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Investice do bezpečnosti na komunikacích
Zástupci města a ČEZu 16. února ofi ciálně otevřeli nové nasvětlené přechody 
v centru Bohumína. Vznikly hned čtyři a město za ně zaplatilo 2,2 milionu. 
Na nasvětlení dvou z nich přispěla Nadace ČEZ, a to částkou 120 tisíc korun.

„Bezpečnost chodců i cyklistů je pro nás pri-
oritou, a tak každoročně investujeme nemalé 

prostředky nejen do oprav chodníků, cest či 
autobusových zastávek, ale také do nasvětlení 

přechodů nebo vzniku nových. Loni jsme se 
pustili do těch největších, u kterých normy vy-
žadují i dělicí ostrůvky. Ve zvyšování bezpeč-
nosti budeme pokračovat i v následujících le-
tech,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír 
Macura s tím, že letos se úprav dočká napří-
klad přechod pro chodce v Bezručově ulici 
u bývalého domu kultury železáren. 

První dva nové přechody vyrostly v rušné 
Mírové ulici. Kromě nich tady město zmoder-
nizovalo autobusovou zastávku U Transfor-
mátoru. Zděný přístřešek nahradila prosklená 
čekárna. Třetí zebra i s ostrůvkem přibyla 
v přilehlé ulici Osvoboditelů u restaurace 
Carrabba's. Došlo zde i na rozšíření cyklo-
stezky a zkulturnění stanoviště kontejnerů na 
tříděný odpad u základní školy. Poslední, rov-
něž dělený přechod vznikl ve Studentské ulici 
nedaleko gymnázia (na snímku). Úprav se 
tady dočkal i chodník, aby plynule navázal na 
nový přechod.

Dva přechody s ostrůvky mají i oboustran-
né nasvětlení se sloupy ve fi remních barvách 
energetické společnosti. Městu na lampy při-
spěla Nadace ČEZ v rámci svého grantového 
programu Oranžový přechod.

Text a foto: Lucie BALCAROVÁ

Farmářské trhy na náměstí v centru Bohumína si svou 
premiéru odbyly přesně před rokem. A získaly si velkou 
oblibu. Pod názvem »Slezský rynek« se opakovaly jednou 
měsíčně, vždy ve středu. Stánkaři ale na rynek zavítali 
také v pátek 16. února. Konal se totiž masopustní jarmark.

Období zabijaček a bujaré zába-
vy každoročně připadá na přelom 
zimy a jara a ohlašuje předveliko-
noční půst. Tato milá tradice v po-
sledních letech znovu ožívá i ve 
městech, a to hlavně v podobě 
masopustních jarmarků. Letos si 
jej mohli užít i Bohumíňáci. Na 

pultech stánků na ně čekaly regio-
nální výrobky, dekorace, kosmeti-
ka, dřevěné kuchyňské náčiní. 
A hlavně dobroty. S masopustem 
jsou úzce spjaté především zabi-
jačkové speciality. Nějakou dob-
rou baštu si návštěvníci mohli dát 
i na místě, třeba v polní kuchyni.

Paní Zima během jarmarku 
demonstrovala, kdo ještě stále 
drží v rukou žezlo. Příchozím 
pocukrovala kabáty a čapky na-
dýchanými vločkami. Útočiště 
před chumelenicí nalezlo pod 
pártystanem frýdlantské hudební 
trio Sluníčko, které vyhrávalo 
známé šlágry. A kulisu masopustu 
dotvořily tradiční maškary. Pří-
chozí tak mohli narazit na med-
věda, stařenku s nůší či pátera.

Stánkaři s domácími produkty 
se za rok působení na bohumín-

ském rynku zabydleli a stálá kli-
entela i noví zákazníci je rádi 
vyhledávají. A nebudou ochuzeni 
ani letos. Pořádající městská 
agentura K3 se s prodejci dohodla, 
že bude zavedený Slezský rynek 
pokračovat.   (balu, tch)

Masopustní jarmark na rynku s bílou nadílkou

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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KRÁTCE Znáte své zastupitele?
Čtyřleté volební období fi nišuje, na podzim se budou 
konat nové komunální volby. V krátkých vstupech nyní 
postupně stávající členy městského zastupitelstva 
přiblížíme. V abecedním pořadí.

Andrea Babišová pracuje v za-
stupitelstvu první volební období, 
ale jako lídryni hnutí ANO 2011 
jí politické ambice ani rozhled 
nechybí. Je předsedkyní kon-
trolního výboru bohumínského 
zastupitelstva a členkou zdravot-
ního výboru Moravskoslezského 
kraje. Od října 2017 je poslankyní 
Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR. Má magisterské vzdělání.

Lékař Vojtěch Balcárek patří ke 
zkušeným politickým matado-
rům, s přestávkami je od roku 
1994 členem zastupitelstva za 
ČSSD a od roku 1998 zastává 
také pozici radního. V roce 2016 
byl zvolen do zastupitelstva Mo-

ravskoslezského kraje, je členem 
jeho sociálního výboru a komise 
rady kraje pro občany se zdravot-
ním postižením.

Oko: Každý reprezentujete 

jinou volební stranu. Jak 

vnímáte v bohumínském 

zastupitelstvu komunikaci 

s opozicí?


 

 Andrea Babišová: Co je to 
vlastně opozice? V politickém 
životě jsou to politické strany 
a jejich představitelé, kteří se ne-
podílejí na vládě či vedení státu, 
měst a obcí. Plní důležitou úlohu 
kontroly a kritiky vlády či vedení. 
Před čtyřmi lety v komunálních 
volbách voliči rozhodli a zástupci 
hnutí ANO 2011 se poprvé dostali 
do zastupitelstva města Bohumí-
na. Nebylo to snadné, sice jsme 
dostali důvěru, ale na zastoupení 
v radě města to bylo málo. V zastu-
pitelstvu máme menšinové za-
stoupení, i když sečteme všechny 
ostatní politické subjekty dohro-
mady, kromě vládnoucí ČSSD, 
která má pohodlnou většinu. Za-
stupitelé za hnutí ANO se snažili 
být konstruktivní opozicí. Není 
třeba hanit a kritizovat dobré věci, 
které slouží našim občanům, jen 

z principu opozice. Pokud byly 
zásadní problémy či rozpory, 
ozvali jsme se vždy. Snažili jsme 
se při jednáních s vedením města 
navrhnout či hledat jiná řešení 
problému. Kontrolní činnost jsme 
prováděli průběžně v rámci kon-
trolního výboru. Jednání s vede-
ním města vždy probíhala na 
solidní úrovni, bez zbytečné řev-
nivosti a invektiv.

 Vojtěch Balcárek: Ve většině 
konkrétních projednávaných 
záležitostí a u drtivé většiny za-
stupitelů vnímám, že se snaží být 
po celou dobu zastupitelského 
mandátu konstruktivní a slušnou 
opozicí. Hledají spolu s námi ro-
zumná, racionální řešení. Vidím 
u nich vstřícnost, korektnost 
a snahu domluvit se a hledat 
kompromisní řešení ku prospě-
chu města Bohumína a všech 
jeho občanů. Existují však bohu-
žel i výjimky.  (red)

Starý chodník opraví, 
nový dobudují

V Bohumíně letos vznikne 
hned několik zbrusu nových 
chodníků. Stavět se budou na-
příč městskými částmi. Jeden 
z nich vyroste například na 
hranici Starého Bohumína 
a Pudlova, na křižovatce ulic 
Čs. armády a Ostravské u bý-
valé Rybeny. Radnice na něj 
vyčlenila 1,6 milionu korun 
a výstavba začne už v březnu.

Nový úsek bude dlouhý té-
měř dvě stě metrů a provede 
pěší křižovatkou až ke zdejší 
autobusové zastávce naproti 
benzínové stanici. „Nový chod-
ník budujeme pro větší bezpeč-
nost pěších. Naváže na stávající 
asfaltový chodník u rodinných 
domků v ulici Čs. armády,“ 
uvedl místostarosta Bohumína 
Lumír Macura.

Kromě výstavby nového 
úseku se pustí stavbaři i do 
opravy už existujícího chodní-
ku, na který se nová část na-
pojí. Ten čeká kompletní re-
konstrukce. Dostane nové 
obrubníky i zámkovou dlažbu. 
Obnova více než stometrové 
části přijde na více než půl 
milionu.  (balu)

Lidé na Bohumínsku našli v uplynulých dnech ve 
schránkách černožlutý leták, který leckoho znejistěl. 
Upozorňuje na eventuální nebezpečí v okolí Bochemie. 
Je vhodné letáku věnovat pozornost, případně si jej 
uschovat, ale bez jakýchkoli obav. Jde pouze o osvětovou 
akci, kterou musí ze zákona krajský úřad společně s hasiči 
a chemičkou každých pět let opakovat.

„Společnost Bochemie používá 
při výrobě chlor, který je jedovatý 
a při případném úniku může kon-
taminovat ovzduší. Ze zákona je 
v okolí společnosti stanovena zóna 
havarijního plánování a pro účely 
řešení možné nehody a ochrany 
obyvatelstva existuje havarijní 
plán. K chemickým neštěstím ne-
dochází naštěstí příliš často, ale 
přesto, kdo je připraven, není pře-
kvapen,“ uvedla Kateřina Blažková 
z Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje. Dopl-
nila, že bezpečnostní opatření 
sleduje a vyhodnocuje v rámci 
pravidelných kontrol a cvičení 
nejen Bochemie, ale i orgány ve-
řejné správy včetně složek integ- 
rovaného záchranného systému. 
„Aktivním prvkem systému při-
pravenosti jsou ale také občané. 
Kdo neví, jak se v případě havárie 
zachovat, je snadno zranitelný,“ 
dodala Blažková s tím, že z letá-

ku lidé všechny potřebné infor-
mace získají.

Předávat občanům informace 
o možném nebezpečí, preventiv-

ních opatře-
ních a žádou-
cím chování 
v případě váž- 
né havárie je 
povinné. Je 
otázkou, zda 
autoři grafic-
kého návrhu 
letáku zvolili 
nejšťastnější 
řešení.  Pro-
s p e kt  s  n á -
zvem »Infor-
mace o nebez- 
pečí  v  okolí 
areálu společ-
nosti Boche-
mie«, na němž 
s e  o b j e v u j e 
lebka se zkříže-
ný m i  h n át y, 
některé občany 
zbytečně po-
lekal. Byť jde 
o pouhou osvě-
tu. Krom vydání 
letáku v prosinci 
hasiči společně 

s  k r aj s k ý m  ú ř a d e m 
uspořádali také besedu 
s pověřenými pracovníky 
bohumínských sociál-
ních zařízení.  (tch)

Osvětový leták vzbudil rozporuplné reakce
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Stávající parkoviště bude mít dvojče
Na jaře se rozběhne stavba dalších parkovacích míst v Tovární ulici v dolní části Záblatí. 
V lokalitě jich přibude čtyřiatřicet. Počítal s nimi projekt, který vznikl už před lety. Několik 
let ležel v šuplíku a nyní se zhmotní.

Sídliště, kde žije asi tisícovka 
lidí, dlouhodobě trápil nedosta-
tek parkovacích míst. Klasický 
problém předlistopadové výstav-
by, kdy projektanti parkingy kvůli 
omezenému počtu motorizova-
ných obyvatel moc neřešili. Slo-
žitě se to musí napravovat nyní. 
V Tovární je naštěstí k dispozici 
okolní prostor, a tak na něm 
mohlo před jedenácti lety vyrůst 
parkoviště s padesáti místy. Jenže 
ani to nestačilo. Město se proto 
pustilo do přípravy a před čtyřmi 
lety i do výstavby další plochy 
pro dvaačtyřicet vozů. Současně 
s ní byla projekčně připravená 
a schválená i druhá etapa parkin-
gu na druhé straně příjezdové 
cesty. A nyní dojde i na ni.

V prvním březnovém týdnu 
proběhne výběrové řízení, o měsíc 
později už by vítězná fi rma mohla 
kopnout do země. Zhotovitel si 
ještě bude muset opatřit nová vy-

jádření správců sítí. Neměl by to 
ale být problém, jde čistě o for-
mální úřední povinnost. Stavět se 
totiž bude na zelené louce, kde 
žádné sítě nevedou. 

Při projektování obou etap se vy-
skytl menší zádrhel s odvodněním, 
plochy nebylo možné napojit na 
kanalizaci. „Pro povrch parkoviš-
tě jsme proto nezvolili klasickou 

zámkovou dlažbu, ale zatravňo-
vací kostky s kačírkem. Toto řešení 
odvodnění se osvědčilo a půjdeme 
touto cestou i nyní,“ uvedla Hana 
Kaspřáková z odboru rozvoje 
a investic bohumínské radnice. 

Pokud nenastanou komplika-
ce, měli by na novém parkovišti, 
jehož součástí bude i veřejné 
osvětlení, řidiči zaparkovat už 
o prázdninách.  

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Zelená (nyní zasněžená) louka, na 
které do léta vyroste nové parkoviště 
pro 34 vozů. 

Komfortní větrání za zavřenými okny
V Benešově škole bylo během jarních prázdnin rušno. K loni 
pořízeným čtyřem rekuperačním jednotkám přibylo ve 
třídách dalších pět. Jednotky zajišťují komfortní větrání, 
aniž by se musela otevírat okna, kterými se do učeben 
dosud prášilo a z rušené ulice sem pronikal hluk. Město 
do pořízení moderního zařízení investovalo rovný milion.

Sofistikované rekuperační 
jednotky disponují dvěma venti-
látory, z nichž jeden odvádí ze 
třídy vydýchaný vzduch a druhý 
do nich »vyfoukává« čerstvý 
a profi ltrovaný. Výkon ovládá či-
dlo, které sleduje koncentraci 
oxidu uhličitého. Právě jeho 
zvýšená hladina totiž způsobuje 
u školáků únavu a otupělost. Jed-
notka disponuje předehřívačem, 

aby během zimních mrazů ne-
foukala do učeben severák, a má 
také tlumiče hluku. „Jednotky 
jsou nesmírně tiché. Až do sedmde-
sáti procent výkonu nejsou vůbec 
slyšet a člověk si na ně musí sáhnout, 
aby se ujistil, že jsou v chodu,“ sdělil 
Petr Martinák z fi rmy Intoza, která 
se zabývá vzduchotechnikou. 
Vysvětlil, že jednotky budou v pro-
vozu nepřetržitě. Ale zatímco 

v noci budou jen tak ševelit, po 
příchodu žáků a s tím, jak začnou 
vydýchávat vzduch, se začne je-
jich výkon zvyšovat. „Při maxi-
málním výkonu dokáží za hodinu 
vyměnit až 850 kubíků vzduchu,“ 
dodal a vysvětlil, že moderní 
jednotky lze pochopitelně na-
programovat nebo ovládat třeba 
po internetu, ale tady to nebude 

nutné. Jejich výkon budou 
řídit čidla. Skříně tak ne-

mají ani žádné ovládací 
prvky, protože známe 
děti. O přestávkách by 
se v nich určitě vrtaly.

Město přistoupilo k pořízení sys-
tému rekuperace pilotně právě 
v Benešově škole, která se nachází 
přímo u rušné ulice. „Ta funguje 
jako koryto, všechny výfukové 
zplodiny se tady drží. Poznáme to 
na filtrech v jednotkách, které 
jsme ve škole nainstalovali loni. 
Filtry se musí měnit čtyřikrát ročně,“ 
doplnil Martinák. Po Benešově 
škole, kde se jednotky maximálně 
osvědčily, budou následovat další. 
V létě chce město nainstalovat 
šest jednotek také v Bezručově 
škole u železáren.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

 Převoz rekuperačních jednotek do Benešovy školy. Každá skříň vážila 215 kilo.
 Před instalací bylo nutné uvolnit pro jednotku prostor a posunout topení. 
V Benešovce bylo řešení poměrně jednoduché, v Bezručově škole se budou otopná 
tělesa i zkracovat. 



 Jádrové vrty ve zdech, které měly 60 až 70 centimetrů. Těmito otvory, 
které mají průměr 30 centimetrů, budou jednotky nasávat vzduch 

a vyfukovat ten znehodnocený. 
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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. Ostravská 204, čís-
lo bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům v Pudlově. V bytě je plynové 
etážové topení. Plocha pro výpo-
čet nájemného 72,00 m2, celková 
plocha bytu 77,00 m2. Prohlídka 
26.2. ve 14.45–15.00 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 26.2. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 13, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba s plastový-
mi okny se nachází naproti tržišti. 
Dům je napojen na centrální zá-
sobování teplem, v blízkosti domu 
je Penny market, vlakové a auto-
busové 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. nad-
zemní podlaží. Zateplený dům s plas-
tovými okny v Záblatín, v klid-
ném prostředí, poblíž je obchod se 
smíšeným zbožím, školka a par-
koviště. Plocha pro výpočet ná-
jemného 55,65 m2, 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. nad-
zemní podlaží. Zateplený dům 
s plastovými okny v Záblatí, v klid-
ném prostředí, poblíž je obchod se 
smíšeným zbožím školka a parko-
viště. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 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, čís-
lo bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům v klidné části městě. Poblíž 
jsou nákupní střediska, park, pošta 
a dětský lékař. Možnost parkování 
u domu. Byt se zděným bytovým 
jádrem, kuchyňskou linkou a kom-
binovaným sporákem. Plocha pro 
výpočet nájemného 56,30 m2, cel-
ková plocha bytu 56,30 m2. Pro-
hlídka 26.2. v 15.00–15.15 hodin 
a 27.2. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 28.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 24, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou je po 
celkové rekonstrukci v roce 2007. 
Poblíž je lesopark, Kaufl and, škola 
a školka. Parkoviště u domu. V by-
tě je koupelna s vanou. Plocha pro 
výpočet nájemného 62,50 m2, cel-
ková plocha bytu 67,60 m2. Pro-

hlídka 26.2. v 15.45–16.00 hodin 
a 27.2. v 8.45–9.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 5.3. v 15.45 hodin. 
Podání přihlášky do 28.2.

 ● Byt 1+1, ul. Poděbradova 124, 
číslo bytu 16, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. Poblíž jsou 
nákupní možnosti, škola a školka. 
Dům s výtahem. V bytě je ústřední 
topení a kuchyňská linka. Plocha 
pro výpočet nájemného 43,29 m2, 
celková plocha bytu 43,29 m2. 
Prohlídka 28.2. v 15.00–15.15 ho-
din a 1.3. v 9.00–9.15 hodin. Lici-
tace se koná 5.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, čís-
lo bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. Poblíž je Penny market, 
vlakové a autobusové nádraží. Byt 
s plastovými okny a centrálním 
vytápěním je po rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
76,08 m2, celková plocha bytu 
84,08 m2. Prohlídka 28.2. v 15.15–
15.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 5.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, čís-
lo bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. Poblíž je Penny market, 
vlakové a autobusové nádraží. Byt 
s plastovými okny a centrálním 
vytápěním je po rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
74,98 m2, celková plocha bytu 
80,45 m2. Prohlídka 28.2. v 15.15–
15.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 5.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. Poblíž je Penny market, 
vlakové a autobusové nádraží. Byt 
s plastovými okny a centrálním 
vytápěním je po rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
72,69 m2, celková plocha bytu 
73,63 m2. Prohlídka 28.2. ve 14.45 
–15.00 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 5.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Trnková 282, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Prostorný byt s velkou 
koupelnou v Pudlově, zděné jádro. 
Možnost parkování u domu. Plo-
cha pro výpočet nájemného 89,08 
m2, celková plocha bytu 98,88 m2. 
Prohlídka 6.3. v 10.30–10.45 hodin 
a 7.3. v 15.30–15.45 hodin. Licitace 
se koná 12.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 917, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
v centru města za městským úřa-
dem, klidné rodinné prostředí. 
Možnost parkování u domu. V by- 
tě byla provedena generální opra-
va elektroinstalace. Plocha pro 
výpočet nájemného 50,65 m2, cel-

ková plocha bytu 53,09 m2. Pro-
hlídka 12.3. ve 14.00–14.15 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
12.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. Svobody 7, číslo 
bytu 20, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Bezbariérový dům i byt 
na náměstí ve Starém Bohumíně. 
Poblíž je autobusová zástavka, ne-
mocnice, mateřská a základní škola. 
Byt s plastovými okny, balkonem 
a komorou na chodbě. V domě je 
zajištěn úklid společných prostor, 
dům s funkcí domovníka. Plocha 
pro výpočet nájemného 64,81 m2, 
celková plocha bytu 67,03 m2. Pro- 
hlídka 6.3. v 10.00–10.15 hodin 
a 7.3. v 15.00–15.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 12.3. v 16.00 hodin. 
Licitace se mohou zúčastnit pou-
ze osoby s omezenou schopností 
pohybu či orientace (tj. zejména 
osoby postižené pohybově, zrako-
vě, sluchově, mentálně či osoby 
pokročilého věku).

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Panelový dům s plastový-
mi okny v Záblatí, v roce 2015 pro- 
běhla celková rekonstrukce domu, 
včetně zateplení. Možnost parko-
vání u domu. Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
75,83 m2, celková plocha bytu 
77,53 m2. Prohlídka 5.3. ve 14.30
–14.45 hodin a 6.3. v 8.00–8.15 
hodin. Licitace bytu se koná 12.3. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 11, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. Mož-
nost parkování u domu. Byt s plas- 
tovými okny a balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 67,90 m2, 
celková plocha bytu 70,52 m2. 
Prohlídka 5.3. v 15.00–15.15 ho-
din a 6.3. v 8.30–8.45 hodin. Lici-
tace se koná 12.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1034, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Panelový, celkově 
zateplený dům vedle náměstí Bu-
doucnosti. Možnost parkování u 
domu. Úklid společných prostor 
provádí fi rma. Plocha pro výpočet 
nájemného 38,10 m2, celková plo-
cha bytu 39,63 m2. Prohlídka 6.3. 
v 8.45–9.00 hodin a 7.3. v 14.30
–14.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 12.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 973, číslo 
bytu 47, I. kategorie, 10. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
poblíž centra města, školy, školky, 
zdravotního a nákupního středis-
ka. Možnost parkování u domu. 
Byt s novou koupelnou se sprcho-
vým koutem, novými bytovými 
a vstupními dveřmi, novým PVC. 
Plocha pro výpočet nájemného 

27,26 m2, celková plocha bytu 28,01 
m2. Prohlídka 12.3. v 15.15–15.30 
hodin a 13.3. v 9.15–9.30 hodin. 
Licitace se koná 14.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 82, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Byt je po celkové rekon-
strukci, v prostorné koupelně je va- 
na. U domu je zrenovovaný park, 
školka, nákupní centra Kaufl and 
a Albert. Plocha pro výpočet ná-
jemného 47,01 m2, celková plocha 
bytu 47,58 m2. Prohlídka 7.3. ve 
14.45–15.00 hodin a 8.3. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
14.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 43, I. kategorie, 8. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v centru města. Poblíž jsou nákup-
ní možnosti, škola a školka. Byt s 
ústředním topením a balkonem je 
po celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 28,78 m2, cel-
ková plocha bytu 31,10 m2. Pro-
hlídka 12.3. v 15.00–15.15 hodin 
a 13.3. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 21, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
s bezbariérovým přístupem do 
domu. Poblíž jsou školy, školky, 
zdravotní a nákupní středisko. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s balkonem, kuchyňskou linkou a 
kombinovaným sporákem. Plocha 
pro výpočet nájemného 55,13 m2, 
celková plocha bytu 56,13 m2. 
Prohlídka 5.3. v 15.15–15.30 ho-
din a 6.3. v 9.00–9.15 hodin. Lici-
tace se koná 14.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 527, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba ve Skřečoni se zateplenými 
štítovými stěnami. Možnost par-
kování u domu. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 60,20 m2, celková plo-
cha bytu 60,80 m2. Prohlídka 12.3. 
ve 14.30–14.45 hodin a 13.3. 
v 9.45–10.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 19.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 555, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba ve Skřečoni se zateplenými 
štítovými stěnami. Možnost par-
kování u domu. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 61,40 m2, celková plo-
cha bytu 63,20 m2. Prohlídka 12.3. 
ve 14.45–15.00 hodin a 13.3. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 19.3. v 16.15 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor
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Jedním z měřítek komfortu života je pocit bezpečí, na 
který má podstatný vliv kriminalita v dané lokalitě. 
Zatímco v některých městech v našem regionu kolísá, 
či dokonce stoupá, v Bohumíně už několik let v řadě padá 
strmě dolů. Za posledních pět let tady počet evidovaných 
trestných činů klesl o více než polovinu.

Služební obvod bohumínského 
oddělení Policie ČR zahrnuje Bo-
humín a Rychvald. Tedy území 
s rozlohou více než osmačtyřiceti 
kilometrů čtverečních, ve kterém 

žije osmadvacet tisíc obyvatel. 
A v tomto obvodu loni policie za-
znamenala 408 trestných činů 
(Bohumín 353, Rychvald 55), 
z nichž dokázala více než 60 pro-
cent objasnit. „Ve srovnání s rokem 
2016 tak došlo k poklesu evidované 
trestné činnosti o 72 skutků a sou-
časně se zvýšila objasněnost,“ kon-
statoval Martin Wastl, vedoucí 
bohumínského obvodního oddě-
lení Policie ČR.

Nejzávažnějších násilných činů 
loni policie řešila čtyřiačtyřicet. 
Šlo zejména o ublížení na zdraví, 
loupeže či vydírání. Pachatele se 
přitom podařilo dopadnout v 73 

procentech případů. Specifi ckou 
kategorií pak jsou mravnostní de-
likty, do které spadají znásilnění, 
pohlavní zneužití nebo případy 
sexuálního nátlaku. Těchto choulos-
tivých případů policisté vyšetřo-
vali třiadvacet a mohou se pyšnit 
stoprocentní objasněností.

Naopak velmi komplikované je 
často vypátrání pachatelů majet-
kové trestné činnosti. Například 
u krádeží vloupáním – do obcho-

Projekt asistentů může 
díky dotaci pokračovat
V Bohumíně budou i v příštích letech na pořádek a bezpečnost dohlížet 
asistenti prevence kriminality. Pokračovat v projektu může radnice díky 
Místní akční skupině Bohumínsko. Té se podařilo na jejich plat i vybavení získat 
přes pět milionů z evropských dotací. Asistenti se budou v ulicích Bohumína 
pohybovat minimálně do poloviny roku 2020. 

Pilotní projekt prodlou-
žené ruky zákona v podobě 
asistentů prevence krimina-
lity se v Bohumíně rozjel v listopadu 2015. 
Přestože měl být pouze zkušební, osvědčil se 
natolik, že v něm radnice hodlá pokračovat. Do-
sud hradil mzdu asistentů úřad práce, jeho pod-
pora ale po dvou letech skončila. Město proto 
hledalo cestu, jak projekt udržet i do budoucna. 

„Podali jsme prostřednictvím Místní akční 
skupiny Bohumínsko žádost o dotaci z Operač-
ního programu zaměstnanost a uspěli jsme. 
Od listopadu proto postupně uzavíráme nové 
smlouvy se všemi asistenty, kterým ty původní 
z předchozí podpory úřadu práce končí. Do 
dubna bychom chtěli převést všech osm asistentů 
pod nový projekt,“ vysvětlil místostarosta 
Bohumína Lumír Macura. Dotace vystačí na 

úhradu mezd a vybavení 
pro asistenty až do července 
roku 2020.

Asistenti prevence kriminality, kteří spolu-
pracují s městskými strážníky, zajišťují bez-
pečnost dětí na přechodech u škol, docházejí 
do problémových lokalit, dohlížejí na pořá-
dek v městském parku a v dětských koutcích. 
„Jsou platnou složkou naší bezpečnostní politi-
ky, díky které nám v Bohumíně už několik let 
po sobě klesá kriminalita. Za dobu působení 
asistentů ve městě došlo také ke snížení počtu 
oznámení a stížností na vybrané přestupky. 
Terénní forma prevence je účinná, asistenti už 
si u lidí vybudovali dobré jméno a respekt. 
Přestože nejsou ozbrojeni, dokáží předejít kon-
fl iktům a jsou v ulicích vidět,“ doplnil Macura.

Lucie BALCAROVÁ

Lásku si vynucoval násilím
Ve věžáku v Bezručově ulici musela zasahovat 

policie. Přijela umravnit mladíka (23), který se 

neurvale snažil získat zpět stejně starou expří-

telkyni. O vztazích má ovšem hodně zkreslené 

představy. Nestandardním pojetím námluv si 

vysloužil obvinění z několika trestných činů.

Do bytu bývalé družky se mladík dobýval už 27. 
prosince s tím, že chce obnovit vztah. Když dívka od-
mítla, inkasovala nejednu ránu do obličeje. Po pěst-
ních úderech prokládaných vulgárními nadávkami 
musela vyhledat ošetření v bohumínské nemocnici.

O necelý měsíc později, 23. ledna, se dramatická 
situace opakovala. „Obviněný vnikl neoprávněně do 
bytu. Poškozené opět nadával a fyzicky ji napadl. Popa-
dl dokonce žehličku a přívodním kabelem ji bil po celém 
těle,“ popsala divoký incident policejní mluvčí Zlatuše 
Viačková. Dodala, že dívka útočníka v sebeobraně 
kousla, ten vzápětí odešel pro nůž a hrozil jí zabitím. 
V té době už na místo spěchali strážníci, které zalar-
movali sousedé. Když to agresor zjistil, dal se na útěk. 
„Podle popisu a díky kamerovému systému hlídka muže 
vypátrala a zadržela na železárenskem mostě,“ potvrdil 
ředitel městské policie Karel Vach.

Neodbytný nápadník následně skončil ve vazbě 
a vyslechl si obvinění z ublížení na zdraví, porušová-
ní domovní svobody a nebezpečného vyhrožování. 
Láska má ale mnoho podob. Poškozené se totiž 
bývalého partnera zželelo a stáhla vůči němu obvi-
nění. Mladý násilník se tak dostal na svobodu, vyšet-
řování případu a jeho stíhání ale pokračuje. (tch)

AKTUÁLNĚ

Evidované trestné činy
 Bohumín Rychvald celkem objasněnost (%)

2013 756  196 952  43,38
2014 599  128  727 50,48 
2015 449  73 522  53,26 
2016 415  65 480  59,17
2017 353  55 408  60,54

Kriminalita v Bohumíně už několik let výrazně klesá

dů, restaurací, škol, bytů a domů 
– se z loňských 59 skutků podařilo 
objasnit jen patnáct procent. 
Úspěšnější byli policisté u pros-
tých krádeží, kam spadají hlavně 
kapesní krádeže, krádeže v objek-
tech, vykradená či ukradená auta 
nebo jízdní kola. Těchto případů 
bylo loni 91 a policie jich zdárně 
vyřešila 46 procent.

Policisté museli loni při zákro-
cích osmadvacetkrát použít donuco-
vací prostředky. „Ve všech přípa-
dech bylo použití v souladu se záko-

nem a přiměřené,“ dodal Wastl.
Policisté zadrželi během roku 

celkem 177 osob, z nichž 47 umís-
tili v cele. Vypátrali 63 hledaných 
či pohřešovaných, 26 podnapilých 
převezli na záchytku. Na silnicích 
odhalili 109 řidičů (Bohumín 83, 
Rychvald 26) pod vlivem alkoholu 
či jiných návykových látek. Dvaa-
dvacet z nich se tím dopustilo trest- 
ného činu, ostatní se zpovídali z pře-
stupku. Hlídky přistihly za volan-
tem jednadvacet hříšníků, kteří 
nerespektovali zákaz řízení.  (red)

Policisté během cvičení, které absolvovali na podzim v Záblatí. Foto: Pavel Čempěl
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V rámci údržby veřejné zeleně loni padlo v Bohumíně 
k zemi 160 vzrostlých dřevin, k jejichž kácení je nutné 
povolení nebo ohlášení, i ovocnanů, které se smějí porážet 
bez povolení. Důvody kácení byly různé. Některé dřeviny 
rostly nešťastně v ochranných pásmech sítí, jiné překážely 
a omezovaly okolní mnohem hodnotnější stromy. Nejčas-
tějším důvodem ale byl zdravotní stav a kondice dřevin.

Na špatný stav stromů má nej-
větší vliv znečištěné městské pro-
středí v kombinaci s různými 
patogeny. Dřeviny často napadají 
houby nebo hmyzí škůdci. 

Nejpočetnější kácenou skupi-
nou byly loni břízy. Tvořily téměř 
třetinu všech odstraněných stro-
mů. „Značné množství bříz po-
stupně usychá, nejvíce jich bylo 
v Rafi nérském lesíku. Dožívající 
kusy často napadají dřevokazné 
houby a oslabené dřevo je velmi 
křehké,“ ozřejmila Ľubica Jaroňová 
z městského odboru životního 
prostředí a služeb.

Druhou nejpočetnější sku-
pinou porážených stromů byly 
stárnoucí mirabelky a švestky, 
třetí byly smrky. Ty dlouhodobě 
decimuje pokračující kůrovcová 

kalamita a znečištěné prostředí.
Dále šly k zemi krátkověké 

vrby. „Mají ve vyšším věku nekva-
litní lámavé dřevo a jejich estetický 
význam nebývá moc vysoký. V ně-
kterých případech se jim snažíme 
prodloužit život redukčním ořezem 
koruny, zejména u převislých smu-
tečních vrb, kvůli uchování místní-
ho koloritu,“ dodala Jaroňová s tím, 
že právě vrby často patří ke káce-
ným dřevinám s největšími obvody 
kmenů. 

Téměř stejně početnou kácenou 
skupinou byly jasany. Ty v po-
sledních letech patří mezi velmi 
problematické dřeviny, protože je 
napadá několik typů patogenů. 
Poměrně často kácenými stromy 
jsou třešně, višně, olše či javory.
Tradičně nemohutnějšími od-

straňovanými stromy 
bývají dožívající topoly. 
Z krátkověkých dřevin 
patří kvůli křehkému 
dřevu k mimořádně ne-
bezpečným dřevinám. 
Proto v minulosti z těch 
nejfrekventovanějších 
ploch už zmizely a loni 
se jich tak kácelo jen několik 
kusů.

Město v některých případech 
vyhovělo také občanům, kteří 
sami žádali odstranění dřevin 
z městských pozemků. Když 
k tomu byl oprávněný důvod. 
Zvuk motorových pil se ozval až 
po vyhodnocení funkčního a es-
tetického významu stromů. Ne-
oblomná byla radnice naopak 
v případech, kdy lidé žádali ská-
cení hodnotných stromů nebo 
uváděli banální důvody k jejich 
likvidaci. Třeba že z nich padá 
listí nebo plody.

Kácením uvolněné plochy se 
město snaží opět doplňovat 
vhodnou výsadbou. Pokud to 

 KÁCENÍ VÝSADBA

2010 107 372
2011 45 70
2012* 559 710
2013* 81 3106
2014* 180  230
2015* 118 276
2016 168 67
2017 160 33

* včetně izolační zeleně

Město Bohumín nabízí k pronájmu nebytové prostory
 ●  Masarykova 411, 
Nový Bohumín.
Kancelář o rozloze 14,86 m2 

v obytném domě v centru města, 
možnost parkování u domu.Ce-
nová zóna 1 200 Kč/m2/rok. Lici-
tace se koná 28.2. ve 13.15 hodin.

 ●  Nám. Svobody 7, 
Starý Bohumín.
Prostor o rozloze 43,40 m2 bý-

valé pobočky České pošty v do-
mě na náměstí, bezbariérový pří-
stup, parkování u objektu.Cenová 
zóna 1 200 Kč/m2/rok. Licitace se 
koná 28.2. ve 13.30 hodin.

 ●  Nádražní 465-301, 
Nový Bohumín.
Prodejna o rozloze 98,46 m2 

v centru města. Samostatná pro-
dejna v přízemí obytného domu 

u městské tržnice a vlakového 
nádraží. Bezbariérový přístup, 
možnost parkování u prodejny. 
Zásobování z dvorní části.Cenová 
zóna 1 200 Kč/m2/rok. Licitace se 
koná  28.2. ve 13.45 hodin.

 ●  Nádražní 465-302, 
Nový Bohumín. 
Prodejna o rozloze 118,19 m2

v centru města. Samostatná pro-
dejna v přízemí obytného domu 
u městské tržnice a vlakového 
nádraží. Bezbariérový přístup, 
možnost parkování u prodejny. 
Zásobování z dvorní části. Ceno-
vá zóna 1 200 Kč/m2/rok. Licitace 
se koná 28.2. ve 14 hodin.

 ● Jateční1154, Nový Bohumín.
Bývalá kočárkárna o rozloze 25 

m2 ve věžovém domě. Vhodná 

jako sklad. Cenová zóna 720 Kč/
m2/rok. Licitace se koná 28.2. ve 
14.15 hodin.

 ●  Čáslavská 1067, 
Nový Bohumín. 
Kancelář o rozloze 35,74 m2 

v patře domu služeb u náměstí 
Budoucnosti. Centrum města, 
možnost parkování u objektu.
Cenová zóna 1 200 Kč/m2/rok. 
Licitace se koná 28.2. ve 14.30 
hodin.

 ●  Nerudova 1157, 
Nový Bohumín. 
Prostor o rozloze 24,34 m2 ve 

věžovém domě na sídlišti se sa-
mostatným vstupem a sociálním 
zařízením. Cenová zóna 720 Kč/
m2/rok. Licitace se koná 28.2. ve 
14.45 hodin.

Bližší informace k licitacím 
v kanceláři B107 v budově »B« 
městského úřadu,  596 092 
212., e-mail: sobaniec.marek@
mubo.cz.  (sob)

Nerudova 1157

Padající větve kácení odůvodní, spadané listí ne

inženýrské sítě v podzemí umož-
ní. V loňském roce ve městě při-
bylo třiatřicet listnatých stromů. 
Sázelo se například na sídlišti 
v Nerudově ulici, dřeviny doplnily 
dvůr v Husově nebo Komenského 
ulici a na dalších místech.  (red)

Kapitola loňské údržby zeleně je uzavřená, začíná nová. Počátkem února za-
čaly práce v okolí starobohumínské kapličky Pustyňa. Sázet se tady budou 
například lípy nebo alej ptačích třešní. Předtím ale bylo třeba uvolnit prostor 
a pokácet přestárlé stromy.  Foto: Pavel Čempěl
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Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu 

v Bohumíně vyhlašuje výběro-

vá řízení na úřednická místa. 

Radnice přijme referenta od-
boru životního prostředí a slu-
žeb. Termín dodání přihlášek je 
do 28. února. Bližší informace 
telefonicky na čísle 596 092 219 
nebo e-mailu jeziorsky.jan@
mubo.cz. 

Druhé volné místo je na soci-
álním odboru s agendou sociálně 
–právní ochrany dětí. V tomto pří-
padě jde o pracovní poměr na do-
bu určitou (zástup za mateřskou). 
Termín podání přihlášek je do 5. 
března. Informace 596 092 217, 
e-mail uchac.daniel@mubo.cz. 

Podrobnosti k výběrovým 
řízením na www.bohumin.cz, 
sekce Radnice, rubrika Nabídka 
práce, nebo ve vývěskách. (red)

PRÁCE

AKTUÁLNĚZ nabídky hospůdek před časem zmizela starobohumínská 
restaurace Češi. Nyní zmizela defi nitivně, těžká technika 
ji srovnala se zemí. Areál na křižovatce Ostravské a Dlouhé 
ulice poblíž fotbalového hřiště místní Viktorky prochází 
celkovou proměnou. Vznikne tady logistické středisko 
dopravní společnosti.

„Původně jsme uvažovali, že 
restauraci zachováme. O pronájem 
ale nikdo neměl zájem a pohostin-
ství není oblastí našeho podnikání,“ 
ozřejmil Aleš Raška z rodinné 
firmy Dosi Transport, která se 
zabývá přepravou zboží do Skan-
dinávie. Ta dosud sídlila v prona-
jatých prostorách v Moravské 
Ostravě a hledala vlastní zázemí. 
Nakonec našla ideální lokalitu 
poblíž dálnice v Bohumíně. V mís-
tě, kde v minulých desetiletích 
fungoval zemědělský areál a v no-
vodobé historii právě restaurace 
nebo ubytovna. Její budova šla 
v rámci úprav plochy k zemi první, 

demolice hospůdky ji následovala. 
Aktuálně nový vlastník rekon-
struuje administrativní budovu 
a chystá se stavět servisní a pře-
kladovou halu.

Po dokončení dopravního stře-
diska se zvýší provoz v lokalitě. 
Během týdne bude fi rma do are-
álu svážet návěsy naložené zbožím, 
například z místních drátoven. 
Návěsy si následně zapřáhnou 
jiné tahače a vyrazí s nimi po dál-
nici do Polska a pak dále na sever. 
„Během týdne je většina vozů na 
cestách, sjíždět se do areálu budou 
zejména v pátek a v neděli pak s no-
vým nákladem opět vyjdou,“ vy-

Hostinského a štamgasty vystřídají dopraváci

Dny restaurace Češi, která už byla delší dobu mimo provoz, jsou defi nitivně sečteny.  Foto: Pavel Čempěl

Areál se promění v logistické středisko kamionového přepravce. 
Vizualizace: Dosi Transport

světlil Raška a dodal, že firma 
disponuje třicítkou moderních 
vozů, které splňují nejpřísnější 
emisní limity. Přepravce si je vě-
dom, že se v dosud klidné části 
zvýší ruch. A také provoz v po-
měrně úzké Ostravské ulici, která 
se line kolem Starobohumínské 
lávky pro pěší a cyklisty. „Chceme 
být dobrými sousedy. Plochu areálu 
vydláždíme, abychom zamezili praš-
nosti. Veškerá nutná manipulace, 
například doplnění návěsů, bude 
probíhat v hale. A pokud o to bude 
zájem, jsme připraveni u příjezdové 
silnice vysázet například izolační 
zeleň,“ doplnil Aleš Raška. 

Nový vlastník střediska naplá-
noval terénní úpravy, hlavně de-
molice, na zimu, aby se tolik ne-
prášilo. Následovat bude stavba 
haly, dláždění a nakonec stavba 
plotu.

Pavel ČEMPĚL

Jak se provádí změna trvalého pobytu? 
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa, kterou si občan 
zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo 
zaměstnání. Z přihlášení k trvalému pobytu nevyplývají 
žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. 

Změna se provádí v ohlašovně 
v místě nového trvalého pobytu. 
Je zde nutné vyplnit přihlašovací 
lístek, doložit vlastnictví domu 
či bytu, nebo oprávnění k jeho 
užívání. Lze také dodat úředně 
ověřené písemné potvrzení vlast-
níka domu/bytu, že s ohlášením 

změny souhlasí. Písemné potvr-
zení není nutné, když se majitel 
vyřizování změny na úřadě osobně 
účastní.

Když se člověk rozhodne trvale 
přesídlit do zahraničí, musí 
ukončit trvalý pobyt na území 
České republiky. Může to udělat 

osobně v ohlašovně v místě, kde 
měl dosud trvalý pobyt, nebo na 
zastupitelskému úřadě v cizině. 
V obou případech je to možné 
i písemně s úředně ověřeným 
podpisem.

Za přihlášení změny místa 
trvalého pobytu osob nad 15 let 
se platí padesátikorunový správní 
poplatek. Za ukončení trvalého 
pobytu stokorunový, na zastupi-
telském úřadě ve výši 300 korun. 

(raf)

Kurz ovladatelnosti psa
Kynologická organizace Rychvald pořádá kurz základní ovlada-
telnosti psa bez rozdílu plemene a věku. Cílem je naučit maji-
tele, jak mají se svými psy správně pracovat. Náplní lekcí je 
nácvik přivolání, chůze na vodítku, poloh sedni, lehni, odložení 
psa, překonávání překážek. To vše i za ztížených podmínek 
v přítomnosti cizích lidí, psů či rušivých elementů. Výcvik bude 
probíhat na cvičišti ZKO v Rychvaldě v ulici Na Fojtství od 

dubna do června každé úterý od 16.30 hodin. Další informace 
na www.zkorychvald.cz, telefonicky na čísle  736 413 715, e-
mail botosovarychvald@seznam.cz.  ZKO Rychvald 

Průzkum v domácnostech
Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje každoroční průzkum 
v českých domácnostech pod názvem »Životní podmínky«. 
Smyslem je dlouhodobě získávat údaje o sociální a ekonomické 
situaci obyvatel. Bude probíhat do 27. května prostřednictvím 
speciálně vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat prů-
kazem a příslušným pověřením.  (red)

KRÁTCE
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Bohumínské vlakové nádraží je 
kulturní památkou, jednou z bohu-
mínských dominant a frekventovaným 
dopravním uzlem. Zatímco samotné 
nádraží vlastní dráhy, přednádražní 
prostor patří městu. A to v nejbližších 
letech plánuje jeho radikální proměnu. 
V těchto dnech zadalo ke zpracování 
studii proveditelnosti.

Bohumínští pamětníci si jistě ještě vybaví, že 
před nádražím parkovala auta až doslova u zdi 
výpravní budovy. To se ale změnilo počátkem 
90. let minulého století. Dráhy v té době zre-
konstruovaly už notně omšelou budovu a rad-
nice dala v letech 1994 a 1995 nový vzhled 
prostoru před ní. Slouží tedy ve stávající podobě 
už bezmála čtvrt století. Doba, zvýšený provoz 
a požadavky na organizaci dopravy si ale žádají 
své, a tak nastal čas na změnu.

Zatímco se přestavba přednádraží v 90. le-
tech zaměřila především na pěší a vyhradila 
jim velkou plochu, na ostatní jí mnoho nezby-
lo a dnes to způsobuje obtíže. Z parkovacích 
míst si taxikáři udělali svůj »štafl« a většinu 
z nich si uzurpují pro sebe. Dalším problémem 
je sladění provozu na autobusových zastáv-
kách, u kterých staví více dopravců. To vše by 
měla vyřešit studie, jejíž zpracování si město 
objednalo v uplynulých dnech. „Prioritou je 
najít funkční řešení, až pak je možné řešit i este-
tiku,“ sdělila vedoucí bohumínského odboru 
rozvoje a investic Jitka Ptošková.

Zpracovatele studie a dopravní projektanty 
ovšem čeká i jeden velký oříšek. Město by totiž 
chtělo do prostoru vměstnat i autobusové sta-
noviště. Menší třešničkou je pak ještě umístění 
cykloboxů. Ty se před nádražím v testovacím 
režimu objeví  už letos. „Potřebujeme si ověřit, 
zda o tuto službu bude zájem. Jde o provizorium, 

takže nebude třeba bu-
dovat pro cykloboxy 
speciální plochu. S je-
jich umístěním se po-
čítá na stávající dlažbě,“ dodala Ptošková. 
Uzamykatelné kóje pro bicykly by se měly ob-
jevit v prostoru mezi restaurací a hodinami. 
Jejich fi nálním a účelným umístěním, stejně 

Vzadu zateplit, z ulice citlivě opravit
Město je největším vlastníkem bytových domů v Bohumíně a veškeré vybrané nájemné do 
jejich oprav a modernizace vrací. A k tomu každoročně přidá i nějakou »korunu« z rozpočtu. 
Omlazovací kúra nabrala zejména v posledních letech na obrátkách. Věžáky, nízké paneláky, 
ale také starší cihlové domy dostávají novou tvář. Letos s ní mohou mimo jiné počítat dva 
domy z doby monarchie.

Aktuálně finišuje projektová 
příprava ozdravení domů ve Stu-
dentské ulici naproti pizzerii. Do-
stanou novou plechovou střešní 
krytinu a také všechny kovové 
prvky, které zahrnují žlaby, okapy, 
parapety či hromosvod. „Z dvorní 
části se budou domy zateplovat. 
Připravujeme tady také opravy 
balkonů a vstupních dveří,“ potvr-
dila Markéta Urgácsová z odboru 
rozvoje a investic.

Zvláštní péči vyžaduje řešení 
čelních fasád. Dům s číslem po-
pisným 302 pochází z roku 1902 
a jeho uliční fasáda si dodnes 
zachovala zdobné prvky. Štuková 
výzdoba historických domů má 
své nezaměnitelné kouzlo a město 
se ji snaží zachovat příštím genera-
cím. V tomto případě ji nechá zre-
staurovat a dům dostane novou bar-
vu v kombinacích olivově zelené.

Vedlejší číslo popisné 156 je ještě 
starší, barák vyrostl na konci 19. 

století. V době vzniku měl fasádu 
rovněž zdobenou, ale během ne-
citlivých úprav v minulém století 
o ni přišel. „Reálně jsme uvažovali, 
že bychom domu historický vzhled 
vrátili. Snažili jsme se dohledat pů-
vodní projektovou dokumentaci 
nebo alespoň kvalitní dobové foto-

grafi e. Bohužel bez úspěchu,“ uvedl 
městský architekt Jan Hock. Dodal, 
že se podařilo najít pouze jediný 
snímek domů v ulici a ten je navíc 
pořízený z velkého úhlu se zkres-
lením. A to k výrobě replik štuko-
vých prvků nestačí. Dům tak bude 
mít hladkou fasádu jako v součas-
nosti, ovšem zcela novou. Včetně 
nového barevného řešení, které 
kombinuje odstíny středně hnědé 
a světle béžové.  (tch)



 Letos projdou opravou mimo jiné 
domy z přelomu 19. a 20. století ve 
Studentské ulici. Jejich zadní fasády 
se zateplovat budou, čelní nikoli. Re-
konstrukce bude respektovat jejich 
podobu. Foto Pavel Čempěl

 Návrh barevného řešení uličních 
fasád. Odstíny se mohou ve finální 
podobě mírně lišit. 

Projektantský oříšek: Co vše vměstnat před nádraží

Rekonstrukce předná-
draží v 90. letech mys-
lela hlavně na chodce. 
Nyní je třeba do prostoru 
vměstnat mnohem více, 
aby tady pospolu mohla 
fungovat automobilová 
a autobusová doprava 
i cyklisté. 

jako všech ostatních požadovaných prvků, se 
bude zabývat studie proveditelnosti. Její vypra-
cování potrvá několik měsíců.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Ajzenboňák propadl lyžím, do bačkor se nechystá
Miloš Sova (64) žije novým projektem, rekonstrukcí bývalé 
myslivny ve Starém Bohumíně. K ní ho přivedla šťastná 
náhoda, stejně jako před lety k podnikání. Původní 
profesí železničář neměl s lyžemi nic společného, 
dokud nenašel jedny použité u popelnic. A stejně 
jako pomohly secondhandové lyže Ester Ledecké 
k olympijskému zlatu, pomohly Bohumíňá-
kovi nastartovat podnik, který úspěšně 
funguje už čtvrt století.
Coby absolvent železniční průmyslovky 
dělal mašinfíru nebo vedoucího zásobo-
vání v bohumínském depu. Dálkově si 
dodělal vysokou dopravní a externě učil 
na gymnáziu nebo učilišti. Vše víceméně 
souviselo s jeho oborem. Zásadní obrat 
nastal po listopadových událostech. 
O Velikonocích roku 1990 vyrazil 
na brigádu do Švýcarska. Vzal si 
neplacené volno a jel do tamní 
hospody mýt nádobí. Nejenže 
se z krátkodobé brigády stala 

tříletá štace. Především mu zkušenost ze Švýcarska převrátila život naruby. 
„Jednou jsme jeli na nákup a já uviděl u popelnic vyhozené lyže. Byly 

přitom zánovní. Odvezl jsem je do Čech a prodal v bazaru,“ za-
vzpomínal Miloš Sova. Na další použité lyže narazil během 

švýcarského velkého úklidu, obdoby české »železné neděle«. 
Pak dostal kontakt na půjčovny, které starší lyže vyřazovaly. 

Opět je přivezl domů a zpeněžil. „Bral jsem to jen jako 
přivýdělek,“ svěřil se Sova, kterého tehdy nenapadlo, 

že se tím dá živit. Jenže ono to vyšlo, za 25 let přivezl 
ze Švýcarska zhruba 70 tisíc lyží. Vznikla rodinná 
fi rma, ve které dnes pokračuje další generace. Miloš 
Sova však zůstává stále aktivní. „Někteří mí vrstevníci 

odešli do penze a jde to s nimi z kopce. Zjistil jsem, že 
touto cestu jít nehodlám. Chci žít dobrodružným 

životem a věnuji se svým projektům od rána do 
večera,“ dodal Sova s tím, že na televizi se 

v »bačkorách« nekouká, zato se věnuje 
koníčkům. Tím aktuálním je právě 

myslivna. Ovšem ani na železnici 
po letech nezanevřel. Na chalupě 
vytvořil dráhu, po které se ma-
šinky prohánějí  v tunelech nebo 
mezi přírodními jezírky.  (tch)

Myslivna bude zasvěcená zimním sportům
Tak přece! Původní hotel Scholz, pak restaurace Na Myslivně 
a ještě později prodejna nebo kulturní středisko napíše 
novou kapitolu i ve 21. století. V objektu ve starobohumínské 
památkové zóně opět panuje stavební ruch. Načatou 
rekonstrukci, která se před lety zastavila, hodlá dotáhnout 
do úspěšného fi nále rodinná fi rma Sovaski. Nová éra 
»myslivny« tak bude zasvěcená zimním sportům. 

„Jsem ve věku, kdy bych mohl 
odejít na odpočinek a věnovat se 
oblíbenému cestování nebo vnou-
čatům. Ale já chci zůstat aktivní, 
abych, jak se říká, neztrouchnivěl,“ 
vyznal se Miloš Sova, zakladatel 
fi rmy, která se zabývá prodejem, 
servisem a půjčováním lyžařského 
vybavení. Dosud funguje v Šuny- 
chelské ulici, ale zdejší prostory 
už začínají být podniku malé. Ma-
jitel uvažoval, že postaví novou 
budovu na zelené louce, ale projekt 
se vydal jiným směrem. „Kolem 
myslivny jsem jezdil, viděl jsem, že 
probíhá její rekonstrukce, která 
ovšem po čase ustrnula. Bylo mi to 
líto, ale nikdy mě nenapadlo, že 
bych mohl dům využít,“ konstato-
val Sova, který po čase zjistil, že je 

objekt na prodej, a chtěl si jej pro-
hlédnout. Jen ze zvědavosti. „Klí-
čovým okamžikem bylo, když jsem 
vešel dovnitř a uviděl původní kle-
nuté stropy. To je dnes vzácnost. 
Během minuty jsem se rozhodl, že 
do toho jdu,“ potvrdil Sova. Když 
se záměrem večer seznámil rodinu, 
všichni jej podpořili. Druhý den už 
domlouval koupi a vzápětí rozjel 
i přerušenou rekonstrukci objektu. 
V přízemí vznikne prodejna a také 
dílna a servisní zázemí. Klenby, 
dřevěné stropy a další dochované 
historické prvky budou součástí 
originálního interiéru. V patře 
a v podkroví pak vzniknou tři 
bytové jednotky. Sovaski jsou ro-
dinnou firmou a její členy dům 
nadchl natolik, že v něm chtějí 

i bydlet. Využití najde také moder-
ní betonový skelet, který vyrostl 
v zadním traktu během předchozí 
nedokončené rekonstrukce. Jeho 
přízemní část bude sloužit podni-
kání, v prvním patře má být eko-
nomická kancelář a v nejvyšším 
zimní zahrada. Miloš Sova kon-
zultoval své záměry také s vede-
ním Bohumína. „Ochota a vstříc-

nost ze strany města mě velmi mile 
překvapily. Dodaly mi další im-
puls,“ přiznal podnikatel. A je to 
vzájemné. Aktivitu nového vlastníka 
myslivny a další oživení Starého 
Bohumína město vítá. Pomůže 
proto s vybudováním parkovacích 
míst v blízkosti objektu myslivny
a na spadnutí je také prodej při-
lehlé zahrady.  Pavel ČEMPĚL

V myslivně v současnosti probíhá sanace klenutých stropů, v březnu chce nový 
majitel objekt zastřešit.  Foto Pavel Čempěl

Využití najde i moderní betonový skelet v zadním traktu. Už se zde opět pracuje. 

Nový návrh zadního traktu myslivny.

Foto Pavel ČempělFoto Pavel Čempěl
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Otevření poslanecké 
kanceláře pro občany 
Bohumína a okolí

Vážení spoluobčané,
je nám milou povinností Vám 

oznámit, že od pondělí 19. února 
2018 bude po rekonstrukci ote-
vřena regionální poslanecká kan-
celář Mgr. Bc. Andrei Babišové, 
poslankyně Parlamentu ČR za 
hnutí ANO 2011 v Bohumíně. 

Kancelář sídlí na adrese tř. E. 
Beneše 1124, Bohumín (pěší 
zóna, z boku Komerční banky). 

Každé pondělí od 15,00 do 
17,30 hodin se bude asistentka 
paní Andrea Lacková těšit na 
vaše podněty, návrhy pro zlepše-
ní vašich životů či problémy, kte-
ré trápí. V rámci poslaneckých 
týdnů v regionu se Vám bude 
osobně věnovat paní poslankyně, 
lze si s ní sjednat individuální 
schůzku.

Kontakty: 
email: a.ndy@centrum.cz,
babisovaa@psp.cz
Těšíme se na Vás.  

Místní organizace hnutí ANO 2011

Lepší hospodářské podmínky a infrastruktura, životní prostředí a kvalita života = strate-
gický akční plán pro Bohumín do roku 2023! Kam by mělo naše město směřovat, jaké by 
mělo mít cíle, aby bylo prosperující, bezpečné a třeba i více zelené? Zatím to je však jen 
a jen podle představ jednobarevné radnice a výsledek? Postupně odcházejí perspektivní 
a naopak mnoho nových obyvatel má adresu svého bydliště přímo na RADNICI. 

NEZÁVISLÍ již v uplynulém roce nejen na strán-
kách OKA prezentovali některé vlastní představy 
strategického rozvoje města. První dva body se do-
týkají infrastruktury města. Nazvali bychom je, jako 
PROJEKT MEMORANDA O SPOLEČNÉM DÍLE 
s výrazným zapojením všech velkých zaměstnava-
telů a fi rem na území města Bohumína (např. větší 
uplatnění mladých lidí, společné akce a projekty 
nebo podpora a propagace místních fi rem) a dále 
PROJEKT CHYTRÉHO MĚSTA o aktivním využi-
tí území kolem dálnice pro zajímavé investorské 
aktivity v rámci „chytrého“ rozvoje „silného“ města  
s možností lépe placené práce a profesně-odborné 
seberealizace nejen naší mladé generace. Nesmíme 
se uzavírat, ale naopak musíme ještě více rozvíjet 
spolupráci, zejména s městem Ostrava. Mladí lidé 
odcházejí pracovat mimo město a tam taky pak za-
kládají své rodiny a budují svůj život. Proč? Nejspíš 
jdou jen za lepším. Pokud nechceme, aby Bohumín 
pokračoval ve vylidňování, pak něco musíme rychle 
změnit. Je zapotřebí především mladé generaci 
v našem městě nabídnout podmínky vlastní odborné 

seberealizace, chytré práce i možnost uplatnění 
vlastních podnikatelských záměrů. Pro tento cíl je 
nutné zapojit a spojit všechny větší současné i bu-
doucí zaměstnavatele a podnikatele. Jen tak můžeme 
zabránit těmto odlivům obyvatel. Jsme přesvědčeni, 
že toto by měly být ty zásadní projekty směřující 
nejen k udržitelnosti současného stavu, ale naopak 
k posunu našeho města o velký krok dál. NEZÁVIS-
LÍ si nemyslí, že sebelepší volno-časové aktivity 
a radovánky, podpora obecně - prospěšných prací 
nebo nová obchodní zóna za Kaufl andem tento stav 
změní! Připomínky nebo Vaše náměty nám můžete 
zatímně zasílat na mail: Vaclav.Polok@seznam.cz 
nebo také na facebooku: nezprobohumin. 

Ing. Václav POLOK, Hnutí NEZÁVISLÍ    

Nezávislí představují PROJEKT 
MEMORANDA O SPOLEČNÉM DÍLE
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Za tajemstvím aragonitových krystalů (1)
Čím déle a hlouběji se zabýváme výzkumem unikátních krystalových forem 
v krymských jeskyních, tím více otázek a záhad před nás příroda staví. I proto 
Orcus Bohumín v roce 2017 připravil dvě speleologické expedice s cílem pokra-
čovat ve výzkumech jak v jeskyních plata Čatyr Dag na Krymu, tak v jeskyních 
Pyrenejského poloostrova a konzultaci výsledků se španělskými kolegy. 

Expedice Čatyr Dag 2017
Krymský poloostrov a kras na hřebenu Čatyr 

Dag jsou cíli našich expedic od roku 1979. Ob-
jevili jsme zde mnoho nových jeskyní, ale do 
jedné se vracíme nejčastěji. Do systému Emine 
Bojir Chasar přijíždíme v létě 2017 společně se 
slovenskými jeskyňáři a současně geology 
z Ústavu vied o Zemi v Bánské Bystrici. A cíl 
výpravy? Vyřešit tajemství vzniku unikátních 
krystalových aragonitových forem, které nemají 
ve světě obdoby a jejichž výzkum smějí exklu-
zivně provádět pouze bohumínští speleologové. 
A současně dokončit mapování celé jeskyně. 

Výprava proběhla samozřejmě ve spolupráci 
a se svolením protektora jeskyně Emine Bojir 
Chasar a významného krymského speleologa 
Saši Kozlova. Tentokráte se k nám přidává geo-
ložka Monika ze Slovenského muzea ochrany 
prírody a jaskyniarstva. V bohaté expozici toho- 
to muzea jsou již také vzorky krystalů z krym-
ských jeskyní. A tři geologové z Ústavu vied 
o Zemi v Bánské Bystrici – Rasťo, Stáňa a Juraj. 
Ti celý rok pracovali a analyzovali vzorky, které 
jsme v jeskyni Emine Bojir Chasar odebrali při 
minulých expedicích. Při této výpravě chtějí 
přímo na místě studovat unikátní speleotémy 
a také odebrat vzorky k dalším analýzám.

Naše červnová výprava začíná leteckou pře-
pravou Vídeň-Moskva-Simferopol. Desítky let 

jsme jezdili na Krym automobily. Jenže nyní 
Ukrajina v úžině při vjezdu na Krym uzavřela 
silnici, vytrhala železniční koleje, vybourala 
sloupy elektrického vedení, odvedla kanál, který 
sloužil k zavlažování polí na Krymu, do moře. 
A tak zbývá pouze letadlo, což nám trochu 
komplikuje výpravu, neboť nemůžeme vzít 
veškerou výstroj, kterou bychom potřebovali.

Slovenští kolegové jeli autobusem z Bratislavy 
na letiště a my si objednali místenky v autobuse 

Leoše z Bohumína přímo na terminál do Vídně. 
Ale to jsme netušili, co nás čeká. Odjezd byl 
v 10 hodin z Bohumína. Jenže v šest ráno do-
stává Honza SMS, že má autobus hodinu zpož-
dění, za hodinu další SMS, že zpoždění bude 
dvě hodiny, ale prý ještě autobus ze Lvova stojí 
na ukrajinsko-polské hranici. Je jasné, že auto-
busem letadlo nestiháme. A tak vše nakládáme 
do landcruisru a vyrážíme směr Vídeň.

A tak se nakonec všichni setkáváme na letišti 
a odlétáme směr Moskva. Z Moskvy do Simfe-
ropolu, kde přistáváme ve čtyři ráno. Na letišti 
čeká mladý Saša Kozlov a transportérem volks-
wagen nás odváží k Sašovi do Onyxu. Vybalu-
jeme slivovici a připíjíme na další, pro Pepu už 
sedmapadesáté shledání s krymskými přáteli.

(Pokračování příště)

Seriál vyprávění bohumínských speleologů z loňské výpravy píše Josef Wagner

Rozkvetlý hřeben Čatyr Dag. Foto: Orcus Bohumín
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Medailové úspěchy nejmenších plavců
Letošních závodů nejmladších dětí 
v jihomoravské metropoli, známých 
pod názvem Brněnský Tučňáček, 
se zúčastnila sedmnáctka bohumín-
ských plavců narozených mezi léty 
2008 až 2010. Výprava doplněná 
o rodinné příslušníky a trenéry vyrazila 
na dvoudenní závody v sobotu 
27. ledna. Domů se vracela následující 
den ověnčena několika medailemi.

Nejstarší závodníci se utkali ve všech čtyřech 
plaveckých způsobech na tratích dlouhých 50 
metrů. Zbývající dva ročníky soupeřily společ-
ně na polovičních distancích. V konkurenci 
zhruba padesátky, ale někdy i více než šede-
sátky soupeřů nejvíce zazářila další naděje 
z veleúspěšné tréninkové skupiny nejmladších 
závodníků Julie Kalvarová. Brzy desetiletá 
talentovaná plavkyně si z Brna odváží tři 
bronzové medaile. Na obdobný medailový 
zisk dosud žádná dívenka z Plaveckého klubu 
Bohumín nedosáhla. Vedle Julie se skvěle pre-
zentovala rovněž stejně stará Klárka Macurová 
ze skupiny přípravkářů. Klárka na trati 50 
metrů prsa dokázala porazit nejen Julii, ale 
i dalších osmapadesát soupeřek, aby obsadila 
nesmírně hodnotnou pátou příčku. 

O rok mladší závodníci, většinou z plavecké 
přípravky, pronikli do stále velice slušné dru-
hé desítky celkového pořadí. Vojta Aradský 

a Vašek Tesař dohmátli nejlépe dvanáctí, Do-
minik Kuder jen o příčku hůř. Výše jmenovaná 
trojice pak spolu s ještě o rok mladšími Ma-
tyáškem Menšíkem a Kubíkem Sovou přidala 
dvě druhá místa ve štafetách na čtyřikrát 25 
metrů volně a čtyřikrát 25 metrů polohově 
nejmenších chlapců. 

I přes dosažené skvělé výsledky jde v závo-
dech nejmenších především o nefalšovanou 

radost z pohybu ve vodě, ze soutěžení s kama-
rády a úsměvy na tvářích dětí, ale i jejich pyš-
ných rodičů a trenérů. V tomto ohledu zvítězili 
všichni zúčastnění závodníci, kteří si mnohdy 
své vůbec první plavecké závody v životě ma-
ximálně užili a ještě dlouho na ně budou 
vzpomínat. 

Adrian KUDER, 
prezident PK Bohumín

Foto: PK BohumínFoto: PK Bohumín

Viktorka přivezla z mistrovství bronz
Šest závodníků oddílu silového trojboje TJ Viktorie Bohumín se 3. února zúčastnilo 26. 
otevřeného Mistrovství ČR v silovém trojboji dorostu, juniorů a masters. Konalo se ve 
Frýdlantu v Čechách a zúčastnilo se jej osmadvacet oddílů. Bohumínská Viktorka obsadila 
v hodnocení týmů krásné třetí místo.

Viktorku reprezentovala jedna 
z nejmladších účastnic mistrov-
ství, čtrnáctiletá Denisa Turková. 
Byla jedinou soutěžící v kategorii 
dorostenek, a tak nemusela bojo-
vat se soupeřkami, ale pouze se 
svými limity. Ve dřepu si poradila 
s 90 kilogramy, v bench-pressu si 
připsala 45 a v mrtvém tahu 92,5 
kilogramu.

Mezi dvanácti dorostenci pak 
soutěžil sedmnáctiletý Ondřej 
Vačkář, který skončil ve své vá-
hové kategorii do 93 kg druhý, 
celkově mezi dorostenci šestý.

Mezi juniory měla Viktorka 
v ohni dvě želízka. Kateřina Skud- 
říková (20) obsadila ve váhové 
kategorii do 84 kg druhé místo 

a stejné jí patřilo i celkově. Daniel 
Penkala (18) vybojoval v kategorii 
do 93 kg čtvrté místo, celkově byl 
mezi juniory devátý. Pro Daniela 
i dorostence Ondru to byly první 
závody v dresech, tedy equipped.

Dva borce měla Viktorka také 
v kategorii mužů, čtyřicátníků 
(M1). Martin Turek (45) už po-
třetí v řadě obsadil ve váhové 
kategorii do 83 kg první příčku 
a celkově mu v kategorii M1 pat-
řilo sedmé místo. Marek Banas 
(44) závodil ve váhovce do 105 
kg, v níž obsadil druhé místo. 
Celkově pak byl v M1 jedenáctý. 

Denisa a Martin Turkovi, Ka-
teřina Skudříková a Marek Banas 
se navíc svými výkony nomino-
vali na nejvyšší republikovou 
soutěž, republikové mistrovství 
v silovém trojboji mužů a žen. 
Uskuteční se 24. února v Krnově.

(red)

Mládežnická házená na evropské úrovni
Bohumínská házená se vydala na mezinárodní mládežnický turnaj Kem-

pa 4 Sport Cup do Prešova. 12. ročník mítinku probíhal od 3. do 6. ledna 

a zúčastnilo se jej bezmála devadesát týmů z dvanácti evropských zemí. 

Bohumín vyslal do bojů družstva tři - mladší žačky, starší žačky a dorostenky.

Na skvěle organizovaném turnaji sbíraly házenkářky 1. SC Bohumín '98 obrovské 
zkušenosti. Poznávaly odlišné herní styly týmů ze zahraničí, jejich házenkářské 
umění i tvrdost v obraně. V průběhu turnaje se všechny bohumínské týmy těšily 
z výher, ale smutnily i z proher. Pro trenéry však bylo nejdůležitější kolektivní 
pojetí hry, které se každým zápasem zlepšovalo. 

Poděkování patří nejen hráčkám a trenérům, ale hlavně městu, které oddíl na 
tomto turnaji podpořilo.  (jak) Foto: 1. SC Bohumín '98Foto: 1. SC Bohumín '98

Foto: TJ Viktorie BohumínFoto: TJ Viktorie Bohumín
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VZPOMÍNKY

Dotlouklo srdíčko, ztichl tvůj hlas, 

vzpomínka na tebe dál žije v nás.

26. února vzpomínáme na nedožité 80. 
narozeniny mého manžela, tatínka, dědečka,

pana Ladislava ČOPÍKA
z Věřňovic

a zároveň 19. března vzpomeneme 25. výročí 
jeho úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Anička, 
dcera Jana s manželem, Sandra, Míša s manželem 

a pravnuci Adámek a Kamilek.

Kdo žije v mysli svých drahých, neumřel, jenom je daleko.

4. února jsme vzpomněli 7. výročí úmrtí 
našeho milovaného manžela, otce a dědečka,

pana Miroslava MACURY.
24. března by se dožil 71 let.


Vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka Zdeňka, 
dcery Iveta a Mirka s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

18. února uplynul jeden rok, 
kdy nás navždy opustila 

paní Regina CHOBOTOVÁ.


S úctou a láskou vzpomínají syn Svatoslav 

a dcera Dagmar s rodinami.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.

Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází.

22. února si připomínáme 
1. smutné výročí úmrtí naší manželky, 

maminky, babičky a sestry, 

paní Aleny SOMEROVÉ.
S úctou a láskou vzpomínají manžel 

a synové s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Kdo tě znal, ten si vzpomene,

 kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

22. února si připomínáme 
10. smutné výročí úmrtí 

pana Ing. Josefa ŽÁČKA.


S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Kdo žije v srdcích těch, které miloval, ten neodešel.

17. ledna jsme si připomněli 3. smutné výročí úmrtí 
paní Evy KLATOVÉ.


26. dubna vzpomeneme už 25. výročí úmrtí 

milovaného syna a bratra 
Marcela KLATA.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
S úctou a láskou vzpomíná rodina Klatova.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí, v srdci tě máme a navždy budeme mít.

29. února vzpomeneme 6. výročí úmrtí 
našeho milovaného bratra, švagra, 

pana Bedřicha JUNGA
z Bohumína.

S velikou láskou a vděčností vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

bratr Václav a švagrová Marcela.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nezapomene.

25. února si připomeneme 
20. smutné výročí úmrtí 

Petra OPARTYHO.


S úctou a láskou vzpomínají rodiče, 
bratr Luboš s rodinou, bratr Pavel 

a celá rodina a známí. 

Osud nevrací, co jednou vzal, 

zůstaly vzpomínky, smutek a žal. 

25. února by oslavila 100. narozeniny 
naše milovaná maminka, babička a prababička,

paní Valerie PLOTICOVÁ.


Zároveň 23. června vzpomeneme 

6. výročí jejího úmrtí. 
S láskou a úctou vzpomínají dcery Jiřina a Jana s rodinami.

Říká se, že čas zahojí všechny rány... 

Není to pravda... Člověk se jen naučí žít s bolestí.

28. února uplyne již 5 let, kdy nás navždy tragicky, 
nedobrovolně opustili naši milovaní 

Jarmila a Zbigniew 
MUSZANŠTÍ.


S úctou a láskou vzpomíná dcera s rodinou.
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Ceník inzerce v Oku najdete na www.bohumin.cz, 
sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

BLAHOPŘÁNÍ

21. února oslavila 
životní jubileum 90 let moje maminka, 

babička a prababička, 

paní Anna BLAŽKOVÁ.


Hodně zdraví, štěstí a životního elánu 

přeje syn Ivan.

Noví občánci našeho města
Vojtěch Skokan  Sofi e Kubáčová   Natálie Zrunková  
Ondřej Holesz  Lukáš Toman  Daniel Slabý  Eliška Furí-
nová   Vendula Čtvrtlíková   Richard Goj   Anežka Roháčová  
Natalia Holingrová  Miroslav Jureček. (mat)

VZPOMÍNKY

Odešel jsi tiše, jako když hvězda padá, 

vzpomínka na tebe však neuvadá.

3. března si připomeneme 20. výročí úmrtí

pana Zdeňka ULLMANNA, 
který nás opustil ve věku nedožitých 39 let. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
uctěte tichou vzpomínkou jeho památku. 
Maminka Boženka s přítelem Pepíkem, 
manželka Radmila, synové Aleš, Zdeněk 

s manželkou Katkou, Tomáš a celá rodina. 

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
Největší světový výrobce 
izolací z kamenné vlny hledá 
vhodného kandidáta na pozici

OPERÁTOR LINKY
(moderní výrobní linky spol. ROCKWOOL, a.s. v Bohumíně)

NÁPLŇ PRÁCE:
  Podílení se na zabezpečení provozu výrobní linky
  Ovládání strojního zařízení při výrobě produktů z kamenné vlny
  Servisní práce na pracoviš  
  Iden  fi kování vad a nedostatků výrobků
  Práce v týmu při zlepšování provozu

POŽADUJEME:
  Vyučen 
  Schopnost obsluhy výrobního zařízení
  Manuální zručnost, pečlivost, smysl pro pořádek, samostatnost
  Týmový hráč a tvůrce dobré pracovní atmosféry
  Průkaz VZV, Vazač / Jeřábník výhodou

NABÍZÍME:
  Nadstandardní platové ohodnocení
   Mo  vační a odměňovací systém (pravidelné bonusy a odměny 

za zlepšováky)
  Práci ve stabilní mezinárodní společnos   s dlouhodobou perspek  vou
  Zvýšení kvalifi kace a rozvoj potenciálu a dovednos  
  5 týdnů dovolené
Pokud Vás tato nabídka zaujala, neváhejte a zašlete Váš strukturovaný 
životopis na emailovou adresu ladislav.budin@rockwool.com. Těšíme 
se na spolupráci s Vámi. 
V případě potřeby poskytnu   dalších informací nás prosím kontaktujte 
na tel.: 596 094 203.
Vaše materiály budou považovány za přísně důvěrné. Zasláním svého živo-
topisu souhlasíte s  m, aby Vámi poskytnuté osobní údaje byly zpracovány 
a použity v souladu se zák. 101/2000 Sb. pro účely a v rozsahu potřebném 
pro uskutečnění výběrového řízení v rámci činnos   ROCKWOOL, a.s.

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

 ●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.

NABÍZÍME:

 Kompletní ruční 
čištění a mytí 
interiéru a exteriéru 
automobilu

 Čištění a ošetření 
kůže.

 Prodej pneumatik 
(nové, použité 
a protektory).

 Úschovu 
sezónních pneu.

AutomyčkaAutomyčka
PneuservisPneuservis

47-460 Chałupki, ul. Raciborska 8347-460 Chałupki, ul. Raciborska 83

+48 505 153 917+48 505 153 917
(Mluvíme česky)(Mluvíme česky)

Pit-Stop J. SolichPit-Stop J. Solich
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REALITY

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

 ● Koupím byt v Boh.  736 228 
883.

 ● Prodám dvě stavební parcely 
ve Skřečoni, výměra 1x1142 m2 
a 1135 m2. Cena 690 Kč/m2.  
732 879 788.

INZERCE

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

Touha zkoumat a objevovat svět, přicházet věcem na kloub, to vše je v dětech 
zakořeněno. Na ZŠ ČSA má takřka každý školák možnost objevit v sobě 
neohroženého dobrodruha, sportovního šampióna, hudebního virtuóze, 
vědce odhalujícího záhady přírody, stejně jako umělce zachycujícího prchavé 
krásy okamžiku. A to vše díky obětavým pedagogům, kteří ve volném čase 
vedou nepřeberné množství mimoškolních aktivit a kroužků.

Na své si ve škole přijdou děti upřednost-
ňující pohybovou zábavu. Díky hodinám 
sportovních her získávají prvňáčci hravou 
formou základy mnoha sportovních odvětví. 
Na druhém stupni si lze zahrát volejbal. Kdo 
vyhledává zápolení ducha, může se věnovat 
šachu. Pro malé vyznavačky estetiky pohybu 
se nabízí kroužek mažoretek. Od mažoretek 
je už jen kousíček k hudbě. Slýchávat ve škole 
můžete hru na fl étnu, sborový zpěv, ale i chyt-
lavé melodie v podání rockové kapely. Starší 
žáci mají možnost diskutovat ve čtenářském 
klubu nad vybranými tituly. Konverzovat se 
pochopitelně dá i v angličtině. V takovém pří-
padě je však rozumnější tříbit si znalosti a zdo-
konalovat přízvuk pod vedením u nás působí-
cího rodilého mluvčího. Kdo se nebojí pořádat 
slova do vět a ty pak vtiskávat do papíru, má 
možnost přispívat do školního časopisu. A kdo 
by snad chtěl komunikovat bez mluvení, může 

se naučit základům znakové řeči. Budoucí věd-
ce a badatele naleznete v kroužku plném po-
kusů a praktického využití přírodních zákonů 
pod názvem Veselá věda, mladí biologové se 
soustřeďují v přírodovědném kroužku. 

A pokud školák nevydrží dlouho u jedné 
činnosti, pak nezbývá, než se přihlásit do klu-
bu zvídavých dětí. Spolu s kamarády budete 
zažívat týden co týden nová dobrodružství. 
Dostanete příležitost nahlédnout do zákulisí 
divadla nebo letiště. Prozkoumáte taje okolní 
přírody. Protřelí cestovatelé vám přiblíží život 
lidí v exotické cizině. Zakusíte tamní tradiční 
pokrmy, obléknete se do místně typických 
hávů. Zahrajete si rozličné deskové hry. Pod 
dohledem odborníků ovládnete umění tvorby 
dokonalé fotografi e. Uchvátí vás virtuální re-
alita a svět robotů. Nakročíte k tomu, stát se 
světově uznávaným hercem či proslulým ti-
chým mimem. Případně s vašimi kamarády 

Foto: ZŠ ČSAFoto: ZŠ ČSA

Bohatý mimoškolní život na škole ČSA

poměříte bystrost svého úsudku v zábavných 
logických hrách.

Co říkáte, dokázali byste si vybrat? Že ano? 
Více než stovka žáků Základní školy Čs. armá-
dy, navštěvující naše kroužky, má stejný názor.

Petr ŠLACHTA, zástupce ředitele ZŠ ČSA

Nebudu sedět doma, rád zase přijdu
V lednu zpestřila program městské agentury K3 Bohumín seznamovací akce Neseďte 
doma aneb setkání pro singl lidičky. Patřím mezi jedince, kteří se z jakýchkoli důvodů 
cítí osamoceni a hledání partnera pro ně není procházkou růžovým sadem. 

Netřeba se vzdávat, mohu jít štěstí 
naproti a hledat ideálního partnera 
na internetu. Virtuální seznamování 
se sice tváří přívětivě, ale často jde 
o komerční záležitost a hledání jehly 
v kupce sena. Proto mne nápad K3 
vyzkoušet něco nového a připravit 
prostředí, kde si mohou nezadaní 

najít spřízněnou duši, mile překvapil. 
Stačil jednoduchý a milý program, 
hudební doprovod, divadelní scénky, 
vyprávění, prohlídka pivních lázní 
Pod Zeleným dubem v historickém 
jádru Starého Bohumína. 

K mému překvapení se akce zúčast-
nilo několik desítek zájemců. A z ohla-

sů vím, že všichni byli nadmíru spo-
kojení. Na zamýšlené navázání kon-
taktů také došlo, někteří účastníci už 
si píší a komunikují spolu.

Věřím, že obdobné akce budou 
následovat. Po prvotní zkušenosti 
bych doporučil zasedací pořádek 
podle společných zájmů. Na progra-

mu by mohly být přednášky, které 
postihnou zájmové oblasti s potřeb-
ným nadhledem a humorem. Očeká-
vám program, který účastníky zabaví, 
potěší a někteří odejdou s nadějí, že 
nezůstanou sami. 

Účel prvního setkání byl naplněn 
a organizátorům patří poděkování 
za tento typ akce, která mi v Bohumí-
ně chyběla. A příště? Opět nebudu 
sedět doma a rád přijdu. 

Účastník, muž z Bohumína, 
kategorie 50+ 

PÍŠETE NÁM

 ● Pronájem bytu 2+1 s balko-
nem v nízké zástavbě, ul. Mírová, 
cena dohodou. Sociální dávky 
NE.  732 601 761.

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

PRÁCE

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

 ● Čištění koberců, sedaček, žid-
lí, interiéru aut, Kärcher. Cena 
dohodou.  724 088 643. www.
cistyautointerier.cz.

 ● Podlahářství DV FlooR. Více na 
www.dvfl oor.cz.  604 265 861.

Stříbrné plátno lidi opět táhne
Bohumíňáci znovu rádi chodí na fi lmy do kina. Loni jich 
přišlo na fi lmová představení o 400 více než v roce 2016. 
A to byl navíc biograf kvůli poruše projektoru skoro dva 
měsíce mimo provoz.

Loni si některou z filmových 
novinek vychutnalo v kinosále 26 
269 lidí. „V meziročním srovnání 
jsme zaregistrovali nárůst počtu 
návštěvníků o více než 400 diváků. 
Máme o to větší radost, že k vyšší 
návštěvnosti došlo i přesto, že jsme 
se skoro dva měsíce potýkali s vý-
padkem promítání kvůli závažné 
poruše projektoru, jehož oprava 
stála 900 tisíc,“ uvedl ředitel K3 
Bohumín Karel Balcar.

Největším diváckým hitem 
loňského roku byl v Bohumíně 
snímek 50 odstínů temnoty. Jeho 
premiéru si nenechalo ujít 197 
lidí, celkově pak přes 760 diváků. 
Bodovali také Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta, Star Wars: 
Poslední z Jediů, Ant-man, po-
hádka Anděl Páně 2.

Dobře si vedlo také letní kino 
v městském parku. O prázdninách 
jej navštívilo 1 828 diváků.  (luk)
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ZNAČKA

ROSTLIN-
NÉHO
MÁSLA

ZMÝLENÁ STROJ SOUBOR
MAP  OSTEN JEDNAT DRUH

NEROSTU

SPOR-
TOVNÍ

LODICE  SPZ
SOKOLOVA

HRA SE
ZPĚVY
A TANCI

TEXTILNÍ
ROSTLINA

PROTĚJ-
ŠEK BOHA

BAALA

NÁŠ
BÝVALÝ
BOXER

BIBLICKÁ
HORA V

TURECKU

ITALSKY
„ŘÍM”

POPRUH
(NÁŘ.)

ŠPANĚL-
SKÝ

POLITIK

INDONÉS.
JEDNOTKA

HMOT-
NOSTI

SUROVÁ
NAFTA
NÁZEV

SYKAVKY

ROZVLÁK-
ŇOVAČ

INIC. REŽ.
KLOSE

ZAČÁTEK
TAJENKY

STAROŘEC-
KÁ OBĚŤ

ZN. RUMUN-
SKÝCH AUT

NEBOLI
MUŽSKÉ
JMÉNO

DŘ. AMER.
BOXER

BÝK
(KNIŽ.)

NAFILMO-
VAT

 AUTOR
FERDY

MRAVENCE

ZN. NANO-
SEKUNDY

DRUH
VÍNA

ZBĚHLOST
POHOŘÍ
V ŘECKU

LEDVINA
(ANAT.)
MÝTINY

MODEL
FORDU

60
MINUT

JAMAJSKÁ
HUDBA

MZDA
ČÍNSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

TROCHU
ZATÁHNOUT
TLUSTOŠ

NÁZEV
ŘÍMSKÉ

50

LODNÍ
DŮSTOJNÍK

ŘEZACÍ
NÁSTROJ

RUSKÝ
SOUHLAS
ŘÍMSKÝ
CÍSAŘ

A SICE
OSOBNÍ

ZÁJMENO

UKAZO-
VACÍ

ZÁJMENO

BRYNDY
(NÁŘ.)

POUPATA
KAPAROV-

NÍKU

OVIDIOVO
ROD. JM.
SOLMIZ.
SLABIKA

ZN. ZUBNÍ
PASTY

NAŠE POL.
STRANA

PRAŽSKÁ
ČOKO-

LÁDOVNA

KONEC
TAJENKY
TU MÁŠ

DŘÍVĚJŠÍ
FYZIKÁLNÍ
JEDNOTKA

LYŽAŘSKÁ
VĚTROVKA

POLEDNÍ
JÍDLO

ZNAČKA
ČISTICÍHO
PRÁŠKU

PŘIJÍMACÍ
MÍSTNOSTI

PLÁTĚNÉ
PŘÍBYTKY

VÝROK R.W. EMERSONA: Myšlenka je semeno činu.

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 7.3. v 8–16 hodin SLEZSKÝ 

RYNEK. Potraviny a produkty 
regionálních výrobců, ochut-
návka zabijačkových specialit. 
V 15.30 hodin losování tomboly. 
Náměstí T. G. Masaryka.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 22.2. a 23.2. v 19 hodin VĚČ-
NĚ TVÁ NEVĚRNÁ. Film Česko 
(Komedie), 2018, od 12 let, 83 
minut, 130 Kč.

 ● 24.2. HOBIT – PŘEDNÁŠKA 
S PROJEKCÍ TRILOGIE. Ve 13 ho-
din Neočekávaná cesta, v 16.30 
hodin Šmaková dračí poušť, ve 
20 hodin Bitva pěti armád. Fil-
my USA, Nový Zéland (Fantasy), 
2012, 2013, 2014, dabing, pří-
stupný, 160 Kč (přednáška s tri-
logií).

 ● 25.2. v 19 hodin HMYZ. Film 
Česko (Umělecký), 2018, od 12 
let, 90 minut, 110 Kč.

 ● 26.2. v 19 hodin AKTA PENTA-
GON: SKRYTÁ VÁLKA. Film USA 
(Drama), 2017, titulky, od 12 let, 
115 minut, 110 Kč.

 ● 3.3. v 18 hodin SEX PISTOLS 
– ANGLIE TU BUDE NAVŽDY. Zá-
znam koncertu, Velká Británie 
(Hudební), 2008, od 15 let, 75 
minut, 180 Kč.

 ● 3.3. ve 20 hodin WINCHES-
TER: SÍDLO DÉMONŮ.Film USA 
(Horor), 2018, titulky, od 12 let, 
99 minut, 120 Kč.

 ● 4.3. v 19 hodin RUDÁ VOLAV-
KA. Film USA (Špionážní / Thri-
ller), 2018, titulky, od 15 let, 140 
minut, 120 Kč.

 ● 5.3. v 19 hodin NIKDYS NE-
BYL. Film USA, Francie (Thriller), 
2017, titulky, od 15 let, 95 mi-
nut, 90 Kč.

 ● 7.3. v 9 hodin EARTH: DEN 
NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ. Doku-
mentární film Velká Británie 
(Přírodopisný), 2017, dabing, 95 
minut, 50 Kč (FK pro seniory).

 ● 8.3. v 19 hodin a 12. 3. v 18 
hodin TÁTOVA VOLHA. Film Čes-
ko (Komedie), 2018, přístupný, 
90 minut, 130 Kč.

 ● 12.3. ve 20 hodin PŘÁNÍ SMR-
TI. Film USA (Akční), 2018, titul-
ky, od 15 let, 103 minut, 120 Kč.

 ● 15.3. v 19 hodin, 16.3. a 17.3. 
v 17.30 hodin TOMB RAIDER. 
Film USA (Dobrodružný), 2018, 
titulky, od 12 let, 122 minut.

PRO DĚTI

 ● 25.2. v 10 hodin VÁNOCE 
S OLAFEM + COCO. Animované 
filmy USA, 21 minut (10 min. 
přestávka) + 109 minut, 100 Kč.

 ● 4.3. v 10 hodin O SMOLÍČ-
KOVI. Divadlo pro děti, hraje 
divadlo Semtamfór. Sál kina, 80 
Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 5.3. až 9.3. (mimo středu) ve 
13–17 hodin ZAJEČÍ POHÁDKY. 
Čítárna.

 ● 12.3. až 16.3. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin PRŤOLATA VY-
RÁBÍ... Výtvarná dílna pro před-
školáky, malé školáky a děti 
z rodinných center. Dětské odd. 

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

VÝSTAVY

 ● Do 28.2. DŮL MICHAL V ROCE 
2017. Putovní výstava fotografi í 
Dolu Michal a okolí. Foyer kina.

 ● Od 1.3. EX LIBRIS 2018. Výsta-
va děl žáků ZUŠ Bohumín, gale-
rie na schodech. 

DIVADLO

 ● 14.3. v 19 hodin ČTENÍ KE 
KAFI. O životě povídají Daniela 
a Nikola Zbytovské, Barbora 
Seidlová, divadlo Malé(h)ry. Sál 
kina, 150 Kč. Káva v ceně vstu-
penky ve foyer.

PŘEDNÁŠKA

Přednášková místnost knihovny.
 ● 15.3. v 17 hodin SETKÁNÍ 

AUTORŮ REGIONU. Setkání 
amatérských literátů z regionu 
s ukázkami vlastní tvorby. Vstup 
volný.

OSTATNÍ AKCE

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

ALMA MATER

www.almamater.cz, 
info@almamater.cz

608 608 955,  608 975 161
Na akce je nutná rezervace.

 ● 26.2. od 17.30 hodin POVÍ-
DÁNÍ S RENÁTOU ROWENOU. 
Solná jeskyně.

 ● 1.3. v 16 hodin ZDENKA WAS-
SERBAUEROVÁ. Setkání s cha-
rismatickou ženou, která za 20 
let získala pro dobrovolné dár-
covství kostní dřeně přes 13 ti-
síc dárců. Salon Maryška, nám 
TGM. Vstupné dobrovolné.

 ● 8.3. od 18 hodin JÓGA V SO-
LI. Cvičení a meditace. Solná 
jeskyně, 100 Kč.

 ● Každou středu v 9 a 17 hodin. 
RELAXACE V SOLI. Solná jeskyně.

SPORT

 ● 3.3. v 9.30 hodin JÓGA JE JEN 
JEDNA. Tři hodiny cvičení a po-
vídání s Petrem Berkou, velká 
tělocvična ZŠ Beneše. Info 608 
333 771, os.iveta@centrum.cz, 
www.aerobikbohumin.net.

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 BENE-
ŠE (u Bastien Café): PILATES: 
V úterý v 18 hodin, na tel. ob-
jednávku   604 999 147. 
slunerc.webnode.cz. POWER 
STEP: V neděli od 18 hodin, 
www.aerobikbohumin.net.

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 
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 v 15–16.30 
hodin   
Lze zapůjčit brusle za 50 Kč.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 22. 2. do 11.3.

POMŮCKA: AMAT, ANAT, MAAT.

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz

Saunová noc
Aquacentrum připravuje dru-
hou saunovou noc, romanticky 
laděný maraton saunových pro-
cedur, který začíná v pátek 2. 
března ve 21.15 hodin. Vyznava-
če saunování čeká uvítací drink 
a pohoštění v bazénové části, kde 
si mohou také zaplavat. Vstupen- 
ky za 660 korun jsou v prodeji 
v pokladně aquacentra. Kapacita 
je omezena na 120 osob.
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Foto: Lena Labajová

Příroda Bohumínska – rostliny (212)

Pilát lékařský
(Anchusa officinalis)

Pilát lékařský se dříve v lidovém 
lékařství používal podobně jako 
kostival zevně při pohmožděni-
nách a onemocnění kostí a klou-
bů. Doporučoval se také do čajů 
při průduškových a plicních one-
mocněních.

Později se zjistilo, že obsahuje 
jedovaté alkaloidy, které mohou vy-
volat rakovinu, proto se dnes použí-
vat nesmí. Pilát lékařský je dvouletá 
nebo vytrvalá až 80 centimetrů vyso-
ká, drsně chlupatá bylina, která kvete 
od května do září. Vnější buněčná 
vrstva květů obsahuje červenou 
šťávu a pletivo vespod šťávu modrou, 
takže vzniká dojem modrofialové 
barvy. Tato dekorativní rostlina se 
vyskytuje na okrajích cest, rumištích, 
travnatých výslunných stráních, 
mezích a v lomech. Na Bohumínsku 
roste hojně na železničních náspech 
ve Vrbici.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Kostel a hospoda, ty odjak-

živa patřily ke každé vesnici. 

Pudlov honosný svatostánek 

nemá, ale místní věřící mohli 

a stále mohou zavítat do míst-

ní kaple. Co se týče hospod, ty 

kdysi našel žíznivý pocestný 

téměř na každém rohu. Jenže 

jak šel čas, jedna po druhé 

mizela.  

V současnosti jsou v Pudlově 
lokály už jen dva, z toho v centru 
městské části pouze jediný, a to 
na křižovatce Ostravské a Dráto-
venské ulice. Nyní se restaurace 
jmenuje U Studny, předtím 
U Kanárků a ještě dříve měla 
prostý univerzální název »kul-
turní dům«. Ten svou podobu 
získal v letech 1950 až 1952 dras- 
tickou přestavbou původního 
Opatřilova hostince. »Budova-
telští« stavbaři strhli sedlové 
střechy, štíty a osekali štukové 
prvky secesní stavby. Snímek 
zachycuje Opatřilův hostinec 
v poslední fázi existence na kon-
ci 40. let minulého století. To už 
byl zpustlý a mimo provoz. (tch)

Bohumín na dobových fotografiích (48)

Foto: Pavel  ČempělFoto: Pavel  Čempěl

Šoumen propotil kostým, ale stálo to za to
Bohumínské děti přijel v sobotu 3. února zabavit Pavel Novák & Family. Děti si hudební 
show v maskách pořádně užily. Na pódiu tančily, soutěžily a bavily se. Odcházely nadšené 
s písničkami na rtech. 

„Dvouhodinová show pro děti je 
pro mě náročnější než šestihodinové 
hraní k tanci. Musím ty nejmenší 
zaujmout nejen zpěvem, ale i pohy-
bem, mimikou a hlavně musí být 
vše naplno. Děti jsou neuvěřitelně 
náročné publikum a neodpustí vám 
žádné lenošení. Dělat zábavu na 
plný výkon je fyzicky náročné, 
o čemž svědčí vždy naprosto propo-
cený klaunský kostým. Pořád se 
u nás pere,“ svěřil se šoumen Pa-
vel Novák, syn stejnojmenné pě-

vecké legendy 60. a 70. let z Pře-
rova.

Pavel Novák se s rodinnou ka-
pelou věnuje plesové hudbě pro 
dospělé, zvládá pěveckou one man 
show nebo účinkování na osvě-
tových akcích. Do Bohumína ale 
zavítal se svým karnevalovým 
programem pro nejmenší. Ty na 
pódiu kina zabavil dětskými pís-
ničkami a soutěžemi v maskách. 
Malí návštěvníci si zatančili, zasou-
těžili a každého čekala odměna. 

Kromě zážitků si děti odnášely 
také vzpomínku přímo na těle. 
Pořádající městská agentura K3 
totiž nově nabízí barvou stříkané 
tetování, které vydrží na ruce až 
týden.  (red)

Foto: Karel BalcarFoto: Karel Balcar

Čtyři představení 
pro veřejnost
Taneční soubor Radost & Impuls 
připravuje už 36. narozeninový 
koncert pod názvem »Fantom 
v Bohumíně«. Nové choreografie 
divákům představí v místním kině 
10. a 11. března, oba dny v 15 a 18 
hodin. Do představení se zapojí 
bezmála 150 tanečníků od čtyř do 
dvaceti let. Předprodej vstupenek 
pro veřejnost začíná 27. února 
v Salonu Maryška na náměstí T. G. 
Masaryka vždy v úterý a čtvrtek od 
15 do 18 hodin.
Loňský rok byl pro soubor více než 
úspěšný. Tanečníci získali tituly 
mistrů Česka, Evropy a vicemistra 
světa v disciplíně jazz dance. Pyšnit 
se mohou také titulem mistra světa 
v show a jazz dance.  (red)

Jóga s Petrem Berkou
Aerobic klub Bohumín pořádá 3. března 
lekce jógy s Petrem Berkou. V 9.30 hodin 
na téma »síla a rychlost«, v 10.45 hodin 
»jemnost a mír«. Lekce proběhnou v tě-
locvičně Benešovy školy. Vstupné pro 
členy klubu je 150 korun, ostatní zaplatí 
v předprodeji 200, na místě 250 korun. 
Více na www.aerobikbohumin.net.


