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Dosavadní »vlažný« průběh zimy změnil až přelom února a března. V celém Česku udeřily 
mrazy a šest nocí v řadě padaly teplotní rekordy. Na Lysé Hoře se hned čtyřikrát přepisovala 
historická minima, přičemž 28. února tady padl i pětapadesát let starý rekord.

Mrazivý maraton bohužel ne-
přepisoval jen statistiky. V Česku 
si vyžádal deset obětí, z toho sedm 
v Moravskoslezském kraji. Nejvíce 
ohroženou skupinou byli bezdo-
movci, a tak například Charita 
Bohumín, která se mimo jiné li-
dem bez přístřeší věnuje, upravila 
provoz svých zařízení. Prodloužila 
dobu fungování denního centra 
tak, aby plynule navazovala na 
službu noclehárny. Klienti bez 
domova se tak mohli před nepříz- 
ní počasí uchýlit do zařízení na 
celý den. A využili toho, pracov-
níci charity zaznamenali některé 
dny až padesátiprocentní nárůst 

klientů. Ti mají v denním centru 
k dispozici zdarma jednoduchou 
teplou stravu, čaj či kávu. Jídlo navíc 
si mohou koupit nebo na něj mají 
nárok po splnění pracovní terapie. 

Sibérie ale nesužovala jen lidi, 
kteří po ulicích bloumají jen tak 
bezcílně. Počasí ovlivňuje také 
řadu profesí. V centru Bohumína 
bylo ve zmiňovaném období kaž-
dou noc více než deset pod nulou, 
v noci na 1. března dokonce mínus 
čtrnáct. A mráz nemráz, do terénu 
museli každodenně vyrážet třeba 
městští policisté. „Standardně ve 
městě slouží jedna autohlídka 
a dvě pěší. Během mrazů jsme ale 

nasadili i druhý vůz a hlídky po-
chůzkářů se v něm mohly střídat, 
aby netrávily celou směnu venku,“  
uvedl ředitel městské policie Karel 
Vach. Svou práci museli den co 
den odvést také popeláři. Jízda na 
stupačce kukavozu, když deseti-
stupňový mráz šlehá do obličeje, 
není žádná legrace. Ale jízdu 
v »kabrioletu« absolvují pracovníci 
BM servisu jen na kratší vzdále-
nosti, na delších se mohou ohřát 
v kabině. Potýkat se ale v mrazivém 
počasí museli s jiným problémem. 
Navlhlé odpadky v popelnicích 
a kontejnerech přimrzaly, takže je 
bylo třeba uvolňovat ručně.

Kromě těchto peripetií ale měl 
příchod skutečné zimy i svou 
hezkou stránku. Zamrzly přírodní 
vodní plochy a milovníci bruslení 
pod širým nebem mohli nazout 
»kanady«. Rušno bylo třeba na 
slepém rameni Odry u Kališova 
jezera, kde byli pravidelnými ná-
vštěvníky i kopytovští hasiči. „Než 
jsme si přišli zajezdit, pravidelně 
jsme navrtávali led a měřili jeho 
tloušťku. A ta rychle nabývala. Za 
dva dny led zesílil až o šest centi-
metrů,“ konstatoval Michal Mlyn-
kec s tím, že 1. března už měl led 
osmnáct centimetrů. Také se svě-
řil, že s bratrem Frantou stojí na 
bruslích po téměř dvaceti letech. 
Pořídili si je, aby si mohli zajezdit 
s vlastní i hasičskou omladinou.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Městský rozpočet díky úsporám pokořil 800 milionů
Bohumínu se mimořádně daří, za loňský rok dokázal ušetřit přibližně 90 milionů. 
Převod tohoto přebytku do rozpočtu pro letošní rok schválili městští zastupitelé 
na únorovém zasedání, a tím rozpočet navýšili ze 744 na 837 milionů. Město se 
tak díky skvělému hospodářskému výsledku může pustit i do akcí, které ležely 
v šuplíku. Částka vyhrazená na investice se totiž zvýšila ze 158 na 197 milionů.

„Poprvé v historii se rozpočet Bohumína do-
stal nad 800 milionů. Důvodů je hned několik. 
Daří se nám šetřit běžné výdaje ve všech odvět-
vích, dalších úspor dosahujeme díky včasným 
výběrovým řízením a jsme úspěšní v získávání 
dotací. Důležitý je i velký výběr daní. Přestože 
je bohumínský rozpočet každý rok silně proin-
vestiční, letos nás díky úsporám z loňska čeka-
jí investice opravdu rekordní. Pustíme se i do 

akcí, které jsme měli v zásobníku, a začneme 
pracovat na přípravě dalších projektů,“ nastínil 
starosta Petr Vícha.

Například do bydlení Bohumín letos vloží 
80 milionů. „Po panelácích bude následovat 
zateplování cihlových domů. Pokračovat budou 

i opravy výtahů ve věžácích, které odstartovaly 
loni. Letos na ně máme přes 16 milionů,“ uvedla 
vedoucí odboru rozvoje a investic Jitka Ptošková.

Navýšení financí se dotkne i chodníků, 
kanalizací, parkovišť a veřejných ploch. Do 
výstavby nových chodníků a cyklostezek 
v městských částech půjde přes 20 milionů,  
dalších 20 milionů dá město na opravy stáva-
jících. Obnova čeká například úseky v Rafi -
nérském lesíku, u restaurace Špica, na sídlišti 
Tovární či před Masarykovou školou. 

Miliony půjdou také do sportu, školství 
a volnočasových aktivit. Nedaleko Kališova 
jezera vznikne odstavná parkovací plocha,

AKTUÁLNĚ

(Dokončení na str. 2)
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Kronika v knižní i digitální podobě
Události, fotografi e, 
záznamy o dění v Bohumíně, 
v Česku i ve světě. Městský 
letopisec Zdeněk Veselý 
odevzdal hotovou kroniku 
za rok 2017. Má 183 stran 
a je opět celá psaná ručně. 
Pochopitelně nechybí ani 
kronikářova specialita 
– vtipný veršovaný epilog.

Jakmile kroniku schválí měst-
ská rada, vzniknout její dvě foto-
kopie. Jedna zůstane na radnič-
ním odboru školství, kultury 
a sportu, druhá bude veřejně pří-
stupná v knihovně. V digitální 
podobě si v ní zájemci budou 
moci zalistovat také na internetu, 
kroniky od roku 2002 jsou k dis-
pozici na městském webu. Origi-
nál ručně psaného letopisu pak 
po svázání do knižní podoby 
poputuje do Státního okresního 
archivu v Karviné.

Bývalý pedagog Zdeněk Veselý 
píše bohumínskou kroniku od roku 
2001 a už pomalu začíná tvořit tu 

s letopočtem 2018. Z jeho pera 
bude poslední, příští rok předá 
štafetu svému nástupci.  (tch)  

PRÁCE

(Dokončení ze str. 1

dům dětí a mládeže dostane novou 
fasádu a město opraví i povrch 
atletického oválu u školy ČSA. 
U Vrbického jezera vznikne další 
asfaltový úsek stezky pro cyklisty 
a bruslaře. Nově se do rozpočtu 
díky úsporám dostalo například 
rozšíření počtu rekuperačních 
jednotek ve školách nebo výstav-
ba workoutového hřiště (cvičeb-
ních posilovacích prvků) na Faji.

„Finančně jsme posílili v pod-
statě všechny oblasti včetně péče 
o zeleň nebo čistotu města. Uspořené 
prostředky vložíme i do generálních 
oprav výtahů v městské nemocnici, 
opravíme třeba hřbitovní kapličku 
ve Skřečoni. Zastupitelé pak ještě 
musí rozhodnout, zda má město 
koupit budovu Sportcentra v Neru-
dově ulici, v němž by bylo možné 
vybudovat lezeckou stěnu, po které 
řada lidí volá,“ dodal Petr Vícha.

Díky přebytkům se navýší také 
finance pro dobrovolné hasiče. 
K plánovaným 6,5 milionům na 
novou cisternu pro starobohu-
mínskou jednotku přibylo ještě 
2,5 milionu na modernizaci ha-
sičské cisterny pro dobrovolníky 
v Šunychlu.

Lucie BALCAROVÁ

Městský rozpočet 
díky úsporám 

pokořil 800 milionů

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.

Místostarosta Lumír Macura listuje kronikou mapující loňský rok. Oficiálně 
ji totiž musí městští radní schválit.  Foto: Pavel Čempěl

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu 

v Bohumíně vyhlašuje výbě-

rová řízení na pracovní místo 

referentů/tek:

 Odboru rozvoje a investic

Jde o pracovní poměr na dobu urči-
tou. Termín dodání přihlášek je do 
14. března. Bližší informace telefonic-
ky na čísle  596 092 242, e-mailu 
ptoskova.jitka@mubo.cz. 

 Majetkového odboru 

Pracovní poměr na dobu neurčitou. 
Termín dodání přihlášek je do 15. 
března. Bližší informace telefonicky 
na čísle  596 092 226, e-mailu 
drdova.eva@mubo.cz    

 Stavebního odboru  

Pracovní poměr na dobu neurčitou. 
Termín dodání přihlášek je do 20. 
března. Bližší informace telefonicky 
na číslech  596 092 144, 596 092 
137 či e-mailech radinak.libor@
mubo.cz, stosek.radim@mubo.cz

Podrobnosti k výběrovým řízením, 
zejména požadavky na vzdělání, jsou 
k dispozici na městském webu www.
bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika 
Nabídka práce, nebo ve vývěskách. 
Nabízíme zajímavou práci u stabilní-
ho zaměstnavatele. Staňte se členem 
týmu naší radnice. (red)

Vilém Bannert má zkušeností 
nejen na scéně komunální politi-
ky, ale i životních, na rozdávání. 
Členem městského zastupitelstva 
za ČSSD je už od roku 1994 
a šestnáct let, tedy čtyři volební 
období, byl radním. Vždy tíhnul 
k práci s lidmi, mnozí ho ještě 
znají jako odboráře v ŽDB, kde 
působil přes čtyřicet let. Je předse-
dou komise pro občanské záleži-
tosti, kde ho nejvíce baví slavnost-
ní obřady, užívá si zejména vítání 
malých občánků a jubilejní sňatky.

Igor Bruzl byl poprvé do zastu-
pitelstva zvolen v roce 2002, od 
roku 2010 je místostarostou 
a tedy i radním. Zaštiťuje oblast 
správy majetku města, sociální 
a školství, včetně sportu a kultu-
ry. Je předsedou představenstva 
Bohumínské městské nemocnice. 
Velmi dobře se orientuje v mediál-
ní sféře, byl manažerem komunika-
ce fotbalového Baníku a sportov-
ním novinářem. V současné době 
reprezentuje volební stranu ČSSD.

Oko: Jaké argumenty byste 

použili, pokud byste chtěli 

k bydlení v Bohumíně nalákat 

občany z jiných měst?

  Vilém Bannert: Záleží na 
tom, zda by šlo o mladé lidi či 
o mou generaci. Mladí zde najdou 
množství sportovního vyžití, 
máme kvalitně a moderně vyba-
vené školky a školy, nemusíme se 
stydět za nabídku kultury, kterou 
zastřešuje městská K3. Vlakové 
i autobusové spojení do Ostravy 
i jiných větších měst je rovněž 
výborné, takže fajnšmekři mohou 
za speciálními druhy zábavy jezdit 
pohodlně i jinam. Velkým lákad-
lem je i kvalita bytového fondu.
Lidé rovněž ocení možnost do-
stupného a kvalitního bydlení. 
Byty se licitují, takže každý si 
může byt prohlédnout a vybrat si 
podle svých fi nančních i zdravot-
ních možností. V mém věku musí 
člověk bohužel počítat se zdra-
votními komplikacemi. Máme 
nemocnici, zdravotní středisko 
i poměrně širokou síť ambulancí. 
Starší generace se může zapojit do 
aktivit senior klubu, navštěvovat 
univerzitu třetího věku, sportovat 
či se jen procházet v parku a krásné 
přírodě našeho města. Nyní také 
hovořím o přítomnosti. Město 
zpracovalo Akční plán do roku 
2023, takže vyhlídky na život ve 
městě se stále zlepšují.

  Igor Bruzl: Já bych jim určitě 
opakoval, že lepší místo k životu 
nemohou najít. Nejsme velkým 
městem, kde by hlasy občanů neby-

ly slyšet, a zase nejsme ani malou 
obcí, která by neměla fi nance na 
rozvoj. Držíme svůj velký bytový 
fond, což nám umožňuje starat 
se o domy i prostranství, aby byly 
stále hezčí. Slušný člověk u nás 
nemusí snít o kvalitním bydlení 
za lidové nájemné. Úroveň města 
se posuzuje také podle stavu chod- 
níků a cest, a v tom jsme nepřeko-
natelní. Plusem je navíc spousta 
pracovních příležitostí. Máme 
vybavené školy i školky, volnoča-
sové vyžití i areál Bosporu nám 
okolí jen závidí. Držíme zdravot-
nickou péči nadosah, výhodou je 
i blízkost nákupních možností 
Ostravy. Ale máme i svoje pro-
blémy, které se snažíme v rámci 
našich kompetencí řešit – třeba 
s nepřizpůsobivými občany, se 
špatným ovzduším, s dopravní 
zátěží. Přesto už však dávno ne-
jsme šedou, špinavou, zapadlou 
dírou tam u polských hranic, jak 
nás pořád ještě někteří vnímají. 
Setkávám se se spoustou lidí od-
jinud, kteří k nám přijíždějí, a po 
návštěvě Bohumína by se ihned po-
depsali pod motto, že jsme moder-
ním městem pro všechny generace. 
Přitom my sami si to často ani 
pořádně neuvědomujeme.  (red)

MINIROZHOVOR
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Demoliční fi rmy se aktuálně mohou ucházet o jednu 
zakázku v Pudlově. Do dubna probíhá výběrové řízení 
na odstranění vybydleného domu v Drátovenské ulici 
pod mostem. Záleží ale, kolik toho nakonec pro vítěze 
výběrovky zbude. Do rozebírání baráku se už totiž pustili 
nenechavci.

Poslední nájemníci opustili 
dům loni a někteří se přestěhovali 
do sousedního, identického dvojče- 
te, které ovšem prošlo kompletní 
rekonstrukcí. Opravit také dům 
u cesty, kterému už obyvatelé dali 
co proto, by bylo neekonomické. 
Město se jej proto rozhodlo zbou- 
rat a na jeho odstranění vyčlenilo 
dva miliony.  

Před demolicí nechala radnice 
zatlouct a zabezpečit přístupové 
cesty do domu, vyvěsila cedule 
zákaz vstupu. Pak ale nastal scénář, 
který už Bohumínští důvěrně 
znají. Kdykoli se ve městě objevil 
prázdný dům, slétli se na něj jako 
supi různí vandalové, zloději, ne-
přizpůsobivá individua. Petra 
Cingra, Jeremenkova, Revoluční, 
všude tatáž situace. Ani nyní 
v Drátovenské opakovaně zabed-

ňované dveře nevydržely. 
Lapkové je vybourali 
a odnesli i se zárubněmi. 
A postupně začali ple-
nit i vnitřek domu. Na 
počátku března to v něm 
vypadalo jako po něja-
ké explozi. Vytlučená 
okna, vytrhané podlahy, 
umyvadla, kabely a trubky 
ze zdí. Nájezdníci dokonce 
vybourali v některých stěnách až 
metrové otvory.

Z objektu v problémové loka-
litě mizí především kovové prvky 
a v zimním období je mezi chma-
táky největší zájem o dřevo na 
otop. Krádežemi prakticky žádná 
škoda nevzniká, protože vše stej-
ně přijde zbourat. Všichni si ale 
oddechnou, až se do baráku pustí 
ofi ciální demoliční fi rma a srovná 

jej těžkou technikou se zemí. Jde 
o další krok, jak zbavit lokalitu 
nálepky ghetta. V tomto směru 
proběhla loni i kompletní přestav-

ba sousedního do
mu. Vznik-

lo v něm 
d v a -

cet bytů, nová kotelna s ústřed-
ním topením, rozvody, toalety se 
sprchovými kouty, kanalizace. 
Dům má nová okna, vstupní 
dveře a upravené okolí. Do obno-
vy objektu, který slouží sociální-
mu bydlení, město investovalo 
osm milionů.  (tch)

Daň z nemovitostí bez složenky
Před každoročním placením daně z nemovitostí už není nutné čekat na papírovou 
složenku. Finanční úřad nově nabízí možnost zasílání údajů k platbě elektronickou 
poštou. Pak už jen stačí provést bezhotovostní převod. O novou službu je ale třeba 
zažádat, a to nejpozději do 15. března.

„Mnoho poplatníků si nechává zasílat tištěnou da-
ňovou složenku jen proto, aby měli k dispozici údaje 
pro bezhotovostní příkaz k úhradě. Ty pak musí pře-
pisovat a dávat bedlivý pozor, aby neudělali chybu,“ 
konstatoval Michal Muřín z Finančního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj. Dodal, že 
nová elektronická forma zasílání 
vyúčtování je výhodnější, proto-
že odpadá nutnost ručního přepisování údajů. 
E-mailem zájemci obdrží shodné informace jako na 
tištěné složence. A spolu s nimi i specifi cký QR kód. 
Tyto údaje pak lze jednoduše zkopírovat do inter-
netového bankovnictví, nebo použít QR kód, který 
po načtení mobilní platební aplikací identifikuje 
a odvede platbu. 

Aktivace služby je zcela zdarma. Je ale třeba na 
územním pracovišti fi nančního úřadu podat vypl-
něnou žádost (Žádost ve věci zasílání údajů pro 
placení daně z nemovitých věcí e-mailem). Formu-

lář si mohou zájemci stáhnout z webových stánek 
www.financnisprava.cz. Najdou jej v sekci Daně, 
rubrice Daně, kapitole Daň z nemovitých věcí.

„Další výhodou elektronické formy je zasílání upo-
zornění. Může se stát, že poplatník nestihne daň 

z nemovitostí v zákonné lhůtě 
uhradit. V takovém případě mu 
fi nanční úřad pošle e-mail s upo-

zorněním na nedoplatek,“ dodal Muřín. 
Na podání žádosti o zasílání údajů elektronicky 

už mají lidé jen pár dní. Pokud to nestihnou do 15. 
března, fi nanční úřad jim službu aktivuje až pro ná-
sledující zdaňovací období, tedy pro daň z nemovi-
tých věcí na rok 2019. 

Možnost elektronického zasílání údajů se netýká  
poplatníků, kteří platí daň prostřednictvím SIPO, 
nebo kterým údaje o placení daně z nemovitostí 
doručuje fi nanční úřad do jejich datových schránek. 

(red)

Širší chodník 
s osvětlením

Chodník mezi garážemi za 

Bezručovou školou a sídlištěm 

v Tovární ulici se do prázdnin 

minimálně o půl metru rozšíří. 

Smyslem úprav je, aby mohli 

komunikaci bezpečně využívat 

souběžně chodci i cyklisté. Po 

této úpravě už místní dlouho 

volali. 

Ze strany od garáží bude mít 
nově rozšířený chodník asfaltový 
povrch. Na druhé straně za Bohu-
mínskou stružkou se počítá se 
zámkovou dlažbou, aby měla 
stezka jednotný vzhled jako ostat-
ní v okolí. Pouze mostku přes po-
tok se inovace týkat nebudou. 
Práce začnou už na jaře a vyžáda-
jí si zhruba milion korun. V ceně 
je i výměna jedenácti starých 
pouličních lamp za moderní 
a úsporné ledkové.  (red) 

»Demolice« už probíhá bez přispění stavbařů

NOVINKA

Dům číslo 239 pod drátovenským mostem 
čeká v nejbližší době bourání. Přičiněním zlo-
dějů vypadá uvnitř jako by se jím prohnalo 
tornádo.  Foto: Pavel Čempěl
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Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. 
Vyvolávací cena je 55 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit 
také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace naleznete na 
www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+2, ul. 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 bytě byla provedena generální 
oprava elektroinstalace. Plocha 
pro výpočet nájemného 50,65 m2, 
celková plocha bytu 53,09 m2. 
Prohlídka 12.3. ve 14.00–14.15 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 12.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 973, čís-
lo bytu 47, I. kategorie, 10. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti centra města, školy, 
školky, zdravotního a nákupního 
střediska. Možnost parkování 
u domu. Byt s novou koupelnou 
se sprchovým koutem. V bytě jsou 
nové bytové a vstupní dveře, nové 
PVC. Plocha pro výpočet nájem-
ného 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 bytu se 
koná 14.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 59, I. kategorie, 12. nad-
zemní podlaží. Věžový dům se 
nachází naproti základní školy, 
poblíž náměstí Budoucnosti s ná-
kupním střediskem. Možnost par-
kování u domu. Plocha pro výpo-
čet nájemného 59,33 m2, celková 
plocha bytu 60,67 m2. Prohlídka 
13.3. v 8.30–8.45 hodin a 14.3. ve 
14.30–14.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 14.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 43, I. kategorie, 8. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v centru města. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti, škola 
a školka. Byt s ústředním topením 
a balkonem je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,78 m2, celková plocha 
bytu 31,10 m2. Prohlídka 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+1, nám. T. G. Masaryka 
226, číslo bytu 3, I. kategorie, 2. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, vla-
kové nádraží a kino. Byt s ústřed-
ním topením. V bytě byla prove-
dena generální oprava elektroin-
stalace, rekonstrukce koupelny 
a dodány nové bytové dveře. Plo-
cha pro výpočet nájemného 48,06 
m2, celková plocha bytu 48,06 m2. 
Prohlídka 19.3. ve 14.15–14.30 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 19.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 527, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-

stavba se zateplenými štítovými 
stěnami ve Skřečoni . Možnost 
parkování u domu. Byt je po cel-
kové rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 60,20 m2, celková 
plocha 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 se zateplenými štítovými 
stěnami ve Skřečoni. Možnost 
parkování u domu. Byt je po cel-
kové rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 61,40 m2, celková 
plocha 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.

 ● Byt 1+2, ul. Trnková 320, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům s centrál-
ním vytápěním v Pudlově. Mož-
nost parkování u domu. V bytě je 
zděné bytové jádro. Plocha pro 
výpočet nájemného 55,00 m2, cel-
ková plocha bytu 55,00 m2. Pro-
hlídka 19.3. ve 14.45–15.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
19.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 12, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům s výtahem se nachází v cent-
ru města. V blízkosti domu jsou 
nákupní možnosti, vlakové nádra-
ží a kino. Byt s balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,13 m2, 
celková plocha bytu 29,80 m2. 
Prohlídka 14.3. ve 14.45–15.00 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 19.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 20, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci, 
plastová okna, balkon, parkoviště 
v místě. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,88 m2, celková plocha 
bytu 31,20 m2. Prohlídka 19.3. 
v 15.30–15.45 hodin a 20.3. v 8.00 
–8.15 hodin. Licitace bytu se koná 
21.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Dělnická 522, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba se 
zateplenými štítovými stěnami ve 
Skřečoni. Možnost parkování 
u domu. Byt je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 60,09 m2, celková plocha 
bytu 60,38 m2. Prohlídka 19.3. 
ve 14.30–14.45 hodin a 20.3. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 21.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 988, čís-
lo bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nově zateplený dům 

v nízké zástavbě v centru města. 
Poblíž domu se nachází škola, 
školka a supermarket. Byt s vý-
klenkem v pokoji je po rekon-
strukci (nové elektro rozvody, 
bytové a vstupní dveře). Koupelna 
se sprchovým koutem. Plocha pro 
výpočet nájemného 54,92 m2, cel-
ková plocha bytu 55,87 m2. Pro-
hlídka 19.3. v 15.00–15.15 hodin 
a 20.3. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 21.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Trnková 321, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům s centrál-
ním vytápěním v Pudlově. Mož-
nost parkování u domu, zděné 
bytové jádro. Plocha pro výpočet 
nájemného 53,80 m2, celková plo-
cha bytu 56,30 m2. Prohlídka 19.3. 
ve 14.45–15.00 hodin. Opakova-
ná licitace bytu se koná 21.3. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 19, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům, plastová okna, balkon, par-
koviště. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,13 m2, celková plocha 
bytu 29,70 m2. Prohlídka 19.3. 
v 15.45–16.00 hodin a 20.3. v 8.15 
–8.30 hodin. Licitace bytu se koná 
21.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 13, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba s plasto-
vými okny se nachází naproti tržiš- 
ti. Dům je napojen na centrální 
zásobování teplem. V blízkosti 
domu je Penny market, vlakové 
a autobusové nádraží. Plocha pro 
výpočet nájemného 44,80 m2, cel-
ková plocha bytu 44,80 m2. Pro-
hlídka 21.3. ve 14.15–14.30 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
26.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+4, ul. Nádražní 765, čís-
lo bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti domu se nachází 
Penny market, vlakové a autobu-
sové nádraží. Byt s plastovými 
okny a centrálním vytápěním je 
po rekonstrukci. Plocha pro výpo-
čet nájemného 115,76 m2, celková 
plocha bytu 123,73 m2. Prohlídka 
21.3. v 15.15–15.30 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 26.3. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 561, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká zástavba v blízkos-
ti parku, školky, základní a střední 
školy. Byt s ústředním topením, 
balkonem a sklepem. Plocha pro 
výpočet nájemného 57,15 m2, cel-
ková plocha bytu 62,57 m2. Pro-
hlídka 20.3. v 10.00–10.15 hodin 
a 21.3. v 15.00–15.15 hodin. Lici-
tace se koná 26.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1080, 
číslo bytu 17, I. kategorie, 6. nad-
zemní podlaží. Celkově zateplený 
panelový dům v centru města, za 
nákupním střediskem. V domě je 
zajištěna domovnická činnost 
s úklidem společných prostor. 
Možnost parkování u domu. Byt 
je po rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 57,00 m2, celko-
vá plocha bytu 57,70 m2. Prohlíd-
ka 20.3. v 8.30-8.45 hodin a 21.3. 
ve 14.30–14.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 26.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 26, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Byt menších rozměrů je 
po celkové rekonstrukci. Dům se 
nachází v blízkosti centra města, 
odpočinkové zóny, obchodů, ško-
ly a školky. Plocha pro výpočet 
nájemného 26,86 m2, celková plo-
cha bytu 29,06 m2. Prohlídka 20.3. 
v 8.45–9.00 hodin a 21.3. ve 14.45 
–15.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 26.3. v 16.30 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. Plo-
cha pro výpočet nájemného 38,55 
m2, celková plocha bytu 44,85 m2. 
Prohlídka 22.3. v 9.30–9.45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
26.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 176, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Dům se nachází 
v nízké zděné zástavbě v blízkosti 
centra města, obchodů, školy 
a školky. Byt se zachovalou ku-
chyňskou linkou a předsíňovou 
stěnou je po celkové rekonstrukci, 
včetně generální opravy elektroin-
stalace. Plocha pro výpočet ná-
jemného 51,49 m2, celková plocha 
bytu 51,49 m2. Prohlídka 22.3. 
v 9.00–9.15 hodin a 26.3. v 15.15
–15.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 28.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1059, číslo 
bytu 11, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Dům, který byl loni zre-
konstruován, se nachází poblíž 
centra města, obchodů, školy 
a školky. Byt s kuchyňskou linkou 
je po celkové rekonstrukci sociál-
ního zařízení. Plocha pro výpočet 
nájemného 51,30 m2, celková plo-
cha bytu 53,30 m2. Prohlídka 22.3. 
v 8.30–8.45 hodin a 26.3. ve 14.45
–15.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 28.3. v 16.15 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor
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Cestování linkovými autobusy aneb jde to i bez MHD
Stejná cena, větší komfort. 
Dosud si muselo víkendové 
a sváteční jízdy příměst-
ských autobusů smluvně 
zajistit město, autobusy 
ve všední dny kraj. Ten 
ale nově systém sjednotil 
a zaštítí veškerý provoz. 
A z pozice většího zákazníka 
může při výběrových 
řízeních požadovat 
u autobusáků lepší služby. 
Třeba vozy nízkopodlažní, 
s klimatizací či wifi .

Bohumín, kterým projíždí sedm 
linek, stojí příměstská doprava 
o víkendech a svátcích ročně 
zhruba dva miliony. Doteď tuto 
službu hradil přímo ČSAD Karvi-
ná, se kterou měl smlouvu. Stejné 
společnosti pak kraj platil jízdy 
v pracovních dnech. Nově bude kraj 
zajišťovat celotýdenní provoz s tím, 
že na víkendy mu bude město při-
spívat. Pro Bohumín se v zásadě 
nic nemění, peníze jen půjdou na 
jiný účet, ale částka bude stejná. 
S krajem uzavřel smlouvu s garan-
cí, že se výše příspěvku v prvních 
třech letech nezmění.

Změna systému má krom 
praktičnosti i další výhody. „Kraj 
je pro dopravce významnějším 
partnerem než město a objednává 

si také větší objem služeb. Proto může 
při výběrových řízeních požadovat 
například vyšší nároky na vozový 
park,“ nastínil vedoucí bohumínské-
ho odboru dopravy Pavel Vavrečka.

Kraj uzavírá s autobusáky smlou-
vy na deset let a nová výběrovka 
na provoz šesti linek, které pro-
jíždějí Bohumínem, už proběhla. 
Zvítězil v ní stávající dopravce, 
ČSAD Karviná. Jde o spoje do 
Orlové, Karviné a Věřňovic. Po-
slední linka, mezi Bohumínem 

a Ostravou, spadá do jiné oblasti. 
Soutěž na její provozování se 
koná nyní v březnu.

Meziměstské autobusy v Bohu-
míně projíždějí všemi městskými 
částmi a suplují tak chybějící MHD. 
Intenzita spojů je dostatečná 
a lidem tento systém vyhovuje. 
Přesto se čas od času ozývají hlasy, 
zda by Bohumín přece jen neměl 
městskou dopravu zavést. Radnice 
si proto u dopravce nechala orien-
tačně zpracovat kalkulaci jedné 

modelové linky MHD ze Starého 
Bohumína přes centrum až do 
Záblatí. Ukázalo se, že by její trasa 
z devadesáti procent kopírovala ty, 
po kterých už jezdí meziměstské 
autobusy. Navíc by její samostatné 
fungování stálo ročně sedm mili-
onů. A protože stávající autobusy 
zajišťují cestování po Bohumíně 
dostatečně a stojí městskou 
pokladnu jen miliony dva, není 
důvod zavedený systém měnit.

Pavel ČEMPĚL

Staronový provozovatel linek do Orlové, Karviné a Věřňovic už je známý. Nyní se ještě čeká na výsledky výběrového řízení, 
do kterého spadá linka 555 z Bohumína do Ostravy.  Foto: Pavel Čempěl

Masarykovu návštěvu Bohumína 
připomene pamětní deska
Centrální bohumínské náměstí nese jméno prvního československého prezidenta 
a zakladatele státu T. G. Masaryka. Jeho sochu, podobiznu či jinou upomínku tady ale 
příchozí v současnosti nenajdou. To by se však mělo změnit. O podobě důstojné 
připomínky TGM rozhodli v půli února městští zastupitelé. Zvolili pamětní desku 
umístěnou na fasádě historické radnice.

Tomáš Garrigue Masaryk 
v červenci 1930 Bohumín osobně 
navštívil a o tři měsíce později 
tady místní odhalili jeho bronzo-
vou sochu. Ta ale měla pohnutý 
osud (viz sloupek vlevo) a v novo-
dobé polistopadové historii ji 
nahradila prezidentova busta. 
Ani ta se však už více než deset 

let na náměstí nenachází. Malá 
busta nezapadala do nového kon- 
cepčního řešení náměstí při jeho 
rekonstrukci v roce 2007, a tak se 
stěhovala do vestibulu radnice.

Řadě Bohumíňáků a patriotů 
ovšem upomínka na TGM v cent-
ru města chybí a usilují o její ná-
vrat. Sté výročí republiky je 
k tomu ideální příležitostí. Bylo 
však třeba najít vhodné umístění 
a řešení. Místo u kina, kde v mi-
nulosti stávala Masarykova socha 
a později busta už nepřichází 
v úvahu. Nyní je tady zdařilá fon-
tána a dva vertikální prvky v těsné 
blízkosti by se navzájem »rušily«.

„Pro umístění památníku není 
vhodná ani protější část náměstí, 
kde by došlo ke kolizi s konstrukcí 
pódia. Po pečlivé debatě jsme proto 
navrhli tři méně okázalé varian-

ty,“ ozřejmil architekt Jan Hock. 
Jedna představovala umístění 
upomínky k záhonu ve středu 
rynku, další dvě počítaly s fasádou 
historické radnice, dnes budovy 
»B« městského úřadu. Ta je kul-
turní památkou a letos proběhne 
její renovace a očista. V úvahu 
přicházelo přemístění stávající 
busty z foyer jedné radniční bu-
dovy na fasádu druhé. 

Další možností byla instalace 
zcela nové a dostatečně reprezen-
tativní pamětní desky, a právě ta 
u zastupitelů jednoznačně zvítě-
zila. Deska poskytne prostor pro 
popis historické události návště-
vy Tomáše Garrigue Masaryka 
v Bohumíně i pro umístění relié-
fu obličeje tohoto státníka. Před 
radnicí navíc vyrostou dva nové 
vlajkové stožáry. Záměr město 
předběžně projednalo s památ-
káři, kteří s řešením souhlasí. 

Pavel ČEMPĚL

Socha Tomáše 
Garrigue Masaryka
Pomník s bronzovou sochou T. G. 

Masaryka byl na náměstí u kina 

slavnostně odhalen 28. října 1930. 

Před polským záborem Bohumíňáci 
sochu v roce 1938 demontovali 
a snažili se ji ukrýt, ale marně. Byla 
roztavena. Díky existenci sádrového 
odlitku původní sochy vznikla v roce 
1947 její kopie. Ani ta se bohužel 
nedochovala. V roce 1961 byla pod 
rouškou noci tajně odstraněna, 
v ŽDB rozbita na kusy a roztavena. 
Se sochou byl tehdy z náměstí od-
straněn i žulový podstavec. Dnes je 
k vidění v parku Petra Bezruče, ale 
jeho součástí je už pouze pamětní 
deska z roku 1946. Ostatní symboly 
byly ukradeny.  (red)

CO SE CHYSTÁ



  Ú D R Ž B A  BY T O V É H O  F O N D U  ·   A K T UA L I T Y6 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Desetidenní uzavírka kvůli opravě přejezdu
Železniční přejezd u bývalé Rybeny v Ostravské ulici projde celkovou opravou. Jeho 
rekonstrukce je v plánu od 19. do 28. března a po celou dobu oprav bude silnice uzavřená. 
S uzavírkou a objížďkami by měli s předstihem počítat především motoristé. 

Dílčí opravu přejezdu provedla Správa železniční 
dopravní cesty (SŽDC) už v loni v říjnu. Během 
jednoho dne traťoví technici vy-
měnili poškozenou kolejnici. Šlo 
o nutný havarijní zásah. Nyní se 
SŽDC pustí do kompletní rekonstrukce vytíženého 
přejezdu, na jehož stav má vliv především nákladní 
kamionová doprava. Silnou korozi ocelových sou-
částí železničního svršku zase způsobilo solení 
v rámci zimní údržby.

„V Ostravské ulici půjde o rekonstrukci většího roz-
sahu. Provedeme kompletní obnovu železničního 
svršku, tedy výměnu kolejnic, pražců a štěrkového 
lože. Opravovat se bude i geometrická poloha koleje. 
Jediné, co zůstane původní, je celopryžová přejezdová 

konstrukce,“ sdělila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. 
Zatímco nyní je přejezd kvůli velkému pohybu těž-

kotonážních vozů »vymlácený« 
a značně nerovný, po opravě by 
měl být průjezd místem opět 

hladký a plynulý.
Opravu nelze provést za plného provozu, takže se 

přejezd a s ním i část Ostravské ulice na deset dní 
pro automobilovou dopravu zcela uzavře. Objízdná 
trasa povede po ulicích Jateční, Čs. armády a Drá-
tovenské. Obyvatelé Pudlova a Vrbice musí pro 
změnu počítat s tím, že po dobu rekonstrukce ne-
bude v Ostravské ulici platit zákaz vjezdu náklad-
ních vozidel. Náklaďáky ji budou moci k výjezdu 
z města využívat. (tch, balu)

DOPRAVA

KRÁTCE

Kraj v obrazech
Moravskoslezský kraj vydal se 

publikaci, která prostřednictvím 
113 fotografií Libora Sváčka 
zachycuje nejzajímavější místa 
kraje, lidi nebo akce, které lze 
v průběhu roku navštívit.

Výluka pošty
Z technických důvodů bude 

13. března od 8 do 11 hodin uza-
vřena pobočka České pošty 
v Nerudově ulici. Odpolední 
provozní doby se uzavírka netý-
ká, od 13 do 18 hodin už bude 
pošta v klasickém provozu.

(red)

Jak využít každý centimetr výtahové šachty
Proč troškařit, městu se osvědčily 
plošné akce. Výměny oken, zateplení 
věžáků či paneláků. A loni na podzim 
se rozběhly také hromadné výměny 
výtahů ve výškových domech. V první 
várce byla pětice domů, v nichž 
sloužily většinou původní zdviže ze 
60. až 90. let. Postupně je nahrazují 
moderní, prostornější, bezpečnější 
a vybavenější.

Projekt nelze nazvat v pravém smyslu 
rekonstrukcí, protože z původních výtahů 
nezbude v domech zhola nic. Staré zdviže se 
demontují, vybourají a fi rma do výtahového 
prostoru nainstaluje celý systém zcela nový. 
Vodicí lišty, lana, motory, zkrátka vše. Samotné 
nové kabiny, které obyvatele zajímají nejvíce, 
mají automatické dveře, jsou vybaveny zrcadly 
a bezpečnostními kamerami. Úprav doznají 
také oddělené prostory vstupů do výtahů, ty 
přijdou nově předláždit.

Projekt výměny si klade za cíl nejen moder-
nizaci a splnění současných norem, ale podle 
možností také zvýšení kapacity. „Kde to roz-
měry šachty dovolují, tam jsme zvolili výtahy větší s vyšší nosností. Snahou je využít veškerý 

prostor,“ sdělila Alena Lašutová z odboru roz-
voje a investic. 

Práce v první pětici domů začaly loni v říjnu 
s termínem ukončení v půli ledna. Na něko-
lika místech je ale pořád »staveniště«. Opět je 
na vině smutný trend nedostatku kvalifi kova-
ných lidí na pracovním trhu. Firmy nemají 
dost zaměstnanců a nestíhají. To ale, stejně 
jako v případě průtahů se zateplováním pane-
láků, neomlouvá. Smlouva je smlouva, a ty 
v Bohumíně počítají při nedodržení termínů 
s penále. Peníze z nich pak opět půjdou do 
dalšího zvelebování domů, jejichž obyvatelé 
museli strpět delší stavbařské nepohodlí.

Staré výtahy a jejich problémovost byly často 
tématem na schůzkách s občany nebo domov-
níky. I proto se město do jejich hromadné 
výměny pustilo. Po první pětici věžáků v ulici 
Svatopluka Čecha a na sídlišti u transformá-
toru (Mírová, Nerudova, Osvoboditelů) 
budou letos následovat další. S instalací no-
vých zdviží se dále počítá v ulicích Jateční, Čs. 
armády, Štefánikově a na třídě Dr. E. Beneše. 
Celkově na loňskou i letošní akci město vyna-
loží zhruba šestnáct milionů.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Výměna párů zdviží probíhá postupně, aby obyvatelé mohli alespoň 
jednu využívat. V ulici Osvoboditelů 1019 počátkem března jeden 
nový výtah sloužil, práce na druhém ještě probíhaly.
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Změna zákona o evidenci tržeb
Elektronická evidence tržeb nekončí. Prin-

cip EET spočívá ve výběru daní a zasílání úda-

jů o platbě rovnou příslušnému finančnímu 

úřadu s cílem účinného výběru daní a narov-

nání podnikatelského prostředí. 

Aktuální změny zákona se promítly především 
do odložení spuštění 3. a 4. fáze EET, zrušení po-
vinnosti evidovat platby kartou, zrušení povinnos-
ti uvádět na účtence DIČ (vyjma plátců DPH). Dále 
byla zrušena výjimka EET pro těžce zrakově posti-
žené a pro prodejce sladkovodních ryb (účinnost 
až od roku 2019). Třetí vlna se měla týkat svobod-
ných povolání (lékaři, právníci, účetní), dopravy 
(taxikáři) či zemědělství, čtvrtá pak vybraných ře-
mesel a výroby a dalších poskytovatelů osobních 
služeb. Podnikatelé spadající do těchto fází tudíž 
nemusí začít evidovat tržby od letošního března, 
respektive od června. Přesný termín startu eviden-
ce tržeb a dalších změn se odvine od schválení 
příští novely zákona o evidenci tržeb. Bližší infor-
mace jsou dostupné na webu www.etrzby.cz.

Aneta FERFECKÁ, živnostenský úřad

Kamiony už nemusí 
čekat na silnici
Průjezd drátovnami před pár lety 
usnadnilo zrušení »esíčka« a narov-
nání silnice. Přetrvával zde ale 
dopravní problém, který řidičům 
jízdu komplikoval. Kamiony čekající 
na vjezd do areálu Bekaertu blokovaly 
jeden jízdní pruh a ztěžovaly výhled. 
I tato nesnáz je ale nyní vyřešena.

Šoféři si na odstavené kamiony, které neby-
lo vzhledem k zakřivení silnice snadné objet, 
často stěžovali. Vedení města tento problém 
nadneslo i během lednového setkání se zástupci 
Bekaertu. A společnost okamžitě zareagovala 
a našla řešení.

„Nově jsme zřídili semafor v areálu podniku, 
kam směrujeme kamiony v případě, že jich 
současně přijede větší počet. Pokud tato situace 
nastane, strážní služba požádá řidiče kamionu, 
aby objel výrobní halu a zastavil vzadu na se-
maforu,“ vysvětlil generální ředitel bohumín-
ského Bekaertu Jiří Formánek. Dodal, že díky 
novému opatření lze dozadu poslat až čtyři 
kamiony, přičemž do přední části areálu jich 
současně může najet pět až šest. Jde o dostateč- 
nou kapacitu, takže před vjezdem do podniku 
v Drátovenské ulici by mohli řidiči narazit na 
stojící kamion už jen výjimečně. (red)

Foto: BekaertFoto: Bekaert

Děti umělecky zachytily kus historie
Bohumínská základní umělecká škola každoročně pořádá výtvarnou soutěž 
»ex libris«. Letošní téma nebylo třeba dlouze vymýšlet – 100. výročí samostat-
ného Československa. A tak školáci a studenti vytvářeli takzvané knižní značky 
s podobiznou T. G. Masaryka i jiných státníků nebo se symboly republiky. 
Finálních děl se sešlo čtyřiašedesát.

Do soutěže se mohli přihlásit žáci všech 
místních základních i středních škol. Nejak-
tivnější ale nakonec byly přece jen děti, které 
navštěvují výtvarný obor pořádající ZUŠ. 
„Starší žáci už díky výuce ve školách měli před-
stavu, jak téma uchopit, mladší ale tápali. A tak 
jsme si pustili video o české historii a povídali si 
o základech demokracie, rozdílu mezi monar-
chií a republikou a podobně,“ ozřejmila učitelka 
ZUŠ Lucie Samiec. Do výsledných děl se nej-
častěji promítala osoba T. G. Masaryka. Ale 
nejen ta. „Tvorbu jsem záměrně načasovala na 
období letošního druhého kola prezidentských 
voleb. Vznikla proto i ex libris s podobiznami 
obou kandidátů,“ prozradila perličku Samiec.

Co se týče technik měli soutěžící volnou 
ruku. Někdo tvořil suchou jehlou, jiný vytvářel 
linoryt, papírořez, kreslil tuží, fi xem či pastelkou. 
V kategorii mladších žáků se porotě nakonec 
nejvíce líbilo dílko desetileté Anežky Rumpe-
lové (ZUŠ), v kategorii starších zvítězila čtrnác-
tiletá Katka Baierová (ZUŠ) a mezi studenty 
sedmnáctiletý Marcel Brejcha (gymnázium). 

Zdařilé výtvory bohumínských dětí si nyní 
může prohlédnout také veřejnost. Až do konce 
března budou součástí výstavy ex libris v měst-
ské knihovně.  (tch)

Výtvarný obor bohumínské »zušky« navštěvuje asi padesátka dětí. Každá skupina se schází jednou týdně. 

 Některé z oceněných ex libris. Nejzdařilejší dílka jsou nyní k vidění v knihovně.  Foto: Pavel Čempěl
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Zašlé režné zdivo opět prokoukne
Stavby z červených neomítaných cihel z přelomu 19. a 20. století jsou pro Bohumín příznačné. 
Město letos připravuje například naučnou »červenou stezku«, která je turistům podrobně 
představí. Ve stejném stylu je také hřbitovní kaple ve Skřečoni. Aktuálně ji obepíná lešení, 
protože probíhá její rekonstrukce za zhruba půl milionu.

Naplánované práce se týkají 
exteriéru kapličky, která pochází 
z roku 1905. „Cihlové zdivo nechá-
me očistit, nahradit poškozené 
nebo chybějící kusy a nakonec nově 
vyspárovat,“ vyjmenoval Marek 
Sobaniec z městského majetkové-
ho odboru. Renovací projdou také 
okna a vstupní dveře. Zcela nové 
budou dveře na boční straně, kde 
jsou nyní za mříží nevkusné uma- 
kartové. A nového oplechování se 
dočká také střecha s věžičkou. 
„Práce se týkají pouze exteriéru. 
Vnitřní prostory kapličky odpovída- 
jí věku, ale jsou v dobrém stavu,“ 
dodal Sobaniec.

Na vzhledu kaple se před jedna-
dvaceti lety podepsaly ničivé po-
vodně. Zatopené kapličce tehdy 
praskla zadní cihlová zeď. Trhlina 
se ale dále nerozšiřovala a na sta-
tiku objektu neměla vliv. Zadní 
stěna je proto dnes jako jediná 

omítnutá, aby fasáda trhlinu za-
kryla. Omítka v červené barvě, 
aby ladila s režným zdivem, 
v tomto místě zůstane.

Stavební fi rma chce zahájit práce 
co nejdříve, ideálně už v březnu. 
Na rekonstrukci má podle smlou-
vy dva a půl měsíce.  (tch)

Dílčí oprava kapličky ve Skřečoni proběhla 
v roce 2005. Šlo ale jen o menší práce, 
které se týkaly výhradně klempířských 
prvků. Nyní bude rekonstrukce zásadnější. 

Trasa byla imaginární, úsilí žáků skutečné
Zase o kousek blíže cíli. Žáci sedmých 
až devátých tříd se 19. února zúčastnili 
letošní etapy originální akce »Veslujeme 
do středu Země«. Z pomyslné trasy 
ukousli dalších 116 kilometrů. Urazili 
je na veslařských trenažérech 
v tělocvičně střední školy.

Organizátoři akce, střední 
škola a sportovní oddíl 
SK CWG Bohumín, 
tentokrát změnili 
systém. Zatímco 
loni musel každý 
účastník veslovat 
minutu a rozho-
dující bylo, jakou 
vzdálenost urazil, 
teď to bylo naopak. 
Byl jasně daný půl-
kilometrový úsek 
a žáci museli pořádně 
zabrat, aby ho zvládli 
v co nejkratším čase. „Při 
loňské premiéře ujeli účastní-
ci celkem pětatřicet kilometrů. 
Změnili jsme pravidla, abych se vůbec dožil oka-
mžiku, kdy dosáhneme mety 6 378 kilometrů, 
tedy středu Země,“ prohlásil s nadsázkou autor 
projektu Jaroslav Th ér. 

Nejen ujeté kilometry, i zájem školáků o akci 
narostl. Na pětici trenažérů se vystřídalo přes 
230 účastníků. A časy těch nejlepších, minuta 
a čtyřicet vteřin, byly srovnatelné s výkony tré-
novaných sportovců. Našli se ovšem i tací, kteří 
běžně celý den hledí do monitorů počítačů 
a jsou s fyzičkou na štíru. Trenažér si chtěli 

zkusit, ale přes bříško třeba nedosáhli ani 
na veslo, a když ano, v cíli padli vyčerpáním na 
podlahu. „Při veslování dostanou nejvíce zabrat 
nohy. A ve výhodě jsou ti s vyšší postavou, pro-
tože na jeden zátah zvládnou větší vzdálenost,“ 
prozradil Th ér.

Jízdu na veslařském trenažéru si krom ško-
láků bude moci stejně jako loni vyzkoušet 
i veřejnost. Organizátoři projektu opět nainsta-
lují stroje a další cvičební náčiní v květnu 
v rámci Jarmarku na hranici na náměstí ve Sta-
rém Bohumíně. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

233 školáků (loni 170) se v tělocvič-
ně střední školy zapojilo do projektu 

»Veslujeme do středu Země«.
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Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Úsměv má cenu zlatých medailí
Házenkářský potěr se 4. února vydal na turnaj, který uspořádal Sokol Poruba. Bohumínské 
děti, které se věnují miniházené, tady absolvovaly šest zápasů. Na turnaj s nimi vyrazila 
i početná skupina rodinných příslušníků, kteří v hale vytvořili skvělou atmosféru.

Na hrací plochu se postupně 
dostaly všechny bohumínské 
děti. Přestože mnohdy stanuly 
proti zkušenějším celkům a če-
kaly je velmi těžké zápasy, vždy 
se zápalem bojovaly až do závě-
rečného hvizdu.

V kategorii miniházené nejde 
o výsledky, děti se hrou hlavně 
baví. Zpětnou vazbu ale trenéři 
a realizační tým přece jen mají. 
Jsou jí úsměvy a radost v očích 
malých házenkářů. Rozzářené 
obličeje jsou signálem, že děti 
sport baví. A vedení házenkář-
ského oddílu 1. SC Bohumín '98 
se bude snažit, aby z dětí radost 
ze hry během tréninků ani zápasů 
nevyprchala.  (red)

Příroda Bohumínska – houby (213)

Muchomůrka 
červená
(Amanita muscaria)

Muchomůrka červená bývala 
ve starších houbařských příruč-
kách uváděna jako symbol jedo-
vatých hub. Ve skutečnosti není 
tak nebezpečná jako mnohem 
jedovatější muchomůrka zelená, 
způsobující obvykle trvalé po-
škození jater.

Národy severovýchodní Asie dříve 
používaly muchomůrku červenou 
k navození stavu opilosti a halucinací. 
Její jedovatá látka muscimol, nejvíce 
přítomna v pokožce klobouku, však 
narušuje zdraví a vzácně může způso-
bit i úmrtí. Český název muchomůrka 
vznikl podle lidového prostředku k hu-
bení much. Klobouk muchomůrky 
červené se vymáčel v mléce a posypal 
cukrem. Mouchy tento sladký roztok 
sály a došlo k jejich omámení nebo 
usmrcení. Tato houba roste hojně 
v lesích všech druhů, v Bohumíně nej-
více v březových hájcích.

Text a foto: Jiří ŠUHAJFoto: 1. SC Bohumín '98Foto: 1. SC Bohumín '98

Součástí akce bylo i hlasové, dechové a mimické rozcvičení. Foto: Pavel Čempěl

Vítězové 
městského kola
 0. kategorie (1. třída)

Nela Juřicová (Masarykova ZŠ);
Sára Škovronová (ČSA)

 I. kategorie (2. a 3. třída)

Amálie Kováčiková (Skřečoň);
Matyáš Malchar (Pianeta)

 II. kategorie (4. a 5. třída)

Eliška Semančíková (Skřečoň);
Kristýna Ondrášková (Skřečoň)

 III. kategorie (6. a 7. třída)

Anna Opartyová (Skřečoň);
Jiří Semančík (Skřečoň)

 IV. kategorie (8. a 9. třída)

Klára Olszowská (Masarykova ZŠ);
Maya Grymová (gymnázium)

O popularizaci recitace a její 
posun na vyšší úroveň se snaží 
učitelka literárně-dramatického 
oboru a spoluorganizátorka sou-
těže Lucie Semančíková. Dva roky 
už jsou proto součástí recitační 
soutěže také souběžně probíhající 
kurzy. Zaměřují se na hlasová a de-
chová cvičení, fyzický projev při 
přednesu a lektoři také dávají sou-
těžícím po vystoupení zpětnou 
vazbu. „Dělají si průběžně poznám-
ky a pak s dětmi mohou konkrétní 
text rozebrat. Vysvětlit, ve které 
pasáži třeba zaváhaly, co by se dalo 
zlepšit,“ popsala Lucie Semančí-
ková a dodala, že ji letos potěšil 
i zvýšený zájem učitelů, kteří děti 
doprovázeli na kurzy do kina 

a Salonu Maryška. Ten byl násled-
ně dějištěm hlavní části soutěže. 
Menší děti tady recitovaly jednu 
báseň, starší dvě. Sáhnout mohly 
po klasice, ale zájem byl i o texty 
nových českých autorů.

Soutěž je postupová a dva nej-
lepší recitátoři z každé kategorie se 
představí v okresním kole 7. dub-
na v Havířově. V posledních dvou 
ročnících se postup týká i nulté 
kategorie, tedy prvňáčků.  (tch)

Na pódiu v Salonu Maryška se před-
stavilo 95 mladých recitátorů.

Recitace i trocha kumštu a herectví
Už to není jen o dobré paměti, bifl ování textů a jejich odříkání před porotou. Svou roli hraje mimika, 
gesta, procítěný přednes. Recitace je v Bohumíně na vzestupu a městské kolo školní soutěže 
20. února toho bylo důkazem. V pěti kategoriích se jí zúčastnila téměř stovka školáků. Deset 
nejtalentovanějších postoupilo do okresního kola.
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Za tajemstvím aragonitových krystalů (2)
(Pokračování z minulého čísla)

Pepa sedá za volant transportéru a míříme 
směr Čatyr Dag. Nejdříve ale nakoupit zásoby 
jídla. Je teprve šest ráno, ale velké obchody fun-
gují. Výběr je veliký a ceny dost vysoké. Vyšší 
než u nás. Ale pivo a alkohol se prodává až od 
deseti hodin. Putin zavedl fi skální pokladny, 
a tak se snažíme marně ukecat prodavačky. Po-
radily, ať to vyzkoušíme v některém malém 
obchůdku. A tak to zkoušíme ve vesničce pod 
Čatyr Dagem. V regálech však ani pivo či alkohol 
nevidíme. Pepa zkouší přesvědčit prodavačku 
a asi majitelku obchůdku, že má určitě něco 
pod pultem. A také měla. Půl litru koňaku za 
300 korun, fl ašku vína za minimálně 150.

Na hřeben vyjíždíme snad už posté 
a nikdy nám okolí horské cesty 
nepřipadalo nijak zajímavé. 
Ovšem naši slovenští geologové 
to vidí jinak. Pro ně jsou odkryté 
vrstvy sedimentů nesmírně za -
jímavé a prvními vzorky začali 
plnit sáčky. To jsme netušili, že 
jich bude plný batoh.

Vyjíždíme na horské plato 
k základně speleologů Onyx Turu 
a ubytováváme se v pokojích pod 
Sašovým muzeem speleologie, 
které dokumentuje desítky našich 
společných expedic. Celou noc jsme 
nespali, a tak na pár hodin zalézáme do spacáku.

Odpoledne nás čeká první bádání. Začínáme 
v jeskyni Mramornaja, kterou Saša v roce 1987 
objevil a z velké části citlivě turisticky zpřístupnil. 
Na jejím průzkumu jsme se během několika 
expedic v 80. letech podíleli také. Postupně se 
podařilo objevit několik kilometrů mohutných 
chodeb a dómů s bohatou krápníkovou výzdo-
bou. Stěny dómů pokrývají medové krystaly 
kalcitu, dlouhé až deset centimetrů. 

Původně jsme se domnívali, že jsou zde pouze 
kalcitové krystaly. Jenže hned v Domě růží se 
naši vědci vrhají na krystalové formy, které 
pokrývají strop, a brzy konstatují, že jsou zde 
i aragonitové. Odebírají proto vzorky pro poz-
dější analýzy. Začínáme také mapovat turistic-

kou část jeskyně Emine Bojir Chasar, abychom 
mohli topografi cky zkompletovat celý jeskynní 
systém. A večer samozřejmě degustujeme 
krymská vína.

Příští den začínají práce v jeskyni Emine Bojir 
Chasar Nižni. Všichni společně sestupujeme 
do Domu krystalů, ke probíhá průzkum kry-
stalické výzdoby, odběry vzorků vody i krysta-
lů. Podle analýz vzorků odebraných před ro-
kem už víme, že krystalické formy v jeskyni 
jsou více než půl milionů let staré. Vlastně 
mnohem starší, jejich růst je velmi pomalý. 
Naši vědci se pouští do práce. My jsme tady 
jako doma, ale pro ně to jsou nové šokující 
zážitky. 

Po několika hodinách v Domě krystalů 
pokračujeme do spodních pater. Cestou kont-
rolujeme stav vody v dómu, který jsme loni 
vypustili a pojmenovali Vodní svět. K našemu 
překvapení zjišťujeme, že do původní výšky 
vodní hladiny už chybí jen asi 70 centimetrů. 
Je zde jen slabý skap vody, a tak jsme předpo-
kládali, že voda dosáhne původní výše okolo 
2,5 metru až za několik let.

Na chvíli kvůli odběru vzorků zastavujeme 
v Dómu ponorů, pokračujeme do Jezerního 
dómu a za ním už se otevírá obří jeskynní dóm 
Nokturno – pohádkový svět krystalů. Hlavní 
pozornost všichni věnují nově objeveným, do-
sud neznámých krystalovým formám, které 
jsme pojmenovali »krystalové stalagmity«. Po-
hádkový svět připomíná také dóm Červených 
máků. Kocháme se, protože nikdy nevíme, jestli 
tady nejsme naposledy. Stejně jako Saša totiž 
chceme tuto jeskyni uzavřít. Nyní ale ještě mů-
žeme provádět odběr vzorků a dokumentaci. 
Blíží se kontrolní čas a je třeba zahájit výstup. 
Na večeři jsme na povrchu. 

(Pokračování příště)

Seriál vyprávění bohumínských speleologů z loňské výpravy píše Josef Wagner



 Unikátní krystalové formy v Mléčné chodbě. 
 Traverz do Krystalového sálu. Foto: Orcus Bohumín

Ke spolupráci vyzýváme již dlouho 
aneb jak zahájit restart nemocnice…

Ztráta z hospodaření za r. 2017 více než 10 mil. Kč i přes poskytnutou 
provozní dotaci z městského rozpočtu ve výši 18 mil. Kč, dále skoro 
neexistující či špatná personální politika (jež m. j. vedla k rozpadu dobrých 
lékařských týmů, odchodům známých lékařů a kvalitních sester, včetně 
hlavní ekonomky a nakonec i k odchodu ředitele nominovaného do funkce 
bez výběrového řízení), významný úbytek pacientů, snižující se počet 
výkonů, nevyužitá technika a stále neexistující žádná strategie pro zlepšení 
či dokonce rozvoj, po které léta opozice volá! Nemluvě o lepších sociálních 
jistotách a perspektivě zaměstnanců nemocnice. 

To je dost zoufalý obraz tohoto městského zařízení 
na počátku r. 2018, nyní dokonce bez managementu, 
řízeném komunálním politikem – místostarostou 
přímo z městské radnice! A pokud k tomu přidáme 
úroveň hodnocení některých odborných zdravot-
nických výkonů (nikoliv péče, a mimo ambulance) 
ze strany pacientů – bohumínských občanů, tak až 
na výjimky hledají mnozí odbornou pomoc v okol-
ních zdravotnických zařízeních. Co chceme? Chceme 
malou „naši“ nemocnice tzv. rodinného typu – na 
tom se určitě mnozí shodujeme. Její vlastník – město 
a v jedné osobě i představenstvo však stále a neko-

nečně hledá její tvář, ovšem výhradně pouze ve své 
režii, chvíli angažováním nákladově náročných „lé-
tajících“ lékařů na částečné úvazky, chvíli na to zase 
experimentačními nápady na dovybavení novými 
přístroji, a tak to jde amatérsky pořád dokola a bez 
výsledku a výhledu na zlepšení. 

Jsme přesvědčení, že na daný stav nemocnice 
jsou nyní zapotřebí projekty dva, jeden je o její 
časové ekonomické stabilizaci a vůbec konsolidaci 
a nápravě mnoha chyb v personální a obchodní ob-
lasti, a druhý o tom, co kromě chirurgie, interny 
a následné péče v nemocnici provozovat. Vše samo-

zřejmě za plného chodu zařízení, postupně a bez 
vlivu na péči, s propočtením ekonomických para-
metrů a s plným týmovým zapojením všech zaměst-
nanců, pojišťoven a dalších partnerů. Mohu jen 
prozradit, že u druhého projektu je několik variant, 
všechny však jsou životaschopné, zajišťující nejen 
konkrétní výkony (a výnosy), ale i tolik potřebné 
pacienty. A řešení nakonec vůbec není na Nobelovu 
cenu, jak zaznělo jednou na zastupitelstvu. Dokáže 
vůbec její vlastník i jím jmenované neschopné před-
stavenstvo i dozorčí rada někdy překročit svůj městský 
politický stín a začít konečně rychle, reálně a odborně 
tyto věci koncepčně řešit? Nabídka odborné spolu-
práce jim leží „na stole“ již takřka 4 roky, včetně této 
nabídky. Záleží jim ještě vůbec na této nemocnici, 
nebo se pořád celou tuto dobu jen intenzivně „snaží“, 
jak nám všem říkají? Jisté je, že jen se snažit, začíná 
být už dost málo!  

Ing. Václav POLOK, Hnutí NEZÁVISLÍ 
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Družstvo mladších žáků HC Bospor 
Bohumín si už dvě kola před koncem 
nástavbové části soutěže zajistilo 
prvenství v krajské lize, když 
v sobotu 24. února na domácí půdě 
porazilo tým Zubr Přerov 5:3. Mladí 
bohumínští hokejisté z dvaceti 
zápasů devatenáct vyhráli a pouze 
jedinkrát odešli z ledu poraženi.

Tým vedený trenéry Markem Ivanem a Mi-
chalem Gavroněm ovládl přesvědčivě celou 
soutěž a v předstihu slaví celkové prvenství 
v nástavbové části. V ní se hokejisté utkali 
mimo zástupců z regionu také s družstvy 
z Olomouckého kraje a výběrem Dolního Slez- 
ska složeného z polských hokejových nadějí.

Mladší žáci ovládli krajskou hokejovou ligu

Spodní řada, zleva: Michal Gavroň (trenér), Tobiáš Gavroň, Kateřina Nogová, Tomáš Klepek, Maximilián 
Man, Filip Ivan, Marek Ivan (trenér). Prostřední řada, zleva: Jiří Vavrečka, Jakub Menšík, Matyáš Man, 
Klára Sobolová, Tomáš Pawlas, Miroslav Tvrdý, Petr Sobol, Jiří Menšík (vedoucí družstva). Horní řada, 
zleva: Antonín Toráč, Jakub Jeník, Jakub Svěntík a Vratislav Fasora.  Foto: HC Bospor Bohumín

Tabulka nadstavbové části 
krajské ligy mladších žáků
  skóre body 

1. HC Bospor Bohumín  159:47  38 
2. HC Slavoj Č. Těšín  145:93  27 
3. HC Frýdek-Místek B  148:98 25 
4. Metropolita Silesia  110:62  24 
5. SK Prostějov 1913  121:75  24 
6. SK Karviná  117:98  20 
7. HC Zubr Přerov  113:95  17 
8. HC AZ Havířov 2010  118:123  14 
9. HC RT Torax Poruba 74:114  11 
10. HC Černí Vlci  88:105  8 
11. SK Karviná B  42:222  4 
12. HC Studénka  59:172  2 

Bohumínské mladé hokejisty čeká po ode-
hrání posledních dvou kol soutěže ještě domá-
cí Velikonoční turnaj s mezinárodní účastí, 
který proběhne od 30. března do 1. dubna. 

Úspěšnou sezonu pak tým zakončí na turnaji 
v maďarském Dunajvároszi. Gratulujeme týmu 
a těšíme se na další skvělé sportovní zážitky.

Roman KLEPEK, předseda HC Bospor Bohumín

Oddílové stříbro Viktorky a národní rekord
Tři závodníci Viktorie Bohumín reprezentovali 24. února oddíl na 26. mistrovství republiky 
v silovém trojboji mužů a žen equipped (v podpůrných dresech) v Krnově. Nejmladší 
závodnice na šampionátu, čtrnáctiletá Denisa Turková, tady vytvořila nový republikový 
rekord v kategorii dorostenek. A spolu s dalšími členy oddílu se podílela na stříbrném 
umístění Viktorky v hodnocení klubů.

Denisa Turková zvítězila v ka-
tegorii žen do 52 kilogramů. 
V celkovém pořadí mezi ženami 
jí patřilo čtvrté místo, přičemž za 

sebou nechala starší a robustněj-
ší soupeřky. Navíc zvládla dřep 
v novém národním rekordu, který 
má hodnotu 105 kilo, což je na tak 

mladou závodnici, která sama 
váží necelých padesát kilo, obdi-
vuhodný výkon. V bench-pressu 
si pak připsala 50 kg a v mrtvém 

tahu 102,5 kg. Denisa se přitom 
na republikové soutěže připravuje 
ve skromných podmínkách do-
mácí posilovny. 

Elitní závodnice equipped Vik-
torky Kateřina Skudříková (20) 
obsadila v kategorii žen do 84 kg 
první místo, čímž obhájila loňský 
titul, a v celkovém pořadí skončila 
mezi ženami třetí. Obě závodnice 
se dále připravují na mistrovství 
Evropy, které se bude konat v květ-
nu v Plzni. 

Předseda oddílu Martin Turek 
(45) vybojoval druhé místo v ka-
tegorii mužů do 83 kg, čímž obsa-
dil z celkově čtyřiadvaceti mužů 
osmou příčku. V hodnocení oddílů, 
kterých se v Krnově prezentovalo 
osmnáct, Viktorka veze do Bohu-
mína krásnou stříbrnou medaili.

Další informace o činnosti 
a úspěších Viktorky jsou k dispo-
zici na facebooku – Oddíl silové-
ho trojboje TJ Viktorie Bohumín.

(vik)DENISA TURKOVÁ.DENISA TURKOVÁ. Foto: TJ Viktorie Bohumín Foto: TJ Viktorie Bohumín

MARTIN TUREK.MARTIN TUREK.
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VZPOMÍNKY

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

11. března vzpomínáme 
smutné 10. výročí úmrtí naší maminky, 

paní Hildegardy ZÁLEŠÁKOVÉ. 


Zároveň jsme si 3. února připomněli 

její nedožité 77. narozeniny. 
S úctou vzpomínají synové s rodinami.

Milovala svou rodinu, chtěla ještě žít, 

přišla nemoc zlá a musela odejít.

5. března  jsme si připomněli 
1. smutné výročí úmrtí naší manželky, 

maminky a babičky, 
paní Věry MADECKÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel Zdeněk, 

syn Michal, dcera Veronika s rodinou.

Kdo byl milován, není zapomenut.

6. března jsme vzpomněli 35. výročí, 
kdy nás po těžké nemoci navždy opustil 

náš milovaný manžel a tatínek, 
pan Josef STARZYCZNÝ. 


Za celou rodinu vzpomíná manželka Terezie 

a synové Jaroslav a Miroslav.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

16. března si připomeneme 3. výročí úmrtí 
našeho manžela, otce, dědečka, švagra a zetě,

pana Jana KOLÁŘE
a zároveň 29. června vzpomeneme 

jeho nedožité 70. narozeniny.


S láskou vzpomínají manželka

a dcery s rodinami.

Čas plane, ale vzpomínka zůstává.

9. března si připomeneme 
nedožité 75. narozeniny 

paní Eriky STRÝČKOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají a za vzpomínku 

děkují dcery Martina a Dobromila s rodinami 
a syn Rostislav s rodinou.

8. března si připomeneme 
nedožité 70. narozeniny 

paní Karly FRÝDELOVÉ, 
roz. Mrázové.


S láskou vzpomínají syn Lukáš s rodinou 

a sestry Věra a Alena s rodinami. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  

Kdo tě znal, ten si vzpomene,

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

20. března vzpomeneme 7. smutné výročí 
úmrtí milovaného manžela, tatínka, dědečka,

pana Mgr. Mendise TACHIRA.


S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Věra, dcera Petra s rodinou 
a syn Kamil s rodinou.

Kdo žije v srdci, neumírá.

20. března vzpomeneme nedožitých 100 let 
našeho milovaného tatínka, dědečka, 
pradědečka, strýce, tchána a švagra, 
pana Eduarda KUZNICIUSE

z Bohumína.


S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

dcera Jaroslava a syn Aleš s rodinami.

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

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

10. března jsme vzpomněli 
6. smutné výročí úmrtí 

pana Josefa GOSPOŠE.


S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a syn s rodinou.

Čas utíká, vzpomínky zůstávají.

28. února jsme vzpomněli 
5. smutné výročí úmrtí naší drahé manželky, 

maminky, babičky a dcery, 

paní Pavly KŘISTKOVÉ.
S láskou vzpomíná manžel Pavel, 

dcery Žaneta a Kateřina s rodinami 
a maminka Anna. 

10. března si připomeneme 
nedožité 70. narozeniny 

našeho tatínka a dědečka, 

pana Miroslava ŽÁKA.


Vzpomínají dcera Marcela, 

syn Daniel 
a sestra Šárka s rodinami.

4. března jsme vzpomněli 

5. výročí úmrtí 

pana Antonína JANÍKA.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Krista, 

synové Jan a Petr s rodinou. 
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BLAHOPŘÁNÍ

17. března oslaví své 
krásné narozeniny 2 x 35 let 

paní Miroslava ZACHAROVÁ.


Přejeme jí do dalších let pevné zdraví, štěstí, 

lásku, pohodu a vše, co k tomu patří.
To ti z celého srdce přeje za celou rodinu 

manžel Karel.

Přivítali jsme nové občánky
Amálie Tyrońová   Dominik Kittel   Emílie Drobková 
 Vojtěch Jan Vykydal  Matěj Vychodil  Eliška Gaálová.

Své »ano« 
si řekli
Eric Claude Joseph Bertrand 
z Kanady a Hana Rakusová 
z Bohumína  (mat)

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 
(podatelně) městského úřadu. Lze si 
zde vyzvednout i fotky z minulých let.

 ●Příspěvky do společenské kroniky je 
možné zasílat také elektronickou poš-
tou na adresu oko@mubo.cz. Úhrada 
je možná v hotovosti i bezhotovost-
ním převodem.

Naposledy jsme se rozloučili
Adamová Klára * 1928 z Nového 
Bohumína Bihariová Božena * 
1928 z Nového Bohumína 
Dziwiszová Valerie * 1926 z No-
vého Bohumína Gábor Rudolf 
* 1964 z Nového Bohumína 
Holá Šárka * 1959 z Bohumína 
Jarząbková Marie * 1925 ze 
Starého Bohumína Klarová 
Alena * 1949 z Nového Bohumí-
na Kopka Bedřich * 1951 ze 
Starého Bohumína Krychová 
Vlasta * 1930 z Nového Bohumí-

na Kuba Jaroslav 
* 1942 ze Skřečoně Kubátko 
Jiří * 1946 z Nového Bohumína 
Orság Miroslav * 1948 z Pudlova 
Pastrňák Jindřich * 1937 z No-
vého Bohumína Rajski Milan * 
1955 z Pudlova Spiewoková 
Božena * 1936 ze Záblatí Swa-
koň Oldřich * 1961 z Nového 
Bohumína Šimurdová Alena * 
1960 z Nového Bohumína 
Štenda Martin * 1932 z Nového 
Bohumína (mat) 

O2_internetHD_Oko_200x149_08032018.indd   1 27.02.18   10:59

CO – KDY – KDE

* Rubrika zemřelých v Bohumíně, jejichž rodiny se zveřejněním souhlasí.

MARYŠKA 

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

 776 577 722
Každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin.

 ● 13.3. v 17 hodin PŘÍRODNÍ ZAHRADY. 
Beseda o zahradničení.

 ● 16.3. ALEKSANDER MAJERSKI. Výstava 
obrazů a dřevořezeb polského umělce 
a jeho přátel. 

 ● 24.3. WOLKRŮV PROSTĚJOV. 61. roč-
ník celostátní přehlídky uměleckého 
přednesu a divadla poezie.

ALMA MATER

www.almamater.cz, 
info@almamater.cz

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

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

 ● Každou středu v 9 a 17 hodin. RELA-
XACE V SOLI. Solná jeskyně.
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REALITY

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

 ● Prodám oplocenou parcelu ve 
Skřečoni. Cena k jednání 850 Kč/
m2. 724 497 568,  606 845 424.

 ● Koupím byt v Boh.  736 228 
883.

 ● 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.

RŮZNÉ

 ● Prodám hrob - urnový, hřbitov 
Starý Bohumín. Cena dohodou. 
731 152 497, e-mail: loder.j@
seznam.cz.

INZERCE KRÁTCE

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

 ● Vykupujeme různé starožit-
nosti, staré věci i poškozené, pří-
padně celé pozůstalosti. Platíme 
hotově, přijedeme. Děkujeme za 
nabídku 602 796 422.

 ● Prodám bílou, obdélníkovou, 
akrylátovou vanu v dobrém sta-
vu – cena 300 Kč, rohový sprcho-
vý kout s keramickou vaničkou, 
rozměry 80 cm – cena 400 Kč, 
keramické kvalitní WC s splacho-
vačem – 300 Kč. 737 525 271.

 ● Prodám 2 čalouněná křesla, 2 
polštáře a závěsy ze stejného ma-
teriálu. V dobrém stavu – 1 000 Kč, 
2 koupelnové skříňky se zrcadlem 
a osvětlením – 200 Kč za kus. 
737 525 271.

 ● Prodám čalouněnou, dřevě-
nou, rohovou lavici s úložným 
prostorem. Dobrý stav – 500 Kč, 
5 dřevěných selských židlí a 2 kla-
sické dřevěné židle v dobrém stavu 
– 200 Kč za kus. 737 525 271.

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.

Zajímavé odpoledne 
v Senior klubu

Zajímavé odpoledne prožili 

20. února členové Senior klubu 

Bohumín. Jejich pozvání přijal 

a v klubovně je navštívil ředitel 

BM servisu Marek Pieklo. 

Prostřednictvím nádherné pre-
zentace Marek Pieklo přítomným 
ukázal, čím vším se BM servis ve 
městě zabývá. Účastníci vše bed-
livě sledovali a poslouchali. Pak 
sami dostali prostor a přišli se svý-
mi otázkami a podněty. Ředitel 
BM servisu odpovídal, případně 
si náměty k řešení poznamenal. 
Členové klubu ocenili profesionál-
ní přístup a těší se na další příle-
žitostné setkání. Marku Pieklovi 
patří náš velký dík.

Hana PRÁGLOVÁ, 
Senior klub Bohumín

Žáci konverzovali v cizích jazycích
Pořadatelství letošního ročníku městského kola konverzační soutěže v cizích jazycích se 
ujala Masarykova škola. Soutěž proběhla 21. února a zúčastnilo se jí šest bohumínských 
škol. Poprvé se zapojila i soukromá montessori ZŠ Pianeta. Celkem šestačtyřicet žáků 
soutěžilo v anglickém, německém a ruském jazyce. 

Soutěž měla dvě části. V písem-
né soutěžící doplňovali podle 
poslechu v cizojazyčném textu 
chybějící slova a pak stručně od-
povídali na pět otázek, které se 
k ukázce vztahovaly. V ústní čás-
ti soutěže o sobě museli minutu 
hovořit a následně konverzovat 

s porotou na vylosované téma. 
Jejich znalosti posuzovala odbor-
ná porota složená z učitelů cizích 
jazyků. Nebylo pro ni jednodu-
ché vybrat vítěze, protože řada 
žáků prokázala velmi dobré zna-
losti a jejich výsledky byly téměř 
vyrovnané. 

Na trojici nejlepších v jednot-
livých jazycích čekaly pěkné ceny 
včetně diplomu a sladké odměny. 
Ani zbývající soutěžící neodešli 
s prázdnou. Dostali čokoládu 
a propisku, neboť i oni projevili 
snahu. Ceny obdrželi jednotlivci, 
vítězná škola ČSA diplom. Dru-

hou a třetí příčku obsadily Bene-
šova a Masarykova škola.

Všem účastníkům děkujeme za 
účast, přípravu a čas, který soutěži 
věnovali. Poděkování patří rovněž 
jejich učitelům. Dále porotě, kte-
rá výkony objektivně hodnotila, 
týmu učitelů a kuchařkám Masa-
rykovy školy, kteří soutěž organi-
zovali a zajišťovali. 

Soutěž měla zdárný průběh 
a Masarykova škola tímto může 
předat pořadatelskou štafetu 
městského kola konverzační sou-
těže skřečoňské škole.

Simona CEDIVODOVÁ

Bunkr tradičně zahajuje sezonu novinkami 
Pěchotní srub MO-S5 Na Trati 
u Starého Bohumína zahájí v pátek 
30. března novou sezonu. Členové 
Klubu vojenské historie Bohumín 
v zimních měsících nezaháleli 
a u příležitosti stého výročí vzniku 
Československé armády a osmdesá-
tého výročí mobilizace doplnili 
expozici o několik nových prvků. 

Návštěvnici se mo-
hou těšit na funkční 
repliku hlásnice, která 
vojákům sloužila pro 
dorozumívání mezi 
střeleckou místností 
a pancéřovým zvonem. 
Nová je také replika zá-
věru protitankového 
kanonu umístěného 
v pravé střelecké míst-
nosti. K dalším novin-
kám patří rekonstrukce 
prodejního prostoru 
v bunkru. V květnu členové klubu ve spolupráci 
s městem a spolkem Maryška připravují výstavu 
v rámci projektu Republika slaví narozeniny. 

Památkově chráněný 
srub bude jako každo-
ročně přístupný veřej-
nosti každý víkend 
a během státních svát-
ků od dubna do konce 
září od 14 do 18 hodin. 
Návštěvníci si zde 

mohou zakoupit knihy, pohledy, 
turistickou známku číslo 694, turistickou 
nálepku 694, turistickou vizitku CZ-4246, 
průvodce objektem či magnetky. Plné vstupné 

je 50 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma. 
Děti, které bunkr navštíví v rámci školního 
výletu, zaplatí dvacetikorunu. Novinkou letošní 
sezony je volný vstup pro každého stého ná-
vštěvníka platícího plné vstupné. Více infor-
mací lze najít na www.bunkr-bohumin.cz, na 
facebooku a nově také na instagramu.

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří bunkr 
navštívili v loňském roce. Dále děkujeme 
městu a všem dalším partnerům za podporu 
a těšíme se na letošní návštěvníky. 

Michal HEJDA

nových prvků. 

o 
o 
-
-
e
u mohou zako

Foto: Michal Hejda a Pavel Čempěl
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VYDÁVATI

ZVUKY
JAKO

TETŘEV

PŘEDVÉST
(NÁŘ.)

NA JAKÉ
MÍSTO VÝZVA NA JINÉ

MÍSTO  PROST-
RANSTVÍ

RUMUN-
SKÉ

PLATIDLO

VÝŠE
NEŽ OŠKUBAT  NEMO-

DERNĚ
ŽENSKÝ

HLAS
ČAJOVÝ

ALKALOID

NÁZEV
PÍSMENE

K

ZNAČKA
ASTATU

TOKAJSKÉ
VÍNO

HODNĚ
(PRÁCE)

SKROJEK
CHLEBA

AFRICKÝ
SUDOKO-
PYTNÍK

ANGLICKY
„ČÍST”

BRITSKÁ
MODELKA

OLEJAN
SLOVEN.

„BROUSEK”

ZAČÁTEK
TAJENKY

VÝPADKY
PAMĚTI

STARÁ
KARETNÍ

HRA

ZNAČKA
AMPÉR-
ZÁVITU

ASIJSKÝ
STÁT
KRÉM

V TUBĚ

ANGLICKY
„VÝCHOD”

DRAVÝ
PTÁK

ČICHOVÝ
ORGÁN

JM. HER.
DOUGLASE

NA TOM
MÍSTĚ

KRUTÁ
ODVETA
ČÍNSKÉ
ŽEN. JM.

FYZIKÁLNÍ
VELIČINA
VZDÁLIT

SE CHŮZÍ

KRYLOVY
INICIÁLY
ODPOR

JIHO-
EVROPAN

SUŠICKÝ
PODNIK
SNÍŽENÍ

CENY

ŽENSKÉ
JMÉNO
VŮNĚ

 BICYKLY

VOLÁNÍ
O POMOC
ZNAČKA

AUT

NÁVOD
ZAJISTÉ

UŠKUB-
NOUT

KÓD LET.
ATHÉNY

STARO-
ČESKÝ
TANEC

POPĚVEK
KOVOVÝ
PRVEK

PSACÍ
POTŘEBY

DRUH
PAPOUŠKA

PŘEDLOŽKA
ZKRATKA
SOUHV.
ANTLIA

NAŠE
POLITICKÁ

STRANA
STÁŘÍ

PRIMÁT
HODNOTA

VĚTNÁ
SPOJKA

PÍSMENO
ALFABETY
SMOLJAKO-
VY INICIÁLY

HROB
(KNIŽ.)

SLOVEN.
„JÍL”

KONEC
TAJENKY

JMÉNO
MODERÁT.

ZÁRYB-
NICKÉ

ČASTÉ
JMÉNO
FENKY

TLESK-
NUTÍ

ŽIDOVSKÉ PŘÍSLOVÍ:

Kámen moudrosti leží v orlím hnízdě.

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 24.3. od 8 do 15 hodin VELI-

KONOČNÍ JARMARK. Více než 
90 stánkařů, dřevěné ruské kolo, 
historická pekárna, výroba svíček 
pro veřejnost, malování obřích 
kraslic, zvířata pro nejmenší, 
pouliční hudebníci – fl ašinetář 
František Petrovič či bluesový 
zpěvák Bužma. Náměstí T. G. 
Masaryka, foyer kina.

 ● 24.3. od 8 do 15 hodin MINI 
ANTIKVARIÁT NA JARMARKU. 
Nabídka knih od 1 do 20 Kč, 
výroba odznaků, magnetů, zrcá-
tek a klíčenek. Foyer kina.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 8.3. v 19 hodin, 12.3. v 18 ho-
din, 17.3. a 18.3. ve 20 hodin 
TÁTOVA VOLHA. Film Česko (Ko-
medie), 2018, přístupný, 90 mi-
nut, 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.

 ● 16.3. ve 20 hodin ONI 2: NOČ-
NÍ KOŘIST. Film USA (Horor), 
2018, titulky, od 15 let, 85 mi-
nut, 110 Kč.

 ● 18.3. v 17.30 hodin a 24.3. ve 
14 hodin CESTA ZA KRÁLEM 
TROLLŮ. Film Norsko (Pohádka 

/ Fantasy), 2018, dabing, pří-
stupný, 104 minut, 120 Kč, děti 
100 Kč.

 ● 19.3. v 19 hodin PADESÁT 
ODSTÍNŮ SVOBODY. Film USA 
(Pro ženy), 2018, titulky, od 15 
let, 105 minut, 120 Kč.

 ● 22.3 a 24.3. v 19 hodin PACI-
FIC RIM: POVSTÁNÍ. Film USA 
(Sci-fi ), 2018, přístupný, 104 mi-
nut. 22.3. ve 3D  s dabingem 
za 150 Kč; 24.3. ve 2D s titulky za 
130 Kč.

 ● 24.3. v 11 hodin a 25.3. v 10 
hodin KRÁLÍČEK PETR. Film USA 
(Rodinný / Komedie), 2018, da-
bing, přístupný, 89 minut, 120 
Kč.

 ● 25.3. v 16 hodin PLANETA 
ČESKO. Dokumentární fi lm Čes-
ko (Přírodopisný), 2017, přístup-
ný, 81 minut, 80 Kč.

 ● 25.3. v 19 hodin MÁŘÍ MAG-
DALÉNA. Film Velká Británie, 
USA (Biblický), 2018, titulky, od 
12 let, 130 minut, 110 Kč.

PRO DĚTI

 ● 18.3. v 10 hodin a 24.3. v 9 
hodin VČELKA MÁJA: MEDOVÉ 
DNY. Animovaný fi lm, Němec-
ko, 2018, dabing, 85 minut, 110 
Kč.

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.

 ● 21.3. v 19 hodin ÚSMĚVY 
ZDEŇKA TROŠKY. Povídání s fi l-
movým režisérem doplní písně 
Simony Klímové. Sál kina, 190 Kč.

 ● 23.3. v 19 hodin MANDARIN-
KOVÁ IZBA. Detektivní příběhy 
lidí ve čtyřech jednoaktovkách. 
Hrají Maroš Kramár, Zuzana Tluč-
ková a další. Sál kina, 390 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

Není-li uvedeno jinak, konají 

se akce v dětském oddělení 

knihovny ve Vrchlického ul.

 ● 8.3. a 9.3. 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.  

 ● 17.3. od 9 hodin a 19.3. od 15 
hodin ZDOBENÍ VELIKONOČ-
NÍCH PERNÍČKŮ. Výtvarná dílna, 
jeden perníček/10 Kč, 10 ks/90 
Kč. 17.3. přednášková místnost 
knihovny, 19.3. dětské odd.

 ● 19.3. až 23.3. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin VELIKONOČNÍ 
VYRÁBĚNÍ. Výtvarná dílna; s se-
bou vyfouknuté vaječné sko-
řápky. Dětské odd. a knihovna 

Skřečoň; 20.3. a 23.3. také 
knihovna Starý Bohumín.

 ● 23.3. ve 13–17 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK A DESKOHRÁTKY. 
Četba a hraní při čaji nebo hor-
ké čokoládě, knihovna Skřečoň 
a Starý Bohumín.

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

PŘEDNÁŠKY

Přednášková místnost 

knihovny.

 ● 15.3. v 17 hodin SETKÁNÍ 
AUTORŮ REGIONU. Setkání 
amatérských literátů z regionu 
s ukázkami vlastní tvorby. Vstup 
volný.

 ● 16.3. od 17 do 21 hodin EX-
PEDIČNÍ KAMERA. Promítání 
cestovatelských a outdooro-
vých fi lmů. 70 Kč.

 ● 22.3. v 17 hodin ÍRÁN – PO-
HLED DO ZÁKULISÍ. Spisovatel 
Jiří Sladký nabídne neobvyklý 
a humorný pohled na Írán. 50 Kč.

VÝSTAVY

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

HUDBA

 ● 20.3. v 17 hodin KONCERT 
JOSEFA PINKASE. Vystoupení 
bohumínského písničkáře. 
Přednáškový sál knihovny, 
vstup volný.

 ● 20.3. v 19 hodin WILL WILDE. 
Klubový koncert britského 

bluesrockového zpěváka. Sál 
kina, 120 Kč. 

SPORT

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 8.3.  do 25.3.

POMŮCKA: EAST, LO, OSLA, READ.

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz
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Zimní měsíce spojené se sněhovými 
radovánkami nejvíce ocení děti. Sáňky, 
boby, lyže, snowboard, brusle a další 
sportovní náčiní v tomto období 
nezahálí. Děti ze »sluníčkové« Masa-
rykovy školy si sněhovou nadílku 
užívaly během lyžařských kurzů. 

Jako první vyjely na hory v rámci projektu 
Usměvavé lyžování společně děti z mateřinek 
ve Smetanově ulici a ze Starého Bohumína. 
Od 15. do 19. ledna se šestadvacet dětí naučilo 
ve Ski areálu Palkovice pod vedením zkuše-
ných instruktorů řadu lyžařských dovedností. 
Ty si porovnaly v závěrečných závodech ve 
slalomu. 

Další skupina lyžařů a snowboardistů vyjela 
od 27. ledna do 2. února do slovenských hor. 
Ve Ski areálu Malinô Brdo u Ružomberoku 
absolvovalo pobyt padesát žáků. Během týdne 
se jezdilo na lyžích, snowboardech a mnozí 
zažili i hrátky na snowbladech (velmi krát-
kých lyžích). Během odpočinkového dne žáci 
prošlápli naučnou Medvědí stezku a využili 
hotelové wellness služby. Sportovní aktivity 
večer střídal pestrý kulturní a společenský 
program. Díky perfektní organizaci se lyžař-
ský kurz vydařil a jeho účastníci si odvezli 
spoustu nejen sportovních zážitků.

Poslední skupina žáků prvních až třetích 
tříd si své lyžařské schopnosti upevnila a roz-
šířila od 26. února do 2. března také v rámci 
projektu Usměvavé lyžování v Palkovicích. 
Dvacet žáků se podle svých stávajících lyžař-

Usměvavé »sluníčko« na sněhu a na lyžích

ských zkušeností rozdělilo do družstev, která 
vedli erudovaní lektoři. Během týdne žáci 
zvládli základní lyžařské techniky a nepřišli 
ani o tradiční závody.

Téměř stovka dětí si užila aktivního pohybu 
ve zdravém prostředí, prožila bezva chvíle se 
svými vrstevníky, zdokonalila si své lyžařské 
a snowboardové umění. Všichni účastníci 

– školáci i jejich pedagogický doprovod – 
budou ještě dlouho vzpomínat na sněhové 
radovánky a určitě se těšit na ty příští.

Miroslav ROSÍK, ředitel Masarykovy školy

Velikonoční pozdrav
Pošlete svým blízkým a známým originální jarní pozdrav 
z Bohumína. V prodeji jsou dvě nové pohlednice s motivem 
Velikonoc. Jejich autorem je Jiří Spáčil. Pohlednice stojí čtyři 
koruny a každou z nich vydala radnice v nákladu tří set kusů. 
Zájemci si je mohou koupit v infocentru v přízemí městského 
úřadu. Otevřeno zde mají v pondělí a ve středu od 7 do 17 
hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od 7 do 14 hodin. (red)

Vydařený hasičský ples v Kopytově
Jubilejní desátý ples uspořádali 17. 
února v sále domu dětí a mládeže 
dobrovolní hasiči z Kopytova. 

Na parket a za zábavou dorazila bezmála 
stovka hostů. Čekalo je vystoupení taneční 
skupiny Radost & Impuls, ohnivá show, 
akční scénky a zábavné společenské hry. 
A samozřejmě tanec, ke kterému až do ran-
ních hodin hrála kapela Di Verso Petra 
Vopelky.

SDH Kopytov děkuje partnerům a spon-
zorům za věcné a fi nanční dary do tomboly 
hasičského plesu. Poděkování patří městu 
Bohumínu, Gastrocentru Migo, reklamní 
agentuře Vanesta, Elektru Thermitron 
Oldřicha Klímy, Železářství a půjčovně ná-
řadí Barbary Kolebacz, Ostravaru, Domu 
dětí a mládeže Bohumín, Martě Bočkové, 

Adamu Zelkovi, Andrei Babišové, Tereze 
Pavlů, Marii Knapkové, Martině Cesarzo-
vé, Marku Kučovi, manželům Madeckým, 
Mlynkecovým a Basistovým. A velký 
dík patří organizátorům, kopytovským 
hasičům.

Michal MLYNKEC, starosta SDH Kopytov

Foto: SDH KopytovFoto: SDH Kopytov

Foto: Masarykova ZŠ


