území.  Foto: Pavel Čempěl

EKOLOGIE

Výběrová řízení 
na místa referentů

Tajemnice Městského úřadu 
v Bohumíně vyhlašuje výběrové 
řízení na místo referenta právního 
a živnostenského odboru. Jde 
o pracovní poměr na dobu neurči-
tou, zajišťování agendy na úseku 
přestupků. Termín dodání přihlá-
šek je do 17. února. Bližší informa-
ce na stránkách www.bohumin.cz, 
sekce Radnice, rubrika Nabídka 
práce, nebo ve vývěskách.



Tajemnice Městského úřadu v Bo-
humíně vyhlašuje výběrové řízení 
na místo referenta majetkového 
odboru. Jde o pracovní poměr na 
dobu určitou do 31.12.2018. Nápl-
ní práce je zajišťování agendy 
výkupu a prodeje nemovitého ma-
jetku. Termín dodání přihlášek je 
do 28. února. Bližší informace na 
stránkách www.bohumin.cz, sekce 
Radnice, rubrika Nabídka práce, 
nebo ve vývěskách.

PRÁCE
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D1: Nezkolaudovaná a podle obyvatel hlučná
Bohumínským úsekem dálnice denně prosviští tisíce aut. Magistrála však paradoxně není 
ani po několika letech provozu zkolaudována. Aby příslušné »razítko« získala, je jednou 
z podmínek měření hlukové zátěže. A do toho se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zatím 
moc nechtělo. Opakované urgence ze strany města se míjely účinkem, a tak nyní 
radnice zaslala dopis ministrovi dopravy, aby na ŘSD »zatlačil«.

Hluk z dálnice je v Bohumíně 
dlouhodobě jedním z nejpalči-
vějších témat, které obyvatele 
trápí. Potvrdily to i podzimní 
schůzky s občany, na nichž si lidé 
na kravál opětovně stěžovali. Aby 
se dalo řešení do pohybu, je třeba 
mít nejprve v rukou pádné argu-
menty, tedy oficiální výsledky 
měření hluku. Kdyby měření po-
tvrdilo výtky občanů, že hluk 
z dálnice překračuje povolené 
limity, ŘSD by s tím chtě nechtě 
muselo něco dělat. Například 
zvýšit protihlukové bariéry, vybu-
dovat nové valy, vysadit izolační 
zeleň. „Na těchto opatřeních už se 
mohlo dávno pracovat, třeba takový 
strom nevyroste za rok. Opakovaně 
jsme ŘSD nabízeli spoluúčast na 
přípravě opatření, ale vždy bez ode-
zvy,“ posteskl si vedoucí bohu-
mínského odboru dopravy Pavel 
Vavrečka.  

Jedno ofi ciální měření hluku už 
v Bohumíně proběhlo na podzim 
2014, krátce po plném zprovoz-
nění magistrály. Specialisté umís-
tili čidla poblíž rodinné zástavby 

v Dlouhé, Okrajní, Šunychelské, 
Ovocné a Opletalově ulici. Denní 
hygienický limit pro danou situ-
aci činí šedesát decibelů a namě-
řené hodnoty byly v normě. Při 
měření v nočních hodinách, kdy je 
limit padesát decibelů, však zazna-
menaly některé stanice hodnoty 

blízko stanovené normy a v jed-
nom případě ji dokonce překro-
čily. Už to byl signál, že je hluk 
na hraně a že při plném zatížení 
dálnice ještě naroste. Od měření 
uplynulo dva a půl roku a provoz 
na autostrádě se za tu dobu pro-
kazatelně zvýšil. A podle obyvatel 

v okolí se zásadně zvýšil i hluk. 
Opakované měření by to mělo 
potvrdit nebo vyvrátit. A s nej-
větší pravděpodobností by mělo 
proběhnout letos. ŘSD totiž po-
žádalo o prodloužení zkušebního 
provozu nezkolaudované dálnice 
do konce letošního roku. A jednou 
z podmínek je právě opakované 
měření hluku. ŘSD podle po-
sledních informací už oslovilo 
specializované firmy, které se 
měřením zabývají. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Dálnice je stále ve zkušebním provozu. Před kolaudací musí podstoupit opakované měření hladiny hluku. 

Vizualizace 27 metrů vysoké 
rozhledny, která vyroste 
na polském břehu Odry.1) Rozhledna

3) Cykloboxy

4) Lávka přes

vrbickou Stružku

5) Lávka a chodník 

u cyklo a in-line stezky

2) Rekonstrukce 

naučné stezky

Přírodní skvosty v okolí Odry na dosah ruky
Srdce každého turisty a milovníka přírody zaplesá. V nejbližších týdnech se rozběhne řada dílčích 
staveb, které souhrnně zastřešuje společný česko-polský projekt »Odra a Olše blíže turistům i oby-
vatelům pohraničí«. Bohumín na jeho přípravě spolupracoval s Krzyżanowicemi a Šilheřovicemi.

První část projektu se zaměřila 
na chráněné Hraniční meandry 
Odry, a to z české i polské strany. 
Na bohumínském břehu se do-
čká rekonstrukce půlkilometrový 
úsek stávající naučné stezky. 
V kritickém stavu je pasáž v oko-
lí Vrbiny, kde meandrující Odra 
rok co rok ukrajuje kusy břehu. 
Stezka se tak musí stále posouvat 
a vést náhradní trasou. Nyní se 
úsek dočká obnovy. 

Krásou přírodní památky se 
dosud mohli turisté kochat při 
pěší procházce nebo v lodích 
z vodní hladiny. Nyní přibude 
další možnost, z ptačí perspekti-
vy. Pohled z výšky nabídne nová 
rozhledna. Vybuduje ji polská 
strana na svém území, ovšem 
v těsné blízkosti řeky, a tedy 
i hranice, takže z výšky sedma- 
dvaceti metrů poskytne nádherný 
pohled na celé meandry.

Další část projektu se věnuje 
zpřístupnění Vrbického jezera 
a nivy řeky Odry. S jezerem má 
město dlouhodobé turistické 
a rekreační plány. Dostupnost 
atraktivních přírodních zákoutí 
zvýší nové komunikace a lávky. 
„První ocelová lávka, která bude 
osm metrů dlouhá, propojí pane-

lové parkoviště s cyklistickou a in-
line stezkou na protipovodňovém 
valu. Snazší přístup ke stezce za-
jistí také nový čtyřicetimetrový 
chodník,“ prozradila Hana Gon-
siorová z bohumínského odboru 
rozvoje a investic. Dodala, že 
důležitým prvkem je také druhá 
lávka, která se bude nacházet na 
opačném konci jezera. V mís-
tech, kde se vrbická Stružka vlévá 
do Odry. Čtrnáctimetrová ocelo-
vá lávka má překlenout právě 
Stružku a úpravy se dočká i na-
vazující, 84 metrů dlouhý úsek 
komunikace. Díky novému pře-
mostění vznikne kolem jezera 
pomyslný turistický okruh.

Propracovaný česko-polský 
projekt dále počítá s vytvořením 
naučné stezky také v Šilheřovi-
cích a se zřízením sítě cykloboxů, 
v nichž si turisté uschovají své 
bicykly a vyrazí na obhlídku oko-
lí po svých. Schránky na kola 
vzniknou například u odpočívky 
ve Starém Bohumíně u starého 
hraničního mostu.

Rozsáhlý projekt si vyžádá 13 mi-
lionů. Záměr podpořila Evropská 
unie, která na něj z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj při-
spěje částkou 11,5 milionu. Jen 

pro Bohumín činí dotace bezmála 
pět milionů. Vše by mělo být hoto- 
vo do 30. září, kdy je v plánu slav-
nostní otevření nových turistických 
atrakcí spojené s cyklovýletem.

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+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 12, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v blízkosti školy, školky, zdravot-
ního střediska a supermarketu. 
Byt s balkonem je po celkové re-
konstrukci (nové dveře, koupelna, 
PVC). Plocha pro výpočet nájem-
ného 55,13 m2, celková plocha 
bytu 56,13 m2. Prohlídka 13.2. ve 
14.45–15.00 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 13.2. v 16.45 
hodin.

 ● 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 15.2. v 11.45–
12.00 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 15.2. v 15.45 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 ho-
din a 14.2. v 9.00–9.15 hodin. Li-
citace 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.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 1157, 
číslo bytu 18, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po rekonstrukci (okna, stře-
cha, výtahy). V dostupnosti je 
škola, školka, zdravotní středisko, 
nákupní středisko a možnost par-
kování u domu. Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
67,53 m2, celková plocha bytu 
69,78 m2. Prohlídka 14.2. v 10.30–
10.45 hodin a 15.2. v 15.30–15.45 
hodin. Licitace bytu se koná 20.2. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Palackého 761, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům s oploceným dvorem. Dům 
se nachází za parkem v blízkosti 
aquacentra, sportovní haly a zim-
ního stadionu. V bytě jsou nové 
podlahové krytiny a zrekonstruo-
vaná koupelna. Plocha pro výpo-
čet nájemného 62,30 m2, celková 
plocha bytu 65,30 m2. Prohlídka 
15.2. ve 14.45–15.00 hodin a 16.2. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 20.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 973, čís-
lo bytu 39, I. kategorie, 8. nad-
zemní podlaží. V roce 2012 prošel 
dům částečnou rekonstrukcí (okna, 
balkony, střecha, zateplení). V blíz-
kosti domu se nachází škola, škol-
ka, zdravotní a nákupní středisko. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s balkonem je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 62,13 m2, celková plocha 
bytu 64,13 m2. Prohlídka 14.2. 
v 10.00–10.15 hodin a 15.2. v 15.00 
–15.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 20.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Seifertova 602, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Byt s komorou, 
který je po celkové rekonstrukci, 
se nachází v třípodlažním cihlo-
vém domě. V blízkosti domu je 
centrum města, park, škola a au-
tobusová zastávka. Plocha pro vý-
počet nájemného 61,30 m2, celková 
plocha bytu 61,30 m2. Prohlídka 
17.2. v 9.00–9.15 hodin a 20.2. ve 
14.30–14.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 20.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci, 
možnost parkování u domu. Byt 
s balkonem a plastovými okny. 
Plocha pro výpočet nájemného 
62,91 m2, celková plocha bytu 

65,23 m2. Prohlídka 20.2. ve 
14.15–14.30 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 20.2. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 957, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízká zástavba, 
plastová okna, ústřední topení, 
u bytu balkon. V blízkosti park, 
školka a základní škola. Plocha 
pro výpočet nájemného 55,87 m2, 
celková plocha bytu 57,49 m2. 
Prohlídka 20.2. ve 14.45–15.00 
hodin a 21.2. v 9.45–10.00 hodin. 
Licitace se koná 22.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 125, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města, s možností 
využití dětského koutku a parko-
vání poblíž domu. Byt s kuchyň-
skou linkou a sprchovým koutem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
62,06 m2, celková plocha bytu 
64,26 m2. Prohlídka 20.2. v 15.00–
15.15 hodin a 21.2. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 22.2. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 9, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům v centru města. V blízkosti 
je dětský koutek a parkoviště. Byt 
s balkonem a kuchyňskou linkou 
je po rekonstrukci koupelny a WC. 
V bytě jsou nové podlahové kry-
tiny a bytové dveře. Plocha pro 
výpočet nájemného 66,97 m2, cel-
ková plocha bytu 68,64 m2. Pro-
hlídka 20.2. v 15.30–15.45 hodin 
a 21.2. v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 22.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 354, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízká zástavba 
v blízkosti parku, školy a základní 
školy. Byt s ústředním topením 
a balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 57,02 m2, celková plo-
cha bytu 59,87 m2. Prohlídka 20.2. 
v 15.15–15.30 hodin a 21.2. 
v 10.15–10.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 22.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 711, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Byt se sprchovým 
koutem se nachází v třípodlažním 
cihlovém domě s dvorem. V blíz-
kosti domu je park, škola a auto-
busová zastávka. Plocha pro výpo-
čet nájemného 40,67 m2, celková 
plocha bytu 40,67 m2. Prohlídka 
22.2. v 14.30–14.45 hodin a 23.2. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 27.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 61, I. kategorie, 11. 
nadzemní podlaží. Věžový zatep-

lený dům v centru města. Poblíž 
domu je možnost parkování 
a dětský koutek. Byt s balkonem 
a kuchyňskou linkou. Plocha pro 
výpočet nájemného 28,13 m2, cel-
ková plocha bytu 29,80 m2. Pro-
hlídka 20.2. v 15.45–16.00 hodin 
a 21.2. v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 27.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba. V přízemí domu je pro-
dejna potravin, poblíž autobusová 
zastávka. Byt s velkými místnost-
mi, plynovým kotlem na ohřev 
tepla a teplé vody. Plocha pro vý-
počet nájemného 89,26 m2, celko-
vá plocha bytu 89,26 m2. Prohlíd-
ka 27.2. ve 14.30–14.45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
27.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, 
číslo bytu 10, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba. V přízemí domu je pro-
dejna potravin, poblíž autobusová 
zastávka. Byt s velkými místnost-
mi, plynovým kotlem na ohřev 
tepla a teplé vody. Plocha pro vý-
počet nájemného 105,00 m2, cel-
ková plocha bytu 105,00 m2. Pro-
hlídka 27.2.  ve 14.45–15.00 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 27.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 881, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Cihlový nízko-
podlažní dům v klidné části města. 
V blízkosti domu je park, nákup-
ní středisko a pošta. Možnost par-
kování u domu. Byt s ústředním 
topením, plastovými okny a ku-
chyňskou linkou. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,20 m2, celko-
vá plocha bytu 28,20 m2. Prohlídka 
27.2. v 15.45–16.00 hodin a 28.2. 
v 10.30–10.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 6.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Poděbradova 124, 
číslo bytu 12, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. Byt s ku-
chyňskou linkou a sprchovým 
koutem. Naproti domu je dětský 
koutek. Plocha pro výpočet ná-
jemného 30,86 m2, celková plocha 
bytu 30,86 m2. Prohlídka 27.2. 
v 15.00–15.15 hodin a 28.2. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
6.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 76, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou byl 
v roce 2007 celkově zrekonstruován.

(Pokračování na str. 6)
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Rodinná výstavba v Bohumíně
V Bohumíně opět roste výstavba rodinných domů. 
Po hubených letech se budování nových domů v minulém 
roce mohutně rozjelo. 

 Rozhodnutí  Kolaudace

 o umístění stavby

2005 10 13
2006 24 7
2007 19 18
2008 24 15
2009 24 19
2010 15 10
2011 9 19
2012 9 11
2013 9 8
2014 6 8
2015 9 12
2016 17 10

Územní rozhodnutí

Nový Bohumín .................................11
Starý Bohumín .................................14
Šunychl ................................................ 8
Skřečoň ...............................................82 
Záblatí .................................................44 
Pudlov .................................................10
Vrbice  .................................................. 4
Celkem ...............................................173

Asistenti se osvědčili, 
jejich mise pokračuje
Projekt prodloužené ruky strážníků v podobě asistentů 
prevence kriminality se v Bohumíně rozjel předloni 
v listopadu. Měl být pouze zkušební, na jeden rok. 
Radnici se však osvědčil natolik, že v něm pokračuje. 
Pro bezpečnost ve městě jsou totiž asistenti přínosem. 
Letos tak město na projekt vyčlenilo dva miliony.

Asistenti spolupracují s měst-
skou policí. Na rozdíl od strážní-
ků sice nejsou ozbrojeni a neřeší 
přestupky, ale jejich největší zbra-
ní je komunikace. Spoustě pro-
blémů se tak 
díky nim po-
daří předejít.

„Projekt se nám po porodních 
bolestech spojených s personální-
mi obměnami stabilizoval. Do-
konce poprvé za šestadvacet let 
existence městské policie slouží v na-
šich řadách žena. Současný tým 
má dobré výsledky, preventisté se 
v praxi osvědčili, takže jsme se 
rozhodli v projektu pokračovat,“ 
uvedl ředitel městské policie Karel 
Vach.

Momentálně se v ulicích města 
pohybuje osm preventistů. Do-
hlížejí na přechody pro chodce 
u škol, problematické lokality, 
park. Kontrolují také dětská hřiš-
tě i koutky, sbírají použité injekční 
stříkačky. Radnici hlásí i závady, 

na které při svých pochůzkách 
městem narazí.

Projekt asistentů z větší části 
dotuje úřad práce, zbytek ná-
kladů hradí město. „Stejně jako 

u veřejně pro-
spěšných pra-
covníků hradí 

mzdu asistentů úřad práce. Město 
přispívá pouze na jejich výstroj 
a zároveň na jejich odměny, kte-
rými je chceme motivovat k práci. 
Z úřadu práce totiž dostávají 
minimální mzdu,“ doplnil Vach.

Kromě programu preventistů 
bude letos město pokračovat také 
v rozšiřování kamerového systé-
mu. V rozpočtu na to počítá 
s částkou ve výši 700 tisíc. Tři 
nové digitální oči by měly přibýt 
u vjezdů do Bohumína. Kamery 
se objeví v Záblatí, ve Skřečoni 
a také u nájezdů k dálničnímu 
přivaděči v Šunychlu. 

Lucie KOLKOVÁ,
tisková mluvčí

K VĚCI

Po terapii a relaxaci učebnice do ruky
Bohumínské děti vyrazily už posedmé 
na ozdravný pobyt do horské léčebny 
v Metylovicích. Dvacítka vycestovala 
31. ledna do Beskyd, další školáci 
odjedou v půlce února do ozdravovny 
ve Zlatých Horách na Jesenicku. 
Měsíční kúra na čerstvém vzduchu 
je určena dětem, které trpí alergií, 
astmatem či obezitou. 

„Rodiče hlásili své děti k léčebnému pobytu 
u dětských lékařek. K přijetí do sanatoria je 
totiž zapotřebí jejich doporučení. Návrh na 
zařazení dítěte do léčebny pak schvaluje revizní 
lékař příslušné zdravotní pojišťovny,“ sdělila 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu bo-
humínské radnice Pavla Skokanová.

Dopravu do léčeben platí město, samotný 
pobyt v podhůří hor dětem hradí v plné výši 
zdravotní pojišťovny. Léčebné pobyty Bohu-

mín pořádá a dotuje od roku 2011. Celkově 
díky projektu vyjelo za čerstvým vzduchem 
přes tři sta dětí. Rozpočet města to přišlo na 
490 tisíc. Až do roku 2013 totiž město přispí-
valo rodičům na regulační poplatky za pobyt 
dítěte v sanatoriu, a to částkou dva tisíce korun 
na dítě. Teď radnice financuje hromadnou 
přepravu dětí tam i zpět a zajišťuje koordinaci 
pobytů.

Děti se do ozdravoven velice těšily, některé 
už jely podruhé či potřetí. Byli mezi nimi ale 
i nováčci. Součástí pobytu nejsou jen léčebné 
kúry, relaxace a terapie, ale také klasická školní 

výuka, aby děti ve škole co nejméně zameškaly. 
„Termíny pobytů jsme zvolili záměrně. Skončilo 
první pololetí a učitelé uzavřeli klasifi kaci pro 
pololetní vysvědčení. Zároveň vrcholí topná 
sezona, a kvalita ovzduší tak bývá nejhorší,“ 
uzavřela Pavla Skokanová.

Kromě ozdravných pobytů přispívá radnice 
předškolním i školním dětem rovněž na 
týdenní pobyty v přírodě, v solné jeskyni, na 
bruslení, plavání nebo saunování. Ročně jde 
na tyto aktivity z rozpočtu města přes jeden 
milion korun.

Text a foto: Lucie KOLKOVÁ

Dvacítka bohumínských dětí vyráží za čistým vzduchem do Metylovic na Frýdecko-Místecku.

Oproti období let 2011 až 
2015, kdy stavební úřad vydal 
devět povolení ročně, zahájilo 
práce na vlastním bydlení sedm-
náct stavebníků.

Dlouhodobě se nejvíce staví ve 
Skřečoni a Záblatí, nejčastěji pak 
v ulicích Úvozní, Rychvaldské, 
Blatné a Opletalově. Do budoucna 
město připravilo k prodeji další 

pozemky pro výstavbu v ulici 
Petra Cingra ve Starém Bohumí-
ně a ve Slunečné ulici v Záblatí.

O tom, kde je možné rodinný 
dům postavit, rozhoduje schválený 

územní plán. Nahlédnout do něj 
lze na webu www.bohumin.cz 
v sekci Radnice, rubrice Územní 
plánovaní. Zájemci se mohou 
také informovat přímo na radnič- 
ním odboru rozvoje a investic.

Libor RADIŇÁK, 
vedoucí stavebního odboru
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(Dokončení ze str. 4)

V blízkosti domu je lesopark, 
Kaufl and, škola, školka a parko-
viště. V bytě je koupelna se spr-
chovým koutem, z lodžie je vý-
hled na město. Plocha pro výpo-
čet nájemného 63,79 m2, celková 
plocha bytu 70,22 m2. Prohlídka 
27.2. v 15.30–15.45 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 6.3. 
v 16.15 hodin. Podání přihlášky 
do 1.3.

 ● Byt 1+3, ul. Šunychelská 956, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v žádané lokalitě se nachází 
poblíž centra města, parku a su-
permarketu. Byt s balkonem. 
V bytě je vestavěná skříň, kuchyň-
ská linka s vestavěnými spotřebi-
či. Plocha pro výpočet nájemného 
67,84 m2, celková plocha bytu 
70,54 m2. Prohlídka 27.2. v 15.15–
15.30 hodin a 28.2. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace bytu se koná 6.3. 
v 16.45 hodin.

Zájemci o licitaci mohou mít 
sjednanou nájemní smlouvu 
k městskému bytu a po vylicito-
vání stávající byt odevzdají městu 
Bohumínu. Bližší informace lze 
získat telefonicky na čísle  596 
092 199 nebo osobně na MěÚ Bo-
humín, majetkovém odboru, kan-
celář B207, 1. patro vedlejší budovy 
radnice, e-mail: vachtarcikova.lenka 
@mubo.cz. 

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované 
licitace 

městských bytů

Do školky povinně, zápisy jsou v květnu
Revoluční. Tímto přívlastkem označují odborníci povinnost dětí absolvovat minimálně 
jeden rok mateřské školy. Zavádí ji novela školského zákona, která zároveň prodlužuje 
povinnou školní docházku na deset let. Děti, které letos dovrší pět let, musí přijít k zápisu 
do mateřské školy. V Bohumíně se budou konat 11. května.

Od konce 18. století, kdy Marie Terezie zavedla 
povinnou školní docházku, se její délka různě měni-
la. Desetiletá už tady také byla, naposledy v 70. le-
tech minulého století. Tehdy se do ní ale započítá-
valy i roky na střední škole. Aktuální novela jde 
v časové ose opačným směrem, 
povinnost vztahuje na předško-
láky. Důvodem je, že se děti, kte-
ré mateřinku nenavštěvovaly a šly do první třídy 
rovnou z rodin, s novým prostředím a povinnostmi 
hůře vyrovnávaly. „Předškolní rok je klíčový. Dítě se 
naučí pobývat v kolektivu, zvyká si na jistý režim. 
Pokud má problémy se »socializací«, už ve školce se to 
projeví,“ vysvětlila vedoucí bohumínského odboru 
školství, kultury a sportu Pavla Skokanová.

Někomu se může zdát, že se vlastně až tak moc 
nemění. Vždyť drtivá většina dětí mateřské školy 
navštěvovala i nyní. Ale i tyto rodiny musí počítat 
se změnami. „Přijede na návštěvu babička, bude se pár 
dnů starat o vnoučka, nemusíme ho posílat do školky. 
Tak to dosud v mnoha rodinách fungovalo. Jenže tím, 
že bude od září mateřinka povinná, budou se řešit 

i absence. Omluvenkami jako ve škole,“ nastínila Sko-
kanová. Dodala, že změny se dotknou především 
samotných mateřinek, musí se připravit na mnohem 
větší administrativu. Pokud jde o kapacitu, s tou by 
v Bohumíně problém být neměl. Školky mají stále 

rezervy. Ačkoli... „Zjistili jsme, že 
téměř osmdesát předškolních dětí 
s trvalým bydlištěm v Bohumíně 

ve zdejších mateřinkách vůbec nefi guruje. Mohou sa-
mozřejmě navštěvovat školky v jiných městech, ale 
i tak nás vysoké číslo zaskočilo,“ dodala Skokanová.

Mateřinkovou »povinnost« nemusí děti nutně 
absolvovat v městem zřizovaných školkách. Mohou 
jako dosud navštěvovat školky soukromé, mon-
tessori a školská novela počítá i s alternativou do-
mácího vzdělávání. Pokud o ní rodiče uvažují, musí 
ji školce, v níž absolvují povinný zápis, nahlásit do 
konce května. Obdrží pak výpis ze školního vzdělá-
vacího programu a seznam úkonů, které musí dítě 
umět. Do školky pak budou chodit na »přezkoušení«. 
A pokud domácí učení fungovat nebude, má jej ředi-
telka právo ukončit. Pavel ČEMPĚL

Jarní prázdniny na zimáku
Jarní prázdniny jsou nejen předzvěstí končící zimy, ale 

i možností vypadnout z každodenního stereotypu a užít 
si se svými dětmi pár hezkých společných chvilek. Někte-
ří vyjedou za posledním sněhem někam do kopců, jiní 
navštíví babičku a dědu někde v Čechách. Pro ty ostatní 
je tady zimní stadion.

Když trochu pohledáte v komoře nebo garáži, určitě 
najdete staré brusle, na kterých jste ještě před několika 
lety na ledě proháněli svou drahou polovičku a několika 
prudkými kličkami se pokoušeli získat její pozornost. Dnes 
můžete tyto dovednosti předat svému potomkovi na 
ledové ploše zimního stadionu, který se za posledních pár 
let hodně změnil. Nové osvětlení, mantinely, odvlhčení, 

restaurace a hlavně ledová plocha upravená novou rolbou 
dává zapomenout na pionýrské začátky bruslení v Bohu-
míně.

Brány zimního stadionu jsou pro potřeby veřejného 
bruslení otevřeny každý víkend, což v jiných městech není 
běžné. Během jarních prázdnin bude navíc zimák přístup-
ný celý týden. Výmluvy, že někdo nemá brusle, tady neob-
stojí. Využít totiž lze půjčovnu, kde je k dispozici 150 párů 
bruslí. Základy přešlapování, rozjezdů či brzdění na brus-
lích děti naučí profesionálové ve škole bruslení. Stačí jen 
překonat lenost, zvednout se z pohovek či od počítačů 
a vyrazit za dobrodružstvím. Bližší informace o provozní 
době stadionu, cenách vstupného a slevách naleznete na 
webu www.bospor.info. 

Petr KAMÍNEK, Bospor

Odborný tým zjistí, co školy a děti 
potřebují

„Jde o podporu dětí ve školním 
prostředí. Každá z našich škol má 
nějaké vize do budoucna, něco jí 
chybí, něco potřebuje. Jedna může 
mít požadavky na zlepšení čtenář-
ské či matematické gramotnosti, 
druhá chce naopak podpořit 
informační a technologické schop-
nosti. A proto je tu náš projekt, kte-
rý tyto požadavky sesbírá a zpra-
cuje tak, aby v Bohumíně, Rychval-
du a Dolní Lutyni vznikla ucelená 
koncepce, která odráží požadavky 
škol i rodičů,“ vysvětlil místosta-
rosta Lumír Macura. 

Na projektu budou pracovat 
čtyři různé odborné skupiny po 
deseti lidech. Zapojí se do něj 
i organizátoři volnočasových ak-
tivit, například rodinná centra či 
dům dětí a mládeže. Nebude se 
tedy týkat výhradně škol, ale také 
prostředí, v němž se děti pohy-

bují po výuce. „Řekněme, že školy 
budou chtít posílit řemeslné do-
vednosti u dětí. Díky projektu bu-
deme moci lépe vybavit učebny, 
zajistit pomůcky a zároveň rozší-
řit nabídku rukodělných kroužků 
po škole,“ vysvětlil Macura. 

Projekt zastřešuje Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy 
v rámci Operačního programu Výz-
kum, vývoj a vzdělávání, který je 
součástí Evropských strukturál-

ních a investičních fondů EU. 
„Ministerstvo tento celorepublikový 
projekt rozjelo proto, aby se přímo 
od škol dozvědělo, co potřebují, 
a následně tomu přizpůsobilo 
grantové programy,“ doplnila 
vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu bohumínské radnice 
Pavla Skokanová s tím, že cílem 
je naučit školy plánovat na delší 
dobu než je jeden školní rok.

Jana KONČÍTKOVÁ

Projekt, který má dětem zajistit kvalitnější vzdělávání, 
lepší prostředí, modernější pomůcky i více možností 
vyžití. To je »Lepší Klima pro Bohumínsko«, který je 
základem Místního akčního plánu vzdělávání. Zapojí se 
do něj učitelé, rodiče, lektoři i odborníci. Během třinácti 
měsíců mají za úkol zjistit, v jakých oblastech potřebují 
školy nevíce pomoci, a následně získat peníze z dotací. 

Učitelka v mateřince
Soukromá MŠ Tovární vyhlašuje 

výběrové řízení na místo učitelky 
s nástupem od září. Řízení se koná 12. 
dubna v 10 hodin v mateřince. U ucha-
zeček se očekává kladný vztah k dětem, 
bezúhonnost a komunikativnost. Při-
hlášky je možné zasílat do konce března 
na adresu evasulova@seznam.cz, bližší 
informace na čísle  605 984 957.

Škola hledá ekonoma
Škola ČSA vyhlašuje výběrové řízení 

na místo ekonoma/účetní. Přihlášky je 
možné zasílat elektronicky na e-mail 
sekretariat@zscsa.cz do 17. února, do 
předmětu zprávy uveďte VŘ – ekonom. 
Bližší informace lze získat na čísle  604 
920 452 nebo na www.zscsa.cz.

Návštěvy v nemocnici 
opět povoleny

Bohumínská městská nemocnice ruší 
od soboty 11. února zákaz návštěv, ty se 
vrací do původního režimu. Zákaz v ne-
mocnici platil od počátku ledna v sou-
vislosti s výrazným nárůstem akutních 
respiračních onemocnění. (red)

KRÁTCE

PARAGRAFY
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Jaké to bude, až vyrazí poprvé s aktovkou
Teď si ještě bezstarostně hrají 
v mateřinkách, ale po prázdninách 
z nich budou školáci. Co je od září 
čeká? To mohou děti a hlavně jejich 
rodiče snadno zjistit. Bohumínské 
devítiletky pro ně organizuji ukázkové 
hodiny, prohlídky školních budov, 
besedy, seznamovací lekce.

Základní škola ČSA už roky organizuje oblí-
bená setkání »Budu školákem!«. Na prvním 
se zájemci dozvěděli podrobnosti o škole 
a zdejších aktivitách. 
Proběhlo v prosinci 
a zpestřením pro děti 
byla návštěva Mikulá-
še. Druhé se na »nové 
škole« konalo 26. led-
na. Děti se seznámily 
s učitelkami, učily se 
písničky a zdobily per-
níčky. Na dospěláky 
čekala osvěta. „Rodiče 
jsme se seznámili se spe-
cifi ky výuky v naší škole, 
zejména s genetickou 
metodou čtení a Hejného 
matematikou. Ta se od 
klasické v mnohém liší. 
Děti používají jiné učeb-
nice, jiné pomůcky. Hej-
ného metoda je založena 
na samostatném logickém přemýšlení dětí, 
není o bifl ování. Učitel je vlastně jen mento-
rem, který dává rady. Tato forma matematiky 
děti více baví,“ vysvětlil ředitel školy ČSA 
Adrian Kuder. Pro rodiče je to oblast neznámá, 
a tak jsou zvídaví. Třeba se ptají, zda to jejich 
potomci zvládnou nebo jak se s nimi mohou 
doma učit. I proto škola pořádá pro dopěláky 
také odpolední informativní »kavárničky«.

O druhé setkání projektu »Budu školá-
kem!« byl velký zájem a na zkušenou přišlo 
přes třicet dětí. Třetí a poslední se ve škole 
ČSA uskuteční 9. března v 16 hodin. Tento-
krát si zájemci prohlédnou prostředí školy 
i družiny, děti si něco vyrobí, zasportují si 

a každé si odnese 
malý dárek. 

V  p o d o b n é m 
duchu připravuje 
budoucí prvňáčky 
na nové prostředí 
také Benešova ško- 

la. Zdejším akcím se říká »Škola nanečisto«. 
Nejbližší proběhnou 16. února a 9. března od 
15 hodin a budoucí školáci si dají dostaveníčko 
s učitelkami na odloučeném pracovišti, v malé 
škole v Masarykově ulici. V té »velké« hlavní 
budově se pro změnu konala 24. ledna takzvaná 
ukázková hodina. Tu organizuje Benešovka 
pouze pro rodiče. Nyní mohli v rolích diváků 
sledovat dvouhodinový výukový blok učitelky 
Simony Zdvomkové ve třídě čtvrťáků. „Dříve 
jsme rodiče zvali do výuky k prvňáčkům, jenže 
tam neviděli při práci tu učitelku, která se ujme 
jejich dětí po prázdninách. Letos jsme se proto 
poprvé rozhodli rodiče seznámit se stylem kon-
krétní kantorky, která od září prvňáčky povede,“ 

ozřejmila ředitelka Benešovy školy Barbora 
Bolcarovičová. Rodiče tak viděli komponovaný 
blok, v němž se prolínala matematika, prvouka 
či hudební výchova. A měli také možnost vidět, 
jaký pokrok děti pod vedením učitelky za čtyři 
roky udělaly.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

K zápisům půjdou předškoláci vyzrálejší
Zápisy budoucích prvňáčků poprvé jinak. Termín jejich konání se oproti zavedeným 
zvyklostem o čtvrt roku posouvá. V celém Česku se letos budou konat v dubnu. Posunutí 
termínu zamotalo hlavu vedení bohumínských škol, které už v dubnu počítaly s jinými 
aktivitami. Aby s nimi zápisy nekolidovaly, konají se na každé škole v jiném termínu. 
Poprvé po pěti letech tak nebudou v Bohumíně jednotné. 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy (MŠMT) zakom-
ponovalo novinku do školského 
zákona z jednoho prostého dů-
vodu. Snahou je snížení počtů 
odkladů školní docházky, které 
v posledních letech neúměrně 
narůstaly. „Má to svou logiku, děti 
v předškolním věku se mění z mě-
síce na měsíc. Čtvrt roku hraje ve 
vývoji velkou roli. Pozdější termín 
zápisů by měl přispět k objektiv-
nějšímu posouzení zralosti dítěte,“ 
vysvětlila vedoucí bohumínského 
odboru školství, kultury a sportu 
Pavla Skokanová. Často se podle 
ní stávalo, že si rodiče počátkem 
února »vybojovali« pro svého 

potomka odklad, protože jim při-
šel ještě příliš dětský. Jenže do 
září capart vyspěl, a místo aby už 
ve škole nasával první vědomosti, 
ještě rok se pak v mateřince nudil.

Smysl pozdějšího termínu zá-
pisů bohumínské školy chápou, 
i ve městě bývalo značné množ-
ství odkladů. Premiérové posunu-
tí termínů jim ale zkřížilo plány. 
„Školy už měly rezervovány školy 
v přírodě a další akce, k tomu se 
přidaly velikonoční prázdniny. 
Volné termíny se hledaly těžko 
a každá škola našla jiný,“ komento-
vala Skokanová situaci, že zápisy 
nebudou v Bohumíně jednotné. 
A to přináší komplikace. Při jed-

notných měly školy okamžitě 
přehled o naplněnosti, teď budou 
muset pečlivě hlídat a respekto-
vat kapacitu tříd. A na zřeteli to 
musí mít také rodiče. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2017/18
ZŠ Beneše.......................4. a 5. dubna  ................. od 13 do 17 hodin
ZŠ ČSA ...........................4. a 5. dubna  ................. od 13 do 17 hodin
ZŠ Pudlov .............................4. dubna  ................. od 12 do 16 hodin
Masarykova ZŠ .............5. a 6. dubna .................. od 12 do 17 hodin
ZŠ Starý Bohumín ...............5. dubna .................. od 12 do 17 hodin
ZŠ Skřečoň ..........................11. dubna  ....................od 8 do 17 hodin
ZŠ Bezručova .....................25. dubna  ................. od 12 do 17 hodin
ZŠ Záblatí ...........................25. dubna  ............ od 13 do 16.30 hodin

Budoucí prvňáčci zavítali 26. ledna do školy ČSA. Poprvé usedli do lavic 
a naučili se písničku. V rámci akce »Budu školákem!« si děti prohlédly školu 
a zadováděly si v tělocvičně. 

podrobnosti o škole 
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Móda soužití »na psí knížku« pomalu ustupuje a páry 
se vracejí k posvěceným svazkům. Trend zaznamenala 
i bohumínská obřadní síň. Zatímco v roce 2014 tady 
vstoupilo do manželství 63 párů, předloni jich bylo 70 
a loni už 96. A pro ty, které do toho chtějí teprve »praštit« 
a hledají inspiraci, byl 22. leden jako stvořený. Ve Starém 
Bohumíně se konal historicky první svatební veletrh.

Boj s metráky železa, zimou a žiletkou
Koncem ledna vyrazil Oddíl silového trojboje TJ Viktorie 
Bohumín do Frýdlantu v Čechách. V sobotu 28. ledna 
se zde konalo republikové mistrovství juniorů a v neděli 
29. ledna masters. Nebo jak se v silovém odvětví říká 
»mistrovství dětí a dědků«.

Závody nebyly vůbec jednodu-
ché a tým Viktorky musel čelit 
hned několika opravdu nepříjem-
ným problémům. Obyvatelstvo 
v podhůří Jizerských hor je patrně 
otužilejší. O topení či teplé vodě si 
závodníci během ubytování mohli 
nechat jen zdát, a tak se v noci kle-
pali pod dvěma peřinami a s čepi-
cemi na hlavách. A hlava jednoho 
z nich to pak schytala i během 
přípravy na soutěž. Při 
jejím tradičním ritu-
álním vyholování 
se na ní podepsa-
la nová ostrá ži-
letka. Ani nepří-
zeň klimatu a vý-
robců čepelek 
však bohumín-
ským radost ne-
zkalila. Domů si 
odváželi cenné kovy, 
zkrátka jim to »cinkalo«.

Kateřina Skudříková (19) si 
v sobotu připsala výkony 155 ki-
logramů ve dřepu, 97,5 v bench-
-pressu a 147,5 v mrtvém tahu. 
»Skalpovaný« Martin Turek (44) 

si i díky profesionálnímu ošetření 
v neděli poradil s 250 kg ve dřepu, 
200 v bench-pressu a 215 v mrt-
vém tahu. Novopečený zdravotník 
Marek Banas (43) dřepl 240 kg, 
v benchi vytlačil 165 kg a v mrtvém 

tahu si připsal 250 kg. Všichni tak 
vyválčili cenné kovy. Kateřina 
v juniorské kategorii do 84 kilo-
gramů bronz, Martin v M1 do 
83 kilogramů zlato a Marek v M1 
do 105 kilogramů stříbro.

V hodnocení týmů skončila 
Viktorka třetí z jedenácti zúčastně- 
ných. Závěr neděle si bohumínští 
siláci zpříjemnili výpravou k míst-
nímu zámku, který byl překvapivě 
zavřený.

Pavlína BAZALOVÁ
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Zraněný a posléze zlatem ověnčený Martin Turek. 
Foto: Barbora Hodínská a TJ Viktorie Bohumín

Čtyři medaile 
nejmladších plavců

Andrejka Czerná s Aničkou Ko-

hanovou zazářily na největších 

českých závodech nejmladších 

plavců, Brněnském tučňáčku. 

O víkendu 28. a 29. ledna se obě 

poměřily s konkurencí více než 

padesátky soupeřek a výsledkem 

byl zisk dvou stříbrných medailí. 

Anička dosáhla druhého místa na 
trati 50 metrů prsa, Andrejka do-
hmátla druhá na padesátce volným 
způsobem. Obě se i v dalších star-
tech pohybovaly v první desítce, 
nebo těsně za ní. Do top ten nejlep-
ších dívek dokázala proniknout také 
o rok mladší Julie Kalvarová, osmá 
na 25 metrů znakem.

Nejlepšího výsledku z bohumín-
ských chlapců dosáhl při neúčasti 
favorizovaného Sama Hübschera 
Petr Trucla. Péťa sice na vytouženou 
medaili nedosáhl, nicméně páté 
místo na 50 metrů motýl je skvělým 
výsledkem. Ríša Drobík na padesátce 
prsa dohmátl jedenáctý. 

Co se v jihomoravské metropoli 
klukům nepodařilo v individuálních 
startech, to si vynahradili alespoň ve 
štafetách. Starší kvarteto ve složení 
Michael Pecl, Michal Matoušek, Petr 
Trucla a Richard Drobík vylovilo 
v závodě na 4 x 50 metrů polohově 
stříbrnou medaili. Mladší čtveřice 
David Pálka, Ondra Tesař, Dominik 
Kuder a Matěj Audy získala na polo-
viční trati bronz. 

Celkem o víkendu reprezentovalo 
Bohumín dvacet dětí narozených 
mezi léty 2007 až 2009. Většina 
z nich si z Brna odváží nezapomenu-
telný zážitek. 

Adrian KUDER, 
prezident PK Bohumín

Když do toho praštit, tak stylově

První ročník veletrhu »Svatba 
na hranici« hostil dům Pod 

Zeleným dubem. Bylo to stylové 
spojení, protože secesní památkou 
už prošly v její historii tisíce sva-
tebčanů a po její rekonstrukci je 
v tomto směru opět v kurzu. Ročně 

se zde uskuteční asi stovka svateb-
ních oslav. Organizátoři česko-
-polské akce si toho byli vědomi 
a nabídli budoucím novomanže-
lům vše pod jednou střechou. Od 
výběru snubních prstýnků, líčení, 
šatů a obleků, přes limuzíny, které 
je odvezou k oltáři, až po svatební 
menu a hostinu. Příchozí tak 
mohli načerpat inspiraci a na mís-
tě se poradit s odborníky. A že byl 
veletrh trefou do černého, respek-
tive bílého, dokládá účast asi šesti 
set návštěvníků.  (tch)

  Když k oltáři, tak stylovým kočárem. Na akci nechyběla módní přehlídka. 
Aktuálním trendem jsou šaty bohatě zdobené krajkami.  Foto: Jiří Spáčil
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Ze školky do hokejových dresů
První hokejové krůčky. Bohumín se připojil k celorepublikové sportovní akci pro děti 
od čtyř do osmi let. HC Bospor Bohumín pořádal ve spolupráci s Českým svazem ledního 
hokeje 26. ledna Týden hokeje. Dětem a jejich rodičům tak zprostředkoval první seznámení 
s tímto populárním sportem.

Do Týdne hokeje se letos zapojilo 120 oddílů z ce-
lého Česka, v Bohumíně měla akce svou premiéru. 
A ta předčila očekávání pořadatelů. „Kdyby přišlo 
deset dětí, potěšilo by nás to. Hokej je přece jen 
náročnějším sportem. Na akci však dorazilo 
více než třicet malých zájemců,“ neskrý-
val nadšení Jan Bajnar z HC Bospor 
Bohumín.

Rodinné týmy, které na zimní 
stadion dorazily, nejprve vyplnily do-
tazník a obdržely praktické dárky. 
Zejména při pohledu na hokejový dres 
se nejen těm nejmenším rozzářily oči. 
Následovala trocha osvěty a teorie. Dospělá-
ci se dozvěděli, co obnáší mít doma malého 
hokejistu. A pak už obout brusle a hurá na led. 
„Smyslem akce bylo první seznámení s hokejem, 
pro některé i s ledovou plochou, na níž se dětem 
věnovali naši trenéři,“ uvedl Bajnar s tím, že 
účast na akci nebyla nijak zavazující. „Potěšilo by 
nás však, kdyby se některé z dětí začalo v našich řadách 
objevovat pravidelně,“ dodal.

HC Bospor už nyní vychovává malou přípravku, 
předškoláky, kteří se zapojili na začátku či v průběhu 
aktuální sezony. Asi patnáctičlenná parta chodí 
pravidelně na tréninky. Děti z větší přípravky, tedy 
prvňáčci, už mívají také zápasy, turnaje v minihokeji 
a účastní se soutěží.  (tch)Foto: Pavel Čempěl

Učni v akci. Střední škola Bohumín pořádala 25. ledna den otevřených dveří a návštěvníkům 
i svým žákům ho zpestřila mimo jiné atraktivním kláním. V soutěži odborných dovedností 
se utkali kadeřnice a žáci oboru kuchař-číšník.

Bohumínské kadeřnice už si 
v Česku vybudovaly své renomé. 
Žákyně třetího ročníku Adéla Par-
čiová vybojovala v listopadu třetí 
místo v semifinále kadeřnické 
soutěže ve Frýdku-Místku. V ce-
lostátním fi nále soutěže Koruna 
kreativity 11. ledna v Praze bron-
zové umístění zopakovala. Také 
v rámci dne otevřených dveří pro-
běhla soutěž mistrů nůžek a hře-
benů. V časovém limitu tvořili 
účesy podle stanoveného tématu. 
V dámské kategorii to byly »Účesy 
Lucie Bílé«. Další školou pořádané 
klání bylo pro změnu kulinářské. 
U plotny se oháněli kuchaři-
číšníci a bylo jim u toho pěkně 
horko. Aby ne, když z pánve šle-
haly plameny. Zadáním totiž byly 
fl ambované palačinky.

Během dne otevřených dveří se 
prezentovaly všechny obory střední 
školy. V reálu i prostřednictvím 
patnáctiminutového videa. Zá-
jemci, především žáci devátých 
tříd, si mohli prohlédnout veškeré 
zázemí teoretické výuky v Husově 

i Čáslavské ulici, ale zavítali také 
do dílen v areálu železáren. Školá-
ci z Bohumína dorazili po vlastní 
ose, pro ty ze vzdálenějších míst, 
ale také pro děti z Rychvaldu 
a Orlové zajistila střední škola dva 
autobusy.  (tch)

Střední škola se prezentovala v plné parádě. Den otevřených dveří zpestřilo klání 
kadeřníků a kuchařů-číšníků.  Foto: Pavel Čempěl

Škola otevřela dveře do salonu i kuchyně
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Základní materiál pro přípravu nového 
STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE 
MĚSTA BOHUMÍNA od roku 2018…

Každý pilíř se bude skládat z dalších - dílčích tematických částí, které jsou 
zároveň pojaty jako strategické cíle. Stejně jako u každého strategického plánu, 
ani my se nevyhneme pojmenování silných a slabých stránek, hrozeb a příleži-
tostí, byť nyní jen ve zjednodušeném rozsahu. Naše navržená koncepce je 
formulována v podobě především krátkodobé až střednědobé realizace, je věcná 
a pojmenovává aktuální problémy a návrhy na jejich řešení. Se všemi tematic-
kými částmi bychom Vás proto rádi postupně seznámili a rádi vyvolali i potřeb-
nou diskusi. My jsme přesvědčeni, že Bohumín má na víc!  

I. Hospodářský a podnikatelský rozvoj města. 

Tematická část: DOPRAVA

S ohledem na velmi dobrou geografi ckou příhraniční polohu města, existenci 
dálnice, evropské páteřní železniční trati i významného mezinárodního železnič-
ního osobního i nákladního uzlu, včetně potencionální vodní dopravní cesty se 
podle našeho názoru jedná o zcela jedinečnou, ba dokonce unikátní příležitost, 
kterou je třeba mnohem více a v daleko širším rozsahu vy-
užít, než doposud. Této oblasti je však třeba věnovat pozor-
nost taktéž i v rámci řešení interních dopravních problémů 
ve městě a jeho blízkém okolí, osobní dopravní obslužnosti, řešení parkování, 
resp. řešení cyklistické dopravy nebo dopravní situace celkově i po vybudování 
již současného silničního systému (jako určitého obchvatu města v podobě přiva-
děče k dálnici), to vše samozřejmě v úzké vazbě na zlepšení životního prostředí. 
Není a nikdy nebude naším cílem postihnout absolutně vše a všechny problémy 
a teď a ihned, ale vystihnout ty zásadní, jež považujeme nyní za zcela prioritní.  

 ● I. cíl: bezpečnost dopravy na území města

Rádi bychom prosadili další výstavbu nebo rekonstrukci chodníků především 
v městských částech, kde těchto je nedostatek nebo jsou mnohdy v dezolátním 
stavu a pěší doprava je tam vedena povětšinou přímo po okrajích úzkých silnič-
ních komunikací, zejména v Šunychlu, Nové Vsi, Skřečoni a části Vrbice a Pudlova). 
Přičemž právě tudy se vede rušná nákladní doprava do centra města a denně tudy 
také chodí děti do školy. Ve věci dalšího zkapacitnění či řešení komunikací pro 
dopravu budou předmětem naší zvýšené pozornosti především možnosti řešení 
dnes výrazně zatížených komunikací, jež se de facto staly přivaděči k dálnici 
především ve směru od Karviné a vedou přímo obytnými částmi našeho města. 

 ●  II. cíl: zkvalitnění veřejné osobní dopravy ve městě 
a jeho okolí

Městu dlouhodobě a citelně chybí kvalitní koncepce veřejné dopravní obslužnos-
ti. Doposud není garantována a ani realizována žádná místní veřejná doprava 
především z jeho městských částí ve směru do centra (zaměstnání, škola, služby, 
obchody, nádraží, kultura, sport, apod..). Neustále je spoléháno na dopravce typu 
ČSAD, kteří preferují především své obchodní zájmy nad zájmy občanů města 
a Bohumín je pouze jen koncovým městem jejich linek. Chybí především časová 
návaznost na dálkové a mezinárodní vlakové spoje. Platby za tuto jejich „doprav-
ní obslužnost“ rok od roku postupně narůstají, když navíc není nijak řešena ani 
návaznost na dopravní obslužnost ve směru Ostrava. Město netvoří pouze jeho 
centrum, a proto musíme do budoucna přemýšlet o zavedení městské hromadné 
dopravy s několika linkami, protínajícími všechny jeho městské části, jež by v pra-
videlném časovém taktu a malými nízkokapacitními autobusy tuto potřebnou 
obslužnost zajistily. Ve směru do Ostravy pak s ohledem na časově brzké prav-
děpodobné ukončení příměstské linky v Hrušově, je nezbytné oživit jednání 
o spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava o koordinaci a prodloužení vedení 
jejich linek až do centra Bohumína (nikoliv však pouze přes Rychvald). Respekti-
 ve je potřeba oprášit i starou myšlenku možného trolejbusového (ekologického) 

napojení města Bohumín na krajské město. Nemalé náklady, jež nyní město hradí 
několika cizím dopravcům, by hradilo jen jednomu dopravci v rámci našeho 
města. Baby či senior-taxi je sice velmi dobrým nápadem, ale stále je to jen indi-
viduální a spíše doplňkové řešení dopravní obslužnosti. S problematikou hro-
madné dopravy ostatně velmi úzce souvisí i řešení dalších souvisejících problé-
mů, jako např. parkování ve městě. Právě i díky neexistující místní – hromadné 
dopravě a efektivního parkovacího systému je dnes město doslova přeplněno 

automobily, zejména v centru, ale i na sídlištích. Město je 
pak nuceno na úkor travnatých a jinak využitelných ploch 
nesystémově pořizovat stále nová a nová parkoviště. Do 

budoucna budeme muset i zde přemýšlet jinak – tzn. více moderně, ekologicky 
a efektivně. Nemyslíme si, že by veřejné parkování mělo sousedit se školou nebo 
hřištěm (škola E. Beneše) nebo dokonce omezit provoz na obousměrné silnici 
(městská tržnice - viz foto vlevo dole). My musíme do budoucna více využít nad-
zemní nebo naopak podzemní možnosti. Cílem není peníze směřovat jen do 
krátkodobých a nesystémových řešení. Cílem je naše peníze investovat do řešení 
dlouhodobějších, systémovějších, jako např. do zajištění místní – městské 
dopravní obslužnosti nebo moderních parkovacích systémů.  

 ● III. cíl: cyklistická doprava

Bohumín je i městem cyklistů, a cyklistika je sama o sobě zdraví prospěšným 
sportem, avšak ne pouze sportem. Kolo je mj. dobrým dopravním prostředkem, 
avšak zpravidla na kratší vzdálenosti a pro mnohé spíše jen sezónně. Na kole se 
však velmi obtížně budeme dopravovat za kulturou, na ples či na další společen-
ské akce, a taky asi ne večerem za tmy, za mrazu či ve vyšším věku. Myslíme si, 
že město má již dostatečný počet cyklostezek včetně jejich napojení na regio-
nální a nadregionální systém cyklotras a cyklostezek, v mnohých lokalitách i za 
cenu mírného ohrožení života nebo zdraví (např. podjezd dopravní značky ve 
Skřečoni, apod.). Myslíme si, že další cyklostezky i s ohledem na jejich počet, 
délku či skutečné využití by se již měly budovat pouze tam, kde bude odůvod-
něný a prospěšný veřejný zájem o jejich využití. Nyní bychom úsilí a peníze měli 
investovat již jen do úpravy či opravy těch současných, nedávno a za nemalé 
peníze nepříliš odborně vybudovaných cyklostezek (rizikové nájezdy, nerovné 
a nevhodné povrchy …).  

 ● IV. cíl: železniční a mezinárodní (silniční) doprava

Pro svou již zmiňovanou výhodnou polohu je Bohumín rovněž významným 
dopravním železničním uzlem ČR. Jeho role se ještě po dobudování železničního 
koridoru na Slovensko upevnila. Bohumín se tak stává významným dopravním 
uzlem Evropy. Už od poloviny 19. století je doménou města železnice, po které 
můžete z Bohumína cestovat všemi směry. Nadstavbovou doménou je pak roz-
šíření počtu železničních dopravců a rozšíření jejich dopravní sítě, kdy město, 
jako přestupní uzel má dnes již přímé navazující železničně-autobusové spojení 
nejen na významná slezská letiště v Polsku, ale taktéž např. až do ukrajinského 
Lvova. V tomto směru je potřeba prosazovat dobudování potřebné infrastruktu-
ry, zázemí a hlavně propagace našeho města, jako evropský dopravní uzel nejen 
obchodu, ale také tranzitního turismu. Myslíme si, že i těmto krátkodobých turis-
tům má naše město co nabídnout. Věřme, že plánovaná letošní generální oprava 
nádražní budovy by alespoň částečně mohla zlepšit pohled turistů na naše město. 
Zatím však tito můžou vidět nejen ošuntělé a neútulné prostory nádražní budovy, 
ale také lidi bez domova, pohybující se jak v budově, tak v okolí nádraží. Pokud se 
týká dálnice – můžeme se sice pochlubit nedávno oceněnou nejkrásnější „lávkou“, 
avšak citelně chybí např. jedna maličkost - obyčejný turistický poutač na „posledním 
dálničním sjezdu“ na území ČR s případně další upoutávkou na město jako takové. 
Toto však nemusí (a ani nesmí) být přímo u dálnice. O využití pozemků kolem 
dálnice bude řeč v některém z dalších pokračování našeho seriálu o strategickém 
rozvoji našeho města. Příště se zamyslíme nad komunálními službami na území 
našeho města.

Případnou diskusi a Vaše podněty velice rádi uvítáme již brzy na webu www.
ibohuminsko.cz.  

Ing. Václav POLOK, 
člen fi nančního výboru (Hnutí NEZÁVISLÍ)  

1.
DÍL

Pro naplnění vize skutečného rozvoje města Bohumína jsme si stanovili 
tyto tři základní pilíře:

I.   hospodářský a podnikatelský rozvoj města
II.   správa města a kvalita života jeho obyvatel
III.  životní prostředí ve městě

POLITIKA
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JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT PAPÍR
Papír je nejčastěji recyklovanou surovinou. Každá česká domácnost 

jej ročně vytřídí skoro 46 kilogramů, z toho devadesát procent se 

podaří zrecyklovat a znovu využít. 

Samotná recyklace papíru je velmi 
jednoduchá. Z modrých kontejnerů 
se papír sváží na dotřiďovací linky, 
kde se zbavuje nečistot a rozděluje 
se podle druhů. Následně se slisuje 
do balíků a odváží do papíren. Ty si 
vybírají sběrový papír podle toho, 
co z něj poté hodlají vyrábět. Papír 
lze vytřídit až na 23 různých druhů.

Třídění probíhá v několika fázích. 
Nejprve se ručně vyberou velké 
lepenkové krabice, v třídící kabině 
se poté vybírají noviny, časopisy, 
případně menší lepenkové obaly 

a zbylý papír. Každý druh se lisuje 
zvlášť a každý míří k jiným zpracova-
telům podle jejich požadavků. Papír, 
pro který není v Česku využití, se vy-
váží k recyklaci do zahraničí. Některé 
speciální druhy se naopak dováží.

Nejčastějším způsobem recyklace 
je výroba nového papíru v papírnách. 

Vše začíná rozvlákněním starého 
papíru ve vodní lázni. Je to vlastně 
mixování v nádobě s vodou do té 
doby, než se papír rozpadne na 
vlákna a další součásti. Zde se oddě-
lí nežádoucí příměsi – lepicí pásky, 
laminované obálky a podobně. 
Vlákno se odsává z rozvlákňovače 
i s vodou a následuje další proces 
čištění na třídičích. Tam se odstraní 
ještě kancelářské sponky a drobné 
nečistoty. Vyčištěná směs se násled-
ně nanese na papírenský stroj a na 
něm se vyrobí nový papír. 

Papír lze recyklovat maximálně 
pět až sedmkrát. Opakovanou recy-
klací se totiž celulózová vlákna lá-
mou a postupně zkracují.  

Papírny vyrábějí jak stoprocentní 

recyklovaný papír (sešity, archivní 
boxy, šanony, toaletní papír), tak 
papír jen s určitým podílem recyklá-
tu. Každá papírna má svůj výrobní 
program a zaměřuje se jen na ně-
které druhy. V podstatě každý papír, 
který si koupíte, obsahuje určitý 
podíl vláken ze sběrového papíru. 

Papírové vlákno má zajímavé 
vlastnosti, a proto se používá i pro 
výrobu tepelných izolací ve formě 
foukaných směsí, izolačních desek 
či v kombinaci s drceným polystyre-
nem. Papírenské vlákno má využití 
i ve stavebnictví, v některých zemích 
se přidává do asfaltových směsí, kte-
rými se pokrývají vozovky. Takto 
upravený asfalt prý déle vydrží.   

(Eko-Kom)

Jak na odpady aneb Desatero dobrého třídiče 4

DO MODRÉHO KONTEJNERU PATŘÍ 
časopisy, noviny, sešity, knihy bez pevné vazby 
papírové obaly, krabice, vše z lepenky  
obálky s fóliovými okénky  
papír s kancelářskými sponkami 
bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku

DO MODRÉHO KONTEJNERU NEPATŘÍ 
celé svazky knih s pevnou vazbou 
uhlový, mastný nebo znečištěný papír
mokré papírové kapesníky, ručníky
rulička z toaletního papíru, plato od vajíček
dětské pleny

Příroda Bohumínska – ptáci (193)

Racek mořský
(Larus marinus)

Racek mořský hnízdí na se-

verním pobřeží Evropy, jeho 

nejsevernějším hnízdištěm 

jsou Špicberky. Jsou to stálí 

nebo částečně tažní ptáci. Ne-

vybarvené mladé ptáky může-

me vidět po celý rok na všech 

pobřežích Severního moře.

Rackové mořští jsou draví ptá-
ci velikosti husy s rozpětím křídel 
až 170 centimetrů. Konzumují 
nejen vejce a mláďata pobřež-
ních ptáků, ale loví i dospělé 
alkouny, papuchalky, lysky a do-
konce i kachny. Loví také ryby 
vyhledávající v době tření mělči-
ny, za kterými se vrhají střemhlav 
do vody a zdolají třeba i většího 
lososa. Na souši hubí hlodavce, 
opancéřované kraby nechají 
spadnout z velké výšky na skály, 
aby jim rozbili krunýře. 

K nám se dostávají  občas 
v zimě podél Odry nebo Visly. 
Letos objevil dospělého jedince 
na Bohumínsku Luděk Boucný.

Text: Jiří ŠUHAJ,
foto: Luděk BOUCNÝ

Aktivní podzim života bohumínských seniorů
Bohumínští senioři se ani v důchodu nenudí. Někteří ještě 
chodí na brigády, hlídají vnoučátka, chodí na procházky 
nebo do cukráren. Individuálně mohou plavat v aquacentru 
či cvičit jógu. Aktivní podzim života však mohou trávit 
také s vrstevníky při akcích místního seniorklubu. 

Seniorklub má své zázemí v pro-
storách Centra sociálních služeb 
Bohumín v Okružní ulici. Členo-
vé zde mají odpoledne k dispozici 
volnou klubovnu k popovídání 
u čaje, kávy či vínka. Často ovšem 
vyjíždějí za zážitky také mimo 
město. Naposledy na výstavu ko-
runovačních klenotů v Ostrav-
ském muzeu nebo před Vánoci 
do svíčkárny u Olomouce. Vý-
jimkou nejsou ani delší výpravy. 
Loni cestovali po Švédsku, letos 
budou obdivovat Alpy ve Švýcar-
sku. Čeká je také oddychová do-
volená v jihočeské Blatné nebo 

oblíbený pobyt v lázních Slatini-
ce. A je pro ně připraven i tábor 
pro seniory, kde můžou prožít 
aktivní týden plný her a soutěží. 

Senioři nechtějí pěstovat jen 
gaučovou kulturu, proto chodí 
společně každý měsíc na fi lm do 
kina a na představení do ostrav-
ských divadel. Účastní se specia-
lizovaných přednášek. Ani sport 
jim není cizí. Mají rádi vyjížďky 
na kole, radují se z každého dob-
rého úderu na golfovém hřišti. 
Čtyři skupiny po patnácti cvičen-
cích si chodí protáhnout tělo při 
speciálních cvicích na páteř. Kaž- 

dý měsíc můžou také soutěžit 
v kuželkách. 

Členové seniorklubu umí po-
dat i pomocnou ruku. Sbírají 
plastová víčka, starají se o veřej-
nou knihovničku na nádraží 
a chodí zpříjemňovat chvilky kli-
entům do tří domovů. 

Každé první úterý v měsíci 
probíhají ve 14.30 hodin setkání 
členů ve velké zasedačce radnice. 
Informace o aktivitách klubu na-
jdou zájemci na nástěnce v přízemí 
městského úřadu nebo na webu 
www.seniorklub.estranky.cz. 
Klub si vede klasickou kroniku, 
ale využívá i moderní techno-
logie. Na internetovém úložišti 
seniorbohumin.rajce.idnes.cz 
prezentuje více než deset tisíc fo-
tek z akcí za posledních pět let.

Helena ČERVENKOVÁ

Naposledy si členové klubu udělali 19. ledna vlakem výlet 
do Ostravy. Navštívili pamětihodnosti nebo výstavu 
korunovačních klenotů. Foto: Seniorklub Bohumín
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VZPOMÍNKY

30. ledna jsme si připomněli 
2. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 

pan Alois GRATKE.


12. února by se dožil 91 let.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna, 
synové Ladislav, Jiří a dcera Jarmila 

s rodinami.

14. února vzpomeneme 
10. smutné výročí úmrtí 

pana Jaroslava PAVLUSE
z Bohumína.


S láskou vzpomínají rodiče, 
manželka, dcera s rodinou 

a sestra s rodinou.

To, že čas rány hojí, je pouhé zdání, 

stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

19. února vzpomeneme 
15. smutné výročí úmrtí 

paní Danuše VOLFOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel, 

dcera, syn a bratr s rodinami.

Se zármutkem oznamujeme všem příbuzným, 
přátelům a známým, že nás 21. ledna pustila

paní Šárka BARTOŠÍKOVÁ. 
Chceme jí touto cestou poděkovat za všechnu 
lásku, kterou nám dala. Děkujeme také jejímu 
manželovi, našemu tatínkovi, panu Antonínu 

Bartošíkovi za lásku a obdivuhodnou péči, kterou 
jí oddaně věnoval až do posledních okamžiků.

S úctou dcery a syn s rodinami.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

10. února by se dožil 74 let náš milovaný 
manžel, otec, dědeček, tchán, bratr a strýc, 

pan Jan BOCHENEK. 


Zároveň jsme si 16. ledna připomněli 

5. smutné výročí jeho úmrtí.
S úctou a láskou vzpomínají manželka a celá rodina.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě miloval, nikdy nezapomene.

7. února jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí 

pana Antonína KUBIESY
ze Starého Bohumína.


Vzpomínají manželka Jana, 

dcera Hana s manželem, 
vnučka Kateřina, vnuk Martínek, 

syn Rostislav a maminka Anna Trillová.

14. února by oslavil 
70. narozeniny 

pan Jaromír KLUS.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka 
a dcery s rodinami.

Naposledy jsme se rozloučili
Bartošíková Šárka * 1947 z Nové-

ho Bohumína  Borovčík Ladi-
slav * 1957 z Nového Bohumína 
 Bratovanov Petr * 1970 ze Zá-
blatí  Dohnalová Libuše * 1928 
z Nového Bohumína  Havrano-
vá Marie * 1930 ze Starého Bohu-
mína  Chalupová Alena * 1923 
ze Starého Bohumína  Kaňka 
Antonín * 1934 ze Záblatí  Kla-
mert Jan * 1945 z Nového Bohu-
mína  Kolebacz Marek * 1986  
Kukliczová Marie * 1927 ze Zá-
blatí  Kulich Augustín * 1941 
z Nového Bohumína  Mikloš 
Tomaš * 1943 ze Záblatí  Mular-
čík Ladislav * 1928 ze Záblatí  
Mušálková Marie * 1922 z Nové-
ho Bohumína  Nagy Karel * 

1955 z Nového Bohu-
mína  Orawczaková 
Oľga * 1950 ze Skřečně  Pavlí-
ková Evelina * 1935 ze Starého 
Bohumína  Raček Jaroslav * 
1938 z Nového Bohumína  
Rechtorisová Marcela * 1961 z No- 
vého Bohumína  Rusková Her-
mína * 1917 ze Záblatí  Rylová 
Marta * 1935 ze Šunychlu  Sed-
láček Vlastimil, Ing. * 1948 
z Pudlova  Solich Eduard * 
1921 ze Skřečně  Staňa Anto-
nín * 1935 z Nového Bohumína  
Till Petr * 1961  Valová Irena * 
1942 z Nového Bohumína  Vla-
šicová Stanislava * 1940 z Nové-
ho Bohumína  Wolek Josef * 
1951 z Nového Bohumína  

(mat)

4. února uplynuly 4 roky od chvíle, 
kdy nás opustil 

pan Václav ŠAMÁREK.


Zároveň jsme si 7. února připomněli 

nedožité 50. narozeniny jeho syna 

Libora ŠAMÁRKA.


S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Poděkování 
Děkuji všem, kteří přišli doprovodit mého manžela Petra JUROKA 

na jeho poslední cestě. Srdečně děkuji za překrásné květinové dary, které jste 
přinesli. Děkuji za všechna ta krásná slova útěchy, která svědčí, že se těšil 
nebývalé úctě a respektu.

S úctou Patra JUROKOVÁ

Děkuji za projevenou soustrast a květinové dary rodině, přátelům, 
sousedům a známým, kteří se přišli 20. ledna naposledy rozloučit s paní 
Hanou KŘANOVOU do obřadní síně ve Starém Bohumíně. Děkuji také 
pohřební službě paní Balarinové za důstojný smuteční obřad.

Manžel Miroslav
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 ●V rámci řádkové inzerce nejsou 
zveřejňovány nabídky poskytování 
peněžních půjček, půjček bez poplat-
ků, nebankovních půjček a obdob-
ných služeb.

Noví občánci 
Bohumína

Mikuláš Krejčí  
Karolína Kořínková  Vladimír 
Dodek   Anežka Oršulíková  
Victoria Langerová  Patrik Wa-
niek  Linda Krysková  Kristýna 
Sedlaczková  Rozálie Dylušová 
 Nikol Svobodová  Alex Glom-
biček  Tereza Kollárová  Adéla 
Blaščoková  Ondřej Sodzawicz-
ny  Patrik Terbr. (mat)

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

městské noviny Oko.

REALITY

 ● Prodám, případně přenechám 
plně vybavenou opravnu obuvi v uli-
ci 9. května č. 422.  731 088 766.

 ● Prodám garáž v Pudlově u kole-
jí. Cena 60.000 Kč.  731 565 274.

SLUŽBY

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

 ● Hodinový manžel - veškeré 
služby pro Váš byt či dům, od za-
hrady po střechu. Cena dohodou. 
603 366 056.

RŮZNÉ

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

INZERCEMĚŘENÍ 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

Poděkování 
Upřímně děkuji příbuzným, přá-

telům a známým za účast a květi-
nové dary i za projevenou soustrast 
na pohřbu našeho drahého zesnu-
lého pana Jaroslava RAČKA, který 
se uskutečnil 19. ledna v katolic-
kém kostele v Novém Bohumíně. 
Děkuji také pohřební službě paní 
Balarinové, faráři Pavlu Cieslarovi 
a výboru Základní organizace Fe-
derace strojvůdců Bohumín a její-
mu předsedovi Pavlu Rozkošovi.

Děkuje zarmoucená manželka 
s rodinou

Své »ano« 
si řekli
Josef Stratil z Moravského 
Berouna a Michaela Šrůmová 
z Bohumína
Pavel Škuta z Ostravy a Martina 
Pivodová z Bohumína (mat)

Premiérový kabelkový bazar
Desítky starších kabelek, batůžků či jiných dámských 
tašek jsou až do konce února k mání v klubovně Přátel 
bohumínské historie ve Starém Bohumíně. Místní ženy 
tam pořádají první »kabelkový bazar«. 

„S kamarádkami jsme se bavily 
o tom, že je nutné udělat ve skří-
ních trochu místa pro nové kousky 
a počátek roku je k tomu ideální. 
Došlo nám, že to nebude jedna, 
dvě nebo tři kabelky, ale poměrně 
větší počet, a tak vznikl nápad na 
uspořádání bazaru,“ popsala 
zrod myšlenky Doris Starzyková.

Zachovalé elegantní kabelky 
budou ideální tečkou k nové sukni, 
halence nebo botám, a jak říkají 
iniciátorky bazaru, kabelek není 
nikdy dost. „Nechtěly jsme dělat 
veřejnou výzvu, protože jak zná-
me ženy byly bychom kabelkami 
doslova zavalené. I tak se nám 
sešlo několik desítek kousků růz-
ných barev, vzorů a provedení,“ 
dodala Doris Starzyková.

Klubovna Přátel bohumínské 
historie se nachází v domě U Rytí- 
ře na náměstí ve Starém Bohumíně. 
Kabelkový bazar probíhá do 
28. února vždy v úterý a pátek od 
15 do 17 hodin.  (luk)

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA – SPINÁLNÍ 
JÓGA. V pondělí a středu , 19 hodin; 
STEP AEROBIK ve středu v 19 hodin; 
KRUHOVÝ TRÉNING  v pondělí od 19 ho-
din; INDOOR CYCLING od pondělí do 
pátku v 18 hodin, ve středu v 17 hodin, 
v sobotu v 10 hodin; FORMOVÁNÍ PO-
STAVY v úterý a ve čtvrtek v 19.15 hodin, 
ve středu v 9 hodin; KURZ BADMINTO-
NU v úterý a ve čtvrtek v 17 hodin; 
SPORTCENTRUM BĚHÁ v pondělí a ve 
středu v 18 hodin. Sportcentrum Bohu-
mín, www.sportcentrum-bohumin.cz, 
rezervace 731 905 040 (jóga), 724 556 
557 (statní). 

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

 ● Každé pondělí v 18.30 hodin SEDM 
POHYBŮ KE ZDRAVÍ, každé úterý v 17.45 
hodin HARMONICKÉ DÝCHÁNÍ, každé 
úterý v 18.30 hodin ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 
TAI-ČI. Meditační centrum Probuzení.  
608 974 110. www.centrumprobuzeni.cz.

CVIČENÍ

Foto: Doris StarzykováFoto: Doris Starzyková
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Cizojazyčná soutěž s inovacemi
Dlouholetá celoměstská soutěž školáků v cizích jazycích proběhla letos jinak. Dostala 
nové prvky a interaktivní pojetí. Nejvíce se 18. ledna dařilo žákům základní školy ČSA, 
druhé místo obsadily děti z pořádající Benešovy školy a třetí byla Masarykova škola.

V angličtině, němčině a ruštině 
poměřilo své znalosti dvaačtyři-
cet žáků bohumínských škol. 
Nová podoba soutěže vnesla do 
klání speciální úkoly, například 
poslech nebo doplňovačky. Soutě-
žící je museli řešit v omezeném ča-
se. „Podle ohlasů inovovaný systém 
žáky bavil. Nové úkoly prověřily 
jejich další jazykové dovednosti 
a znalosti,“ shrnula novinky Bar-
bora Bolcarovičová, ředitelka 
pořádající Benešovy školy.

Vítěznou ZŠ ČSA reprezento-
valo deset talentovaných žáků, 
sedm z nich se prosadilo na po-
myslné stupně vítězů. Nejúspěš-
nějším řešitelem se stal Radek 
Mottl, který zvítězil v kategorii 
páťáků. „Cizí jazyky u nás pod-
porujeme systémově, především 
angličtinu. Z projektů bych vyzdvihl 
například celoroční působení ro-
dilého mluvčího, který oživuje 

klasické hodiny angličtiny žákům 
nejen na druhém stupni. Rozšířili 
jsme také výuku angličtiny v de-
vátých třídách a jako nepovinný 

předmět tento jazyk vyučujeme už 
od první třídy,“ sdělil ředitel školy 
ČSA Adrian Kuder.

Lukáš KANIA

Zázemí pro soutěž v cizích jazycích poskytla tělocvična Benešovy školy. 
Foto: ZŠ Benešova

Při terapii jsou i malé krůčky nesmírně důležité
Denní stacionář Salome 
Slezské diakonie se už rok 
věnuje intenzivní terapii 
O. T. A. Romany Straussové 
(Open Therapy of Autism 
RS). Její podstatou je pomoc 
dětem s autismem lépe 
porozumět našemu světu.

Terapie O. T. A. RS se zaměřu-
je na práci s úzkostí, rozvojem 
komunikace, nácvikem hry, po-
rozuměním emocí a zvládnutím 
problémového chování. Hlavní 
terapeut společně s rodiči vytvá-
ří plán spolupráce. Každé z dětí 
má po celou dobu k dispozici 
svého odborného asistenta. Prů-
běh terapie se natáčí na video, 
které slouží terapeutům i dětem 
k detailnímu hodnocení a zpětné 
vazbě. Výstupem z každé terapie 
jsou fotky, které dítě při odchodu 
dostane a společně s rodiči si 
doma vytvoří zážitkový deník. 
Ten je nedílnou součástí zpevnění 
žádoucího chování, protože na 
fotce je zachyceno dítě, když bylo 
během terapie úspěšné.

Za své úspěchy jsou děti vždy 
pozitivně oceněny, což je moti-
vuje k další práci. Dochází tak 
k posilování žádoucího chování 
a upevnění vlastní sebedůvěry. 
Velmi důležitá je spolupráce s ro- 
dinou, školou či jiným zaříze-
ním, které dítě navštěvuje. Cílem 

této terapie je maximální možné 
zapojení dítěte do běžného života.

„Zpočátku to bylo velmi těžké. 
Bylo nám řečeno, že se syn nikdy 
nenaučí komunikovat a vůbec nepo- 
rozumí kartám, fotografi ím nebo 
piktogramům. Ovšem po půl roce 
intenzivního nácviku, kdy terapeu-
ti spolupracovali se speciální školou, 
denním stacionářem a s námi, se 
to daří pomalinku měnit. Lukášek 
nám nosí komunikační karty ob-
líbených jídel a věcí, umí si říct, co 
chce. Více vyhledává kontakt s kama-

rády, začíná se mazlit a zapojuje 
se do hry. Dříve nevěděl, jak si má 
hrát a jak se přiblížit k dětem. Dnes 
mě vezme za ruku a ukáže mi, ať 
si sednu nebo mu něco podám. Je 
to pro nás velký pokrok,“ svěřila 
se maminka Lukáška.

Terapie provozuje Salome od 
loňského ledna jako fakultativní 
službu denního stacionáře a po-
radny rané péče. Intenzivní terapie 
poskytuje dětem od dvou do jede-
nácti let. Nadále úzce spolupracuje 
s Romanou Straussovou, zaklada-

telkou Centra terapie autismu 
Praha a O.T.A. terapie. Provozní 
doba denního stacionáře Salome 
Bohumín je od 7.30 do 15.30 ho-
din, intenzivní terapie O.T.A. RS 
zde probíhají od 7.30 do 12 
hodin. Bližší informace e-mailem 
ota.salome@slezskadiakonie.cz.

Děkujeme všem dětem a rodičům 
za trpělivost a snahu něco změnit. 
I malé krůčky jsou důležité.

Petra SCHODLYOVÁ,
terapeutka

Zveme na koncert »Katovice v Ostravě«
Loni v únoru koncertovala Janáčkova fi lharmonie Ostrava v novém koncert-

ním sále v Katovicích. Letos přijede na oplátku do Ostravy jeden z nejlepších 
polských orchestrů – Narodowa orkiestra symfoniczna Polskiego radia. Koncert 
»Katovice v Ostravě« se uskuteční 23. února od 19 hodin v Domě kultury města 

Ostravy. Za dirigentským pultem stane německý dirigent Alexander Liebreich. 
Na programu bude Don Quijote Richarda Strausse a Koncert pro orchestr Wi-
tolda Lutosławského. Vstupenky od 160 korun jsou v prodeji v Janáček pointu 
v Domě kultury nebo v pobočkách Ostravského informačního servisu. Při ná-
kupu čtyř a více vstupenek se jejich cena snižuje o 50 procent.  (red)

Koncert za hranicí
Pro milovníky vážné hudby pořádá 

sdružení Ad libitum výjimečný kon-
cert v nedalekých polských Krzyża-
nowicích. Hudební setkání se usku-
teční 12. února v tamním kostele. 
Vystoupení tří sloučených pěveckých 
sborů za doprovodu Dechového or-
chestru obce Krzyżanowice slibuje 
nevšední zážitek. V krátkém samostat-
ném programu se posluchačům před-
staví také akademický pěvecký sbor 
VŠB-TU Ostrava. V programu zazní 
mezi jinými díla Dvořáka, Verdiho, 
Vangelise, Händla, Mozarta a jedinečná 
Missa Brevis současného skladatele 
Jacoba de Haana. Vstup na koncert je 
bezplatný.  (yak)

CO – KDY – KDE

Foto: Salome BohumínFoto: Salome Bohumín

Sokolské šibřinky
TJ Sokol Záblatí pořádá v sobotu 

4. března od 19 hodin sokolské šibřinky, 
letošní motto zní »Se šťastnou sedmič-
kou«. K tanci a poslechu bude v sále so-
kolovny v Záblatí hrát skupina Zuzany 
Nevrlé. Rezervace vstupenek na čísle 
 731 130 665 nebo e-mailu skokanova.
pavla@mubo.cz. (sko)
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ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ:

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 15.2. od 9 hodin SLEZSKÝ 

RYNEK. Potraviny a produkty 
regionálních výrobců, ochut-
návka zabíjačkových specialit, 
prezentace lidové tvořivosti, 
hudební vystoupení. V 15.30 
hodin losování tomboly. Náměs- 
tí T. G. Masaryka, vstup volný.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.          
 ● 9.2., 10.2., 11.2., 12.2.  a 18.2. 

v 19 hodin PADESÁT ODSTÍNŮ 
TEMNOTY. Film USA (Drama / 
Romantický), 2017, přístupný 
od 15 let, 117 minut, 140 Kč.

 ● 12.2. v 10 hodin a 18.2. v 16 
hodin LEGO® BATMAN FILM. 
Animovaný fi lm USA (Komedie), 
2017, dabing, fi lm není vhodný 
pro malé děti, 104 minut. 12.2. 
ve 2D za 110 Kč; 18.2. ve 3D za 
130 Kč.

 ● 13.2. v 19 hodin COLLATERAL 
BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE. Film USA 
(Drama), 2016, titulky, přístupný 
od 12 let, 97 minut, 110 Kč.

 ● 15.2. v 9 hodin BOŽSKÁ FLO-
RENCE. Film USA, Velká Británie 

(Životopisný), 2016, dabing,  
110 minut, 50 Kč (fi lmový klub 
pro seniory).

 ● 17.2. v 19 hodin MLČENÍ. Film 
USA, Tchaj-wan (Drama), 2016, 
titulky, přístupný od 15 let, 159 
minut, 120 Kč.

 ● 22.2. a 23.2. v 19 hodin VŠECH-
NO NEBO NIC. Film Česko, Sloven-
sko (Komedie), 2017, přístupný 
od 12 let, 107 minut, 110 Kč.

 ● 25.2. a 26.2. v 19 hodin BÁBA 
Z LEDU. Film Česko, Slovensko 
(Drama / Romantický), 2017, pří-
stupný od 12 let, 106 min., 120 Kč.

 ● 26.2. v 10 hodin PSÍ POSLÁNÍ. 
Film USA (Rodinný), 2017, da-
bing, přístupný, 100 min., 110 Kč.
PRO DĚTI

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

 ● 19.10. v 10 hodin MACH A ŠE- 
BESTOVÁ A DALŠÍ POHÁDKY. 
Promítání večerníčků. Sál kina, 
30 Kč.
DIVADLO

 ● 15.2. v 19 hodin MINIPÁRTY 
S KARLEM ŠÍPEM A JOSEFEM 
ALOISEM NÁHLOVSKÝM. Zábav-
ná talkshow. Sál kina, 350 Kč.

 ● 16.2. v 19 hodin V PAŘÍŽI 
BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU. 
Komedie o dobrodružství sym-
patického venkovana. Hrají Petr 

Nárožný, Jarmila Švehlová 
a další. Sál kina, 360 Kč.
VÝSTAVA

 ● Do 28.2. FOTOKLUBY. Společ-
ná výstava bohumínských foto-
klubů. 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.

 ● 10.2., 17.2. a 24.2. v 15–17 
hodin DESKOVKY S TERKOU. 
Kroužek hráčů deskových her 
s vyprávěním příběhů.

 ● 9.2. až 14.2. ve 13–17 hodin 
PŘÁNÍČKO ZE SRDÍČEK. Výtvar-
ná dílna.

 ● 9.2. až 14.2. ve 13–17 hodin 
VALENTÝNSKÉ PŘÁNÍ. Výtvarná 
dílna, knihovna Skřečoň. 10.2. 
a 14.2. také knihovna Starý Bo-
humín a 13.2. knihovna Záblatí.

 ● 13.2. až 17.2. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin PRŤOLATA VY-
RÁBÍ... Výtvarná dílna pro před-
školáky, malé školáky a děti 
z rodinných center. 

 ● 24.2. ve 13–17 hodin MATĚJ-
SKÉ LOUTKOHRANÍ. Kvízy, sou-
těže, deskové hry, výroba loutek 
a divadelní představení. 

 ● 24.2. ve 13–17 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení oblíbených 

knih při čaji nebo horké čokolá-
dě. Knihovna Skřečoň a Starý 
Bohumín.

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

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

 ● 20.2. v 19 hodin PĚŠKY MEZI 
BUDDHISTY A KOMUNISTY.  
Cestovatelská přednáška Ladi-
slava Zibury s videoprojekcí. Sál 
kina, 130 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
 ● Od 9.2. VYHYNULÍ SAVCI. Vý-

stava ilustrací Terezy Adamuso-
vé ke zhlédnutí každé úterý 
a čtvrtek v 15-18 hodin a v době 
konání akcí. 

 ● 13. a 14.2. v 16.30 hodin EXIT 
PÁRTY. Interaktivní program pro 
mladé s americkou kapelou 
Divine Attraction.

 ● 22.2. v 8 hodin MĚSTSKÉ KOLO 
V RECITACI. Další ročník postupo-
vé soutěže v přednesu a recitaci.

 ● 23.2. v 18 hodin ZTRÁTY A NÁ-
LEZY. Autorské čtení Heleny 
Červenkové s hudebním dopro-

vodem písničkáře Josefa Pin-
kase.

 ● Každou středu v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
-etnografický klub, který se 
věnuje tradici bohumínského 
kroje.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 1.2. v 9 hodin FLORBALOVÝ 
TURNAJ.

 ● 12.2. v 8 hodin FOTBALOVÝ 
TURNAJ.

 ● 18.2. v 8 hodin RC MODELY.
 ● 19.2. v 10 hodin HÁZENÁ. 

Liga, fotbalový turnaj gminy.
 ● 25.2. v 8 hodin FOTBALOVÝ 

TURNAJ.
 ● 26.2. v 8 hodin BADMINTO-

NOVÁ 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 9.2 do 23.2.

POMŮCKA: AKOV, ANOLI, ONE, SAO, TORO.

Dub se neskácí jednou ranou

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz



BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY vydává město Bohumín, IČ 00297569  www.bohumin.cz  Šéfredaktorka Dagmar Fialová  
Redakce: MěÚ, Masarykova 158, 735 81 Bohumín  Redaktor: Pavel Čempěl  731 130 672, 596 092 282,  e-mail: oko@mubo.cz  Grafi cká 
úprava: Mirka Hrbáčová – INRET, hrbacova@reklama-bohumin.cz  Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s., provozovna Ostrava, Na Rovince  876, 
720 00 Ostrava - Hrabová  Náklad: 5100 výtisků  Evidenční číslo: MK ČR E 12136  Nevyžádané materiály se nevrací. 

Zatímco v minulosti měla 
bohumínská společnost fotky 
v kalendáři z jednotlivých provozů, letos 
se může pochlubit malebnými krajinkami 
a přírodními zajímavostmi od Bohumína 
až po Mosty u Jablunkova.

„Do soutěže přišlo celkem osmasedmde-
sát snímků od osmi zaměstnanců, které 
baví fotografování. Každý mohl poslat ma-
ximálně pět fotografi í. Dvanáct fi nálních 
nakonec vybrala komise,“ uvedl předseda 
představenstva ŽDB Drátovny Janusz 

vozů letos

Oživení bohumínské hudební scény
V Bohumíně dlouhodobě chybí prostor pro pravidelné kulturní akce určené 
mladší generaci. To nutí mladé ke smutné volbě – trávit víkendové večery po 
hospodách nebo cestovat za kulturou jinam. Tento stav jsme se však rozhodli 
změnit. Zvláště když jsme věděli o spoustě místních stejně smýšlejících umělců. 

Svépomocí jsme loni v květnu v sále staro-
bohumínské Viktorie zorganizovali Špitálfest 
– koncert hudebních skupin z blízkého okolí. 
Cílem bylo zároveň nabídnout prostor pro se-
tkání místních hudebníků. Kdokoliv mohl 
přijít na pódium a zahrát si na dostupné ná-
stroje. Akce sklidila úspěch, a proto jsme se 
rozhodli Špitálfest pořádat pravidelně. Celkem 
jsme loni uspořádali tři koncerty, na kterých 
vystoupilo šest kapel z regionu. Zájem návštěv- 
níků postupně rostl a pozitivní je, že na Špi-
tálfest chodili lidé všech věkových kategorií. 
Na pódiu se tak u nástrojů setkávali muzikanti 
dvacetiletí i padesátiletí. 

Postupně jsme díky kontaktům a sociálním 

sítím propojili místní hudebníky a vytvořili 
tak malou scénu. Pravidelně se scházíme na 
veřejných hraních v bohumínských kavárnách 
a čajovnách. Kdokoliv je zván, ať už k aktivní-
mu hraní nebo jen poslechu muziky. Od po-
řádání akcí si slibujeme zpestření kulturního 
života ve městě, uplatnění a propagaci míst-
ních umělců a navázání nových kontaktů. 
Plánujeme i propagaci v nejbližších polských 
obcích a angažmá polských kapel. 

V dlouhodobém horizontu je naším cílem 
upozornit na chybějící prostor pro podobné 
akce a snažit se o otevření komunitního klubu 
se širokým kulturním programem (koncerty, 
přednášky, výstavy, hudební lekce, zkušebna).

Naše aktivity můžete sledovat na facebookové 
stránce Hudba Bohumína. Zároveň zveme na 
první letošní koncert. Koná se 18. února v sále 
hospůdky U Studny v Pudlově. Těšit se můžete 
například na nadějnou opavskou pop-rocko-
vou kapelu All Th ese Memories.

Daniel HOLESZ

Máme rádi zvířata, 
zvířata...

Stalo se už tradicí, že se na počátku 
nového roku děti z logopedických 
tříd Nerudovy školky vypraví na výlet 
ke krmelci ve Starém Bohumíně. 
Nabalí si doma do batohu spoustu 
ovoce, zeleniny, kaštanů a jiných dob-
rot, které pak nechají lesním zvířatům 
u krmelce. 

Cestou si předškoláci zopakovali 
pravidla chování v přírodě a názvy 
lesních zvířat. Hledali stopy ve sněhu 
a snažili se je přiřadit k lesní zvěři.

Děti přinesly ke krmelci pamlsků 
velké množství a radovaly se, že už 
nebudou mít zvířátka hlad. Slíbily, že 
se tady vypraví také s rodiči a příští 
rok opět s kamarády ze školky.

Miroslava ABSOLONOVÁFoto: MŠ NerudovaFoto: MŠ Nerudova

f b k é

Szkuta. Dodal, že se v kalendáři objevily 
například bohumínské meandry Odry, 
panorama Těšína nebo vrcholky Beskyd.

Společnost ŽDB Drátovna nechala vyro-
bit 350 nástěnných kalendářů. Slouží jako 
dárkové předměty pro obchodní partnery, 
v běžném prodeji kalendář není.

Petra JURÁSKOVÁ, mluvčí fi rem ve skupině 
Třinecké železárny – Moravia Steel

Autorský kalendář pracovníků 
drátoven
Poprvé v historii přispěli 
sami zaměstnanci ke zrodu 
podnikového kalendáře 
ŽDB Drátovny. Vznikl 
z fotografi í, kteří pořídili 
amatérští fotografové 
z řad pracovníků. Příprava 
probíhala formou soutěže.


