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Bohumín představí lidem Akční plán rozvoje města
Až do roku 2023 navrhl Bohumín změny, které mají zlepšit kvalitu života, 
zvýšit komfort bydlení,  dopravy a zpříjemnit volný čas. Investice a náměty, 
které chce město během pěti let uskutečnit, se objevují v Akčním plánu rozvoje 
Bohumína. Ten zástupci města představí 29. ledna veřejnosti. 

„Akční plán rozvoje města je v podstatě 
zásobníkem projektů, ze kterého čerpáme při 
přípravě rozpočtu. Díky němu máme přehledně 
zpracováno, co chceme v dalších letech uskuteč-
nit. Jeho prostřednictvím plníme cíle strategic-
kého plánu, který jsme schválili už v roce 2002. 
Od té doby už prošel dvěma aktualizacemi, 
protože se město vyvíjí a my na to musíme 
reagovat,“ vysvětlil starosta Petr Vícha.

Plán cílí na tři zásadní oblasti. První je zlep- 
šení hospodářských podmínek a infrastruk-
tury. To zahrnuje návrhy nových chodníků, 
přechodů, parkovišť, kruhových objezdů nebo 
cyklostezek. „Týká se také investic do pietních 
míst, veřejných prostranství a osvětlení. Zásadní 
je i problematika zaměstnanosti a podpory pod-
nikání. Pamatuje například na vznik obchodní 

zóny v opuštěném areálu za Kaufl andem, pod-
poru veřejně prospěšných prací a nabídku 
městských pozemků k podnikání,“ vyjmenoval 
místostarosta Lumír Macura.

Druhým pilířem je životní prostředí. „To je 
palčivá otázka, která trápí spoustu lidí. Pokud 
chceme v Bohumíně udržet mladé rodiny s dět-
mi, musíme  v rámci možností usilovat, aby se 
zlepšilo ovzduší a přibyla zeleň. Proto počítáme 
s výsadbou stromů, nákupem rekuperačních 
jednotek do škol, vznikem nového lesoparku 
a rozšířením Rafi nérského lesíku. Chceme dále 
dotovat ozdravné pobyty pro děti a napojit další 
domy v centru Bohumína na ekologické cent-
rální vytápění,“ popsal starosta.

Poslední a nejširší okruh investic akčního 
plánu zahrnuje projekty zaměřené na bezpeč-
nost, bydlení, vzdělávání, zdravotnictví, volný 
čas, kulturu, sport a rekreaci. „To vše ovlivňuje 
kvalitu života Bohumíňáků. Pokud mají lidé 
pocit bezpečí a jistoty zdravotní péče, vědí, že 
se jejich děti mohou kvalitně vzdělávat a že 
všechny generace mají dostatek možností trá-
vení volného času, pak jsou spokojení. A to je 
náš hlavní cíl,“ dodal Macura.

Město připravilo přehlednou prezentaci, 
jejímž prostřednictvím se veřejnost může 
s akčním plánem seznámit. Představuje nejen 
změny, díky nimž se Bohumín v posledních 
letech rozvíjel, ale především konkrétní pro-
jekty a vize, na kterých chce stavět v příštích 
šesti letech. Na veřejné projednávání akčního 
plánu mohou přijít všichni, kterým není 
budoucnost města lhostejná. Uskuteční se 
v pondělí 29. ledna v 16 hodin ve velké zase-
dací síni v  prvním patře radniční budovy A. 

Lucie BALCAROVÁ

AKTUÁLNĚ

Téměř třicetistupňový 
teplotní rozdíl. Účastníci 
Novoročního sjezdu Olše 
si po zkušenosti s loňskými 
třeskutými mrazy užili 
6. ledna relativně pohodo-
vou jízdu. Však se také 
nadšených vodáků sešlo 
u nástupního místa ve 
Věřňovicích na sedmdesát.

Vodácký vstup do nového roku 
organizoval už pojedenácté místní 

spolek Posejdon. Spuštění plavidel 
na vodu předcházela valná hro-
mada spolku a neformální setkání 
v domě PZKO. „Hodnotili jsme 
předchozí rok u videí a fotografi í 
z akcí. Hosté si při tom pochutna-
li na výborné zelňačce,“ popsal 
Roman Štolfa z Posejdonu.

Na samotnou plavbu vyrazili 
členové řady vodáckých skupin 
ze severu Moravy a Polska. Za-
tímco loni absolvovali trasu 
v osmnáctistupňovém mrazu 

a v cíli měli pádla i rukavice oba-
leny ledovou krustou, tentokrát 
teploměr ukazoval deset nad nu-
lou. Na leden příznivé podmínky, 
ovšem stejně si každý dával po-
zor, aby se s lodí někde »neudě-
lal«. Hladký průjezd se podařil 
všem, až na jednu posádku. 
Koupel v Olši ale i tito nezkušení 
vodáci ustáli, vrátili se do kanoe 
a spolu s ostatními dojeli ve 
zdraví do cíle. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Posilněni zelňačkouzelňačkou vyrazili na vodu
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Letiště je utopií, další plány mají zelenou
Obrovský ohlas zaznamenala anketa pro Bohumíňáky, kterou v polovině října spustila 
radnice. Do hlasování o plánovaných projektech se zapojilo prostřednictvím internetu 
i klasickou papírovou formou přes 1 600 lidí. Vítězným projektem je plán na vybudování 
moderní rekreační zóny u místních jezer. 

Anketa vycházela ze Strategického plánu rozvoje 
města Bohumína. Jejím smyslem bylo nabídnout 
lidem možnost se spolupodílet 
na plánování změn ve městě. 
Lidé mohli dát zelenou pěti ze 
čtrnácti návrhů. „Po sečtení všech hlasů se ukázalo, 
že mezi hlavní priority našich občanů patří doprava, 
zdravotnictví a rekreace. Nejvíce hlasů dostal projekt 
rozšiřování rekreace u Kališova a Vrbického jezera. 
Do první pětice se probojoval i plán vzniku nového 
lesoparku Na Panském a výstavba rekreační in-line 
a cyklostezky. Vysoký počet obdrželo i vybudování 
dopravního terminálu u vlakového nádraží a zacho-
vání zdravotnických služeb v souvislosti s naší měst-
skou nemocnicí,“ vypočetl starosta Petr Vícha.

Aby vedení města získalo co nejpřesnější zpětnou 
vazbu, mohli lidé do volné kolonky připsat svůj 
vlastní nápad. Dvě stě dvacet z nich této možnosti 
využilo. V námětech se hromadně opakovalo zru-
šení ubytoven a zchátralých objektů a s tím souvi-
sející řešení soužití v problémových lokalitách. Ne-
zanedbatelnou část reakcí tvořily ty, které se týkaly 
kvality ovzduší. „Zaznamenali jsme i zajímavé ná-
měty na vybudování lezecké stěny, hudebního klubu 

pro mladé, výběhu pro psy s herními prvky a překáž-
kami. Další se týkaly například dopravních investic 

včetně parkovacího domu či ob-
chvatu Bohumín-Karviná,“ upřes- 
nil starosta. Mezi nejrůznějšími 

tipy od občanů nechyběly ani kuriozity. Někdo by si 
v Bohumíně přál letiště a mrakodrap, jiný zase velké 
obchodní centrum po vzoru Prahy či rozhlednu. 

„Doufali jsme, že anketa Bohumíňáky osloví, ale 
tak masivní zájem jsme nečekali. Jde vidět, že lidé se 
o změny ve městě zajímají a není jim lhostejné, jak se 
bude Bohumín vyvíjet. Anketa našla ohlas u všech 
generací. Věkové rozmezí těch, kteří ji vyplnili, bylo 
od osmi až do devadesáti let,“ zhodnotil data Vícha. 

Podle výsledků ankety bude nyní radnice pláno-
vat rozvoj města a investovat do něj. „Akce takového 
rozsahu vyžadují dlouhé měsíce příprav, projektování, 
shánění finančních prostředků. My teď díky lidem 
víme, které upřednostnit a věnovat jim zvýšené úsilí. 
To neznamená, že se úplně zřekneme projektů, které 
v hlasování skončily na chvostu žebříčku. Zůstanou 
v zásobníku projektů a také na ně nakonec dojde,“ 
uzavřel starosta.

Lucie BALCAROVÁ

Účast zastupitelů 
na jednáních
V roce 2017 se uskutečnilo sedm 

zasedání bohumínského městské-

ho zastupitelstva. Jak jsou na tom 

volení zástupci s účastí na jedná-

ních? Docházku jednotlivých za-

stupitelů znázorňuje tabulka. 

 Účast tj. %

Babišová Andrea 7 100
Balcárek Vojtěch 6 85,7
Bannert Vilém 6 85,7 
Bruzl Igor 6 85,7 
Dendisová Eliška 0 0 
(od září náhradník Petr Želinský)
Drobek Aleš 7 100 
Honysz Roman 7 100 
Knot Jiří 6 85,7 
Kuder Adrian 7 100 
Kuldánek Jiří 6 85,7 
Macura Lumír 6 85,7 
Maryška David 7 100
Neudertová Marie 6 85,7 
Palková Věra 5 71,4
Placzková Yvona 7 100 
Plášil Josef 7 100 
Sedláček Jan 5 71,4 
Schubert Martin 5  71,4 
Smigová Kamila 7 100 
Valentová  Vilma 6  85,7 
Veselý Zdeněk 7 100 
Vícha Petr 7 100 
Walterová Antonie 5 71,4
Želinský Petr               2 (ze 3) 66,6
(zastupitelem od září)

Bohumín investuje, zásobuje firmy zakázkami
Už v zimních měsících vypisuje Bohumín výběrová řízení na investiční akce. Podle 
zkušeností z minulých let totiž fi rmy ještě nemají na sezonu dostatek kšeftů, a když se 
ucházejí o zakázky, nabízejí v soutěžích nižní ceny. Město díky tomu může ušetřit. Stavbaře 
a bohužel i město ale trápí jiný problém – nedostatek kvalifi kovaných pracovníků.

„Loni se nedostatek lidí ve staveb- 
nictví projevil naplno. Zateplovali 
jsme deset panelových domů za 73 
milionů a kvůli nedostatku řeme-
slníků se práce u poloviny z nich 
zpozdily natolik, že stavební fi rmy 
teď musí městu zaplatit na sank-
cích za zpoždění více než milionové 
penále. Některé práce se navíc budou 
dokončovat teprve letos na jaře. 
Peníze ze sankcí sice plně investu-
jeme do dalších oprav v postiže-
ných domech, ale to nic nezmění 
na tom, že prodloužené stavební 
práce jejich obyvatelům znepří-
jemňují život,“ sdělil starosta Petr 
Vícha.

Rozpočet na rok 2018 schvalo-
val Bohumín už v listopadu mezi 
prvními v Česku, aby mohl co 
nejdříve vypsat nová výběrová 
řízení. Do nich se však na konci 
roku nikdo nepřihlásil. Svou roli 
sehrál opět personální problém. 
„Před Vánoci jsme hledali zhotovi-
tele na rekonstrukci smuteční síně 
a výrobu a instalaci cykloboxů 
před vlakovým nádražím. Firmy 
ovšem byly kvůli nedostatku lidí 
na konci roku ještě zaneprázdně-
ny rozjetými zakázkami a neměly 
prostor na zpracování podkladů 
do vypsaných soutěží. Teď jsme 
výběrová řízení vypsali znovu a vě-
říme, že už budeme úspěšní,“ dodal 

starosta s tím, že do lednových 
výběrovek na výstavbu altánu 
pro seniorský Domov Cesmína 

nebo na opravu komunikací se do 
každé přihlásilo přes pět fi rem. 
A městu se už podařilo ušetřit. 
„V rozpočtu jsme na opravu ko-
munikací vyčlenili šest milionů, 
vítězná cena je ale o 1,5 milionu 
nižší. Už se proto zamýšlíme, které 
další úseky chodníků a cest z na-
šeho zásobníku bychom mohli za 
ušetřené peníze ještě letos opra-
vit,“ nastínil Petr Vícha.

Aktuálně vyhlášené veřejné 
soutěže uchazeči najdou na www.

bohumin.cz v kategorii Radnice, 
v sekci Veřejné zakázky. Jsou mezi 
nimi například opravy městských 
domů, výstavba kruhového objezdu 
na křižovatce Bezručovy a Revo-
luční ulice, vznik tlakové kanali-
zace ve Vrbici, pořízení hasičské 
cisterny pro dobrovolné hasiče ze 
Starého Bohumína nebo výstavba 
chodníku v Záblatí od restaurace 
Partyzán až ke zdejší základní škole.

V dalším sledu radnice vypíše 
soutěže na opravy sociálních za-
řízení ve školách, opravu povrchu 
atletického oválu, fasádu domu 
dětí a mládeže či výměnu oken 
v budově radnice či nemocnice.

Lucie BALCAROVÁ

Pošta v Záblatí bude 13. února od 8 do 10 hodin z provozních důvodů uzavřena. O měsíc 
později - 13. března - bude od 8 do 11 hodin mimo provoz pošta v Nerudově ulici.Výluka pošt
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V největším skluzu je zateplování paneláku v Čáslavské ulici. I když v půli ledna klesly 
teploty k nule, řemeslníci museli na lešení, aby dohnali resty. Foto: Pavel Čempěl

K VĚCI
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Dva roky ležela budova bývalého 
fi nančního úřadu ve Studentské ulici 
z větší části ladem. Teď se pomalu 
chystá na příchod nových »nájemníků«. 
Objekt nyní vlastní Generální ředitelství 
cel, které zadalo jeho rekonstrukci. 
Po úpravách ji budou celníci využívat 
jako administrativní budovu. 

Předchozí vlastník, Finanční správa, zavřel 
od počátku roku 2016 v celém Česku třiadva-
cet poboček fi nančních úřadů. Byl mezi nimi 
i Bohumín a další tři z Moravskoslezského 
kraje. Finanční správa zdůvodnila rušení tím, 
že byl provoz menších poboček neefektivní 
a neekonomický. V našem okrese tak zůstaly 
pouze berňáky v Karviné a Havířově. Naštěs-
tí se tehdy podařilo v Bohumíně zachovat 
alespoň »kontaktní pracoviště«, podatelnu 
v přízemí. A ta zůstane nadále v provozu i po 
změně vlastníka i účelu využití budovy.

Aktuální rekonstrukce bývalého berňáku se 
týká zadního traktu. Probíhá tady výměna 
oken, zateplení fasády, výměna klempířských 
prků. Uvnitř je třeba zrenovovat sociální za-
řízení a změnit vnitřní uspořádání. Využití 

objektu bude po úpravách opět administra-
tivní. Pouze v nejvyšším patře vzniknou ze tří 
kanceláří pokoje pro příležitostné přenocování 
sloužících celníků.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Finanční úředníky vystřídají »financové«

Rozkopaný »Záblaťák« zkomplikuje dopravu
Stavba roku, přesněji stavby. Hned čtyři projekty se letos 
setkaly na jedné komunikaci v Záblatí. V Bezručově 
a částečně navazující Sokolské ulici vznikne kruhový 
objezd, chodník s kanalizací, samostatná kanalizace 
a samostatný chodník. Nezávislé akce, které ovšem 
spojuje stejná lokalita a časový harmonogram. Zejména 
motoristé by se na to měli předem připravit.

Sérii staveb odstartuje na jaře 
kruhový objezd u »Špice«, tedy 
na křižovatce Bezručovy a Revo-
luční ulice. Objezd vznikne na 
krajské a částečně i městské silni-
ci. Pro urychlení celé akce město 
zajistilo projektovou dokumentaci 
a investiční přípravu, vyřídilo pa-
třičná povolení i výhodný úvěr. 
O náklady na výstavbu samotné-
ho rondelu se Bohumín s krajem 
podělí. 

Následně se rozběhne stavba 
765 metrů dlouhého chodníku 
na záblatském kopci. Vinout se 
bude po levé straně silnice od res-
taurace Partyzán po serpentinách 
až k záblatské škole. Chodník 
bude 1,5 metru široký a pod ním 
bude nejprve stávající kanalizač-
ní potrubí vyměněno za nové. 
Projekt myslí také na autobusové 
zastávky. Ty U Kříže projdou na 
obou stranách úpravami, u Par-
tyzána ve směru na Rychvald 
vyroste zastávka zcela nová.

U podobně rozsáhlých akcí 
je vždy nutné řešit kompromisy. 
V tomto případě šlo o motoristy, 
kteří byli zvyklí parkovat u kraj-
nice před ploty svých pozemků. 
Nově už to nebude možné, pro-
tože v těchto místech chodník 
povede. Šoféři proto budou mu-
set vjíždět do dvorů. „Všechny 
obyvatele jsme obeslali, informo-
vali o situaci a projednávali s nimi 
řešení vjezdů do dvorů. Se žádnou 
negativní reakcí jsme se nesetkali,“ 
sdělil místostarosta Lumír Macura. 
Dodal, že jedinou výjimkou bude 

V záblatských serpentinách vyroste 
chodník a kanalizace. Úpravy se do-
tknou také autobusových zastávek.

Křižovatka u »Špice« je ve špičkách přetížená. Rondel jí uleví. 

parkování u lékařské ordinace. 
Tam se povedlo trasu chodníku 
upravit tak, aby zde motorizovaní 
pacienti zaparkovat mohli.

Zatímco bude jedna parta stav-
bařů budovat chodník, další se 
o kousek dál, za záblatskou školou, 
pustí do kanalizace. Ta stávající 

vede přes soukromé pozemky 
směrem k ulici Na Úvoze, což se 
majitelům pozemků nelíbí. Po 
dohodě se správcem silnice město 
doplní chybějící úsek kanalizace 
v Bezručově ulici a zhruba stome-
trový kanál uloží pod vozovku. Tu 
bude pochopitelně třeba rozkopat. 

A dostáváme se ke čtvrtému 
projektu, chodníku v Sokolské 
ulici. Začínat má od odbočky 

k ulici Na Pískách. Chodník bude 
poměrně krátký, 150metrový, ale 
jeho budování náročné. Komuni-
kace pro pěší totiž ukousne kus 
vozovky, a tu bude proto nutné 
na druhé straně rozšířit. „Práce na 
jednotlivých projektech se neobe-
jdou bez omezení dopravy. Může 
se stát, že řidiči narazí při cestě 
ze Záblatí do centra na několik 
semaforů,“ upozornil Macura. 
Šoféři by se na tyto komplikace 
měli už nyní připravit a zvážit 
jízdu po jiných trasách.

Text a foto: 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 55 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit 
také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace naleznete na 
www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+2, ul. Tyršova 712, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Byt, který je po celkové 
rekonstrukci, se nachází v třípod-
lažním cihlovém domě s 6 byty 
a dvorem, v blízkosti je park, ško-
la a autobusová zastávka. Plocha 
pro výpočet nájemného 59,30 m2, 
celková plocha bytu 63,30 m2. 
Prohlídka 26.1. v 9.00–9.15 hodin 
a 29.1. ve 14.30–14.45 hodin. Lici-
tace bytu se koná 29.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Šunychelská 953, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Zateplený nízko-
podlažní dům v žádané lokalitě. 
V blízkosti domu je park, autobu-
sová zastávka a supermarket. Dům 
loni prošel částečnou rekonstrukcí. 
V bytě je zrekonstruovaná kou-
pelna, nové rozvody elektro, nové 
bytové i vstupní dveře. Plocha pro 
výpočet nájemného 51,07 m2, cel-
ková plocha bytu 52,10 m2. Pro-
hlídka 29.1. v 15.00–15.15 hodin 
a 30.1. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 31.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Šunychelská 953, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Zateplený nízko-
podlažní dům v žádané lokalitě. 
V blízkosti domu je park, autobuso-
vá zastávka a supermarket. Dům 
loni prošel částečnou rekonstrukcí. 
V bytě je zrekonstruovaná kou-
pelna, nové podlahy, PVC, nové 
bytové i vstupní dveře. Plocha pro 
výpočet nájemného 55,00 m2, cel-
ková plocha bytu 55,80 m2. Pro-
hlídka 29.1. v 15.00–15.15 hodin 
a 30.1. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 31.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Trnková 320, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům s centrálním 
vytápěním v klidné části města. 
Možnost parkování u domu. V by-
tě je zděné bytové jádro. Plocha 
pro výpočet nájemného 55,00 m2, 
celková plocha bytu 55,00 m2. 
Prohlídka 29.1. ve 14.45–15.00 
hodin a 30.1. v 10.00–10.15 ho-
din. Licitace bytu se koná 31.1. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 
1071, číslo bytu 12, I. kategorie, 3. 
nadzemní podlaží. Věžový zatep-
lený dům s výtahem se nachází 
v centru města. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti, vlakové 
nádraží a kino. Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,13 m2, celková plocha bytu 
29,80 m2. Prohlídka 29.1. ve 14.15 
–14.30 hodin a 30.1. v 8.45–9.00 
hodin. Licitace bytu se koná 31.1. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1068, číslo 
bytu 46, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Byt je po celkové rekon-

strukci, včetně generální opravy 
elektroinstalace. V kuchyni je nová 
spíž, v předsíni nová vestavěná 
skříň. Dům se nachází v blízkosti 
centra města, odpočinkové zóny, 
obchodů školy a školky. Plocha 
pro výpočet nájemného 47,43 m2, 
celková plocha bytu 50,33 m2. 
Prohlídka 30.1. v 9.15–9.30 hodin 
a 31.1. ve 14.30–14.45 hodin. Licita-
ce bytu se koná 5.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 119, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Byt je po celkové rekon-
strukci, má prostornou koupelnu 
se sprchovým koutem. U domu je 
lesopark, v blízkosti jsou nákupní 
centra Kaufl and, Albert a školka. 
Plocha pro výpočet nájemného 
47,01 m2, celková plocha bytu 
47,58 m2. Prohlídka 30.1. v 9.45–
10.00 hodin a 31.1. v 15.00–15.15 
hodin. Licitace bytu se koná 5.2. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Trnková 321, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům s centrál-
ním vytápěním v klidné části měs-
ta. Možnost parkování u domu, 
zděné bytové jádro. Plocha pro 
výpočet nájemného 53,80 m2, cel-
ková plocha bytu 56,30 m2. Pro-
hlídka 5.2. ve 14.15–14.30 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
5.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 86, I. kategorie, 10. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou je 
po celkové rekonstrukci, v blíz-
kosti domu je lesopark, Kaufl and, 
škola, školka a parkoviště. V bytě 
je koupelna se sprchovým kou-
tem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 63,51 m2, celková plocha 
bytu 69,46 m2. Prohlídka 30.1. 
v 10.15-10.30 hodin a 31.1. v 15.30 
–15.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 12.2. v 15.45 hodin. Podání 
přihlášky do 7.2.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 553, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
s ústředním topením. V blízkosti 
domu se nachází park, školka, zá-
kladní a střední škola. Byt s bal-
konem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 57,99 m2, celková plocha 
bytu 64,14 m2. Prohlídka 6.2. 
v 10.00–10.15 hodin a 7.2. ve 
14.30–14.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 12.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 12, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v centru města. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti, vlakové 
nádraží. U domu je možnost par-
kování. Byt s ústředním topením 
a balkonem. V bytě jsou nové 

podlahové krytiny, nové pokojové 
dveře. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,13 m2, celková plocha 
bytu 29,80 m2. Prohlídka 5.2. 
v 15.00–15.15 hodin a 6.2. v 9.00–
9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
12.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, nám. T. G. Masaryka 
936, číslo bytu 8, I. kategorie, 
3. nadzemní podlaží. Nízkopod-
lažní dům v centru města. V blíz-
kosti domu jsou nákupní mož-
nosti, vlakové nádraží a kulturní 
vyžití. U domu je možnost parko-
vání. Byt s ústředním topením. 
V bytě jsou byly položeny nové 
podlahové krytiny. Plocha pro 
výpočet nájemného 35,80 m2, cel-
ková plocha bytu 37,09 m2. Pro-
hlídka 7.2. v 15.00–15.15 hodin 
a 8.2. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 12.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, 
číslo bytu 36, I. kategorie, 8. nad-
zemní podlaží. Zateplený dům 
v klidné lokalitě v blízkosti zdra-
votního střediska, školky a parku. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s balkonem, kuchyňskou linkou 
a novým kombinovaným sporá-
kem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 39,48 m2, celková plocha 
bytu 40,38 m2. Prohlídka 5.2. 
v 15.15–15.30 hodin a 6.2. v 9.15
–9.30 hodin. Licitace bytu se koná 
12.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1053, 
číslo bytu 14, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Byt po celkové 
rekonstrukci. Možnost parkování 
u domu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 59,37 m2, celková plocha 
bytu 60,71 m2. Prohlídka 5.2. 
ve 14.45–15.00 hodin a 6.2. 
v 10.15–10.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1053, 
číslo bytu 19, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti školy, školky 

a supermarketu. Byt po celkové 
rekonstrukci. Možnost parkování 
u domu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 59,37 m2, celková plocha 
bytu 60,71 m2. Prohlídka 12.2. 
ve 14.45–15.00 hodin a 13.2. 
v 9.45–10.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 14.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 12, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné 
části města v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu, zděné bytové jádro. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,68 m2, celková plocha bytu 
29,65 m2. Prohlídka 12.2. v 15.00
–15.15 hodin a 13.2. v 10.00–
10.15 hodin. Licitace bytu se koná 
14.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 197, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné 
části města v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu, zděné bytové jádro. 
Plocha pro výpočet nájemného 
57,56 m2, celková plocha bytu 
62,81 m2. Prohlídka 12.2. v 15.15
–15.30 hodin a 13.2. v 10.15–
10.30 hodin. Licitace bytu se koná 
14.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba s plas-
tovými okny se nachází naproti 
tržišti. V blízkosti domu je vlakové 
a autobusové nádraží, Penny mar-
ket. Dům je na napojen na cent-
rální zásobování teplem. Plocha 
pro výpočet nájemného 31,94 m2, 
celková plocha bytu 32,98 m2. Pro-
hlídka 12.2. ve 14.30–14.45 hodin 
a 13.2. v 8.30–8.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 19.2. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Město Bohumín nabízí 
k pronájmu...

 ● Prostor bývalé prodejny nábytku o rozloze 220 m2 ve Vrchlického 

ulici (adresa je ovšem Štefánikova 361). Lukrativní prostor s výkladními 
skříněmi v klidné části města s bezbariérovým přístupem. Výborná do-
pravní dostupnost. Možnost parkování přímo u prodejny.  Cenová zóna 
720 Kč/m2/rok, licitace se koná 5. února ve 14 hodin.

 ● Nebytový prostor o rozloze 20 m2 v domě v Bezručově ulici číslo 24 

v Záblatí. Jde o kancelář v patře budovy pošty. Parkování u objektu. 
Cenová zóna 240 Kč/m2/rok, licitace se koná 5. února ve 14.30 hodin.

Licitace se konají v budově »B« městského úřadu, kancelář B101. Zá-
jemci mohou kontaktovat majetkový odbor ve stejné budově, kancelář 
B107 v přízemí,  596 092 212, e-mail: sobaniec.marek@mubo.cz  (sob)
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MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 
596 092 156, 731 130 666 

Maják městské 
policie

 ● Taxikáře zřejmě ne-
má v oblibě muž, který před půl-
nocí 5. ledna procházel kolem 
nádraží. Do jednoho vozu taxi-
služby silně kopl a promáčkl mu 
přední dveře. Strážníci po oznáme-
ní skutku prověřili videozáznam 
z místa incidentu a prostřednict-
vím kamerového systému vandala 
dohledali a zadrželi. Případ pak 
předali k dořešení policii.

 ● Večer 10. ledna na Staré cestě 
mezi Bohumínem a Dolní Lutyní 
narazila hlídka na odsouzeného, 
který se doposud úspěšně vyhýbal 
nástupu výkonu trestu. Nyní ale je- 
ho útěk před spravedlností skončil, 
strážníci ho převezli na policejní 
oddělení.

 ● Ráno 13. ledna přijali strážníci 
hlášení, že se u řadových garáží 
v Trnkové ulici pohybují dva po-
dezřelí muži. Na místo vyrazily 
hlídky městské i republikové po-
licie. Podezřelé společně zadržely 
a současně zjistily, že v lokalitě 
došlo ke vloupání a pokusu vlou-
pání do tří garáží. 

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

Postarší pejskaře vyplašila mystifikační zpráva
Novinářská »kachna« znejistěla pejskaře 
v důchodovém věku. Zavádějící informaci 
vypustila do éteru překvapivě kancelář 
ochránkyně lidských práv. V nezměněné, 
a tedy mystifi kační podobě ji od ombuds-
manky převzala i některá média. Zpráva 
varovala penzisty, že mohou přijít o slevu 
či osvobození od poplatku za psa, pokud 
do patnácti dnů neoznámí, že na něj mají 
nárok. To je ovšem čirý nesmysl.

Zpráva, která se objevila v mi-
nulých dnech, se opírá o znění 
novely zákona o místních poplat-
cích. V něm skutečně došlo k drobné změně. Ale už 
před půl rokem a novela zahrnuje pouze jednu do-
plňující větu. A ta se seniorů vůbec netýká. „Dů-
chodci v Bohumíně mají sníženou sazbu poplatku za 
psa, kterou určuje naše městská obecně závazná vy-
hláška. Není to žádná sleva nebo osvobození, s dotyč-
ným zákonem proto nemá nic společného,“ vysvětlila 
vedoucí fi nančního odboru radnice Eva Giecková.

Penzistů se tedy novela netýká, naopak se ale 
změna vztahuje na jiné skupiny pejskařů. Na osoby, 
které mají psy asistenční (lidé bezmocní, zvlášť těžce 

postižení – ZTP), na cvičitele těchto čtyřnohých 
pomocníků a na osoby, které používají psa podle 
zvláštního právního předpisu, třeba myslivce. Ti 
jsou od poplatku osvobozeni. Ale ani tuto skupinu 
pejskařů nemusí novela nijak trápit. „Aby pejskař 
nemusel poplatek platit, o tom rozhoduje konkrétní 
doklad, například průkaz ZTP. Pokud je platný a jeho 
držitel už na jeho základě osvobozen od poplatku je, 
nemusí znovu nic hlásit,“ dodala Giecková s tím, že 
bohumínská radnice eviduje pouze šestapadesát 
postižených pejskařů a dva myslivce. A agenda, která 
řeší jejich osvobození od poplatku, je zcela bezpro-

blémová.
Teoreticky by se novela zákona 
mohla dotknout poslední skupiny 

osob - lidí, kteří si vezmou psa z místního útulku. 
V tomto případě totiž v Bohumíně dva roky popla-
tek platit nemusí. Ovšem už správce útulku při pře-
dávání pejska nové páníčky instruuje, aby vše do 
patnácti dnů oznámili radnici a nemuseli tak popla-
tek platit. A kdyby to přece jen nový majitel hafana 
z útulku do dané doby ohlásit nestihl, nic se neděje. 
V daném roce sice zaplatí poplatek v plné výši, ale 
o dvouletou úlevu nepřijde, naběhne mu od příštího 
roku.

Pavel ČEMPĚL

K VĚCI

Konec obstrukcí, proměna Gliňoče může začít

Návštěvníkům přírodního areálu 
bude sloužit dřevěný altán. 

Čtyři zanesené tůňky projdou očistou, 
aby mohly lépe zachytávat vodu. 

Přírodní areál Gliňoč ve Skřečoni projde citlivou proměnou, 
po níž obyvatelé delší dobu volali. Projekt zlepší zdejší 
odtokové poměry, počítá se vznikem nových vodních 
ploch i hnízdišti pro chráněné druhy živočichů. Odhadované 
náklady jsou tři miliony, z toho 1,6 milionu pokryje evrop-
ská dotace  z Operačního programu Životní prostředí. 

„Projekt Gliňočské tůně má tři 
hlavní cíle. Při přívalových deštích by 
lokalita měla zadržet větší množství 
vody než dříve. Zároveň v areálu 
vytvoříme vhodnější podmínky pro 
chráněné obojživelníky a brouky. 
A nakonec bude sloužit i lidem k pro-
cházkám a odpočinku. Vyroste zde 
mobiliář z přírodních materiálů, 
menší dřevěný altán, odpočívadla, 
stojany pro kola, informační tabule,“ 
uvedl místostarosta Lumír Macura.

Dvou největších stávajících 
vodních ploch se regenerace ne-
dotkne. Zato se zaměří na čtyři 
menší tůňky, které jsou zanesené. 
Bude z nich třeba odtěžit asi tisíc 

kubíků sedimentů. Zároveň v Gli- 
ňoči vzniknou čtyři zcela nové tůň-
ky o rozloze 2 200 metrů čtvereč-
ních. Část z nich bude prosluněná, 
aby mohla sloužit živočichům 
k rozmnožování. Nové vodní 
plochy budou zároveň průtočné 
se schopností zadržet při větších 
deštích dalších až tisíc kubíků 
vody. „Toto opatření sice nedokáže 
případnou povodeň zcela zastavit, 
ale bude umět zpomalit průtok 
i odtok vody,“ dodal Macura.

Součástí ekologického projektu 
je i kácení asi stovky neperspek-
tivních stromů. Dřevní hmota pak 
zůstane v areálu a poslouží k vy-

budování úkrytů pro živočichy. 
Vzniknou zde broukoviště a pla-
zoviště, nebude chybět ani had-
ník a zimoviště pro obojživelníky.

Proměna Gliňoče by měla trvat 
přibližně dva roky. Do kácení, těž-
by usazenin ze dna tůněk i hlou-
bení nových vodních ploch se lze 
pustit pouze v období vegetačního 
klidu. Za příznivých podmínek 
by práce mohly začít už v předja-
ří, jinak bude nutné počkat až do 
podzimu.

Po revitalizaci areálu lidé volali 
už několik let. Město se do ní 
chtělo pustit o dva roky dříve, kdy 
na ni mělo možnost získat i do-
taci. Plány ale zhatily absurdní 
námitky spolku Orlovák, jehož 

předseda je nyní ve vazbě kvůli 
obvinění za přijetí úplatku a po-
kusu o vydírání. „Projekt je eko-
logický a blízký přírodě. Charak-
ter lokality se nezmění, naopak 
bude plně podporovat současný 
stav a vzácné živočichy. Proto pro 
nás bylo naprosto nepochopitelné, 
že spolek Orlovák, který se prezen-
toval jako ekologický, naše záměry 
všemi možnými způsoby saboto-
val,“ uzavřel Lumír Macura.

Lucie BALCAROVÁ

Eliška a Honzík obhájili pozice nejpopulárnějších křestních jmen, 
která rodiče dávají novorozeným potomkům. Tato jména byla 

v Bohumíně nejčastější v roce 2016 i 2017. Spolu s Janem se v čele loňské »hitparády« objevili Matyáš a Ondřej, po-
každé pětkrát. Elišek se narodilo sedm, Amálií a Natálií po čtyřech. Rodiče v Bohumíně volili zpravidla klasiku, ovšem 
výjimkou nebyla ani exotická jména jako Ruben, Santiago, Lina nebo Evelin, případně dvě křestní jména, třeba Mia 
Samantha, Sofi án Samuel nebo Viktorie Izabela.  (red)

Jak se jmenují Bohumíňáčci?
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Účastníky e-aukcí na energie lanaří podvodníci
Společnost Marandis z Bílovce, která pro Bohumíňáky ve spolupráci s radnicí 
pořádá od roku 2013 e-aukce na levnější plyn i elektřinu, varuje před nekalými 
praktikami konkurentů. V Bohumíně se za ni totiž vydávají podvodníci a lstí se 
z lidí snaží vymámit podpis pod jinou smlouvu.

„Už nám volalo několik klientů, zda jsou jejich 
smlouvy v pořádku. Kontaktovala je totiž fi rma, 
která vystupovala naším jménem a tvrdila, že 
ještě nemají podepsány nové smlouvy. Nabízela, 
že za nimi přijede až domů a smlouvy s nimi 
podepíše. Chceme všechny Bohumíňáky ubez-
pečit, že uzavřené smlouvy prostřednictvím 
e-aukce jsou platné a lidé mají dodávku energií 
zajištěnu,“ uvedl ředitel společnosti Marandis 
Martin Anders.

Anders upozornil, že pořadatelé e-aukce 
ani vítězný dodavatel nikdy nechodí za lidmi 
přímo do domácností. Přihlášky, podpisy 
smluv a konzultace probíhaly na podzim pou-
ze na radnici v Bohumíně. Výjimečně pro-
střednictvím e-mailu nebo osobně v kancelá-
ři v Bílovci. „Pokud teď někdo kontaktuje naše 
klienty, hlásí se jako organizátor e-aukce a chce 
za nimi dorazit přímo domů, jde o podomního 
prodejce. Doporučujeme s takovým člověkem 
vůbec nekomunikovat,“ osvětlil Anders.

Po zveřejnění varování před podvodníky se 
radnici ozvali i první oklamaní. „Bohužel jsme 
počátkem ledna omylem podepsali smlouvu 
s kanceláří z Opavy, jejíž zástupkyně se záměrně 

skrývala za společnost Marandis. Svými argu-
menty typu »Ještě jsme od vás neobdrželi zpět-
nou vazbu« nám prakticky vnutila smlouvu na 
další aukci. Důrazně proto všechny varuji, aby 
byli hodně obezřetní, nereagovali na takové 
telefonáty a nepouštěli zástupce k sobě domů,“ 
svěřil se Daniel Dymanus ze Skřečoně. Když 
dodatečně zjistil, že naletěl hochštaplerům 
a podepsal něco, oč vůbec nestál, začal rychle 
řešit vypovězení této smlouvy. „Každému, kdo 
se ocitl v podobné situaci jako já, doporučuji 
zkontrolovat datum uzavření smlouvy. Do čtr-
nácti dnů ji lze písemně vypovědět,“ poradil 
Dymanus.

Ofi ciální elektronickou dražbu plynu a elekt-
řiny v Bohumíně organizoval pod záštitou 
města Marandis z Bílovce v letech 2013, 2015 
a 2017. Loni se do ní zapojily stovky lidí. Vy-
užili ji rovněž živnostníci, bytová družstva či 
firmy Marandis lze kontaktovat na adrese 
energie@marandis.cz či telefonicky na čísle 
 777 344 341. V případě, že se občany po-
kusí kontaktovat či navštívit podvodníci nebo 
podobní prodejci, je vhodné zavolat městskou 
policii.

Lucie BALCAROVÁ

Ofi ciální elektronickou dražbu plynu a elektřiny 
v Bohumíně organizovala pod záštitou města 
fi rma Marandis z Bílovce už třikrát.

Kališovo jezero ke koupání, Vrbické zasvětit sportu
Po práci či studiu zasloužený 
odpočinek. Ideálně u vody. 
Bohumíňáci ve velké 
celoměstské anketě, o níž 
píšeme na straně 2, 
nejčastěji podporovali 
rozvoj rekreace u místních 
jezer. A město jejich přání 
vyslyší. S vodními 
plochami má do budoucna 
velké plány.

„Lidé mají o příměstskou rekreaci 
u vody zájem. Populární je hlavně 
Kališovo jezero, kde se před sezonou 
pustíme do úprav břehů, odstraní-
me rákosí a nánosy. Štěrkovou pláž 
pak na přání rodičů malých dětí 
doplníme pískem,“ vyjmenoval mís-
tostarosta Lumír Macura letošní 
práce. K nim patří také odstraně-
ní torz stromů, která ční z vody 
a plavci se o ně mohou zranit. 

„Pahýly chceme vytáhnout ve spo-
lupráci se šunychelskými hasiči. 
Už si to pomocí lana a navijáku 

vyzkoušeli a byli úspěšní,“ dodal 
místostarosta s tím, že jednou 
z významných letošních akcí je 
vybudování provizorního parko-
viště u čističky odpadních vod. 

Ještě zajímavěji vypadají dlou-
hodobé záměry na Kališoku, které 
je ale třeba důkladně projekčně 
připravit. Týkají se například vy-
tvoření zálivů ke koupání nebo 
plovoucích distančních mol na 
vodě. Na tyto pontony by se plav-
ci mohli posadit a odpočinout si. 
Na břehu je v plánu vytvoření 
prostranství pro grilování, aby 
návštěvníci nekuchtili partyzán-
sky na louce, zřízení cykloboxů 
a modernizace zázemí – toalet 
a bufetu.

Radnice také jedná s majiteli 
pozemků u jezera o možnosti vy-
tvoření dostupných parkovišť. 
A v přípravě je stezka pro pěší 
a cyklisty ve směru od Ovocné 
ulice, která by se linula podél 

břehu až k hlavní pláži. „Pro-
střednictvím této stezky chceme 
odklonit chodce a cyklisty ze Šu-
nychelské ulice, která je poměrně 
úzká a v sezoně je tady velký pro-
voz,“ doplnil Lumír Macura.

Zatímco v Šunychlu je v létě 
narváno, u vody ve Vrbici nena-
jdete skoro živáčka. Bohumín 
proto chce i tady rekreaci obnovit. 
Jen pro trochu jinou klientelu. 
„Kališovo jezero vnímáme jako 
místo ke koupání, k Vrbickému 
chceme přilákat sportovce,“ nastínil 
místostarosta. Cílem je dobudo-
vat okruh pro cyklisty a bruslaře 
kolem jezera. Letos je na pro-
gramu úsek od nové lávky přes 
Orlovskou stružku k dálničnímu 
mostu. Současnou šotolinu tady 
nahradí asfalt. Do budoucna je to 
dále záměr zřízení půjčovny lo-
diček, plovoucích mol a zázemí 
pro vodní sporty.

Pavel ČEMPĚL

Kališovo jezero se před sezonou dočká úpravy břehů. Štěrkovou pláž doplní písek.   Foto: Pavel Čempěl

Letos se opět rozšíří budoucí cyklo a bruslařský okruh kolem Vrbického jezera.
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Bruslení pro malé i velké
Na zimním stadionu už brzy odstartuje třetí kurz školy 
bruslení. U dětí je oblíbená a nově se mohou do výuky 
zapojit také dospělí. Škola bruslení začne 4. února, 
registrace zájemců už probíhá. 

Škola bruslení zahrnuje osm hodinových lekcí, které probíhají 
vždy v neděli od 13.30 hodin. Výuku vedou zkušení lektoři. „Ško-
lu bruslení pořádáme pro chlapce a dívky předškolního i školního 
věku. Protože máme volnou kapacitu, chceme nabídnout prostor 
i dospělým, kteří se v mládí bruslit nenaučili a chtěli by to dohnat,“ 
uvedl vedoucího zimního stadionu Petr Lakomý, 

Zájemci se mohou hlásit v pokladně zimního stadionu nebo na 
telefonním čísle 777 707 783. Cena kurzu je 700 korun bez rozdílu 
věku. Pokud se do kurzu zapojí dospělý, jehož dítě se účastní právě 
probíhajícího ročníku, zaplatí zvýhodněnou cenu 500 korun. (luk)

Starobohumínská pošta 
od března na nové adrese
V úterý 27. února ukončí provoz poštovní pobočka na 
náměstí Svobody ve Starém Bohumíně. Místní ale 
nezůstanou bez tohoto druhu služeb. Už 1. března přivítá 
první zákazníky Pošta Partner v budově sokolovny naproti 
nemocnici. Tu bude provozovat soukromý smluvní partner. 
Česká pošta na ně postupně převádí své menší pobočky 
v celé republice.
Pobočka poš-
ty, kterou lidé 
nově najdou 
na starobohumínské adrese Slez-
ská 116, bude v provozu ve všední 
dny od 8 do10 a od 15 do 17 ho-
din. O víkendech bude zavřeno. 
Portfolio služeb zůstane i pod 
novým soukromým provozova-
telem stejné. Fungovat zde bude 
příjem a výdej listovních a balíko-
vých zásilek, poštovních pouká-
zek a platebních dokladů SIPO, 
výplata poštovních poukázek a dů-
chodů, vybrané služby Poštovní 
spořitelny, prodej cenin, tisku, 
losů, dálničních kuponů, dobíjení 
SIM karet. Na poště bude možné 
podávat i reklamace.

Systém pošt, 
které provozují 
smluvní part-

neři, existuje řadu v let v západní 
Evropě. Postupně jej zavádí také 
Česká pošta, která už na franšízy 
převedla téměř tři sta poboček. 
Do roku 2025 jich plánuje dva 
a půl tisíce. Pošta Partner je pl-
nohodnotnou alternativou pošty, 
rozdíl spočívá jen v tom, že po-
bočku provozuje třetí osoba. Pře-
chod starobohumínské pošty na 
soukromého provozovatele je 
v našem městě první vlaštovkou, 
další budou následovat. Pošta 
oznámila, že následující změnu 
chystá u poboček v Pudlově 
a Záblatí.  (red)

AKTUÁLNĚ

Cizokrajný strom dotaci nezískal, tuzemský ano

V okolí kaple Pustyňa se chystá dotovaná výsadba stromů.

Mezi úspěšnými a už uskutečněnými loňskými 
projekty byl například vznik dvou nasvětlených 
přechodů s ostrůvky v ulicích Osvoboditelů a Stu-
dentské. Foto: Pavel Čempěl

Bohumín každoročně vynakládá 
z rozpočtu hodně prostředků na 
investice. Současně využívá možností 
fi nancování projektů z jiných zdrojů. 
V loňském roce podalo město dvacet 
žádostí o dotace v objemu padesáti 
milionů. Bohumín uspěl například 
s projektem Gliňočských tůní, kterému 
se samostatně věnujeme na straně 5.

Další akcí, která už má jistou dotační podpo-
ru, je regenerace zeleně ve Starém Bohumíně. 
Sázet se bude na nevyužívaných zelených plo-
chách u kaple Pustyňa a podél dálnice v Ost-
ravské a Slezské ulici. Přibude tady 164 stromů 
a bezmála pětistovka keřů. „Žádost o dotaci 
jsme podávali už předloni, ale tehdy jsme neuspě-
li. Náš projekt vyřadili jen proto, že byla v se-
znamu zamýšlených stromů i jedna okrasná 
višeň chloupkatá. Posuzovatelé konstatovali, že 
to není původní druh a žádost zamítli,“ popsala 
kuriózní peripetie projektová manažerka 
Hana Gonsiorová. Když importovanou višeň 
nahradil v seznamu domácí strom, projekt na 
druhý pokus uspěl.

Právě papírování a nesmírně složitá ad-
ministrativa žádosti o dotace komplikuje 
a protahuje. I proto město na konečný verdikt 

u většiny projektů ještě čeká. Je mezi nimi na-
příklad žádost na »elektronické podání«, jehož 
prostřednictvím by občané mohli některé 
záležitosti řešit s radnicí z počítače nebo mo-
bilu. Ve stádiu schvalovaní je také projekt 
další etapy modernizace veřejného osvětlení. 
„S první etapou jsme uspěli v roce 2016. Týkala 
se výměny sloupů se starými sodíkovými lam-
pami za moderní ledkové. Ty lépe svítí a spo-
třebují méně energie,“ doplnila projektová 
manažerka Radka Marková.

Další posuzované žádosti se věnují turistice 
a rekreaci. Jde o modernizace stezek, označení 
tras, zřízení cykloboxů nebo piknikových 
míst u bohumínských jezer. Do dalšího kola 
hodnocení pak postoupilo vybudování chod-
níku podél Bezručovy ulice v Záblatí nebo 
mzdy asistentů prevence kriminality.  (red)
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Děti přinesly pamlsky obyvatelům lesa
Školka v Nerudově ulici vede děti odmala ke vztahu k přírodě. Caparti 
v logopedických třídách mají přímo v učebnách živé koutky. Jedna dvanáctičlenná 
skupina se stará o akvarijní rybičky, druhé stejně početné dělá společnost 
roztomilý hlodavec osmák degu.

„Každé dítě v logotřídách má také svou kytku, 
kterou si přeneslo z domova. Starají se o ně, zalé-
vají je,“ prozradila vedoucí mateřinky Miroslava 
Absolonová a dodala, že školka nezapomíná ani 

na zvířata ve volné přírodě. V pátek 19. ledna se 
například obě logotřídy společně vypravily na 
výlet do chráněných Hraničních meandrů Odry. 
Měly namířeno ke krmelci ve Vrbině.

Rodiče doma předškolákům do batůžků na-
chystali jablka, mrkev a další pamlsky pro lesní 
zvěř. Učitelky navíc přibalily kaštany, které se 
svými svěřenci na podzim nasbíraly. Pak už 
všichni vyrazili na autobus, který je zavezl do 
Starého Bohumína, a hurá na procházku do 
lesa. Do krmelce děti přichystaly lesním strávní-
kům dobroty a hádaly, kdo si na nich asi přijde 
pochutnat. Na závěr si zazpívaly, ale tiše, aby 
zdejší obyvatele nevyplašily, a mohly se s dob-
rým pocitem vydat na cestu zpět do školky.  (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Strašidla se umí skvěle bavit
Filmoví maskéři by klidně mohli přijet do Bohumína na zkušenou. Hosté Strašidelného 
maškarního plesu K3 pojali téma (ne)vážně a dali si na maskách opravdu záležet. V sále 
Pod Zeleným dubem se tak 19. února sešlo na sto padesát nefalšovaných bubáků.

Věrohodnost masek občas ved-
la i ke kuriózním situacím. Když 
si smrtka s kosou přišla pro pivo 
do restaurace v přízemí, kde seděli 
nic netušící hosté, a od baru si je po-
hledem všechny změřila, leckteré-
mu ze štamgastů zmrzl úsměv na 
rtech. Zato o patro výš bylo veselo. 
Kromě rozhovoru moderátora s Bí-
lou paní bohumínskou byly na 
programu legrační pohybové sou-
těže nebo vyhlašování nejlepších 
masek. Hosté se veselili, k tanci 
vyhrávala kapela a dvě pěvecká 
vystoupení vystřihla také loňská 

vítězka soutěže Bohumínská su-
perstar Bára Lukšová.

„S maškarními plesy pro dospělé 
jsme začínali pozvolna, aby si Bo-
humíňáci na tento formát zvykli. 
Nejprve to byl ples kloboukový, pak 
pohádkový nebo téma netradičních 
gratulantů k narozeninám K3. A už 
pomalu začínáme přemýšlet, s čím 
vyrukujeme příští rok. Jednou z mož-
ností je téma psychiatrické léčebny,“ 
nastínil ředitel K3 Karel Balcar.

Strašidelný maškarní odstarto-
val v Bohumíně letošní plesovou 
sezonu. »Kátrojka« dále pořádá 
Pod zeleným 9. února reprezen-
tační městský ples a o týden poz-
ději 16. února pochování basy. 
Tomu bude téhož dne dopoledne 
předcházet na náměstí T. G. 
Masaryka masopustní jarmark. 
Návštěvníci se mohou těšit na jeho 
stylové pojetí a tradiční maškary.

(tch)Foto: Karel BalcarFoto: Karel Balcar
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Kam povedou další kroky současných deváťáků, případně páťáků? O tom rozhodnou už 
brzy přijímací zkoušky. Pro ty, kterým to ve škole jde, může být jednou z možností gymnázium. 
To bohumínské pro zájemce pořádá kurzy a 20. ledna také den otevřených dveří.

Gymnázium Františka Živného 
jako každoročně otevřelo své brá-
ny na počátku nového roku. „Pří-

chozí si mohli prohlédnout všechny 
klasické i odborné učebny, labora-
toře, tělocvičnu i posilovnu. Rolí 

průvodců se ujalo dvacet našich 
stávajících studentů,“ sdělil ředitel 
školy Miroslav Bialoń. 

Lednový den otevřených dveří 
si nenechali ujít bývalí absolventi, 
kteří přišli zavzpomínat na študác-
ká léta. Akce ovšem cílí především 
na školáky, kteří mají o studium 
na gymnáziu zájem. „Často se ptají 
na přijímací zkoušky. Ty probíhají 
v dubnu jednotně a organizovaně 
v celém Česku z matematiky a češ-
tiny,“ dodal Bialoń s tím, že gym-
názium pořádá k přijímačkám 
kurzy. Pro žáky pátých tříd od-
startoval 19. ledna, kurz deváťáků 
začíná v březnu.

Škola v ulici Jana Palacha po 
prázdninách otevře jednu třídu 
čtyřletého a jednu osmiletého 
gymnázia. Každou s kapacitou 

Otevřené dveře učeben i laboratoří gymnázia

třiceti žáků. Školáci z devítiletek 
se mohou hlásit na dvě různé školy 
a absolvovat tudíž dvakrát při-
jímací zkoušky. Jejich centrální 
organizátor jim následně započítá 
ty s lepším výsledkem.  (tch)

Stávající studenti ukázali návštěvní-
kům laboratoře, atraktivní pomůcky i 
pokusy.  Foto: Pavel Čempěl

Žáci osmiletého studia mají na gymplu i hudební výchovu.

Showman zabavil děti i učitelky
Ilustrátor, ale hlavně bavič a showman Adolf Dudek zavítal 19. ledna za 

bohumínskými školáky. Akci už poněkolikáté zorganizovala městská 

knihovna. Tentokrát byl ovšem zájem a nával dětí tak velký, že se setkaní 

místo v dětském oddělení, kde probíhalo v minulých letech, přesunulo do 

prostornější přednáškové místnosti.

Adolf Dudek (53) ilustruje, především knížky pro děti, pořádá ale také vystou-
pení pro malé i velké. Uplatní v nich svůj kreslířský talent a ještě více smysl pro 

humor. Rád používá kostýmy a do představení zapojil školáky i jejich učitelky. 
„Děti i učitelky z něj byly nadšené. Smáli se úplně všichni,“ konstatovala rovněž 
rozesmátá vedoucí knihovny Magdaléna Fedorowiczová.

Bibliotéka se ještě před vystoupením rozhodla vyhlásit vítěze několikaměsíční 
kreslířské soutěže pro děti. „Když to pan Dudek zjistil, iniciativně se sám chopil 
konferování a udělat to velmi originálním způsobem,“ doplnila knihovnice dětského 
oddělení Jana Giecková.

Sympatický showman zvládl během dopoledně tři představení pro žáky prv-
ních až třetích tříd. Nejen že je zabavil, ale také poučil, protože jeho představení 
obsahují vzdělávací prvky. Samozřejmě humorně pojaté.  (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Děti z Dolní Lutyně, Petrovic u Karviné, Bohumína a okolí budou mít 
veselejší prázdniny. Díky snaze Místní akční skupiny (MAS) Bohumínsko 
se podařilo sehnat dotaci ve výši osmi set tisíc na fl orbalový a vodácký 
příměstský tábor, a to hned na tři roky po sobě. 
„Rodiče vždy před prázdninami 

řeší, jak zajistit péči o své ratolesti. 
Ne každý má po ruce třeba babičku. Proto jsme v rám- 
ci Operačního programu Zaměstnanost vyhlásili vý-
zvu na žádosti o dotace na prorodinná opatření. Díky 
naší aktivitě se podařilo získat téměř milion korun 
na pořádání příměstských táborů,“ vysvětlil předseda 
MAS Bohumínsko Lumír Macura. Jak přiblížil, přes 
400 tisíc získá základní škola v Petrovicích u Karviné, 
kde v letech 2018 až 2020 uspořádají fl orbalový příměst-
ský kemp. Každoročně poběží dva turnusy, za dotač-
ní peníze škola nakoupí fl orbalové vybavení pro děti. 

Obdobnou částku se podařilo vytěžit z programu 
i vodáckému spolku Posejdon, který má sídlo v Dol-
ní Lutyni-Veřňovicích. „Během následujících tří let 
uspořádáme v době letních prázdnin šest příměst-
ských táborů pro děti z Bohumínska. Jejich součástí 
bude základní vodácký výcvik, výlety, hry a další 

aktivity. Z dotací už jsme pořídili devítimístný raft 
a přikoupíme ještě pádla pro děti, vlek na lodě, des-
kové hry a výtvarné potřeby,“ uvedl šéf vodáckého 
spolku Roman Štolfa.

Dotace z Operačního programu Zaměstnanost 
zamíří na Bohumínsko nejen na podporu pří-
městských táborů. V rámci prorodinných opatření 
podpoří Evropská unie i vznik pracovních míst 
v bohumínském spolku Alma mater a v základní 
škole v Petrovicích u Karviné.

MAS Bohumínsko sdružuje sedm měst a obcí, 
místní spolky a fi rmy z regionu. Vyhlašuje výzvy pro 
příjem žádostí o evropské peníze. Ty mohou na své 
projekty posílat jednotlivé obce, školy, vzdělávací 
instituce, neziskovky i nejrůznější organizace. 
Všichni zájemci si mohou nechat u pracovníků 
MAS, kteří sídlí v Bohumíně, zdarma poradit.

Jana KONČÍTKOVÁ

Akční skupina se zaměřila na rodiny
Poděkování 
poctivému nálezci

„Chtěl jsem vám udělat ra-
dost.“ Tato slova mi řekl s ús-
měvem na prahu mého domu 
sympatický mladý muž Mar-
tin Kvíčala z Pudlova. Vlastní 
nepozorností jsem ztratila 
peněženku s doklady a počí-
tala s tím, že mě čeká složité 
vyřizování nových. S malou 
dušičkou jsem šla na policii 
a byla jsem mile překvapena. 
Oznámili mi, že volal pan 
Kvíčala a nahlásil nález. Ten-
týž den přijel osobně a peně-
ženku mi předal. Je skvělé, 
že jsou mezi Bohumíňáky 
poctiví lidé. Srdečně panu 
Kvíčalovi děkuji.

Helena KABELÁČOVÁ

PÍŠETE NÁM

Druhá šance rafinérky, blíží se sanace území
Rafi nérský lesík je vyhledávanou 
přírodní oázou, do Kaufl andu zase 
míří davy koupěchtivých. Ale co se 
skrývá za nimi? Čtyřhektarová, už 
spoustu let neutěšená zóna. Opuštěné 
a zdevastované budovy, zamořená 
půda. I tato »mrtvá« lokalita ovšem 
dostane druhou šanci. Letos se 
rozběhne rozsáhlá dekontaminace 
území, do které stát vloží 156 milionů.

Když u železniční spojky do Polska postavil 
v roce 1887 hrabě Larisch rafi nerii minerál-
ních olejů, rozjel tím prosperující podnik. Ten 
se později rozšířil o výroba parafínu a svíček. 
Ve druhé polovině minulého století se tady 
pro »změnu« skladovaly pohonné hmoty. 
Zkrátka aktivity ekologii na hony vzdálené. 
A podle toho dnes lokalita vypadá. O odstra-
nění kontaminované zeminy rozhodla Česká 
inspekce životního prostředí už v roce 2000, 
jenže kvůli nákladnosti projektu se k tomu 
nikdo neměl. Ledy se hnuly až předloni, kdy 
začalo čerpání zamořených podzemních vod. 
A před několika týdny Ministerstvo fi nancí, 
které má v kompetenci likvidaci starých eko-
logických zátěží, uzavřelo smlouvu na dekon-
taminaci celého území. Ta se rozběhne ve 
druhé polovině letošního roku. 

„Nyní jsme ve stádiu administrativních pří-
prav. Počítáme, že po prázdninách »kopneme« 
do země. Odtěžit bude třeba zhruba 160 tisíc tun 
kontaminovaného materiálu,“ nastínil David 
Ides z fi rmy EPS Biotechnology, která se sa-
nace území zhostí. V této souvislosti se musí 
obyvatelé v okolí připravit, že denně vyjede 
z areálu asi čtyřicet plně naložených náklaďáků. 
A to po dobu téměř dvou let. „Zeminu budeme 
v některých místech odtěžovat až do hloubky 
více než čtyř metrů. Součástí dekontaminace 
lokality je také demolice a odstranění všech 
budov včetně základů,“ dodal Ides. 

Aby náklaďáky se zeminou a stavební sutí co 
nejméně obtěžovaly obyvatele, bude sanační 
fi rma materiál odvážet po Drátovenské ulici. 
Vozy budou pokračovat směrem k dřívější 
»myší díře«, po Ostravské ulici k bývalé 
Rybeně a pak po dálnici. Jediný výjezd ze za-

mořeného areálu je v současnosti u Kaufl andu, 
kde by ale pohyb těžké techniky způsoboval 
komplikace. Proto fi rma vytvoří provizorní 
výjezd na opačné straně lokality u drátoven-
ského mostu. Stejnou trasou se pak bude do 
areálu navážet »čistá« zemina k terénním 
úpravám. Ale to je ještě vzdálená otázka příš-
tích let.

Pavel ČEMPĚL

Ve druhé polovině roku se rozběhne náročná sanace bývalé rafi nérie. Všechny stavby i se základy musí pryč, 
stejně jako silná vrstva zeminy. Vše je kontaminované ropnými látkami. Po terénních pracích, které mají 
trvat jednadvacet měsíců, přijde na řadu sanace vod. Půjde o systém vrtů a hadic, které nebudou prakticky 
vidět a obyvatele v okolí nebudou nijak obtěžovat. Foto: Pavel Čempěl
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Výuka i relaxace v novém prostředí
Žáci střední školy dostali pod stromeček dárek 

v podobě multisenzorické učebny s knihovnou. 

Škola ji pořídila z dotace města Bohumína. Učebna 

se nachází v budově školy v Čáslavské ulici. Z původní 

velké klasické a trochu nevýrazné třídy vznikl moderní 

prostor pro setkávání.

Rekonstrukce začala doslova od podlahy, starou kry-
tinu vystřídal moderní povrch a bílé stěny oživila kovová 
šeď. Učebna disponuje odpočinkovým koutkem s oblí-
benými barevnými sedacími vaky, knihovnou a pracov-

ním prostorem, který tvoří lichoběžníkové stoly. Vše 
doplňuje moderní projekční systém a ozvučení. Prostor 
bude sloužit nejen k výuce jazyků a společenských věd, 
ale stane se i místem neformálního setkávání třídních 
kolektivů. Využití najde také při oblíbených skupinových 
setkáních se školní psycholožkou či hrách, které podpo-
rují duševní hygienu i pozitivní klima ve třídách. Škola 
zde připravuje také řadu přednášek, které v neformálním 
prostředí přiblíží žákům nástrahy moderní doby. 

Text a foto: Pavlína BLAŽKOVÁ

Prezidentské 
volby 26. a 27. ledna
26. a 27. ledna se uskuteční druhé 
kolo volby prezidenta republiky. 
V pátek se volí od 14 do 22 hodin, 
v sobotu budou volební místnosti 
otevřené vždy od 8 do 14 hodin. 
Hlasovací lístky, které mají pro druhé 
kolo žlutou barvu, nebudou lidé 
dostávat do poštovních schránek. 
Dva lístky postupujících kandidátů 
obdrží přímo ve volební místnosti. 
Systém okrsků a jejich umístění 
bude v Bohumíně stejné jako při prv-
ním kole voleb. (red)

»Život jsou výzvy,« prohlásil oslavenec
a představil další projekt
Psal se rok 1970. Rodák z Karviné a orlovský učitel Zdeněk Veselý byl jmenován ředitelem 
bohumínské školy. Tehdy ani on sám netušil, že s Bohumínem nadobro spojí svůj život 
a zanechá tady výraznou a nesmazatelnou stopu. Na poli vzdělávání, kultury, sportu či 
komunální politiky. Stal se oddávajícím a popřál šťastný vstup do manželství už 375 párům. 
Sedmnáct let také píše městskou kroniku. Ručně a krasopisně. Zdeněk Veselý v těchto 
dnech slaví významné jubileum, 80. narozeniny. A my se připojujeme k zástupu gratulantů.

Žádný mobil, počítač, ba ani 
televize. Zdeněk Veselý prožil dět- 
ství s fotbalovým míčem a kni-
hou. Ty předznamenaly jeho další 
dráhu. Věnoval se studiu a sportu. 
Byl pravidelným návštěvníkem 
pojízdné bibliotéky, a když si 
knihovnice všimla jeho vztahu 
k psanému slovu, mohl jí začít 
pomáhat. Hrál kopanou a košíko-
vou na klubové úrovni a později 
začal i trénovat. S dívčím basket-
balovým týmem se probojoval až 
do semifi nále mistrovství repub-
liky. „Celý život jsem se věnoval 
práci s mládeží a sportu. Proto mne 
mnozí mylně považují za tělocvi-
káře,“ svěřil se Zdeněk Veselý, který 
naopak vystudoval matematiku 
a fyziku. Původně měl být ovšem 
novinářem. „Psaní mě bavilo, od 
dětství jsem opravoval sestře dopi-
sy nebo chyby na vánočních pohle-
dech. Ve škole pak dávali mé slo-
hové práce za vzor,“ dodal Veselý. 
Jeho nadání ale nepřišlo nazmar, 
uplatnil jej při psaní bohumínské 
městské kroniky a dodnes posílá 
přátelům k narozeninám dlouhá 
veršovaná blahopřání.

Profesně se Zdeněk Veselý vě-
noval kantořině a posléze byl 

také direktorem školy Zdeňka 
Nejedlého (dnes Masarykovy) 
a ČSA. Následovalo působení na 
postu vedoucího organizačního 
odboru okresního národ-
ního výboru, odkud 
se nakrátko vrátil 
k učitelování v Bo-
humíně, na »nové 
škole« a učilišti. 
Než odešel  do 
zaslouženého dů-
chodu, vedl rovněž 
organizační od-
bor bohu-
mínské 
radni-
ce. 

Odchod do penze ale nezna-
menal žádnou stagnaci. Zdeněk 
Veselý se dál aktivně věnoval 
práci v městském zastupitelstvu, 
v čele komise pro výchovu a vzdě- 
lávání, vedl atletický klub, pořá-

dal prestižní sportovní mítinky. 
„Život jsou výzvy,“ komento-
val svou činorodost a sou-
časně poděkovat své ženě, 
po jejímž boku je už 44 let, 
za zázemí, které mu stále 

vytváří.
Zdeněk Veselý 

nyní  s lav í 
o s m d e -

s á t i n y 
a nejen 

JUBILANT

Čtvrt století spojil s funkcí před-
sedy Atletického klubu Bohumín. 
V jeho práci nyní pokračuje syn 
Ondřej, Zdeněk Veselý ale zůstává 
členem výboru.

Zdeněk Veselý během povídání k jubileu zalistoval ve své žákovské knížce 
z 9. třídy, ve které je dodnes patrný jeho úhledný rukopis.  Foto: Pavel Čempěl

ony jsou v jeho životě jedním 
z letošních milníků. Rozhodl se, 
že tento rok bude posledním, 
který zaznamená v městské kro-
nice. Po něm předá letopisectví 
někomu z následovníků. Na pod-
zim ukončí rovněž působení 
v městském zastupitelstvu, kan-
didovat na další  období už 
nehodlá. Přesně už také ví, co 
s volným časem, a zahálka to 
rozhodně nebude. „Chci napsat 
brožuru o Bohumínu. Stručně 
a přehledně o jeho historii, sou-
časnosti či zajímavostech. Mohla 
by sloužit učitelům při výuce. Kaž-
dé dítě by totiž o svém městě mělo 
něco vědět,“ uzavřel oslavenec.

Pavel ČEMPĚL

  Týden hokeje 
pro děti

Děti od 4 do 8 let si mohou vyzkoušet, 
jaké to je být opravdovým hokejistou. 
Klub HC Bospor Bohumín se 25. ledna 
připojí k celostátnímu Týdnu hokeje. 
Děti bez rozdílu dovednosti bruslení 
se mohou seznámit s hokejovým pro-
středím od 16.15 hodin v hale zimního 
stadionu. Stačí mít brusle, helmu a ruka-
vice, případně si lze vybavení půjčit na 
místě. Kromě zážitku v podobě prvních 
krůčků na ledě si každé dítě domů 
odnese zajímavý dárek.  (red)
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Ceník inzerce v Oku najdete na www.bohumin.cz, 
sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

 ●Originály fotografi í do společenské kroniky si vyzvedávejte v infocentru (poda-
telně) městského úřadu. Lze si zde vyzvednout zpětně i fotky z minulých let.

 ●Příspěvky do společenské kroniky je možné zasílat také elektronickou poštou na 
adresu oko@mubo.cz. Úhrada je možná v hotovosti i bezhotovostním převodem.

VZPOMÍNKY
Kdo žije v myslích svých drahých, neumřel, jenom je daleko.

29. ledna uplyne rok, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, 

bratr a tchán, 

pan Antonín KAŇKA.
Uctěte s námi tichou vzpomínkou 

jeho památku.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka, dcery Jana a Martina s rodinami.

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

1. února to bude 11 let, kdy nás opustil
můj manžel, náš tatínek, tchán, 

bratr, dědeček a pradědeček, 

pan Jan KLEPACZ.
Zároveň jsme 14. ledna vzpomněli 
na jeho nedožité 79. narozeniny.

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

Oznamujeme s bolestí v srdci, 
že nás 21. ledna navždy opustil 

pan Ing. Jan KAWULOK, 
bývalý dlouholetý ředitel 

Technických služeb Bohumín.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Pavla, 
dcera Renáta, synové Pavel a Jakub s rodinami.

Své místo navždy v našich srdcích máš. 

Ten, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

24. ledna jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí 
naší milované maminky, 

paní Zdeňky KNUROVÉ
z Bohumína.

S velikou láskou a vděčností vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

dcera Marcela s rodinou a syn Břéťa.

Očím jsi odešel, v srdci jsi zůstal.

24. ledna jsme si připomněli 
nedožité 70. narozeniny 

našeho manžela, otce, dědečka a strýce, 

Ing. Vlastimila SEDLÁČKA.


S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

27. ledna si připomínáme 2. smutné výročí 
od chvíle, kdy nás opustil 

pan Rostislav SEBERA.
S láskou vzpomínají rodiče, 

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

Vlasta a Dalibor s manželkou.

Mlád odešel bez slůvka rozloučení. 

Láska v srdcích zůstává, i když mezi námi již není. 

29. ledna by oslavil své 40. narozeniny 
můj milovaný syn, vnuk, synovec, bratranec

Michal LUKAŠÍK.


S láskou vzpomíná maminka Nad'a, 

babička Mirka a ostatní příbuzní s rodinami. 

Kdo byl milován, není zapomenut.

24. ledna jsme si připomněli 11. výročí úmrtí 
naší manželky, maminky, babičky, 

prababičky, tchyně, 
paní Vlasty SZELIGOVÉ.


S láskou a úctou vzpomíná manžel 

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

BLAHOPŘÁNÍ

3. února oslaví zlatou svatbu manželé 

Věra a Vlastimil KAIZAKOVI 
z Bohumína.

Vše nejlepší do dalších společných let, hodně štěstí a zdraví 
přejí sestra Jana s rodinou, maminka

a synové Libor a René s rodinami. 

22. ledna oslavil své životní jubileum 80 let 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan Milan BRAVANSKI.
Do dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí, 

spokojenost, osobní i rodinnou pohodu.
Děkujeme za všechno, co jsi pro nás v životě 

udělal a ještě určitě rád uděláš.
Manželka Markéta, dcera Alena s manželem, 

vnučka Petra s manželem, vnuk Vašek 
s manželkou a pravnoučata Anička, Ondrášek, Kubíček a Davídek.



  Z  H I S T O R I E  M Ě S TA   ·   I N Z E R C EČÍSLO 2 / 2018 13

Významná a zajímavá výročí v roce 2018
Dozněly celoroční akce k oslavám 170. výročí příjezdu prvního vlaku do Bohumína, 
spojené se vznikem dnešní městské části Nový Bohumín. Uplynulo 20 let od ničivé 
povodně, výročí oslavovala ŽDB Drátovna, připomněli jsme si také založení parku Petra 
Bezruče a další výročí významných událostí. Rok 2017 se přehoupl do letopočtu končícího 
osmičkou, který se v celé zemi ponese v duchu oslav 100. výročí založení Československa. 
Bohumín si jako každoročně také připomene celou řadu místních výročí. Zde jsou některá 
z nich...
590 let obce Pudlov (1428)
125 let od založení hasičského 
spolku v Záblatí (1893)
115 let od zahájení provozu parní 
tramvaje na trase ze Starého 
Bohumína (1903)
110 let od zahájení výuky v Jubilejní 
obecné škole Františka Josefa I., 
dnešní Bezručově škole (1908)
110 let od založení první cihelny, 
fi rmy E. Quasnitzi ve Skřečoni 
(vyhořela v roce 1933)
105 let od dokončení stavby fi liální-
ho kostela sv. Kateřiny Alexandrijské 
a sv. Jakuba St. ve Vrbici (1913)
95 let od založení České městské 
veřejné knihovny (1923)
95 let od otevření továrny Antonína 
Kally na zpracování ryb, později 
Rybeny v ulici Čs. armády, která po 
roce 1990 postupně zanikla
90 let mateřské školy ve Starém 
Bohumíně (1928)

85 let od uvedení do provozu býva-
lého plicního pavilonu nemocnice 
ve Starém Bohumíně (1933)
85 let od vybudování sokolského 
divadla v přírodě ve Scheinerově háji 
(les v horní části ulice Na Úvoze, 1933)
75 let od postavení výškové budovy 
lokomotivního depa (1943)
70 let od výsadby Lípy vítězství na 
náměstí Svobody ve Starém 
Bohumíně (1948)

65 let od přemístění základní umě-
lecké školy do bývalého Židovského 
domu v Žižkově ulici (1953)
55 let od dokončení stavby 
vodojemu u kapličky ve Starém 
Bohumíně (1963)
45 let od chvíle, kdy byla kvůli dobý-
vání štěrku zrušena silnice mezi Kopy-
tovem a Starým Bohumínem (1973)
45 let od ukončení tramvajové 
dopravy na území celého Bohumína 

(poslední tramvaj vyjela z Mickiewi-
czova náměstí 30. září 1973)
45 let od uzavření koupaliště ve 
Starém Bohumíně z hygienických 
důvodů
45 let od vzniku města Bohumína 
(z původně samostatných obcí se 
staly městské části)
40 let od doby, kdy se poprvé usadil 
čáp na komíně bývalé továrny na 
střešní lepenku Hausmann (v ul. Čs. 
armády, 1978)
25 let od otevření Domovinky (1993)
25 let od dokončení závodu Bekaert
20 let od otevření Manny, nynější pro-
dejny Albert v ul. Čs. armády (1998)
20 let od prvního přijetí dárců krve 
na radnici
15 let od rozšíření hřbitova ve 
Starém Bohumíně a opravy tamní 
hřbitovní kaple (2003)
15 let od otevření nové kuželny 
Sokola Bohumín
10 let od dokončení prvního 
kruhového objezdu u Billy (dnešního 
Penny, 2008)
10 let od vybudování a zprovoznění 
fontány na náměstí T. G. Masaryka 
a nového parkoviště s parčíkem 
a vodotryskem u Slunečnice (bývalý 
hotelový dům)
10 let od odjezdu prvního 
Pendolina z Bohumína (2008) 

Zdeněk VESELÝ, kronikář města

Populární přírodní amfi teátr v  Schei-
nerově háji. Dnes už jej připomíná 
pouze torzo jedné z budov.

PEKAŘSTVÍ ILLÍK NOVĚ V BOHUMÍNĚ
Na konci uplynulého roku otevřela fi rma Pekařství Illík, spol. s r.o. svou 
další fi remní prodejnu také v Bohumíně, a to konkrétně na třídě Edvarda 
Beneše. Firma přichází s ojedinělým konceptem, který klade důraz na 
maximální čerstvost nabízených výrobků – pečivo „přímo z pece“. Prodejní 

jednotka je vybavena nejnovější technologií pro kynu   a pečení pekařských výrobků, kterých 
na prodejně naleznete více jak 140 druhů. Čerstvost je zajišťována jednak vlastním pečením 
přímo na prodejně a také především dvěmi dopoledními závozy z pekárny. 

Nabízený sortiment je velmi 
široký a kromě klasických výrob-
ků jako jsou houska s pečínkou, 

zbojnický rohlík, naleznete v na-
bídce i kvalitní žitné či žitno-pše-
ničné chleby, cereální výrobky, 

výrobky z listových a plundro-
vých těst, trvanlivé pečivo, bá-
bovky a v neposlední řadě i na 
prodejně vyráběné Fresh bagety 
ve čtyřech provedeních. 

Firma má kromě pekařské vý-
roby i vlastní cukrářskou a la-
hůdkářskou výrobu. Sor  ment 
je velmi bohatý a kompletní na-
bídku lze nalézt v katalogu, který 
je na vyžádání u prodejního per-
sonálu. Katalog neobsahuje jen 
chlebíčky a saláty, ale také oblo-
žené mísy, dvojhubky, masové 
rolády a produkty zaměřené na 
rodinné oslavy či fi remní večírky.

V prodejně Pekařství Illík na-
leznete i zajímavé akční nabídky, 
novinky, či si můžete vybrat 

z některých ranních menu, které 
kombinují čerstvý pekařský vý-
robek a velkou kávu na cestu. 

Nakoupit si můžete od pon-
dělí do pátku od 5:30 do 17:00 
a v sobotu od 5:30 do 11:00 ho-
din. Pokud jste fi remní prodejnu 
velmi zajímavého konceptu 
ještě nenavš  vili, tak neváhejte. 
Budete velmi příjemně překva-
peni. 

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

MUDr.  B oris  M ilberger,  tel./fax: 596 013 544 
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurologicka-ambulance -bohumin.cz

nodenzitometrií
!!

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

REALITY

 ● Koupím chatu se zahradou, 
voda + el. podmínkou, ovocné stro-
my a keře vítány.  604 434 816.

 ● Koupím byt v Boh.  736 228 
883.

 ● Reality Kovalský – prodáme 
nebo vykoupíme vaši nemovitost. 
 602 505 717 (p. Zachar).

 ● Pronajmeme kancelář/ordi-
naci o velikosti 22 m2 v Kostelní 
ulici. Dvě neprůchozí místnosti 
v přízemí. Prostory jsou volné 
a nevybavené. Cena 3.220 Kč + 
záloha energie 1.150 Kč.  777 
896 250, e-mail: pavel.kalab@
centrum.cz.

 ● Pronajmu byt 1+1 v centru 
Bohumína. Celkově zrekonstruo-
ván, ul. ČSA. Cena 6 000 Kč.  
604 261 960, e-mail: vdamkova@
seznam.cz.

 ● Nabízím podnájem bytu 3+1 
vel. 43 m2 v nízké zástavbě v blíz-
kosti Alberta. Cena 7 500 Kč i se 
službami.  776 075 923.

 ● Sháním pronájem garáže.  
737 612 185.
SLUŽBY

 ● Od ledna 2018 nově otevřena 
homeopatická poradna, Komen-

ského 554, Nový Bohumín. Alter-
nativa zabývající se fyzickým 
i duševním zdravím. Řeší akutní 
i dlouhodobé chronické zdravotní 
problémy.  776 302 715.
PRÁCE

 ● Realitní kancelář hl. nové ma-
kléře na ŽL. Výdělek od 50 tis. 
Volejte pana Zachara –  602 
505 717.

 ● Střední škola Bohumín, p. o. 
hledá speciálního pedagoga, ná-
stup od 1. 2. 2018, 0,5 úvazek.  
731 134 095, e-mail: jkonvicka@
sosboh.cz, www.sosboh.cz.Různé

 ● Koupím různé starožitné 
předměty, mohou být i poškoze-
né.  602 796 422.

INZERCE Opravená lanová atrakce 
čeká na sezonu
Za čtyři roky Mauglího stezkou v Hobbyparku prošlo zhruba 
800 tisíc lidí. Plánovaná generální oprava oblíbené dětské 
atrakce skončila, stála 400 tisíc.

Odborná fi rma dokončila gene-
rální rekonstrukci a také opravu 
mladými vandaly poškozených 
dílů. Osmileté děti loni na podzim 
na několika místech rozřezaly 
bezpečnostní sítě – způsobily 
škodu do pěti tisíc korun.

„Mauglího stezka patří spolu se 
zvířecím koutkem k nejpopulár-
nějším dětským atrakcím v Bohu-
míně. V uplynulých čtyřech letech 
byla maximálně vytížená. Vybrané 

části lanového centra technici v zim-
ních měsících demontovali a vyspra-
vili v dílnách. Nyní je vše hotovo,“ 
uvedl za městskou společnost 
Bospor vedoucí areálu Petr Lako-
mý.

Lanová atrakce je ale i nadále 
pro veřejnost do konce února 
uzavřena, s ohledem na proměnli-
vé počasí a možný mráz. Mauglího 
stezka uvítá první návštěvníky po-
čátkem března.  (luk)

INZERCE

V našem mikroregionu organizo-
vala Tříkrálovou sbírku tradičně 
Charita Bohumín. Její koledníčky 
bylo možné potkat v Bohumíně, 
Rychvaldu, Dolní Lutyni, Dětma-
rovicích, Orlové nebo Doubravě. 
V prvních dvou lednových týd-
nech tady s kasičkami chodilo 
více než osmdesát skupinek. 
Když zapečetěné pokladničky 
pracovníci charity a radnice 17. 
ledna otevřeli a začali sčítat dob-
rovolné příspěvky, byli velmi 
mile překvapeni.

Zatímco loni věnovali dárci ve 
všech zmíněných městech a ob-
cích 315 tisíc, letos částka poskoči-
la až na 433 tisíc. Rekordy padly 
ve všech městech. Třeba v Bohu-
míně vzrostl výnos z loňských 
149 na 173,5 tisíce.

Část výtěžku odvádí lokální 
organizátor centrální Charitě 
ČR, pětašedesát procent zůstává 
přímo na Bohumínsku. Charita je 
chce vložit především do nově po- 
řízeného objektu ve Slezské ulici 
vedle bývalé myslivny ve Starém 

Rekordní sbírka pomůže nové sociální službě
Se životem ve virtuální bublině sociálních sítí a vzdalování se realitě to ještě není tak zlé. 
Alespoň podle výsledků letošní Tříkrálové sbírky. Lidé ještě stále myslí na bližní a dokáží 
projevit empatii, když u jejich dveří zaklepou koledníčci. Výsledky letošní sbírky totiž na 
Bohumínsku zlomily všechny rekordy.

Bohumíně. Objekt, který dříve 
využívala policie, ale pak byl léta 
opuštěný, nyní čeká přestavba na 
zázemí odlehčovací služby. Cha-
rita Bohumín tady chce provozo-
vat deset dočasných lůžek pro 
přestárlé nebo postižené, kteří se 
neobejdou bez cizí pomoci. Tato 
sociální služba není nastálo, proto 
se jí říká odlehčovací. Má »odlehčit« 
těm, kteří o bezmocné standardně 

pečují v jejich domácnostech. 
Na určitou dobu, maximálně na tři 
měsíce, se místo nich o potřebné po-
starají pracovníci charity v novém 
zařízení. „Na samotnou rekon-
strukci domu se ucházíme o dotaci. 
Výtěžek z Tříkrálové sbírky bychom 
chtěli využít na pořízení vnitřního 
vybavení,“ nastínila vedoucí Cha-
rity Bohumín Zdeňka Kniezková 
Brňáková. Dodala, že část výtěž-
ku půjde také na denní centrum 
pro bezdomovce v Pudlově a na 
modernizaci starobohumínského 
Domova pokojného stáří sv. 
Františka.  (tch)

 

 Pod hlavičkou Charity Bohumín koledovalo v regionu 83 skupinek. Tuto trojici 
mohli lidé potkat v Dolní Lutyni.  Sčítání příspěvků ze zapečetěných pokladniček 
skočilo milým překvapením. Sbírka pokořila dosavadní rekordy. Foto: Pavel Čempěl
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 KTERÁ
OSOBA

TÝKAJÍCÍ
SE RODU VÝZVA LATINSKY

„ROZSÉVAČ”
OBYVATEL

OPAVY 3,14
VZOREC
SULFIDU

IRIDNATÉHO
SOUČET 

NÁŠ
BÝVALÝ
SKOKAN

NA LYŽÍCH

ZNAČKA
KOSMETIKY

VÝŠE
NEŽ

VELKÉ
OČI

(NÁŘ.)

ZPĚVNÝ
PTÁK

KALIGRA-
FIE

POLSKÉ
MĚSTO

1. DÍL
TAJENKY

MANILSKÉ
KONOPÍ
AFRICKÝ

SLON

ŽENSKÉ
JMÉNO

KLOUZAVÝ
POHYB

POSVÁTNÝ
BÝK

OBYVATEL
KODANĚ
ŽENSKÉ
JMÉNO

POLOVINA
(NÁŘ.)

SARMAT
ŽENSKÉ
JMÉNO

ZPĚVNÉ
CITOSLOVCE
JEDNOTKA
EL. NAPĚTÍ

ZNAČKA
ABVOLTU

POTŘEŠ-
TĚNEC
POTÍŽ

MUŽSKÉ
JMÉNO

STŘEDO-
AMER. STÁT

JAKÝSI
(BÁS.)

KOVOVÝ
PRVEK

DOMÁCKY
STANISLAVA

OVŠEM
MAĎARSKÉ

VÍNO

POMĚRNÁ
ČÁST KMÍNKY

 VOJENSKÝ
KRYT

INIC. HER.
SLOUPA

LONDÝNSKÁ
ČTVRŤ

SETKÁNÍ
SOKOLŮ

ŘÍMSKÝCH
99

FRANCOVKA
OTROK
(ZAST.)

PROVÉSTI
SETÍ

ŠPANĚLSKÁ
HORA

DIETLOVA
HRDINKA

TNT
ŘÍČNÍ

KORÝŠ

PASÁCI
KOZ

AVIVÁŽNÍ
PROSTŘ.
NÁZEV

ŘÍMSKÉ 50

RUSKÝ
SOUHLAS
ZNAČKA

LANTHANU

2. DÍL
TAJENKY

3. DÍL
TAJENKY

DOMÁCKY
POLYXENA

STROMO-
ŘADÍ KLOUDNĚ

STAROČÍNSKÁ MOUDROST: Do papíru oheň nezabalíš.

KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 26.1., 27.1., 3.2. a 4.2. v 19 ho-
din LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČ-
BA. Film USA (Pro náctileté), 
2017, titulky, od 12 let, 140 mi-
nut. 26.1. ve 3D za 150 Kč; 
27.1., 3.2. a 4.2. ve 2D za 130 Kč.

 ● 28.1. v 19 hodin VŠECHNY 
PRACHY SVĚTA. Film USA (Dra-
ma), 2017, titulky, od 15 let, 132 
minut, 110 Kč.

 ● 1.2. a 2.2. v 19 hodin PREZI-
DENT BLANÍK. Film Česko (Ko-
medie), 2018, od 15 let, 90 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 7.2. v 9 hodin PO STRNIŠTI 
BOS. Film Česko (Rodinný), 
2017, 111 minut, 50 Kč (FK pro 
seniory).

 ● 7.2. v 19 hodin NEBEZPEČNÉ 
POKUŠENÍ. Film USA (Thriller), 
2015, od 15 let, 96 minut, 50 Kč.

 ● 8.2., 9.2., 12.2. v 19 hodin PA-
DESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY. Film 
USA, (Lechtivé drama), 2018, od 
15 let, 105 minut, 140 Kč.

 ● 10.2. a 11.2. v 19 hodin ZOU-
FALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ 
VĚCI. Film Česko (Komedie), 
2017, od 12 let, 83 minut, 110 Kč.

PRO DĚTI

 ● 28.1. v 16 hodin VODNÍKŮV 
SEN. Divadelní veselá pohádka 
pro děti. Hraje divadlo ArtWay. 
Sál kina, 80 Kč

 ● 3.2. v 15 hodin KARNEVAL 
S PAVLEM NOVÁKEM. Dětská 
hudební show v maskách. Sál 
kina, 100 Kč.

 ● 4.2. v 10 hodin DUKÁTOVÁ 
SKÁLA. Film pro děti, Česko, 110 
minut, 110 Kč.

 ● 11.2. v 10 hodin SNĚHOVÁ 
KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ 
A LEDU. Animovaný fi lm, Rusko, 
dabing, 80 minut, 125 Kč, děti 
100 Kč.

JARNÍ PRÁZDNINY

V KINĚ Filmový festival, 50 Kč
 ● 4.2. ve 13, 6.2. v 16 a  9.2. v 10 

a 13 hodin TOM A JERRY.
 ● 4.2. v 16,  6.2. v 10 a 13, 7.2. 

ve 13 a 16,  9.2. v 16 hodin ČAPÍ 
DOBRODRUŽSTVÍ. 

 ● 5.2. v 10, 13, 16 a 19 hodin 
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZARO-
VA POMSTA.

 ● 8.2. v 10, 13 a 16 hodin SPIDER 
-MAN: HOMECOMING.

DIVADLO

 ● 31.1. v 19 hodin NA STOJÁ-
KA. Stand Up českých komiků. 
Lukáš Pavlásek, Karel Hynek, 
Daniel Čech. Sál kina, 180 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262,  596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 25.1. a 26.1. ve 13–17 hodin 
SMAJLÍKOVÉ HODINY. Výtvarná 

dílna. Dětské odd. a knihovna 
Skřečoň.

 ● 26.1. ve 14 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení oblíbených 
knih při čaji nebo horké čokolá-
dě. Knihovna Skřečoň a Starý 
Bohumín.

 ● 5.2. až 9.2. v 9–12 a 13–17 
hodin (ve středu jen dopoled-
ne) BAREVNÉ JARNÍ PRÁZDNI-
NY. Výtvarná dílna – barevné 
oblečení podle pohádkových 
postav. Dětské oddělení.

 ● 5.2. až 9.2. ve 13–17 hodin 
(mimo středu) VALENTÝNSKÉ 
PŘÁNÍ. Výtvarná dílna – potěšte 
přáníčkem své blízké. Dětské 
odd.

 ● Každý pátek v 15–17 hodin 
DESKOHRÁTKY. Hraní oblíbe-
ných deskových her se student-
kami gymnázia. Dětské odd.

PŘEDNÁŠKA

Přednášková místnost knihovny.
 ● 25.1. v 17 hodin TAJUPLNÁ 

AFRIKA. O expedicí rodiny Má-
rových do čtyř států jižní Afriky, 
50 Kč.

VÝSTAVY

 ● Od 1.2. do 28.2. DŮL MICHAL 
V ROCE 2017. Putovní výstava 
fotografií Dolu Michal a okolí. 
Foyer kina.

MARYŠKA 

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

maryska.cz, 776 577 722
Každé úterý a čtvrtek 

od 15 do 18 hodin.

 ● Do 31.1. VÍTÁNÍ CÍSAŘE. 
Výstava fotografií Petra Pie-
chowicze z příjezdu historické-
ho vlaku 1. května 2017.

 ● Do 31.1. BETLÉM S KROJO-
VANKAMI. Originální betlém 
s postavičkami bohumínských 
osobností.

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

SPORT

HOKEJ

Krajská liga mužů.
 ● 3.2. v 17.30 hodin HC BOS- 

POR – TJ HORNÍ BENEŠOV
 ● 10.2. v 17.30 hodin HC BOS- 

POR – HC STUDÉNKA. 

CVIČENÍ

 ● SPORTCENTRUM BOHUMÍN: 
BĚŽECKÁ SKUPINA. Každé pon-
dělí v 18 hodin; STEP AEROBIK 
ve středu v 18 hodin; KRUHOVÝ 
TRÉNING  v úterý od 19 hodin; 
INDOOR CYCLING od pondělí 
do čtvrtku v 18 hodin; FORMO-
VÁNÍ POSTAVY v úterý a ve čtvr-
tek v 19.15 hodin; BE FIT v pon-
dělí v 17 hodin a ve středu v 18 
hodin.  www.sportcentrum-
bohumin.cz.  

 ● TĚLOCVIČNA MALÉ ZŠ BENE-
ŠE (u Bastien Café): JÓGA PRO 

ZDRAVÁ ZÁDA - SPINÁLNÍ 
JÓGA. V pondělí a středu v 19 
hodin,  731 905 040, e-mail: 
m.lalice@seznam.cz. PILATES. 
Každé úterý v 18 hodin. Na tel. 
objednávku  604 999 147. 
slunerc.webnode.cz.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

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

JARNÍ PRÁZDNINY

Akce: Ve všední dny 1+1 hodi-

na zdarma (bazén)

5.2. až 8.2.  6–21 hodin
9.2.  10–21 hodin

FITKO

pondělí až čtvrtek:  6–21 hodin 
pátek:  10–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin 

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218,  596 016 
530, 777 707 782, 
www.bospor.info

Veřejné bruslení

Soboty a neděle 
 15–16.30 hodin

JARNÍ PRÁZDNINY

2.2.  12.30–14 hodin
5.2., 7.2. a 9.2.  13.30–15 hodin
6.2. a 8.2.  14–15.30 hodin
Za 50 Kč lze zapůjčit brusle.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 25.1. do 11.2.

Programy také na
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz

Pomůcka: ALOR, SANOK, SATOR.
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Městské noviny OKO najdete 
celkem na 35 distribučních mís-
tech ve volně přístupných sto-
janech nebo na pultech prode-
jen. Distribuce novin probíhá 
v sudých týdnech ve čtvrtek 
mezi 9. a 13. hodinou. 
NOVÝ BOHUMÍN

 ●  infocentrum radniční budovy A
 ● chodba radniční budovy B
 ●  prodejna Těšínské jatky, nám. 

Mickiewicze (před nádražím ČD)
 ● trafi ka Ondák, ul. 9. května
 ● trafi ka Horák, tř. Dr. E. Beneše
 ● trafi ka Christu, Štefánikova ul.
 ● potraviny Christu, Štefánikova
 ●  prodejna Hruška, Okružní ul. 

(u Slunečnice)
 ●  prodejna Hruška, nám. 

Budoucnosti (bývalé Tesco)
 ●  poliklinika BMN – vestibul, 

Čáslavská ul.
 ● bistro U Smažáka, Nerudova ul. 
 ● knihovna K3, Vrchlického ul.
 ● Albert, ul. Čs. armády
 ●  Kaufl and – uvnitř prodejny, 

vedle bankomatu
 ● Pekařství Velička, Studentská ul.
 ● aquacentrum, Koperníkova ul.
 ●  potraviny ESO, Bezručova ul. 

(u „Špice“)
PUDLOV

 ●  večerka Pawlita, Na Chalupách 
(za malometrážkami)

 ●  potraviny Jana, Ostravská ul. 
(u pudlovské pošty)

VRBICE

 ●  potraviny Salmex, Ostravská ul.

STARÝ BOHUMÍN

 ●  Bohumínská městská 
nemocnice – vstupní vrátnice

 ●  Infocentrum Pod Zeleným 
dubem

 ●  potraviny Čeřenský, náměstí  
Svobody

SKŘEČOŇ + NOVÁ VES

 ●  obchůdek U Luďky, Opletalova 
ul., Nová Ves

 ●  pošta Skřečoň, ul. 1. máje 
 ●  potraviny Hanusek, ul. 1. máje
 ● potraviny Benda, Mládežnická

ŠUNYCHL

 ● restaurace Zlatý jelen

ZÁBLATÍ

 ● potraviny Hruška, Tovární
 ●  potraviny Smíšenka, Sokolská ul.

RYCHVALD

 ● prodejna Hruška, náměstí Míru

DOLNÍ LUTYNĚ 

 ●  u papírnictví pod knihovnou, 
ul. K Výšině

 ● potraviny Bubík, u vodárny
 ● potraviny Kasalovi, Nerad

VĚŘŇOVICE

 ● Obchůdek Jana , Hlavní 202

Kde najdete 
OKO zdarma

Příroda Bohumínska – rostliny (210)

Slunečnice 
topinambur
(Helianthus tuberosus)

Slunečnice topinambur pochá-
zí ze Severní Ameriky. Dříve se 
pěstovala v celé Evropě jako oz-
dobná trvalka, zelenina i krmivo 
pro lesní zvěř, zejména černou. 
Na řadě míst hojně zplaněla, 
takže dnes ji už nevnímáme jako 
nepůvodní druh.

Slunečnice topinambur se v po-
slední době opět často pěstuje jako 
oblíbená dietetická potravina, neboť 
její hlízy jsou chutné a bohaté na in-
zulin. Intenzivně se šíří podél potoků 
a řek, v chráněných územích se může 
stát nepříjemným invazivním dru-
hem pro její schopnost vytvářet roz-
sáhlé porosty. Vyskytuje se v příko-
pech, rumištích, na náspech, okrajích 
polí, cest a zahrad. Preferuje za-
mokřené lužní a antropogenní půdy 
bohaté na živiny. Její likvidace je ob-
tížná vzhledem k velkému počtu ko-
řenových hlíz. Na Bohumínsku roste 
jen místy.  

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Bohumín na dobových fotografiích (46)
Její vzhled se za 111 let výrazně změnil a během rekonstrukcí v uply-

nulých desetiletích přišla o elegantní fasádu. Svému původnímu účelu 

však slouží stále, vzdělává děti.

Na pozemku v Masarykově ulici, který jí daroval hrabě Jindřich Larisch
-Mönnich, postavila v roce 1907 Krakovská matice školská polskou obecnou 
školu. Dostala název »Prywatna szkola polska z prawem publicznósci ma-
cierzy szkolnej imenia Tadeusza Kościuszki«.

V počátcích i v meziválečném období se škola vzhledem k velkému za-
stoupení obyvatel polské národnosti rozrůstala. Například ve školním roce 
1924/25 zde fungovalo pět tříd, které navštěvovalo 103 dětí. Naopak ve 
druhé polovině minulého století se projevil opačný trend. Zájem o vzdělá-
ní v polském vyučovacím jazyce upadal a nakonec byla jediná polská škola 
v Novém Bohumíně zrušena. Budova ale nezůstala bez užitku. Coby eloko-
vané pracoviště se stala součástí Benešovy školy a v září 1994 zde začalo 
vyučování. V češtině. Od roku 2004 tady funguje také školní klub Beník. (tch)

Kulturní sezonu v Bohumíně za-

hájil Ostravský smíšený sbor. Přijal 

pozvání a zhostil se Novoročního 

koncertu, který pořádala 10. ledna 

městská agentura K3 v sále kina.

Ostravský smíšený sbor působí od 
roku 1989. Koncertoval v mnoha ze-
mích Evropy, Ameriky i Asie, natočil 
šest alb. Základ sboru tvoří pěvecky 
nadaní studenti, učitelé a nadšenci 
mnoha dalších profesí z regionu. 
Sbormistrem je pedagog Ostravské 
univerzity Jan Spisar. 

Ve svém repertoáru má pěvecké 
těleso světské i duchovní skladby 
všech hudebních slohů, skladby sta-
rých mistrů i experimentální úpravy 
současných autorů, spirituály, gospe-
ly a různé úpravy lidových i umělých 
písní. Řada z nich zazněla z jeviště 
bohumínského kina a potěšila diváky 
v sále.  (red)

Novoroční hudební pohlazení

Foto: K3 Bohumín

Akce v bazénu 1+1
Aquacentrum připravilo na pololetní 
a jarní prázdniny oblíbenou akci 1+1 
hodina zdarma. Platí ve všední dny od 
5. do 9. února pro vstup do bazénu.Foto: Pavel  ČempělFoto: Pavel  Čempěl


