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Nemocniční prádlo
se pere mimo špitál

Limuzíny, šaty, dobroty, hudba... Budoucí novomanželé si mohli omrknout vše, co by se
jim mohlo hodit, až přijde jejich velký den »D«. V nabídce vystavovatelů nechyběly ani
pomůcky pro »dospělé«, protože i erotika k manželství patří. Pod Zeleným dubem
se 28. ledna konal druhý svatební veletrh nazvaný Svatba na hranici.
pravovali jsme pro příchozí studený raut. Chuťovek,
dezertů a předkrmů jsme udělali zhruba patnáct set,“
potvrdila Zuzana Krajčovičová. Dodala, že na veletrh
si našlo cestu mnohem více lidí než na loňský pre(tch)
miérový ročník, odhadem šest stovek.

Možnost prezentace v atraktivním prostředí secesní památky využilo přes čtyřicet vystavovatelů.
Páry, které se chystají na společnou cestu životem,
si tak mohly na jednom místě obstarat vše potřebné.
Snubní prsteny, kosmetičky, kadeřnice, svatební koláčky i hostinu po obřadu, šaty pro muže i ženy včetně
kolekce spodního prádla. Kdo si netroufá všechen
mumraj kolem onoho výjimečného dne organizovat
sám, tomu byly k ruce svatební koordinátorky.
„Letošní novinkou byl stánek s erotickými pomůckami. Vystavovatelka dokonale zná anatomii těla
a mohla dát párům i zajímavé tipy, jak partnera potěšit. Pořádá také originální rozlučky se svobodou, bez
kterých se téměř žádná veselka neobejde,“ prozradila
organizátorka veletrhu Zuzana Krajčovičová z komplexu Pod Zeleným dubem.
Na akci nechyběl ani doprovodný program na
pódiu. Příchozí zhlédli taneční vystoupení, módní
přehlídku svatebních šatů a písničky na oslavu jim
zanotoval místní Quartett Oderberg. Moderátoři
veletrhu pak představili každý stánek a dvakrát se
losovala také tombola.
Přestože mnoho párů dnes volí soužití na »psí
knížku«, veletrh neměl o návštěvníky nouzi. „Při-

Foto: Pavel Čempěl

Dveře prádelny Bohumínské
městské nemocnice se na konci
ledna definitivně uzavřely. Bez
několikamilionové investice do
její modernizace už nebylo možné zajistit další bezproblémový
provoz. Nemocnice proto přistoupila k uzavření prádelny
a smluvně zajistila praní prádla
od února mimo špitál. Ročně ji
služba vyjde na necelé tři miliony.
„Je to všude obdobné. Špitály nejsou v ideální finanční kondici, snaží
se šetřit a investovat především do
personálu, zdravotnického vybavení
a budov. Podle propočtů by modernizace naší prádelny přišla na více
než třináct milionů. Pokud by si na
sebe měla vydělat, museli bychom
složitě shánět zákazníky i jinde, a to
není naší prioritou. My teď potřebujeme lákat do nemocnice zdravotníky a pacienty, ne shánět zákazníky
pro prádelnu. To přenecháme jiným
specialistům. Všem zaměstnancům
děkuji za dlouholeté kvalitně odváděné služby,“ uvedl předseda představenstva nemocnice Igor Bruzl.
Některé pracovnice prádelny
v nemocnici zůstaly, jiné se rekvalifikovaly na ošetřovatelky a dalším
nabídl práci nový dodavatel.
Ostatním skončily dohody.
Praní nemocničního prádla je
vzhledem k hygienickým a logistickým nárokům poměrně složité.
I proto se nakonec do výběrového
řízení přihlásili pouze dva zájemci.
„Obě nabídky podaly společnosti,
které jsou v praní prádla ve zdravotnických zařízeních v regionu i mimo
něj velmi zkušené. Výhodnější
nabídku předložil ostravský Renatex, s nímž jsme uzavřeli smlouvu,“
upřesnil Bruzl.
Celý prádelní systém bude nový
a moderní. Prádlo bude opatřeno
čipy a čárovými kódy, a tak bude
mít nemocnice dokonalý přehled,
kde se právě nachází. „Samozřejmě
bude nutné, aby si naši zaměstnanci na nový způsob zvykli. Vybraný
dodavatel bude zajišťovat i obměnu
zničeného nebo ztraceného prádla.
Věřím, že nový systém rychle vychytáme a že naši pacienti nepoznají
zásadní změnu. A pokud ano, tak
jen k lepšímu,“ dodal Bruzl.
Lucie BALCAROVÁ
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Bohumíňáky budoucnost a rozvoj města zajímá
Městští zastupitelé, členové spolků,
organizací i zástupci veřejnosti. Velká
zasedačka radnice byla 29. ledna
plná. Lidem není budoucnost města
lhostejná a přišli se seznámit s Akčním
plánem rozvoje Bohumína do roku
2023. Obsahuje náměty, které chce
město během pěti let uskutečnit
v oblasti bydlení, dopravy, ekologie,
zaměstnanosti či volného času.
Akční plán je
v podstatě zásobníkem projektů, ze kterého město čerpá
při přípravě rozpočtu. Do tohoto
zásobníku přispělo
nápady samo město,
další vzešly ze schůzí s občany, z anket,
přání obyvatel Bohumína. Také na
jeho veřejnou prezentaci přišlo několik posluchačů s dalšími připomínkami
a poznatky. „Některé už součástí plánu jsou,
ale padly i zajímavé nové návrhy. Zapracujeme
je do finální podoby dokumentu, který budou
na únorovém zasedání schvalovat zastupitelé,“
sdělil místostarosta Lumír Macura.
S pracovní verzí akčního plánu se mohou
lidé detailně seznámit na městském webu

Prázdninový provoz
mateřských škol
Bohumínské mateřinky s dostatečným předstihem, například s ohledem na plánování dovolených, zveřejnily svůj letní provoz. Dítě je možné
přihlásit na konkrétní mateřskou školu od 1.
března do 30. dubna. Rodič, případně zákonný
zástupce, se musí dostavit osobně s ofoceným
evidenčním listem dítěte z kmenové školy. Na
místě se dohodne na systému platby školného
a stravného. Při velkém zájmu mají přednost děti
zaměstnaných rodičů.
● 2. až 13. července
MŠ Smetanova ........................................ 596 013 071
MŠ Skřečoň .............................................. 596 033 110
MŠ Na Pískách, Záblatí ......................... 776 314 381
● 16. až 27. července
MŠ Starý Bohumín ...... 596 013 031, 597 578 153
MŠ Tovární ................................................ 558 848 028
● 30. července až 10. srpna
FITškolka ......................... 731 130 723, 730 521 403
MŠ Čáslavská ........................................... 731 130 734
● 13. až 24. srpna
MŠ Rafinérský lesík...... 731 130 736, 730 521 402
MŠ Nerudova................. 731 108 692, 731 130 733
● 27. až 31. srpna
SMŠ Bambino, Záblatí........................... 596 035 149
Zápis nových dětí na školní rok 2018/2019 proběhne v jednotlivých mateřských školách ve
čtvrtek 10. května.

v sekci Samospráva a rubrice
Strategický plán
rozvoje města.
Až dokument
projde zastupitelstvem, objeví
se na webu finální verze dokumentu. V něm
jsou jednotlivé body zpracovány stručně a srozumitelně. Obsahují aktuální stav, případně
ohlédnutí do minulosti a co už město v dané
oblasti podniklo. A tím nejdůležitějším je pochopitelně návrh řešení do budoucna.
Akční plán rozvoje Bohumína tvoří tři pilíře.
Prvním je zlepšení hospodářských podmínek

a infrastruktury. Sem spadají rekonstrukce či
nové stavby komunikací, obnova veřejných
prostranství a také problematika zaměstnanosti
a podpora podnikání. Druhým je životní prostředí, tedy plánovaná výsadba stromů, vznik
lesoparku, projekty, které se týkají ekologie.
Třetí pilíř se věnuje kvalitě života a zahrnuje
bezpečnost, bydlení, vzdělávání, zdravotnictví,
volný čas, kulturu, sport a rekreaci.
Prostřednictvím akčního plánu město současně plní cíle strategického plánu, který Bohumín
schválil už v roce 2002 a od té doby jej dvakrát
aktualizoval. Také strategický plán, konkrétně
prodloužení jeho platnosti, budou městští zastupitelé 19. února projednávat.
(tch)

V pondělí 19. února ve 14 hodin se ve
velké zasedací síni radnice uskuteční
zasedání zastupitelstva města. Na programu je mimo jiné zpráva o naplňování strategického plánu,
výsledky hospodaření města za loňský rok nebo návrh úprav letošního rozpočtu. Zasedání je veřejné
a vysílá jej v přímém přenosu TIK. Program jednání najdete na stránkách www.bohumin.cz, sekce
Radnice, rubrika Úřední deska, nebo v městských vývěskách.
(red)

Zasedání zastupitelstva města

Stovky nových dřevin,
izolačních i estetických
Několik lokalit ve Starém Bohumíně se letos nově zazelená. Město v Ostravské
a Slezské ulici poblíž dálnice vysází stromy a keře za dva miliony. Dřeviny
přibudou i v okolí kapličky Pustyňa. Dohromady se na pěti místech rozroste
zeleň o 164 stromů a téměř 500 keřů.
Bohumín bude sázet na svých pozemcích,
které mají rozlohu téměř dvaadvaceti tisíc metrů čtverečních. Například ve Slezské ulici za
mostem přes dálnici zahradníci na jaře zasadí
lípy, duby, habry a dva druhy javorů. Stromy
už budou několik metrů vysoké s obvodem
kmene až dvanáct centimetrů. Se stejnými druhy
dřevin počítá projekt u lávky pro pěší a cyklisty,
která se v Ostravské ulici pne nad magistrálou.
V těchto lokalitách dojde i k likvidaci křídlatky
a terénním úpravám. U kaple Pustyňa se bude
kácet i několik přestárlých a polámaných vrb.
„Výsadbou zeleně také reagujeme na stížnosti
občanů na hluk z dálnice, který je na hranici hygienických norem. Nově vysazené keře a stromy
by měly vytvořit izolační pás zeleně mezi dálnicí
a silnicí druhé třídy a rodinnými domy,“ vysvětlil místostarosta Bohumína Lumír Macura.
U starobohumínské Pustyně se navíc počítá
se vznikem aleje, která bude lemovat pěšinku od

hřbitova. Po stranách památkově chráněné kapličky pak zahradníci vysadí dvě lípy. „Novou
stromovou alej vedoucí ke kapličce bude tvořit
osmnáct ptačích třešní, pokácené přestárlé vrby
nahradí tři duby. V projektu počítáme i s obnovou zdejšího ohniště. Plochu kolem něj navíc
vydláždíme lomovým kamenem a přidáme klády
k sezení,“ dodala Ľubica Jaroňová z odboru
životního prostředí a služeb radnice.
Výsadbu stromů finančně podpoří Evropská
unie. Městu se z Evropského fondu pro regionální rozvoj podařilo v rámci Operačního
programu Životní prostředí získat na novou
zeleň bezmála 1,3 milionu.
Lucie BALCAROVÁ
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Na dobré kafe vzhůru do oblak
Do nejvyššího patra bývalého vodojemu za parkem se vrátil život. V Penzionu ve věži,
který spravuje městská společnost Bospor, zahájila provoz stylová kavárna Coffee Maják.
Dopoledne zajišťuje snídaňový servis pro hotelové hosty, odpoledne od 13.30 do 21
hodin má otevřeno pro veřejnost.
„Na cappuccino nepatří skořice
a žádná káva piccolo neexistuje.
To jsou pouze české výmysly a nešvary. Stejně jako malování obrázků do pěny,“ prohlásil hned v úvodu
Martin Mazur ze Záblatí, který
s kamarádem a společníkem nové
Coffee Maják provozuje. Naznačil
tím, že chtějí v Bohumíně dodržovat poctivou a tradiční přípravu
kávy. Říká o sobě, že je mužem

mnoha profesí, vede třeba detektivní agenturu, ale otevřením kavárny si splnil svůj sen. „Stylové
kavárny mě vždy fascinovaly. Je
v nich klid, soukromí. A tady v nejvyšším patře penzionu je velkým
bonusem originální prostředí
a nádherný výhled. Lidé si odtud
třeba fotí západ slunce,“ vyznal se
Mazur, který je pochopitelně milovníkem kávy a denně jich vypije

i třináct. Černých, bez mléka, bez
cukru.
Prostor po bývalé restauraci
v nejvyšším patře byl prázdný
zhruba rok. Do přestavby se noví
nájemci pustili v listopadu. Bylo
třeba udělat nové instalace a rozvody, vymalovat, přečalounit
a nalakovat nábytek nebo »uříznout« bar. Největší práci dalo odstranění všudypřítomného přepá-

Interiér bývalé restaurace prošel úpravami a vznikla tady stylová kavárna.

Foto: Pavel Čempěl

Dílčí opravy začaly už před sezonou
Mírná zima přeje opravám komunikací. Místo odklízení sněhu je možné spustit
dílčí rekonstrukce. První letošní vlaštovkou byly na přelomu ledna a února
ora
práce v Žižkově ulici v centru města. Obnovy se tady dočkal chodník.
Problémem, který bylo třeba v přední části
ulice u prodejny elektra a parkoviště odstranit,
nebyl ani tak povrch chodníků. V havarijním
stavu byly obrubníky. „Byly popraskané, vydrolené, některé jejich části zcela chyběly,“ potvrdil
Roman Pak z městského odboru životního
prostředí a služeb. Kvůli výměně obrub bylo
nutné rozebrat i zámkovou dlažbu chodníků.
Ta se posléze vrátila na původní místo. Stavební firma pod ní jen srovnala podloží a vyměnila pár opotřebovaných kusů dlažby.
Do opravy, která přišla na devadesát tisíc,
se město pustilo po četných připomínkách
zdejších obyvatel. Přestože chodník nebyl
v seznamu plánovaných rekonstrukcí pro tento rok, díky dobrému loňskému hospodaření
jej bylo možné dát do pořádku ještě před začátkem sezony. Nyní jsou komunikace pro pěší
v celé Žižkově ulici v dobrém stavu. Zadní část
ulice poblíž náměstí Budoucnosti už opravou
prošla před zhruba čtyřmi roky. Původní popraskaný asfalt tam nahradila zámková dlažba.
V rámci předsezónních úprav komunikací
dojde dále na nové vjezdy ke garážím v podlouhlém paneláku v ulici Osvoboditelů.
Vjezdy se nachází v zadní části ve slepé části
ulice u atletického stadionu. Ulice dostala
V Žižkově ulici bylo třeba vyměnit staré obruby
chodníků, na nichž už zahlodal zub času. Zabrat jim
dala i auta, která na ně často najížděla. Zámková
dlažba zůstala původní, jen ji firma znovu přeskládala na srovnané podloží.
Foto: Pavel Čempěl

nový asfaltový povrch před dvěma
ma
lety, ale zůstal tady rest v podobě
původních vjezdů ke garážím.
S novými vjezdy se počítá také
u stejně koncipovaného domu
v Čáslavské ulici.
Pak už přijde na řadu letošní
balík vytipovaných chodníků
k opravám. Na seznamu je zatím

Penzion ve věži je architektonickým unikátem, který vznikl v roce
2005 přestavbou bývalého vodojemu. V »noze« jsou hotelové
pokoje, nad nimi vyhlídka a nově
otevřená kavárna.

leného tuku, se kterým měla co
dělat i specializovaná firma. Pak
došlo na nové dřevěné a kované
dekorace. „Jsou z dílny našeho
kamaráda, který je připoutaný na
invalidní vozík. Přesto je nesmírně
zručný,“ vyzdvihl Martin Mazur.
Coffee Maják zahájilo ostrý
provoz od února a nabízí bylinné
sypané čaje, ale i čerstvé krémové
polévky, alko a nealko. A tím
hlavním je samozřejmě káva,
fajnšmekři si mohou vybrat ze
sedmnácti druhů.
(tch)

třináct úseků. Dá se ale předpokládat, že do
něj stejně jako v minulých letech další v prů(tch)
běhu roku ještě přibudou.
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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+3, ul. Čs. armády 1053,
číslo bytu 19, I. kategorie, 4. nadzemní podlaží. Zateplený věžový
dům v blízkosti školy, školky a supermarketu. Byt po celkové rekonstrukci. Možnost parkování
u domu. Plocha pro výpočet nájemného 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 parkování u domu, zděné bytové jádro.
Plocha pro výpočet nájemného
28,68 m 2, 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 parkování u domu, zděné bytové jádro.
Plocha pro výpočet nájemného
57,56 m 2, 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 1+2, ul. Okružní 236, číslo
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní
podlaží. Nízkopodlažní dům v blízkosti centra města, nákupních
možností, školy a školky. Možnost
parkování u domu. Byt s ústředním topením a kuchyňskou linkou. Plocha pro výpočet nájemného 52,50 m 2, celková plocha
bytu 54,80 m2. Prohlídka 14.2. ve
14.45–15.00 hodin a 15.2. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná
19.2. v 16.00 hodin.
● Byt 1+1, ul. 1. máje 209, číslo
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní
podlaží. Nízkopodlažní dům se
zahradou ve Skřečoni, vytápění
radiátory - domovní kotelna na
plyn s obsluhou BM servisu. Plocha pro výpočet nájemného 38,55
m2, celková plocha bytu 44,85 m2.
Prohlídka 13.2. v 9.30–9.45 hodin
a 14.2. v 15.00–15.15 hodin. Licitace se koná 19.2. v 16.15 hodin.
● Byt 1+2, ul. Mládežnická 524,
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. Nízkopodlažní
cihlový dům ve Skřečoni s možností parkování před domem. Byt
s ústředním topením a balkonem
je po celkové rekonstrukci. Plocha pro výpočet nájemného 57,75
m2, celková plocha bytu 58,20 m2.
Prohlídka 13.2. v 9.00–9.15 hodin

a 14.2. ve 14.30–14.45 hodin. Licitace se koná 19.2. v 16.30 hodin.
● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní
podlaží. Cihlová zástavba s plastovými okny se nachází naproti
tržišti. V blízkosti domu je vlakové a autobusové nádraží, Penny
market. Dům je na napojen na
centrální zásobování teplem. Plocha pro výpočet nájemného 31,94
m2, celková plocha bytu 32,98 m2.
Prohlídka 12.2. ve 14.30–14.45 hodin a 13.2. v 8.30–8.45 hodin. Licitace se koná 19.2. v 16.45 hodin.
● Byt 1+2, ul. Štefánikova 931,
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. Nízkopodlažní
dům v centru města. V blízkosti
domu jsou nákupní možnosti,
škola a školka. Byt s ústředním
topením, provedenou rekonstrukcí koupelny, podlahových krytin
a bytových dveří. Plocha pro výpočet nájemného 50,59 m2, celková
plocha bytu 52,43 m2. Prohlídka
19.2. v 15.00–15.15 hodin a 20.2.
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu
se koná 21.2. v 16.00 hodin.
● Byt 1+2, ul. 9. května 592, číslo
bytu 9, I. kategorie, 3. nadzemní
podlaží. Cihlová zástavba poblíž
autobusového stanoviště, Penny
marketu a Kauflandu. Plocha pro
výpočet nájemného 75,90 m2, celková plocha bytu 78,21 m2. Prohlídka 19.2. ve 14.45–15.00 hodin
a 20.2. v 8.45–9.00 hodin. Licitace
bytu se koná 21.2. v 16.15 hodin.
● Byt 1+3, ul. Studentská 1233,
číslo bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. Nízká cihlová zástavba v centru města. Byt s plastovými okny. Plocha pro výpočet
nájemného 91,11 m 2 , celková
plocha bytu 91,11 m2. Prohlídka
19.2. v 15.15–15.30 hodin a 20.2.
v 9.15–9.30 hodin. Licitace bytu
se koná 21.2. v 16.30 hodin.
● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1045,
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní podlaží. Nízkopodlažní

panelový dům naproti základní
škole ČSA. Poblíž domu jsou nákupní střediska Hruška a Albert.
Možnost parkování u domu. Byt
je po rekonstrukci. Plocha pro výpočet nájemného 56,11 m2, celková plocha bytu 57,61 m2. Prohlídka 20.2. v 8.30–8.45 hodin a 21.2.
ve 14.30–14.45 hodin. Licitace
bytu se koná 26.2. v 16.00 hodin.
● Byt 1+3, ul. Jateční 1154, číslo
bytu 15, I. kategorie, 4. nadzemní
podlaží. Věžový, celkově zateplený
dům s plastovými okny se nachází
poblíž školy a marketu. Možnost
parkování u domu. Byt s balkonem a výtahem. Plocha pro výpočet nájemného 67,15 m2, celková
plocha bytu 69,02 m2. Prohlídka
21.2. ve 14.45–15.00 hodin a 22.2.
v 10.00–10.15 hodin. Licitace
bytu se koná 26.2. v 16.15 hodin.
● Byt 1+2, ul. Ostravská 204,
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. Cihlový nízkopodlažní dům v Pudlově. V bytě
je plynové etážové topení. Plocha
pro výpočet nájemného 72,00 m2,
celková plocha bytu 77,00 m 2.
Prohlídka 26.2. ve 14.45–15.00
hodin. Opakovaná licitace bytu
se koná 26.2. v 16.30 hodin.
● Byt 1+4, ul. Nádražní 765, číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní
podlaží. Cihlová zástavba naproti
tržišti. Poblíž domu je Penny market, vlakové a autobusové nádraží.
Byt s plastovými okny a centrálním vytápěním je po rekonstrukci.
Plocha pro výpočet nájemného
115,76 m2, celková plocha bytu
123,73 m2. Prohlídka 21.2. v 15.00
–15.15 hodin. Opakovaná licitace
bytu se koná 26.2. v 16.45 hodin.
● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo bytu 13, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. Cihlová zástavba
s plastovými okny naproti tržišti.
Dům je napojen na centrální zásobování teplem, v blízkosti domu
je Penny market, vlakové a autobusové nádraží. Plocha pro výpo-

čet nájemného 44,80 m2, celková
plocha bytu 44,80 m2. Prohlídka
26.2. ve 14.30–14.45 hodin a 27.2.
v 9.15–9.30 hodin. Licitace bytu
se koná 28.2. v 16.00 hodin.
● Byt 1+2, ul. Budovatelská 304,
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. Zateplený dům
v Záblatí s plastovými okny se nachází v klidném prostředí, v blízkosti domu je obchod se smíšeným zbožím, školka a parkoviště.
Plocha pro výpočet nájemného
55,65 m 2, celková plocha bytu
55,65 m2. Prohlídka 26.2. v 15.15–
15.30 hodin a 27.2. v 8.30–8.45
hodin. Licitace bytu se koná 28.2.
v 16.15 hodin.
● Byt 1+2, ul. Budovatelská 299,
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. Zateplený dům
v Záblatí s plastovými okny v klidném prostředí, v blízkosti domu
je obchod se smíšeným zbožím
školka a parkoviště. Plocha pro
výpočet nájemného 48,15 m2, celková plocha bytu 48,15 m2. Prohlídka 26.2. v 15.30–15.45 hodin
a 27.2. v 8.15–8.30 hodin. Licitace
bytu se koná 28.2. v 16.30 hodin.
● Byt 1+2, ul. Nerudova 467,
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. Cihlový nízkopodlažní dům v klidné části města.
Poblíž jsou nákupní střediska, park,
pošta a dětský lékař. Možnost
parkování u domu. Byt se zděným
bytovým jádrem, kuchyňskou linkou a kombinovaným sporákem.
Plocha pro výpočet nájemného
56,30 m 2, celková plocha bytu
56,30 m2. Prohlídka 26.2. v 15.0015.15 hodin a 27.2. v 9.00–9.15
hodin. Licitace bytu se koná 28.2.
v 16.45 hodin.
Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Město Bohumín nabízí k pronájmu
Dva samostatné prostory o rozloze 98
a 118 m2. Vznikly rozdělením bývalé prodejny potravin Trio v Nádražní ulici číslo
464. Jde o lukrativní prostory v centru
města s bezbariérovým přístupem.
Prostory prošly rekonstrukcí včetně výměny výkladních skříní a vstupních dveří.
Nachází se naproti tržnici u vlakového nádraží s vysokým pohybem obyvatel a mají
výbornou dopravní dostupnost. Možnost
parkování přímo u prodejny, zásobování
ze dvora. Cenová zóna 1.200 Kč/m2/rok.
Bližší informace v budově »B« městského úřadu, kancelář B107 v přízemí,  596 092 212.
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Někdo si honbu za pokladem vykládá po svém
Kdo si nechce hrát, zlobí. Naruby postavené rčení přesně padne na »Bohumínskou stezku za ekopokladem«. Tato hra od loňského léta zabavila několik set
dětí, turistů a milovníků přírody. Současně ale od svého spuštění čelí útokům
těch, kteří si hrát nechtějí - vandalů a drobných lapků. Pracovníci radnice musí
každou chvíli dávat do pořádku vykradená a zničená stanoviště.
Bohumínskou stezku za ekopokladem tvoří
dvacet stanovišť. Malý okruh v městském parku
cílí hlavně na děti. Z informačních panelů se
dozvědí zajímavosti o životním prostředí
i jednoduché návody, jak se k Zemi chovat
ohleduplně. Turisté a cyklisté pak mohou absolvovat velký okruh, který se line městskými
částmi Bohumína a zavítá i do Polska. Jeho
cílem je vytáhnout Bohumíňáky i přespolní
z pohodlí obýváku a představit jim zajímavá
místa. Na nich se v obou verzích nachází budky
se speciálními kleštěmi, kterými soutěžící
zaznačí »dobytí« daného bodu do své hrací
karty. A právě vybavení stanovišť je často terčem řádění barbarů.
„V parku se ztrácejí hlavně kleštičky. Je tady
deset stanovišť, tedy i deset kleštiček. Ovšem za
sedm měsíců hry jsme jich do parku museli do-

dat už jednadvacet,“ potvrdila Jana Končítková
z bohumínské radnice. Zatímco tato značítka
končí v kapsách chmatáků, jejich dřevěné přístřešky naopak lákají vandaly. Některé budky
zdevastovali tak, že už je nebylo možné opravit. A to je nepříjemné, protože přístřešky, na
rozdíl od kleštiček, město v rezervě nemá.
Některá stanoviště se tak bez nich musí obejít.
Naopak další budky našly nečekané využití.
„Tyto malé přístřešky připomínají ptačí krmítka a hned na několika místech v parku k nim
lidé takto přistupují. Sypou do nich ptačí zob
a účastníci hry pak musí kleštičky vyhrabávat
ze zrní,“ popsala kuriozitu Končítková.
Dodala, že samotná hra má ekologický motiv,
a když někdo krmí ptáčky, vztah k přírodě
určitě má. I když je toto využití přístřešků
úsměvné, organizátorům nijak nevadí.

V uplynulých dnech neznámí barbaři rozštípali
budku na stanovišti u kaple Pustyňa.

Bohumínská stezka za ekopokladem funguje celoročně. Stačí si na některém z infocenter (radnice, Penzion ve věži, Pod Zeleným dubem) vyzvednout hrací kartu či mapu
a vyrazit ke stanovištím. Na úspěšné hráče
čekají odměny – látkové frisbee, pexeso,
reflexní přívěšky nebo skládací cyklomapa.
Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Vážné nehody: Sražená cyklistka a školačka
Konec ledna poznamenaly v Bohumíně dvě vážnější dopravní
nehody. Nejprve na křižovatce ulice Čs. armády a Okružní
nedal v podvečer 22. ledna řidič taxíku (40) přednost
cyklistce na hlavní silnici a smetl ji. Žena (63) utrpěla těžká
zranění a byla převezena do Fakultní nemocnice Ostrava.
K nehodě došlo v 17.30 hodin
u pivního baru, kde si taxikář ve
volkswagenu nevšiml cyklistky,
která přijížděla zleva po hlavní od
Benešovy školy. „Kolizi vyšetřují
policisté dopravního inspektorátu
a hledají případné svědky. Přivítají
každý poznatek,“ vzkázala policejní
mluvčí Zlatuše Viačková. Pokud
někdo dopravní nehodu viděl,
může se obrátit na telefonní čísla
974 734 588, 974 734 252 nebo na
bezplatnou linku 158.
Další vážný karambol se udál
30. ledna odpoledne v ulici 9. května poblíž Penny marketu. Jedenáctiletá školačka vystoupila z autobusu, který nezajel až na stanoviště
a jen přistavil u krajnice. Dívka se
bohužel rozhodla přeběhnout silnici před tímto autobusem. Aniž

by se rozhlédla, vběhla přímo pod
kola projíždějící mazdy. Řidička
(26) už nestihla zareagovat a dívku
srazila. Ta upadla na silnici a zlomila si pravou ruku, utrpěla také
zranění nohou. Záchranáři, kteří

Policie hledá svědky srážky taxíku s cyklistkou.

neměli v dosahu žádnou sanitku,
vyslali ke zraněné vrtulník. Ten ji
transportoval do fakultní nemocnice. Dechová zkouška u řidičky, stejně
jako v předchozím případě u taxikáře, vyloučila požití alkoholu. (tch)

Foto: Policie ČR

Dotace na rozvoj venkova pomohou menším firmám
Přes jedenáct milionů může pomoci menším firmám na
Bohumínsku. Místní akční skupina (MAS) Bohumínsko
vyhlásila výzvy k příjmu žádostí o evropské dotace z Programu
rozvoje venkova. Peníze půjdou například na podporu
podnikání, na novou zemědělskou techniku, polní cesty
i podporu ekologicky zaměřených projektů.
Zbystřit by měli drobní podnikatelé z venkovských oblastí, zemědělci a lidé zabývající
se živočišnou výrobou. MAS Bohumínsko je
připravena přijímat žádosti o dotace. Ty mohou dosáhnout až jedenácti milionů. „Nejvyšší
částka půjde do zemědělsky zaměřených firem,
pro ně bude k dispozici pět milionů. Mohou si
zažádat o dotace například na nákup techniky,
na investice pro chov zvířat a podobně,“ vy-

světlil předseda MAS Bohumínsko Lumír
Macura.
Další čtyři miliony poskytne Evropská unie
na podporu malých podniků na venkově.
„Tato dotace je určená těm, kteří by si například chtěli založit novou provozovnu nebo tu
stávající rozšířit. Cílem je podpořit malé
a střední podnikání v regionu,“ dodal Macura.
Podle něj už se o tuto formu dotace zajímali

například lidé podnikající v ekologickém zateplování domů konopnými produkty.
Poslední oblastí, na niž lze získat dotaci, je
rozvoj zemědělské infrastruktury. Mohou
uspět ti, kteří mají v plánu zlepšit kvalitu či zvýšit hustotu polních cest, například s projektem
na vybudování nové polní cesty včetně mostů,
brodů či příkopů. Celkem se mezi ně rozdělí přes
dva miliony. „Rádi všem zájemcům poskytneme
odbornou pomoc a poradíme, jak postupovat,
aby měla žádost šanci na úspěch,“ doplnil předseda s tím, že informace podají zájemcům
o dotace zaměstnanci kanceláře MAS Bohumínsko. Kontakty jsou seligova.veronika@
mas-bohuminsko.cz, telefon 730 521 422.
Lucie BALCAROVÁ
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Osmičkový rok začal pietním setkáním
Letopočty končící osmičkou
hrály v historii naší země
důležitou roli, proto si
letos připomeneme
celou řadu jubileí. Tím
nejvýznamnějším je vznik
samostatného Československa a Bohumín ke
stému výročí připravil
projekt »Republika slaví
narozeniny«. Prolínat se
bude celým rokem.
Zrod mladé republiky nebyl
vůbec snadný a na některých
místech neutichly zbraně ani po
ukončení I. světové války. Dramatický byl například československo-polský pohraniční spor
o Těšínsko, který v roce 1919 vyústil v »sedmidenní válku«. Ta si
vyžádala asi padesát obětí na čes-

 Kytici k Pomníku padlým za Těšínsko položil také místostarosta Bohumína Lumír Macura s vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavlou Skokanovou. Žáci a studenti zazpívali při setkání národní písně a zapálili svíčky. Foto: Jiří Spáčil

československé verzi. Orlovský
sbor zazpíval také jednu českou,
moravskou a slovenskou píseň.
Pieta u památníku byla první
z akcí projektu Republika slaví
narozeniny. „Muzeum Těšínska
vydá ke kulatému výročí brožuru
o historii Bohumínska. Protože
kdo nezná minulost, nemůže tvořit
budoucnost,“ uvedla vedoucí bohumínského odboru školství, kultury a sportu Pavla Skokanová. Dodala, že další z připomínkových
akcí se bude týkat T. G. Masaryka,
který se o stát zasloužil a Bohu-

mín v roce 1930 osobně navštívil.
Pokud městští zastupitelé schválí
návrh přemístění busty TGM
z vestibulu radniční budovy »A«
na venkovní fasádu budovy »B«,
měla by se slavnost v červenci
konat právě zde.
Z dalších aktivit je možné jmenovat výstavu v Salonu Maryška,
kterou připraví Klub vojenské
historie Bohumín. Město také
vysadí jubilejní lípu. Hlavní část
akcí ke vzniku samostatného
Československa proběhne v rámci oslav říjnového výročí. (tch)

Spor o Těšínsko a sedmidenní válka

koslovenské straně a dvojnásobek
na polské. Krvavý spor dodnes
připomíná několik památníků
a jedním z nich je i Pomník padlým za Těšínsko v Orlové. Muzeum
Těšínska u něj 24. ledna zorganizovalo pietní akt, kterého se
zúčastnili zástupci měst, žáci a studenti z Orlové, Českého Těšína,

bohumínského gymnázia a Masarykovy školy.
Účastníci setkání položili k památníku kytice, školáci zapálili
svíčky a pracovníci muzea je seznámili s pohnutými událostmi na
Těšínsku v první polovině minulého století. V podání studentů zazněla státní hymna, a to v celé

Území Těšínska, jehož součástí byla i strategicky důležitá Košicko-bohumínská
železniční dráha, si po rozpadu Rakousko-Uherska nárokovalo Československo
i Polsko. Diplomatické třenice vygradovaly, když v lednu 1919 Polsko ve sporném
území rozmístilo vojenské jednotky, zahájilo odvody do polské armády a chtělo
zde uspořádat volby. To bylo pro Čechoslováky nepřijatelné. Vyzvali Polsko ke stažení vojsk, a když se apel minul účinkem, rozhodli se pro vojenskou operaci. Ta
začala 23. ledna 1919 a československá vojska postupně obsadila Bohumín, Orlovou, po těžkých bojích pak Karvinou a už bez boje Těšín. Československé vojenské
síly postupovaly dál a vytlačily polská vojska až ke Skoczówu. Tam se vojenské
operace zastavily, obě strany podepsaly příměří a sporné území bylo postaveno
pod mezinárodní kontrolu.
Po letech relativního klidu se spor o území opět rozhořel v roce 1938, kdy Polsko
část území Těšínska znovu vojensky obsadilo. Ne nadlouho, protože zakrátko
vypukla II. světová válka, která hranicemi evropských států značně zahýbala.
Definitivní tečku za československo-polským sporem o Těšínsko udělala až mezinárodní dohoda v roce 1958.
(red)

Děti si v Bobeši mohou hrát, maminky pracovat
Rodinám, zejména malým dětem a jejich rodičům, se věnuje Bobeš v Nerudově ulici už devatenáctý rok. Nabízí patnáct různých služeb a ročně jeho aktivit
využije na pět set rodin. Bobeš stále přichází s inovacemi a tou letošní novinkou
je sdílený pracovní prostor pro zaměstnané nebo podnikající maminky.
Kuchyně není kancelář! Tímto mottem Bobeš
oslovuje maminky, které už během mateřské
pracují nebo podnikají ze svého domova, kde
ale nemají ideální podmínky. „Pracovat doma
v přítomnosti dítěte je poměrně složité. Proto
jsme vytvořili a nově vybavili místnost, kde maminky najdou potřebný klid a soustředění na
práci či zázemí pro rozvoj podnikání,“ uvedla
ředitelka rodinného centra Petra Kalichová.

NOVINKY
Nejenže mohou maminky využít v Bobeši
klidné a příjemné prostředí, centrum se jim
současně postará o dítě. „Maminka má dítě
nablízku, takže s ním může v případě potřeby
být, například při kojení. Zároveň je ale prostor k práci a hraní oddělený, a tak se může na

práci plně soustředit,“ dodala Kalichová s tím,
že hlídání dětí lze zajistit skupinovou formou
v miniškolce, nebo po předchozí domluvě
i individuálně.
Pracovité ženy mají ve sdílené místnosti
k dispozici kancelářský nábytek, počítačovou
techniku s mnoha doplňky, wifi připojení
k internetu a po ruce je také kuchyňka. V neposlední řadě mohou maminky využít i nabídku různého poradenství. Kapacita sdílené
místnosti ovšem není neomezená, a tak je
nutné se předem objednat. Další informace
na čísle  604 388 853 neb e-mailu bobes@
bobescentrum.cz.
(red)
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Malíři překvapili talentem sebe i lektora
Lavice v posluchárně vyměnili na čas za malířský stojan.
Po deseti letech úspěšného fungování bohumínské
univerzity třetího věku (U3V) došlo ke změně organizátora
a tím i vyučovacích »předmětů«. Jednou z novinek je třeba
kurz kresby a malby, který probíhal v ateliéru Bart. Palet
a štětců se tady chopilo dvaadvacet letošních účastníků.
spolku Bart, který už několik let
vede také lekce pro amatérské
malíře, překvapila ještě jedna věc.
Talent účastníků U3V. „Jsou na
stejné úrovni jako kurzisté, kteří se
na výtvarné lekce hlásí cíleně. Výsledky jsou srovnatelné. Navíc se
zajímali o malířské techniky a odborné knihy. Oslovilo je to,“ pochválil svěřence Pustówka. Jejich výtvory budou moci obdivovat také
rodinní příslušníci. Lekce tvůrčího
ateliéru završí společná vernisáž.

Téměř všichni měli štětec poprvé v ruce. Ale pustili se do malování se zápalem
a objevili v sobě skrytý talent.
Foto: Pavel Čempěl

Dvacet žen a dva muži, kteří právě
končí zimní část nového ročníku
U3V, absolvovali kromě tvůrčího
ateliéru také přednášky o alternativní medicíně. Měly podtitul
»vnitřní krása«. „U3V není školou
v pravém smyslu, je to příjemné
odreagování, někdy i poučné. Hlavně
je to ale perfektní trávení volného
času v bezvadném kolektivu. Užívám
si to,“ svěřila se účastnice probíhajícího ročníku Marcela Gabryšová.
Se spolužáky ji v další části ještě
čekají cizí jazyky nebo praktický
seminář o nástrahách, které číhají
na spotřebitele. Tedy jak nenaletět
podvodníkům či jak zacházet
s podomními obchodníky. (tch)

U3V je určena všem zájemcům
nad pětapadesát let, nejstarší
účastnici nového ročníku je dokonce osmaosmdesát. „Nikdy jsem
se staršími lidmi nepracoval a měl
jsem trochu obavy. Třeba stát delší
dobu u stojanu není vůbec snadné.
Ale tato parta jen stvrdila, že věk
není otázkou data narození. Atmosféra v hodinách byla úžasná,
všichni se bavili a smáli jako třída
puberťáků,“ potvrdil lektor kurzu
Vladimír Pustówka. Předsedu

Cedule informují chodce i pejskaře
Sedm nových informačních tabulí nechala nainstalovat
radnice u vstupů do parku Petra Bezruče a na louku
v lokalitě Petra Cingra. Upozorní chodce na úseky,
na nichž neprobíhá zimní údržba, a také na plochu,
kde mohou narazit na volně pobíhající psy.
Zatímco na veřejných prostranstvích musí mít majitelé psy na
vodítku, na vyhrazených plochách mohou dopřát chlupáčům
volný pohyb. Jedna z nich, výběh
v lokalitě Petra Cingra, se dočkala
nových tabulí. „První jsme umísti-

li u vstupu na louku od parkoviště
u Alberta a druhou z ulice Osvoboditelů. Za jejich výrobu a instalaci
jsme zaplatili necelých pět tisíc,“
sdělil Tomáš Průšek z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice.

Foto: Pavel Čempěl

Tabule informuje pejskaře, že
v daném prostoru mohou pustit
své čtyřnohé kamarády na volno,
ale také chodce, kteří si přes výběh
zkracují cestu. „Při vstupu na takovou plochu je každý jasně upozorněn, že tady může narazit na psa
bez vodítka. Jedním z důvodů, proč
jsme tabule zhotovili, je snaha
předejít zbytečným konfliktům,“
vysvětlil Průšek. Jak upozornil,
pejskaři i na označených plochách musí dodržovat určitá pravidla. Majitel za svého psa stále
plně zodpovídá a musí po něm
uklidit. A zvíře musí mít náhubek.
Bohumín nabízí majitelům psů
celkem tři plochy k venčení. Další
volný výběh se nachází v Tovární
ulici a je také označen cedulí, pejskaři mohou využívat rovněž oplocený areál v Rafinérském lesíku.
Pět nových tabulí, jejichž výroba a instalace stála téměř dvanáct
tisíc, přibylo i u vstupů do parku
Petra Bezruče. Ty pro změnu upozorňují veřejnost, že se chodníčky v parku v zimě neudržují.
Jedinou výjimkou je ten hlavní
od ulice Jana Palacha k fotbalovému hřišti, kde údržba probíhá.
Jana KONČÍTKOVÁ

Prezidentské
volby v Bohumíně
V historicky druhé přímé volbě se
prezidentem České republiky opět
stal Miloš Zeman. Svůj hlas mu dala
také většina Bohumíňáků, lístek
s jeho jménem vhodila ve druhém
kole do urny 69,45 procenta voličů
(6 955 hlasů). Jeho konkurent Jiří
Drahoš obdržel 30,54 procenta
(3 059 hlasů).
Zájem o prezidentské volby byl ve
druhém kole vyšší, volební účast ve
městě činila 57,34 procenta (v prvním kole 50,98). Největší účast zaznamenal okrsek číslo 2 ve Vrbici, kde
přišlo volit skoro 70 procent občanů.
V roce 2013 přišlo v Bohumíně
hlasovat v prvním kole prezidentských voleb 51,62 procenta voličů.
Ve druhém kole 50,31 procenta voličů, z nichž 75,71 procenta dalo hlas
Miloši Zemanovi.
(red)

Poděkování za péči
Děkujeme ošetřujícím lékařům
a zdravotnickému personálu interního oddělení Bohumínské městské
n e m o c n i c e z a o b ě t a vo u p é č i
v posledních dnech života našeho
milovaného tatínka, dědečka a tchána Ivo Pecháčka.
Rodina PECHÁČKOVA
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Žít hokejem více než jeden den či týden

Na ledě to malým Bohumíňákům jde a propagační Týden hokeje si na účastníky nemůže stěžovat. Málokterý z nich ale u hokeje zůstane.

Bohumín se potřetí připojil k celorepublikové náborové akci pro děti od čtyř
do osmi let. HC Bospor Bohumín pořádal ve spolupráci s Českým svazem ledního
hokeje 25. ledna Týden hokeje. Děti tak měly příležitost seznámit se s tímto
populárním sportem a vytvořit si první hokejový zážitek.
Rodinné týmy, které na zimní stadion dorazily, nejprve vyplnily dotazník. Dospěláci se
dozvěděli, co obnáší mít doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický
a osobnostní rozvoj dětí. Také se seznámili
s místním klubem HC Bospor. Na malé účastníky čekaly drobné dárky s hokejovou tématikou. Největší radost jim udělal dres. Pak už se
skupinka dětí mohla vydat na led, kde se jí
ujali místní trenéři.
Akce se v celém Česku koná dvakrát ročně
ve městech, v nichž působí registrované hokejové kluby. V Bohumíně měla premiéru před
rokem v lednu, podruhé vyrazily děti na led po
prázdninách. „Některé jsou šikovné, na bruslích
jim to jde. Bohužel berou Týden hokeje jako jednorázovou akci, dál už nepokračují,“ posteskl si
člen výboru HC Bospor Lukáš Man. Dodal,
že na akci vždy chodí zhruba patnáct dětí, na
skutečné tréninky malých hokejistů se pak ale

dostaví jen jeden nebo dva z nich. „Kdyby hokej oslovil alespoň polovinu účastníků náborové

akce, bylo by to parádní,“ dodal Man s tím, že
nejen Bohumín, ale obecně všechny hokejové
kluby trápí nedostatek mladých talentů.
Malí hokejisté v barvách HC Bospor hrají
spolu s dalšími městy z regionu ligu přípravek.
Druhá třída absolvuje turnaj co tři týdny, třetí
třída každých čtrnáct dnů.
(tch)

Osm mláďat oživilo městskou zvířecí farmu
Jaro na městské farmě v Hobbyparku klepe už v předstihu
na dveře. Narodilo se tady hned osm mláďat koz i ovcí
kamerunských. Všechny nové přírůstky se mají čile k světu.
Stádo koz, lam a ovcí, včetně druhu valaška, se tak rozrostlo
na téměř třicet kusů.
„Úložné prostory pro podestýlku
a krmivo jsme museli proměnit
v provizorní porodnici a útočiště pro
mladé a jejich matky. Budova je
částečně zateplená a v chladnějším
počasí přidáváme zvířatům i více
podestýlky. Množství mláďat nás

opravdu překvapilo, sice jsme tušili,
že samice jsou březí, ale nečekali
jsme, že se jich narodí tolik.
Tři samice porodily
dvojčátka, mezi
mláďaty nechybí
ani beránek,“

Foto: Pavel Čempěl

uvedl správce ranče Petr Lakomý.
Aktuálně žije na farmě zhruba
šest desítek zvířat, a to kozy, ovce,
lamy alpaky, morčata, pávi a drůbež. Některá z nich zůstala v areálu
po celou zimu, naopak ta, která
hůře snášejí chladné počasí, jejich
pečovatelé přesunuli k přezimování. Například morčata našla
zázemí v rolbovně zimního stadionu a chovatelé očekávají
brzy nové přírůstky i u nich.
Na jaře se všechna zvířata
do venkovních výběhů vrátí.
Zvířecí farma v Hobbyparku funguje necelé dva
roky. Mláďata koz a ovcí
se tady narodila už potřetí, kromě nich se úspěšně
rozmnožuje i drůbež, pávi
i morčata. Farma disponuje také
kontaktní zónou, která je v provozu od dubna do září. „Kontaktní
zóna je nyní uzavřená. Jedním
z důvodů je počasí a také snaha
poskytnout zvířatům soukromí pro
ranou péči o mláďata. Pro veřejnost se opět otevře v dubnu,“ dodal
Lakomý.
Text a foto: Lucie BALCAROVÁ

CO – KDY – KDE

Saunová noc podruhé
Ještě zajímavější a atraktivnější.
Bohumínské aquacentrum připravuje druhou saunovou noc, romanticky laděný maraton saunových
procedur.
Vyznavači saunování se mohou
znovu těšit na uvítací drink včetně
pohoštění v bazénové části, kde si
mohou také zaplavat. U bazénu bude
k dispozici také výživová poradkyně
a masér. Saunové ceremoniály se budou odehrávat v novém velkém srubu, který pojme až pětadvacet lidí.
„V lednu jsme pořádali vůbec první
saunovou noc v Bohumíně a ohlasy
byly velmi pozitivní. Proto připravujeme
pokračování. Saunová noc zahrnuje
ceremoniály s odbornými lektory, peelingové procedury, romantickou atmosféru, relaxační hudbu, aromaterapii,
doprovodný program. Návštěvníci se
mají na co těšit,“ pozval zájemce ředitel městské společnosti Bospor Jan
Rozsypal.
Program začíná v pátek 2. března
ve 21.15 hodin. Vstupenky na saunovou noc za 660 korun jsou v prodeji
v pokladně aquacentra. Kapacita je
(red)
omezena na 120 osob.
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Pěvecké »star« žijí hudbou dodnes
Adina Večeřová (2011)

Karolína Kroščenová
(2012)

Anna Opartyová (2013)

Veronika Kachlová (2014)

Sedm talentů, sedm
hvězd na jednom pódiu.
Městská agentura K3,
která od roku 2011
pořádá pěveckou soutěž
Bohumínská superstar,
uspořádala 20. ledna
originální koncert.
Představily se na něm
všechny vítězky
dosavadních ročníků.
V sedmileté historii pěvecké
soutěže pro žáky základních
a středních škol vybojovaly
absolutní vítězství výhradně
dívky. Galakoncert Bohumínských superstar tak byl nejen
kulturním zážitkem, ale lahodil i oku, protože z náctiletých
školaček jsou dnes atraktivní
mladé slečny. A jejich dospívání se promítlo také do zpěvu.
„U každé bylo vidět, že se hudebně posunuly a vyzrály. Pro většinu z nich byla účast a vítězství
v naší soutěží startovní čarou,
od které se odpíchly a pokračovaly. Účastnily se dalších pěveckých přehlídek a často bodovaly.
Téměř všechny se zpívání aktivně
stále věnují a vystupují,“ prozradil ředitel pořadatelské K3
Karel Balcar.
Originální galavečer v bohumínském kině si nenechalo ujít
asi dvě stě posluchačů. Prostřednictvím krátkých rozhovorů s účinkujícími se dozvěděli, co mladým zpěvačkám
účast v soutěži dala a kam je
posunula. Pak už se dívky chopily mikrofonu a zazpívaly tři
písně podle svého výběru.
Každá měla svůj osobitý styl
i přednes. Jedno ale měly společné. Uchu lahodícími výkony
dokázaly, že se pyšní tituly
B ohumínských sup erst ar
naprosto zaslouženě.
(tch)
Foto: Karel Balcar a archiv

Lucie Macurová (2015)

Šárka Parmová (2016)

Bára Lukšová (2017)

Soutěž Bohumínská superstar 2016

Hraví šikulové z Bezručovky
Druháci z Bezručovy školy jsou hraví a také šikovní. Ve třídě si vyrobili logickou
hračku »kalíšek s kuličkou«. A také si zasoutěžili, komu to s ní nejlépe půjde.

Foto: Světlana Krzywoňová

Děti si z domova přinesly PET láhev a hliníkové obaly čokolády. S jejich úpravou vypomohla
paní učitelka, která »petky« rozřízla a do víčka
vyvrtala otvor. Těmi školáci protáhli provázek,
udělali na jednom konci uzlík a na druhém
vytvořili kuličku z čokoládových obalů. Láhev
si pak ozdobili různými samolepkami nebo
barevnými izolepami. A tak vznikla hračka,
kterou ihned využili. Uspořádali turnaj.
Nejprve soupeřili vždy dva spolužáci a šlo
o to, kdo dostane dřív kuličku do vyrobeného
kalíšku. V dalším kole měl každý minutu a během ní musel získat co nejvíce úspěšných
hodů. Ostatní s napětím počítali každý úspěšný
bod. Bylo to hodně napínavé.

Děti si užily legraci a slíbily si, že si turnaj
ještě někdy zopakují. A také zjistily, že ne každá
hračka musí být koupená a že i použité věci
mohou být ještě užitečné.
Světlana KRZYWOŇOVÁ, třídní učitelka
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Prvorepublikový dům už nebude Popelkou
Bohumínské věžáky už jsou zateplené,
dostaly nový kabát. V uplynulých
dvou letech prošly stejnou kúrou
i nízké paneláky. Město ale vlastní
i domy staršího data, mnohé architektonicky velmi zajímavě řešené.
Nových historických fasád se loni
dočkaly třeba domy naproti
nemocnici. A letos přijde na řadu
další originál, bytový dům
u autobusového stanoviště.



 Prvorepublikový dům v ulici 9. května je architektonicky velmi zajímavý. Svá nejlepší léta už má ale
dávno za sebou a potřebuje omlazovací kúru. Na konci roku vyrostl u domu plot, aby nezdvořáci nechodili vykonávat potřebu obyvatelům pod okna.
Foto: Pavel Čempěl

Prvorepublikový dům z roku 1920 se
nachází na frekventovaném místě v ulici
9. května vedle stanoviště a kousek od Kauflandu. Dnes vypadá jako Popelka, ale i on se
dočká zasloužené péče. Ta se v první fázi
dotkne obvodového pláště. Na doporučení
architekta se dům nebude zateplovat. Narušilo
by to jeho historický ráz. Celá fasáda projde
klasickou rekonstrukcí a dostane i novou barvu
v odstínech světle a tmavě zelené. Opravit
bude třeba také vchody a poškozené či stářím
dosluhující prvky.

CO – KDY – KDE

Oprava přejezdu
Železniční přejezd u bývalých mrazíren
v Ostravské ulici projde celkovou opravou. Jeho rekonstrukce je v plánu od 19.
do 28. března. S uzavírkou by měli s předstihem počítat především motoristé.
Objízdná trasa povede po ulicích Jateční, Čs. armády a Drátovenské. Obyvatelé
Pudlova a Vrbice musí pro změnu počítat
s tím, že po dobu rekonstrukce nebude
v Ostravské ulici platit zákaz vjezdu nákladních vozidel. Náklaďáky ji budou
moci k výjezdu z města využívat.

Oslava tancem
Taneční soubor Radost & Impuls se pilně
připravuje na svůj už 36. narozeninový
koncert. Nové choreografie divákům
představí 10. a 11. března od 17 hodin
v místním kině. Do představení se zapojí bezmála 150 tanečníků od čtyř do
dvaceti let. Loňský rok byl pro soubor
více než úspěšný. Tanečníci získali tituly
mistrů Česka, Evropy a vicemistra světa
v disciplíně jazz dance. Pyšní se také titulem mistra světa v show a jazz dance.

Obnova domu je v plánu ještě letos. Na ni
by v následujícím roce měla navázat revitalizace okolí a přístupových cest. Na ni nechalo
město vypracovat studii a navrhované úpravy
konzultovalo také s nájemníky zdejších jedenácti bytů. Předvojem zamýšlených úprav byla
na sklonku loňského roku stavba plotu, který
oddělil pozemek u domu od autobusového
stanoviště. Toto řešení nemělo ani tak estetický důvod jako spíše praktický. Stromy a zeleň
v okolí domu totiž sváděly k tomu, aby si sem
cestující i kolemjdoucí chodili ulevovat. (tch)

Novoroční setkání se starostou
Spolek Pro-fit 12, který se věnuje onkologicky nemocným
a jejich rodinám, vstoupil do šestého roku činnosti.
Sezonu zahájil svou talkshow, pořadem Vážně–nevážně,
jehož prvním hostem je pravidelně první muž města.
Povídání se starostou Petrem Víchou se konalo 22. ledna
v zázemí cukrárny Katja v Čáslavské ulici.
Program zahájil Ondra Šindelka, který je spolu s maminkou
členem spolku. Ondra se také sám
setkal s onkologickou nemocí. Ale
nedal se a dnes je z něj sportovec,
plave a úspěšně se věnuje

pořadu byl už počtvrté a sám se
divil, co vše už na sebe v minulých letech prozradil. I tentokrát
se na setkání těšil a bylo to vidět
i na jeho odpovědích. Na otázky
reagoval vtipně a nejedhostů reagova
Přítomní
nou je rozesmál.
roz
že není
se dozvěděli,
doz
moc společenský, ani
moc rád netančí.
m
Zato
Z s oblibou čte,

sportuje, miluje humor a umí si
udělat srandu ze sebe.
A protože se pořad jmenuje
Vážně–nevážně, zazněly i seriózní
otázky. I na ty ošemetné ale starosta odpovídal se svým osobitým šarmem. Na přetřes přišly
cyklostezky, příjezdové cesty do
města, nová výstavba, nevhodné
chování cyklistů i řidičů, povodně
a ochrana města proti velké vodě.
A pochopitelně i každodenní
život lidí v našem městě.
Na závěr setkání popřál starosta
všem hodně pohody a klidu a onkologickým pacientům zdraví,
a tím i návrat do běžného života.
Zdeňka CICHÁ,
předsedkyně spolku Pro-fit 12

Nabídka SŠ Bohumín
Sedm tříletých učebních oborů, dva maturitní a dva nadstavbové obory, denní
i dálkový. Bohumínská střední škola představila 24. ledna v rámci dne otevřených
dveří svou nabídku pro příští školní rok.
Žáci střední školy si připravili praktické
ukázky – technické, kulinářské nebo
kadeřnické. Představili je deváťákům
z místních škol i z okolích měst, které do
Bohumína svážely dva autobusy. (red)

náročnému
jachtingu. A také
hraje na kytaru, kterou si přinesl
na setkání a zahrál přítomným tři
písničky.
Po kulturním úvodu dostal slovo starosta Petr Vícha. Hostem

Foto: Pavel Čempěl

ČÍSLO 3 / 2018

S P O R T 11

Školáci si pořádně užijí kopanou pod střechou
Únor si v Bohumíně zaslouží přívlastek »fotbalový«.
Sportovní hala Bosporu byla či bude dějištěm několika
žákovských fotbalových akcí. Série sportovních klání
odstartovala 4. února halovým turnajem starších žáků.
Na dvou hřištích současně se utkalo deset mančaftů.
Turnaj si za čtyři roky existence
získal prestiž a týmy, které hrají
krajské soutěže nebo krajský přebor, o účast velmi stojí. „Ve dvou
základních skupinách hrají družstva patnáctiminutová utkání každý s každým. Akci pořádáme pro
deset týmů, aby měl turnaj spád,
žáci si pořádně zahráli a neměli
zbytečně dlouhé prodlevy mezi
zápasy,“ ozřejmil hlavní organizátor Dušan Socha. Před turnajem
vždy rozešle pozvánky klubům
v regionu a první desítka přihlášených dostane zelenou. Zkrátka
kdo dřív přijde, ten dřív hraje.
Nejvzdálenějšími účastníky byli

letos mladí fotbalisté z Vítkova
a Kopřivnice. Zpestřením pak
bylo vystoupení Ludgeřovických,
za které se do bojů zapojily i dvě
dívky. „Před akcí mi volal jejich
trenér, zda děvčata mohou nastoupit. Pravidla to povolují, tak
proč ne,“ dodal Socha s tím, že ani
kluci z ostatních týmů by nic nenamítali. Naopak.
Na turnaji starších žáků narozených v roce 2003 a později
postoupili z každé skupiny do
závěrečných bojů dva nejlepší. Ti

Bohumínská hala jako jediná v širokém okolí nabízí ideální možnost hrát
současně zápasy na dvou hřištích.
Turnaj díky tomu dobře »odsejpá«.
Foto: Pavel Čempěl

IV. halový turnaj
starších žáků
1. TJ Vítkov
2. MFK Karviná
3. FC Kopřivnice
4. FK Bospor Bohumín
● Nejlepší střelec:
Filip Krajčík (Karviná, 8 branek)
● Nejlepší hráč:
Ondřej Moravec (Vítkov)
● Nejlepší brankář:
Vojtěch Soukup (Vítkov)

Létající talíře ve sportovní hale
Bohumínský oddíl Rainbow Banana uspořádal další pokračování zimního klání v ultimate
frisbee. Čtvrtý ročník turnaje Rainbow Winter proběhl 20. a 21. ledna ve sportovní hale.
A opět s větší účastí. Do bojů se zapojilo dvacet družstev.
Moderní a dynamická hra,
v níž hraje hlavní roli létající talíř
neboli frisbee, si získávavá stále
větší popularitu. Zejména mezi
mladými. Bohumínská hala tak
v rámci turnaje přivítala 180 hráčů z Česka, Slovenska a Polska.

Foto: Pavel Čempěl

Ti utvořili dvanáct mužských
a osm dívčích týmů.
Prvenství v mužské kategorii
»open« si odvezli Left Overs
z Brna, v dívčí kategorii neprohráli ani jeden zápas Prague Devils. Domácí mužský tým Rain-

bow Banana si celou dobu vedl
skvěle a jediný zápas prohrál nešťastně až ve čtvrtfinále. A přestože ve skupině porazil konečného
vítěze turnaje, bral nakonec až
páté místo. Mladé dívčí družstvo
spíše sbíralo zkušenosti a nako-

se pak utkali o medaile včetně
té bramborové. Kdo ze skupiny
nepostoupil, zahrál si následně
o celkové umístění na dalších
příčkách.
Na stejném principu a rovněž
s deseti účastníky se o týden později, v neděli 11. února od 9 hodin, v hale uskuteční také turnaj
mladších žáků. Zatímco ve starší
kategorii měl domácí Bospor
jedno želízko v ohni, v mladší si
zahrají hned dva bohumínské
týmy, ročník 2005 a 2006.
Ani tím ale fotbalový únor nekončí. Okresní fotbalový svaz,
který pořádá zimní ligu mladších
žáků, využije bohumínskou sportovní halu ke konání velkého finále. Šest nejúspěšnějších mančaftů
z Karvinska si to tady rozdá 24.
února.
(tch)
nec skončilo na sedmém místě.
Ultimate frisbee se hraje bez
rozhodčích a dodržování pravidel si musí ohlídat sami hráči.
Cenu fair play Spirit of the Game
(herní duch) získali v kategorii
open polští Tychy Claws a z dívek Prague Devils.
Děkujeme všem partnerům
turnaje a divákům, kteří přišli
podpořit domácí tým.
Jakub STANIEK,
trenér Rainbow Banana
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VZPOMÍNKY
24. ledna jsme vzpomněli nedožitých 70 let
našeho otce, tchána a dědečka

Ing. Vlastimila SEDLÁČKA

BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

6. února uplynulo 20 let,
kdy od nás odešel

pan Emil JAKUBEC.



a 12. ledna již uplynul 1 rok, kdy nás opustil.
Vzpomínají synové s rodinami.
Děkujeme známým a všem přátelům
za vzpomínku.

Vzpomíná manželka,
syn a dcera s rodinami.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdci tě máme a navždy budeme mít.
Jak krásné by bylo ti přát, jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.

9. února si připomeneme
nedožité 70. narozeniny

28. ledna nás navždy opustil náš drahý tatínek,
dědeček a tchán,

pana Antonína FLUDERA

pan Ivo PECHÁČEK
z Vrbice.
11. února vzpomeneme
jeho nedožité 75. narozeniny
S láskou vzpomínají synové s rodinami.

a zároveň 19. června vzpomeneme
13. výročí jeho úmrtí.


Vzpomínají manželka
a synové s rodinami.

30. ledna jsme si připomněli 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil

12. února si připomeneme

pan Alois GRATKE.

pana Branislava BUKOVČANA.

1. výročí úmrtí

12. února by se dožil 92 let.




Vzpomínají dcery

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

Lenka a Monika s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

31. ledna jsme si připomněli
3. smutné výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka, dědečka, strýce a tchána,

12. února si připomeneme
nedožité 60. narozeniny

pana Jana DROBKA.

pana Miroslava KOBLIHY.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Eliška,
dcera Marcela s manželem Lubomírem, syn
Miroslav, vnoučata Marek, Martina a Miroslav.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.


S úctou a láskou vzpomínají
a za vzpomínku děkují manželka Radka,
synové Honza a Adam.

S láskou jsi kráčel světem, láska po tobě zůstala.
Vzpomínka na tebe krásná je, tvá hvězda svítit nepřestala.

4. února jsme vzpomněli 8. výročí úmrtí
našeho milovaného bratra, švagra,

pana Františka JUNGA
z Bohumína.
S velikou láskou a vděčností vzpomínají
a nikdy nezapomenou
bratr Václav a švagrová Marcela.
Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.
Jak bylo těžké se s tebou navždy rozloučit, o to těžší je bez tebe žít.

16. února uplyne jeden rok, kdy nás navždy opustil

5. února uplynulo 5 let ode dne,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička, sestra, švagrová,
teta, tchyně a skvělá kamarádka,

pan Rudolf WANKE.
10. března si připomeneme nedožité 84. narozeniny jeho manželky,

paní Bohuška VAVŘÍČKOVÁ.

paní Anny WANKEOVÉ.

S velikou úctou, láskou a bolestí v srdci
vzpomínají a nikdy nezapomenou
manžel Alois, syn Libor, sestra Zdena s rodinou, Lenka, Elžbieta,
vnoučata Lukáš, Radka, Lea a Nela.




S úctou a láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Jana,
vnučka Lenka a pravnoučci Klárka s Víťou.
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VZPOMÍNKY

BLAHOPŘÁNÍ

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

15. února si připomeneme
nedožité 75. narozeniny
naší maminky a babičky,

paní Jiřiny HOLINKOVÉ.
S úctou a láskou vzpomínají
dcery Lenka a Ivana s rodinami.
Jak krásné by bylo k narozeninám ti přát,
jak velmi těžké je u tvého hrobu stát.

19. února by oslavil své 45. narozeniny
můj milovaný syn,

pan David SKUPIEŇ
z Bohumína.
16. května uplyne 8 let, kdy navždy odešel.

3. února oslavili zlatou svatbu manželé

Nikdy, Davide, nezapomeneme.
S láskou vzpomíná maminka, sourozenci
Renáta, Tomáš a Michal s rodinami.

z Bohumína.

Děkuji pohřební službě Ivety Balarinové za vstřícný a citlivý přístup při
vyřizování pohřbu a projevu smutečního obřadu. Také děkuji všem, kteří
se přišli rozloučit s panem Jánem Kasperem.
Manželka Marie

Poslední rozloučení

Naposledy jsme se rozloučili
Babiszová Danuše * 1947 z Nového Bohumína  Bruzlová Gita
* 1947 z Nového Bohumína 
Cicálková Helena * 1934 ze Skřečoně  Cíchová Alžběta * 1942 ze
Starého Bohumína  Dziadzio
Marian * 1958 z Bohumína 
Garba Jindřich * 1948 z Nového
Bohumína  Hrajnohová Terezia
* 1939 z Nového Bohumína 
Kaletová Helena * 1934 z Nového
Bohumína  Kasper Ján * 1934

z Vrbice  Krotký Stanislav * 1960 z Nového Bohumína
 Kuzníková Olga * 1927 z Nového
Bohumína  Lebeda Josef * 1956
ze Skřečoně  Lukšová Anna *
1933 ze Skřečoně  Maryšková
Meta * 1928 z Nového Bohumína
 Molínková Eva * 1952 z Nového Bohumína  Pecháček Ivo *
1943 z Vrbice  Uliaszová Hedvika * 1928 z Nového Bohumína 
Wojnarová Věra * 1927 ze Záblatí.

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

Věra a Vlastimil KAIZAROVI
Vše nejlepší do dalších společných let, hodně štěstí a zdraví přejí
sestra Jana s rodinou, maminka a synové Libor a René s rodinami.
●Originály fotografií do společenské kroniky si vyzvedávejte v infocentru (podatelně) městského úřadu. Lze si zde vyzvednout zpětně i fotky z minulých let.

Potřebujete doma něco opravit, namontovat
a Váš manžel nemá potřebné náředí anebo čas?
Montážní služby
RYCH
LE
Drobné instalatérské práce
LEVN
Stavební práce menšího rozsahu
Ě
KVAL
ITNĚ
Údržba domácnosti
Tel.: +420 734 416 387

MĚŘENÍ OSTEOPOROZY
kostní sonodenzitometrií
nodenzitometrií
kostí je zákeřná nemoc
ZDARMA!! Řídnutí
NEPODCEŇUJTE PREVENCI!
V neurologické ambulanci
b l
i Bohumín,
B h
í
Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)

zdravá nemocná
kost
kost

Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

M U D r. B o r i s M i l b e r g e r, tel./fax: 596 013 544
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w. n e u ro l o g i c k a - a m b u l a n ce - b o h u m i n . c z
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Po letech obnovené »sluníčkové« plesání
Sdružení rodičů při Masarykově škole přichází každým
školním rokem s novými aktivitami, podněty a nápady.
Letošní novinkou byla obnova tradice školních plesů.
Poslední se konal před dvaadvaceti lety ve stylu tehdy
oblíbeného seriálu Dallas, kdy se ve školní tělocvičně sešli
zábavychtiví rančeři a rančerky.
Obnovený nultý ročník školního plesu se konal 19. ledna v sále
DDM Bohumín. Ještě předtím
však všechny členy sdružení čekaly přípravné schůzky zaměřené
na zajištění celé akce – pronájem
sálu, hudba a ozvučení, hasiči,
moderátor, tombola, občerstvení,
propagace, výzdoba a další řada
drobností. Kdo už něco podobného organizoval, má představu,
co to obnáší. A tak každý člen
přiložil ruku k dílu.
S blížícím se termínem a vrcholícími přípravami vzrůstalo
očekávání, zda se vynaložené úsilí a čas zúročí naplněným sálem
a spokojenými účastníky. Všechny
přítomné u vstupu osobně vítala

předsedkyně sdružení Lucie Bajnarová. Před usazením ke stolu si
každý zalosoval v malé tombole.
Ti, kterým přálo štěstí, si odnášeli
drobné, ale praktické ceny. Ples
zahájil průvodce večera Jiří Kaleta,
krátký vstup připadl i na ředitele
školy. Pak se na parketu předvedly
tanečnice souboru Kates a o hudbu k tanci a poslechu se postaral
Jiří Švidrnoch. Během večera
bylo pro hosty připraveno bohaté
občerstvení – hlavní chod zajistil
a servíroval Belfast Pub & Restaurant, ostatní pochutiny připravily kuchařky školní kuchyně.
Vrcholem společenského setkání byla bohatá tombola. Děkujeme všem sponzorům, kteří

Alma mater plní sliby a pomáhá
Že ženy ze spolku Alma mater rády ve svém volném čase pomáhají
tam, kde je to potřeba, prokázaly za deset let své působnosti už mnohokrát. Nyní pomohly tam, kde se pomoci dlouho nedostávalo –
dvěma ženám ze svého středu, které trpí nevyléčitelnou nemocí a jsou
částečně odkázány na invalidní vozík.
Nemocným členkám spolku hodně prospívá a přináší úlevu teplo a lázně,
ale vzhledem k tíživé finanční situaci si takovou péči samy nemohou dovolit. A lékaři v tomto směru bohužel nepomohli. Proto se spolek Alma mater
rozhodl pro ně zorganizovat benefiční módní přehlídku a výtěžek z akce
věnovat postižené rodině ve formě poukazu na týdenní pobyt v lázních.
Módní přehlídka proběhla loni v květnu a nyní v lednu Alma mater obě
postižené ženy odvezla na týdenní pobyt do Rajeckých Teplic. Tam mohly
alespoň na chvíli pocítit úlevu, užívat si léčivé vody, lázeňských procedur,
čerstvého vzduchu a klidu.
Spolek Alma mater tak opět díky ochotě a nezištné práci svých členek
a za vydatné podpory sponzorů – města Bohumína a společností Hyundai
a Govin – mohl pomáhat tam, kde je toho zapotřebí.
Všem, kteří se zapojili a jakkoliv pomohli, patří upřímné poděkování.

Foto: Masarykova ZŠ

věnovali věcné ceny nebo přispěli
finančně. Taneční zábava pokračovala až do třetí hodiny ranní.
Věříme, že zaplněný sál a velký
počet účastníků byl příslibem
hojné účasti v dalších ročnících.
Současně byl i velkou odměnou
pro rodičovské sdružení při »sluníčkové« Masarykově škole. Další

Miroslav ROSÍK, ředitel školy,
Radka KALETOVÁ,
plesová manažerka

Charita Bohumín děkuje dárcům
Tříkrálová sbírka už poosmnácté nabídla možnost začít
nový rok v duchu účinné solidarity s těmi, co potřebují
pomoc.
Charita Bohumín, která koordinovala sbírku v našem regionu,
použije získané prostředky na pořízení části vybavení nového
domu ve Starém Bohumíně s odlehčovací službou a na provoz denního centra pro osoby bez přístřeší.
Charita nabízí zájemcům možnost
prohlédnout si poskytované služby a přesvědčit se, jak darované
peníze konkrétně pomáhají.
Děkujeme všem dárcům, kteří
svým příspěvkem do kasiček vy-

Martina BIELANOVÁ

INZERCE
REALITY
● Koupím chatu se zahradou,
voda + el. podmínkou, ovocné stromy 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).

PRÁCE
● Realitní kancelář hl. nové makléře na ŽL. Výdělek od 50 tis.
Volejte pana Zachara –  602
505 717.

SLUŽBY

Foto: Alma mater

velkou akcí, které se mohou rodiče s dětmi zúčastnit, je maškarní
ples. Koná se 24. února od 14
hodin ve školní tělocvičně s podtitulem Šmoulí karneval s oblíbeným kamarádem Wikim.

● Od ledna 2018 nově otevřena
homeopatická poradna, Komenského 554, Nový Bohumín. Alternativa zabývající se fyzickým
i duševním zdravím. Řeší akutní
i dlouhodobé chronické zdravotní problémy.  776 302 715.

jádřili ochotu pomáhat. A také důvěru, že darované prostředky poslouží opravdu účinně těm, kterým
se životní cesta z důvodu nemoci,
stáří nebo osobních tragédií zamotala a neobejdou se bez cizí pomoci.
Poděkování patří také koledníkům,
bez kterých by Tříkrálová sbírka
neexistovala. Snad vám svou návštěvou přinesli trochu radosti
a požehnání do vašich domovů.
Zdeňka KNIEZKOVÁ BRŇÁKOVÁ,
Charita Bohumín

● Čištění koberců, sedaček, židlí, interiéru aut, Kärcher. Cena
dohodou.  724 088 643. www.
cistyautointerier.cz.
● Podlahářství DV FlooR. Více na
www.dvfloor.cz.  604 265 861.
● Opravuji dámské i pánské oděvy.  728 597 581, 720 134 208.

Petr Nevyjel
zpracování mezd
účetnictví
daňová evidence
elektronická podání
Mobil: 603 478 991
E-mail: penekonom@seznam.cz
Web: petr.nevyjel.sweb.cz

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P.O.Box 61
735 81 Bohumín
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KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 8.2. do 24.2.
● 16.2. od 8 do 15 hodin MASOPUSTNÍ JARMARK. Jarmark
se stánky slezského rynku, polní
kuchyní, kapelou Srdíčko a masopustními maskami. Nám. T. G.
Masaryka.
AKCE V KINĚ K3
Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz
● 8.2. v 10, 13 a 16 hodin SPIDER-MAN: HOMECOMING. Film
USA (Komiks / Komedie), 2017,
dabing, přístupný, 133 minut,
50 Kč.
● 8.2., 9.2., 12.2. a 14.2. v 19 hodin PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY. Film USA, (Lechtivé drama),
2018, od 15 let, 105 minut, 140 Kč.
● 10.2. a 11.2. v 19 hodin ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ
VĚCI. Film Česko (Komedie),
2017, od 12 let, 83 minut, 110 Kč.
● 15.2., 16.2., 17.2. a 18.2. v 19
hodin BLACK PANTHER. Film
USA (Komiks / Akční), 2018, přístupný, 132 minut. 15.2. ve 3D
s titulky za 140 Kč, 17.2. ve 3D
s dabingem za 140 Kč, 16.2. ve
2D s dabingem za 120 Kč, 18.2.
ve 2D s titulky za 120 Kč.
● 19.2. v 19 hodin TVÁŘ VODY.
Film USA (Drama / Fantasy),
2018, titulky, od 15 let, 123 minut, 120 Kč.
● 21.2. v 9 hodin ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR. Film Česko (Dra-



VE VELKÉ
DÁLCE

ŘEMEN

ma), 2017, 115 minut, 50 Kč (FK
pro seniory).
● 21.2. v 19 hodin EWA FARNA
10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ. Film
Česko, Polsko (Dokument), 2017,
přístupný, 90 minut, 120 Kč.
● 22.2. a 23.2. v 19 hodin VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ. Film Česko
(Komedie), 2018, od 12 let, 83
minut, 130 Kč.
● 24.2. HOBIT – PŘEDNÁŠKA
S PROJEKCÍ TRILOGIE. Ve 13 hodin Neočekávaná cesta, v 16.30
hodin Šmaková dračí poušť, ve
20 hodin Bitva pěti armád. Filmy USA, Nový Zéland (Fantasy),
2012, 2013, 2014, dabing, přístupný, 160 Kč (přednáška s trilogií).
PRO DĚTI
● 9.2. v10 a 13 hodin TOM
A JERRY: KDO VYZRAJE NA PIRÁTY. Kreslené grotesky, USA, 74
minut, 50 Kč.
● 9.2. v 16 hodin ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ. Animovaný film,
USA, dabing, 87 minut, 50 Kč.
● 11.2. v 10 hodin SNĚHOVÁ
KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A
LEDU. Animovaný film, Rusko,
dabing, 80 minut, 125 Kč, děti
100 Kč.
● 18.2. v 10 hodin O STATEČNÝCH KŮZLÁTKÁCH. Divadelní
pohádka pro děti od 3 do 8 let,
hraje Divadlo tety Chechtalíny.
Sál kina, 80 Kč.



PŘEDLOŽKA

DÍLO
SOCHAŘE

DĚTSKÝ
POZDRAV

ZAČÁTEK
TAJENKY
OZN. ČES.
LETADEL

LYŽE
(ZAST.)

PŘEDLOŽKA

NEMOC

VÝSTAVY
● Do 28.2. DŮL MICHAL V ROCE
2017. Putovní výstava fotografií
Dolu Michal a okolí. Foyer kina.
AKCE V KNIHOVNĚ
Vrchlického 262,  596 012 203
www.k3bohumin.cz
PRO DĚTI
Není-li uvedeno jinak, probíhají akce v dětském oddělení
knihovny v Novém Bohumíně.
● 8.2. a 9.2. v 9–12 a 13–17 hodin BAREVNÉ JARNÍ PRÁZDNINY. Výtvarná dílna – barevné
oblečení podle pohádkových
postav.
● 8.2. a 9.2. ve 13–17 hodin
VALENTÝNSKÉ PŘÁNÍ. Výtvarná
dílna – potěšte přáníčkem své
blízké.
● 12.2. a 13.2. ve 13–17 hodin
VALENTÝNSKÉ PŘÁNÍ. Výtvarná
dílna – potěšte přáníčkem své
blízké. Knihovna Skřečoň.
● 12.2. až 16.2. (mimo středu)
ve 13–17 hodin MALOVANÉ
ČTENÍ. Čítárna s hernou.
● 19.2. až 23.2. (mimo středu)
ve 13–17 hodin PRŤOLATA VYRÁBÍ... Výtvarná dílna pro předBOLIVIJSKÁ
FLÉTNA



CUKNUTÍ

SLUŽEBNÍ
POŘADÍ
JÍZDA
TAXÍKU

INICIÁLY
SPISOVAT.
KRÁSNOHORSKÉ

OSTATNÍ AKCE
● 16.2. v 19 hodin POCHOVÁNÍ
BASY. Kněz, medvěd a zombie
na tyči nebudou chybět na posledním plese sezony. Pod Zeleným dubem, 290 Kč.

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

MARYŠKA
nám. T. G. Masaryka 939,
www.maryska.cz, info@
maryska.cz, 776 577 722
Každé úterý a čtvrtek
od 15 do 18 hodin.
● 16.2. v 17 hodin PLÁTNA
A ROUCHA. Vernisáž výstavy děl
spolku Bart. Výstava k vidění od
20.2.
● 20.2. v 8 hodin SOUTĚŽ V RECITACI. Městské kolo školní soutěže v přednesu a recitaci.

JARNÍ PRÁZDNINY
Akce: Ve všední dny 1+1 hodina zdarma (bazén)
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

SPORT
HOKEJ
Krajská liga mužů.
● 10.2. v 17.30 hodin HC BOSPOR – HC STUDÉNKA
CVIČENÍ
● TĚLOCVIČNA ZŠ BENEŠE
(velká tělocvična): JÓGA PRO
VŠECHNY: V pondělí a středu od
19 hodin,  731 905 040, e-mail:
m.lalice@seznam.cz, www.
aerobikbohumin.net.
● TĚLOCVIČNA MALÉ ZŠ BENEŠE (u Bastien Café): PILATES:

OSOBNÍ
ZÁJMENO

DĚSITI

POSTAVA

Janáčkova 1218,  596 016
530, 777 707 782,
www.bospor.info
Veřejné bruslení
Soboty a neděle
15–16.30 hodin
JARNÍ PRÁZDNINY
8.2.
14–15.30 hodin
9.2.
13.30–15 hodin
Za 50 Kč lze zapůjčit brusle.

ELEKTRICKÝ
SPÍNAČ

Programy také na
www.bohumin.cz
a www.k3bohumin.cz

FRANCOUZSKY
„PŘÍTEL”

ZÁKUSEK

OTRHAT
(OVOCE)

VĚZENÍ
(HOVOR.)

KOČOVNÍK

NÁZEV
SYKAVKY
60
KUSŮ

SLABÉ

ŽENSKÉ
JMÉNO
PŮVODNÍ
TYP

KUS LEDU
ASIJSKÁ
DESKOVÁ
HRA
NÁŠ
ZPĚVÁK

POPÍJETI
BLAŽENĚ

TAKTO

PTAČÍ
PERO
CITOSL.
POSMĚCHU

SOUHLAS
LEKNUTÍ

ŠPIČKOVÝ
TIBETSKÝ
KNĚZ

ANGLICKY
„HRÁT”
FÍKOVA
KAMARÁDKA

LÁZEŇSKÁ
PROCEDURA

BEDUÍNSKÝ
PLÁŠŤ
PAPOUŠEK

POPĚVEK
OBYVATEL
ČR

ŘÍKAT
SAMÉ ÁCH
SLOVEN.
„AR”

NADĚJE

ZNAČKA
ABVOLTU

SPZ
KOLÍNA

KONEC
TAJENKY

PRIMÁT
RANNÍ
VLÁHA

AKVARIJNÍ
RYBA

VÝVOJOVÉ
OBDOBÍ

Kdo neunese meč, seká jazykem

EZOPŮV VÝROK:

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

PODĚKOVÁNÍ

VLASATICE

DOMÁCKY
OLIVER

AQUACENTRUM

STŘET

KAPR
JMÉNO
ZPĚVAČKY
GOMBITOVÉ

ŽACÍ
NÁSTROJ

SPORTOVNÍ HALA

NÁPOJ S
CHININEM

VOJENSKÁ
JEDNOTKA
DOMÁCKY
RENATA

SEKNUTÍ

V úterý v 18 hodin, na tel. objednávku  604 999 147.
slunerc.webnode.cz. POWER
STEP: V neděli od 18 hodin,
www.aerobikbohumin.net.

ČLENSKÝ
STÁT USA
ŠPAN. EXKRÁLOVNA

RYZOST
MINCE



DIVADLO
● 20.2. v 19 hodin ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Hudební komedie, hraje Norbert Lichý a soubor Divadla Petra Bezruče. Sál
kina, 390 Kč.

školáky, malé školáky a děti
z rodinných center.
● Každý pátek v 15–17 hodin
DESKOHRÁTKY. Hraní oblíbených deskových her se studentkami gymnázia.

DRUH
PÁSOVCE

Pomůcka: ALOI, AMI,PLAY.

Kadeřnická soutěž s bohumínskou stopou
V Praze se 16. ledna konala mezinárodní kadeřnická
soutěž Koruna kreativity Junior 2018. Hlavním tématem
soutěže byl módní ateliér Johna Galliana. V porotě zasedli
kromě odborníků pražských kadeřnických salónů také
organizátoři soutěže Pavel Filandr, Jakub Syllte a Eliška
Bučková, Miss ČR 2008.
Ve třech soutěžních kategoriích se představili také čtyři žáci
Střední školy Bohumín. V kategorii »pánský střih a styling«
soutěžila žákyně třetího ročníku
Kristýna Blachová, která nakonec v této disciplíně zvítězila.

V kategorii »dámský společenský účes« se představila žákyně
druhého ročníku Střední školy
Bohumín Natálie Vašíčková,
která obsadila bronzovou příčku,
a třeťačka Natálie Kočendová –
ta skončila pátá.

 Kadeřnice Kristýna Blachová
a její vítězný střih.

Matěj Novák ze třetího ročníku
soutěžil v kategoriích »foukaná
barevná extravagance« a »pánský
střih a styling«. V obou disciplínách mu patřilo páté místo.
Soutěž měla velmi vysokou
úroveň. Příprava byla velice náročná nejen pro soutěžící, ale
i pro modely. Poděkování proto
patří nejen všem soutěžícím, kteří
důstojně reprezentovali bohumínskou školu, ale i modelům,
kteří museli spoustu času trávit
v kadeřnickém křesle.

Vřetenuška
kozincová
(Zygaena loti)
Příroda Bohumínska – motýli (211)

Text a foto: Lucie BENA RYŠKOVÁ

Bohumín na dobových fotografiích (47)
Jednou z lokalit v centru
Bohumína, která se ve druhé
polovině minulého století
p ro m ě n i l a k n e p oz n á n í ,
byla současná Čáslavská ulice.
Těsně po válce se ovšem jmenovala Wolkerova a lemovaly
ji výhradně rodinné domy,
louky a rybníčky.

Foto: Pavel Čempěl

Bohumín a jeho průmyslové
podniky se však bouřlivě rozvíjely, do města přicházeli noví
lidé a ty bylo třeba někde ubytovat. A tak padlo rozhodnutí, že
zhruba padesát domků a vilek
ve Wolkerově i navazující Rybničné ulici (dnes neexistující)
musí ustoupit novému sídlišti.
Jeho výstavba probíhala v 60.
a 70. letech.
Náš snímek pochází z roku
1971, kdy už paneláky stály
a zbývalo dobudovat »občanskou vybavenost«. Ústředním
motivem snímku je tak skelet
vznikajícího domu služeb u náměstí Budoucnosti. V dalších
letech v těchto místech vyrostla
ještě prodejna ovoce a zeleniny,
dnes prodejna autodílů. (tch)

Ve střední Evropě žije 19 druhů
vřetenušek, v Česku 15 druhů. Na
Bohumínsku žije také vřetenuška
obecná. Všechna vývojová stadia
vřetenušek mají ve svých tkáních
jedovatý kyanovodík, poskytující
účinnou ochranu proti predátorům.
Vřetenuška kozincová je teplomilným druhem, který je rozšířen
v nížinách i horských oblastech od
severního Španělska po Sibiř. Osídlila křovinaté stepi, úhory, výslunné
svahy a lesní okraje, lesostepi,
kamenolomy, lesní světliny, meze,
pastviny a suché louky. V kulturní
krajině obývá silniční a železniční
náspy a zářezy. Motýli létají od
května do srpna a navštěvují hlavně fialově zbarvené květy. Živnými
rostlinami housenek jsou štírovník
růžkatý, vičenec ligrus, kozinec,
čičorka apod. V Bohumíně ji najdeme ve Skřečoni a Vrbici.
Text a foto: Jiří ŠUHAJ

 Umění v Maryšce
Originální umělecká díla členů bohumínského ateliéru Bart budou od 20.
února k vidění v Salonu Maryška na
náměstí T. G. Masaryka. Výstava »Plátna
a roucha« navazuje na podzimní výroční
prezentaci spolku.
(red)
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