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Bengálskými ohni jsme se rozloučili s osmičkou

Silvestrovské půlnoční ohňostroje ohlásily konec roku 
s historicky významnou osmičkou v letopočtu. Celá země 
si loni mnoha akcemi připomněla sté výročí vzniku 
Československa. K oslavám se řadou dílčích aktivit připojil 
také Bohumín, místní spolky a organizace.

K nejvýznamnějším patřily ce-
loměstské oslavy 8. července, 26. 
a 28. října. Hodný zaznamenání je 
také fakt, že už čtyřiadvacet let 
stojí v čele úspěšně se rozvíjejícího 
města jeho starosta Petr Vícha. 

A v říjnu svůj post pro další čtyř-
leté období znovu obhájil, už po-
šesté v řadě. Ovšem i s letošním 
»devítkovým« letopočtem se pojí 
nejedna významná událost. Jejich 
přehled na straně 2. (zves)

Bohumín se stále rozvíjí a je městem s budoucností

Vážení spoluobčané, milí Bohumíňáci,

v novoročním proslovu obvykle hodnotím uplynulý rok a nastíním, co čekáme v roce novém. 
Vzhledem k tomu, že v uplynulém roce proběhly komunální volby a nové zastupitelstvo dostalo 
důvěru občanů, rád bych tentokrát řekl, kam se chceme posunout za další čtyři roky. Jaký bychom 
chtěli mít Bohumín na konci tohoto období a co tedy budeme usilovně chystat a připravovat.

K tomu, co se stalo vloni, se tedy vrátím jen 
stručně. Ostatně Televizní informační kanál a také 
Oko vždy rekapitulují uplynulý rok poměrně po-
drobně. Nebudu tedy vyjmenovávat všechny nové 
chodníky a stezky, místa s novým osvětlením, 
s osázenou zelení, zateplené fasády, nové úseky 
kanalizace, hasičská auta ani mnohé sportovní 
a kulturní akce. Nicméně všem, kteří se podíleli na 
tom, co se podařilo a posunulo Bohumín o kus dál, 
velmi děkuji.

Sebekriticky zmíním jen to, co jsem v minulém 
novoročním proslovu slíbil a co se bohužel nena-
plnilo. Nepostavili jsme nové parkoviště u nádraží, 
zčásti kvůli kolizi s pozemky Správy železniční 
a dopravní cesty, zčásti proto, že chceme, aby bylo 
součástí většího řešení dopravního terminálu. 
Nedočkali jsme se ani pergoly u hasičů v Šunychlu. 
Sousedům se záměr nelíbí, a tak podávají proti 
stavbě odvolání. Mají na to právo, věřím však, že 
v tomto roce uspějeme. 

Zpoždění mají také další záměry, které závisí 
většinou na státu. Jde o stavbu hrází v Pudlově, 
kde se Povodí Odry zatím nepodařilo vykoupit 
všechny potřebné pozemky a možná bude muset 
přistoupit k vyvlastnění. Je to smutné, uvážíme-li, 

o jaké škody může při případné další povodni jít. 
Nepostupuje ani projekt obchvatu Skřečoně, kde 
nás ministr Dan Ťok nemile překvapil liknavostí 
Ministerstva dopravy. A konečně téma ubytoven 
- námi vyhlášené bezdoplatkové zóny přinášejí 
dílčí efekt, ale jeden z majitelů ubytoven na nás 
podal žalobu a také stát zatím nenabízí komplexní 
řešení. No a perlička nakonec - vymýtili jsme her-
ny, ale pár nelegálních kvízomatů zřejmě celníky 
nezajímá, na naše výzvy nereagují. Jaký rozdíl 
oproti policii, která je vždy hned zabavila. Ač tedy 
stát příliš nepomáhá, nebudeme se na něj vy-
mlouvat a budeme dál usilovat všemi možnými 
způsoby o konečné vítězství. 

Nyní již přistupme k  tomu, jaký chceme 
Bohumín za čtyři roky. Prioritou pro nás stále bude 
bezpečnost, včetně bezpečnosti chodců a cyklis-
tů. Nebudou zde herny, přibudou bezpečnostní 
kamery, kromě městské policie nám budou pomá-
hat asistenti prevence kriminality a boj s ubytov-
nami nevzdáme.

Občané města potřebují kvalitně bydlet. Většina 
domů bude zateplená, nájemné skončí opět 
v opravách domů a po mnoha letech, kdy bylo 
neměnné, zvažujeme jeho mírné navýšení. 

Samozřejmě by se dotklo pouze bytů, kde je ná-
jem historicky nízký. Jejich obyvatelé pak navíc 
zase získají stabilní jistotu na dalších několik let. 
Pořád přitom bude platit, že nájem v Bohumíně je 
mnohem nižší než v okolí. Také ceny za teplo bu-
dou stabilní. Ceny odpadů se budou odvíjet od 
politiky státu, který chce skokově zdražit ukládání 
na sk ládky. Proti  tomu budeme bojovat. 
V Bohumíně nebude nic zadarmo, protože nic na 
světě zadarmo není a někdo to musí jinde zaplatit. 
Ale budeme usilovat o to, aby ceny byly co nejniž-
ší. Budeme motivovat občany k separaci odpadů, 
k ekologickému chování, ke kvalitnímu vytápění, 
k vybudování kanalizace tam, kde to jde. Budeme 
ale také chtít, aby bylo kontrolováno, zda všichni 
dodržují své povinnosti.

V Okružní ulici vznikne velmi kvalitní bydlení 
v červených cihlových domech s centrálním 

NOVOROČNÍ SLOVO STAROSTY MĚSTA PETRA VÍCHY

Foto: Pavel Čempěl
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vytápěním. Nevzhledné boudy odstraníme. Zmizí 
i poslední starý dům v ulici Petra Cingra a naopak 
zde vznikne 40 parcel pro rodinné domy a místo 
pro oddech a relaxaci. 

Protože většina sídlišť je již po regeneraci, čekají 
nás další lokality, například takzvaná Česká osada 
od Mírové po Okrajní ulici a pak i lokalita za par-
kem. Vyřešíme-li soukromé ubytovny v Nádražní 
ulici, pak si i tato lokalita zaslouží úpravy. Také 
místo dvou bývalých domů s pečovatelskou služ-
bou ve Starém Bohumíně vzniknou dva domy 
s byty.

Chceme kvalitní životní prostředí a místa k trá-
vení volného času. Také v této oblasti se za čtyři 
roky posuneme dále. Vznikne nový lesopark 
s mnoha tůněmi v lokalitě Na Panském. Kolem 
Vrbického jezera povede kvalitní okruh a také na 
Kališově jezeře se dočkáme pozitivních změn. 
V okolí těchto vodních ploch nám nepatří všechny 
pozemky, ale budeme trpělivě jednat s vlastníky. 
Budeme také pokračovat ve stavbě dalších cyklo-
stezek a nových chodníků. 

Tím se dostáváme k dopravě. Do čtyř let jistě 
vznikne nový dopravní terminál před nádražím 
a s ním i nová parkovací místa. Současně dojde 
k přemístění autobusových spojů k nádraží. 
Naopak na autobusovém stanovišti vzniknou 
nová parkovací místa. Veřejnou dopravu budeme 
finančně podporovat, stejně jako službu senior 
taxi. Vybudujeme další parkoviště, ale musí nám 

všem být jasné, že možnosti nejsou nekonečné 
a ne všechnu zeleň bychom chtěli zabetonovat. 

Ke zlepšení prostředí ve městě pomohou i jiní 
vlastníci. U Kauflandu vznikne další obchodní cen-
trum, celý areál Benziny projde náročnou rekulti-
vací a také SmVaK zdemoluje v Ovocné ulici chá-
trající bývalou vodárnu. Protože i my občas něco 
starého zdemolujeme, jistě to Bohumínu 
prospěje.

Naopak chceme udržet a dále podporovat naši 
nemocnici, což v našem okrese není jednoduché 
a nedaří se to ani v krajských nemocnicích. 
Například v Orlové nyní bojují o přežití. Podobně 
prioritní je pro nás podpora seniorů a chceme pro 
ně i do budoucna zajistit kvalitní péči. 

Ač se o tom zmiňuji až takřka v závěru, napros-
tou přednost pro nás mají naše děti, a proto bu-
deme školy i nadále udržovat v nadstandardní 
kvalitě. Využijeme také všech dotačních titulů 
k budování nových učeben, budeme podporovat 
kvalitu vzdělávání i všechny kroužky a dům dětí 
a mládeže. 

Za samozřejmé pokládám to, že se zde stále 
bude dít spousta akcí pro veřejnost, dětmi počí-
naje a seniory konče. Proto budeme podporovat 
K3, Bospor a všechny spolky, které se na práci pro 

Bohumíňáky podílejí. Jak klasické kino a knihov-
nu, tak i  letní kino a  areál Bosporu včetně 
Bosporky a nové horolezecké stěny v ní. Vše se 
dočká dalších modernizací.

Mohl bych zmínit i možná méně důležité věci. 
Co nejvíce nového LED veřejného osvětlení. Co 
nejvíce zeleně. Dokončit opravu radnice a podpo-
řit opravy dalších cihlových objektů. Co nejrychleji 
odstraňovat hlášené závady, nebo ještě lépe, kdy-
by tyto závady raději nevznikaly. Většinou jsou 
totiž produktem vandalství a síly některých jedin-
ců, kteří v opilosti přeperou dopravní značku či 
kontejner na odpady. Ale to bychom se dostali do 
ideálního světa a v něm nežijeme. I v Bohumíně 
se děje to, co by nemělo, i zde se dopouštějí lidé 
přestupků a trestných činů a buďme rádi, že je to 
méně často, než jinde. 

I nás může do budoucna ohrozit možná celo-
světová ekonomická krize, nejistota v Evropě a vá-
lečné konflikty ve světě. Věřím, že jsme na to při-
praveni lépe než jinde, protože nic nemáme 
v havarijním stavu a s vaší pomocí vše zvládneme. 
Stejně jako jsme to dokázali dosud.

Na závěr vám děkuji za dosavadní spolupráci 
a podporu. Velmi si jí vážím. Jste skvělí! A jménem 
celého zastupitelstva slibuji, že budeme dělat to, 
co posune Bohumín zase dopředu na cestě k měs-
tu s budoucností. K městu, v němž stojí za to žít. 
Přeji vám vše dobré v roce 2019.

Petr VÍCHA, starosta

NOVOROČNÍ SLOVO

• 790 let První písemná zmínka 
o obcích Vrbice a Záblatí, které 
patří k nejstarším v regionu 
(1229).

• 390 let Bohumínské panství de-
finitivně získali Henckelové von 
Donnersmarck (1629).

• 170 let Dokončení stavby želez-
ničního mostu přes Odru (1849).

• 140 let Škola v Záblatí (1879).
• 120 let Dokončení hraničního 

obloukového mostu, který nesl 
název Jubilejní most císaře Fran-
tiška Josefa I. (1899).

• 115 let Vznik Bochemie, původ-
ně továrny na výrobu olejů 
(1904).

• 110 let Vznik 1. české mateřské 
školy v Šunychlu-Bohumíně-ná-
draží v budově u vlakového ná-

draží (1909). Její činnost pokra-
čuje od roku1931 ve Smetanově 
ulici (MŠ Skřivánek).

• 105 let Dostavba celého komple-
xu školních budov, dnes sídla 
městského úřadu (1914).

• 95 let Kostel Panny Marie Sed-
mibolestné ve Skřečoni (1924).

• 95 let Výstavba transformátoru 
U Lípy (1924).

• 95 let Masarykova škola v Seifer-
tově ulici (1924). 

• 95 let Nový Bohumín získal sta-
tut města (1924).

• 95 let Hasičský sbor v Kopytově 
(1924).

• 90 let Otevření současné budovy 
Gymnázia Františka Živného 
(1929).

• 90 let Sokolovna ve Starém Bo-

humíně získala dnešní podobu 
(1929).

• 90 let Bohumínská městská ne-
mocnice (1929).

• 85 let Úmrtí významného sta-
rosty Starého Bohumína JUDr. 
Carla Franze Johanna Otta 
(1934).

• 80 let Vypálení židovské synago-
gy (1939).

• 70 let Vzniku závodu Prefa ve 
Skřečoni, dnes Rockwool (1949).

• 60 let Dokončení stavby vodár-
ny ve Starém Bohumíně (1959).

• 45 let Integrace Bohumína do 
současné podoby. Připojením 
sousedních obcí vznikly městské 
části (1974).

• 30 let Demolice bývalého zám-
ku, budovy čp.7, 8, 9 na náměstí 

Svobody ve Starém Bohumíně 
(1989).

• 20 let Bonatrans, Bobeš, T.I.K. 
(1999).

• 15 let Otevření stadionu s umě-
lými běžeckými drahami při ZŠ 
ČSA (2004).

• 10 let Dokončení domu U Rytíře 
ve Starém Bohumíně (2009).

• 10 let Otevření Kauflandu 
(2009).

• 5 let Slavnostní otevření víceúče-
lové sportovní haly. (2014)

• 5 let Mauglího stezka v Hobby-
parku (2014).

zdeněk VESELÝ

Před 120 lety byl slavnostně otevřen Jubilejní most císaře Františka Josefa I. Po 
pádu mocnářství byl v roce 1923 přejmenovaný na most Františka Palackého. 
Most dodnes slouží a opět nese původní název, ovšem jeho první oblouk (na 
snímku) je nenávratně pryč. Při ústupu ho 1. září 1939 vyhodilo do povětří  
polské vojsko.

Vodárenská společnost SmVaK zrušila v zákaznických 
centrech a obchodních místech platby v hotovosti za 
vodné a stočné. Tyto položky je zde nyní možné hradit 
pouze platební kartou.

„Reagujeme na současný 
trend, kdy lidé při platbách stále 
častěji používají platební karty 
nebo elektronické bankovnictví. 
Dalším důvodem je bezpečnost, 
pracovníci nebudou muset ma-
nipulovat s hotovostí,“ vysvětlil 
generální ředitel vodárenské 
společnosti Anatol Pšenička.

SmVaK Ostrava provozují pět 
zákaznických center v bývalých 
okresních městech a deset ob-
chodních míst včetně toho 

v Bohumíně. Od nového roku 
už v nich není možné platit 
vodné a stočné v hotovosti. Tu 
společnost přijímá pouze v po-
kladně ve svém sídle v Ostravě 
– Mariánských Horách. Na 
menších pobočkách lze platit 
pouze kartou. K dalším mož-
nostem úhrad patří převod na 
účet s využitím elektronického 
bankovnictví, inkaso nebo poš-
tovní složenka. (red)

Významná bohumínská výročí roku 2019

Platby za vodu jen bezhotovostně
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Obavy dendrologů se potvrdily. Velká část stromů, které radnice nechala na podzim 
odborně prověřit, je ve špatném stavu. Nepomůžou jim ani ořezy či jiné zásahy, znalec 
vyřkl neodvratný ortel - pokácet. Protože jde především o mohutné duby v parku v blíz-
kosti letního kina a tamní restaurace, odstranění velikánů zásadně změní vzhled dané 
lokality a dají se očekávat bouřlivé reakce veřejnosti. 

V říjnu proběhly v parku a na dalších místech ta-
hové zkoušky u dvaceti vytipovaných stromů. Šlo 
o hodnotné stromy v místech s větším pohybem 
lidí, u kterých odborníci už na pohled odhalili pří-
znaky poškození. Jsou zasažené bleskem, mají ve 
kmeni dutiny nebo se na nich vyskytují agresivní 
dřevokazné houby, které způsobují rychlý rozklad 
dřeva, a tím mohou způsobit statické selhání. 
Provedené tahové zkoušky měly zjistit, zda ustojí 
silnější poryvy větru a jak jsou odolné vůči zlomu 
a vývratu. A výsledky bohužel nejsou dobré.

„Nehrozí sice, že by stromy spadly z minuty na 
minutu, ale riziko, že by k tomu mohlo dojít v nej-
bližších letech, je velmi vysoké,“ komentoval výsled-
ky testů Rostislav Palán z radničního odboru život-
ního prostředí a  služeb. Zkoušky provedla 

a vyhodnotila specializovaná firma SafeTrees. Autor 
posudku, který má v oboru i atest soudního znalce, 
proto navrhl neodkladné pokácení. Stromy jsou 
podle něj v tak špatném stavu, že už by jim ani sta-
bilizační zásahy, ořezy, redukce koruny či snížení 
těžiště nepomohly. Kácet se proto začne už v nej-
bližších týdnech.

„Takový verdikt jsme sami nečekali, těch stromů 
je velká škoda, mají odhadem 160 až 200 let. Ale 
není vyhnutí,“ dodal Palán s tím, že kácení se týká 
lípy ve dvoře v Partyzánské ulici, dvou dubů v areálu 
Bezručovy školy a hned šesti dubů v parku u letňá-
ku. Na uvolněná místa sice město vysadí opět duby, 
protože ty tvoří kostru celého parku, ale půjde 
o mladé stromky. V plné kráse se jimi budou kochat 
až příští generace. Pavel ČEMPĚL

Městský park se rozkládá v místech původního divokého šunychelského lesa. V něm nejprve hrabě Jin-
dřich Larisch-Mönnich II. založil na sklonku 19. století bažantnici a v roce 1907 jeho část daroval městu za 
účelem zušlechtění v anglický park. Duby v této lokalitě rostly odnepaměti, podle jazykovědců dokonce 
daly Šunychlu pojmenování. Schön-eiche totiž znamená »krásný dub«. Město toho jména ostatně existuje 
i v Německu. (red)

Kácení velikánů. Smutné, ale nevyhnutelné

Odborníci podrobili v říjnu vytipované stromy tahovým zkouškám.  Foto: Pavel Čempěl

Pokácení velikánů, kteří v místech rostli už desítky let před založením parku, výrazně změní podobu lokality.

Vývoz žump 
už jen s řádným 
potvrzením

ODPADY

Foto: Pavel Čempěl

Provozovatelé žump, tedy 
bezodtokových jímek k zachy-
távání odpadních vod, zpozor-
něli. Podle novely vodního zá-
kona budou muset detailně 
prokazovat, jakým způsobem 
s e  o b s a h u  ž u m p  z b av u j í . 
Doklady o likvidaci splašků dle 
litery zákona sice budou vodo-
právní úřady kontrolovat až od 
roku 2021, ovšem i dva roky 
zpětně. Čímž se dostáváme 
k potvrzením s letošním datem, 
která by si už domkaři měli pro 
jistotu schovávat.

Na jedné straně je mediální 
rozruch, který způsobila loni 
schválená úprava vodního zá-
kona, zbytečný. Nezávadnou li-
kvidaci odpadních vod pro-
střednictvím bezodtokové 
jímky řešil i zákon před novelou. 
Na straně druhé jsou ale opráv-
něné obavy některých vykutá-
lených domkařů, kteří buď do 
žumpy tajně prokopli otvor 
a vypouštěli splašky do pozem-
ních vod nebo se domluvili 
s obsluhou fekálního vozu, kte-
rý sice obsah vyčerpal, ale pak 
ho vykydl někam na pole.

Stávající paragraf, který řeší 
likvidaci splašků ze žump, totiž 
novelou trochu »nabobtnal«. 
A jeho rozšíření je důležité, pro-
tože dává do ruky nástroj kont-
rolním orgánům. Dosavadní 
úprava nespecifikovala, jakým 
způsobem mají provozovatelé 
žump nezávadnou likvidace 
prokazovat. „Novela definuje, 
jak má potvrzení vypadat a že 
musí konkrétně osahovat, kdo 
splašky odvezl, odkud, v jakém 
objemu a na jakou čističku,“ po-
tvrdila Iva Crhová z městského 
odboru životního prostředí 
a služeb.

Nejkomfortnějším způsobem 
likvidace splašků je kanalizace, 
kterou Bohumín každým rokem 
rozšiřuje. Kde zatím k dispozici 
není, přichází v úvahu vlastní 
čistička nebo septik se zemním 
filtrem. Jejich vlastníci ovšem 
musí mít povolení k vypouštění, 
protože ani přečištěné vody ne-
lze vypouštět všude. Někde by 
mohly podmáčet vlastní i sou-
sední pozemky nebo znečistit 
vody podzemní. A právě v těch-
to případech je jedinou mož-
ností těsná žumpa, kterou je 
nutné pravidelně vyvážet. „Do 
našich vyjádření při povolování 
žump jsme i v minulosti před 
novelou uváděli, aby si provo-
zovatel potvrzení o  vývozu 
schovával a mohl je případné 
kontrole předložit,“ sdělila Iva 
Crhová s tím, že skutečně nejde 
o žádnou revoluční novinku. 
Kontrolní orgány ale díky ní 
mají alespoň oporu v zákoně.

Pavel ČEMPĚL
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Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. 
Vyvolávací cena je 55 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit 
také občané Eu, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace naleznete na 
www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty.

 ● Byt 1+2, ul. Tyršova 712, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Byt, který je po celkové 
rekonstrukci, se nachází v třípod-
lažním cihlovém domě. V blíz-
kosti domu je park, základní 
a střední škola, autobusová za-
stávka. Plocha pro výpočet ná-
jemného 57,30 m2, celková plo-
cha bytu 57,30 m2. Prohlídka 
14.1. v 15.00-15.15 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 16.1. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Partyzánská 302, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Cihlový nízko-
podlažní dům v Pudlově v klidné 
části města. Byt se zděným byto-
vým jádrem. Plocha pro výpočet 
nájemného 32,50 m2, celková plo-
cha bytu 32,50 m2. Prohlídka 
14.1. v 14.30-14.45 hodin a 15.1. 
v 10.00-10.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 16.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 67, I. kategorie, 12. 
nadzemní podlaží. Zateplený vě-
žový dům po celkové rekonstruk-
ci. Byt s plastovými okny a balko-
nem. Možnost parkování u domu. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,13 m2, celková plocha bytu 
29,70 m2. Prohlídka 14.1. v 14.15-
14.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 16.1. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 1055, čís-
lo bytu 5, I. kategorie, 2. nadzem-
ní podlaží. Věžový dům se nachá-
zí v  blízkosti  centra města, 
obchodů, školy a školky. Byt je po 
celkové rekonstrukci sociálního 
zařízení. V bytě byla provedena 
generální oprava elektroinstalace, 
položeny nové podlahy, vyměně-
ny vnitřní dveře a provedeny ná-
těry. Součástí bytu je komora. 

Plocha pro výpočet nájemného 
58,05 m2, celková plocha bytu 
58,05 m2. Prohlídka 16.1. v 14.45-
15.00 hodin a 17.1. v 9.45-10.00 
hodin. Licitace bytu se koná 21.1. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1055, čís-
lo bytu 32, I. kategorie, 7. nad-
zemní podlaží. Věžový dům je po 
celkové rekonstrukci, nachází se 
v blízkosti obchodů, školy a škol-
ky. Možnost parkování u domu. 
V koupelně je sprchový kout. Plo-
cha pro výpočet nájemného 36,37 
m2, celková plocha bytu 36,81 m2. 
Prohlídka 18.1. v 8.30-8.45 hodin 
a 21.1. v 14.45-15.00 hodin. Lici-
tace bytu se koná 21.1. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Slezská 26, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. V roce 2009 nově posta-
vený nízkopodlažní a zateplený 
dům s výtahem na náměstí ve 
Starém Bohumíně. Dům s funkcí 
správce a se zajištěným úklidem 
společných prostor. U domu je 
k dispozici vlastní parkovací mís-
to. V blízkosti domu se nachází 
nemocnice, mateřská a základní 
škola. K bytu náleží sklepní kóje. 
Plocha pro výpočet nájemného 
49,33 m2, celková plocha bytu 
49,81 m2. Prohlídka 16.1. v 15.00-
15.15 hodin a 17.1. v 10.00-10.15 
hodin. Licitace bytu se koná 23.1. 
v 16.00 hodin. Podání přihlášky 
do 21.1.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 973, 
číslo bytu 12, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Zateplený dům 
v klidné části města. V blízkosti 
domu je školka, zdravotní a ná-
kupní středisko. Byt s koupelnou 
se sprchovým koutem. V kuchyni 
je kuchyňská linka s kombinova-

ným sporákem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 26,81 m2, celková 
plocha bytu 26,81 m2. Prohlídka 
21.1. v 15.00-15.15 hodin a 22.1. 
v 9.15-9.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 23.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 24, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v blízkos-
ti školy, školky, zdravotního a ná-
kupního střediska. Byt s balko-
nem. V kuchyni je kuchyňská 
linka s kombinovaným sporákem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
55,13 m2, celková plocha bytu 
56,13 m2. Prohlídka 21.1. v 14.30-
14.45 hodin a 22.1. v 9.45-10.00 
hodin. Licitace bytu se koná 23.1. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 525, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba se zateplenými štíty ve 
Skřečoni. Poblíž domu je dětský 
koutek. Byt s balkonem je po cel-
kové rekonstrukci. K bytu náleží 
velký sklep. Plocha pro výpočet 
nájemného 62,40 m2, celková plo-
cha bytu 62,80 m2. Prohlídka 
22.1. v 9.00-9.15 hodin a 23.1. 
v 14.30-14.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 28.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 806, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v klidové zóně za parkem. 
V blízkosti domu je sportovní vy-
žití v areálu Bospor a dětské kout-
ky. Možnost parkování u domu. 
Byt se sprchovým koutem. Plocha 
pro výpočet nájemného 45,85 m2, 
celková plocha bytu 45,85 m2. 
Prohlídka 23.1. v 15.00-15.15 ho-
din a 24.1. v 9.30-9.45 hodin. Li-
citace bytu se koná 28.1. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 820, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Dům se šest byty se na-
chází v klidové zóně, v blízkosti je 
ZŠ, MŠ, park, autobusová zastáv-
ka, centrum města. Byt se sprcho-
vým koutem v nové koupelně je 
po celkové rekonstrukci. K bytu 
náleží sklep. Plocha pro výpočet 
nájemného 51,04 m2, celková plo-
cha bytu 55,36 m2. Prohlídka 
23.1. v 15.30-15.45 hodin a 24.1. 
v 10.00-10.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 28.1. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Alešova 1070, čís-
lo bytu 19, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
kulturní vyžití, vlakové a autobu-
sové nádraží. Možnost parkování 
před domem. Byt se sprchovým 
koutem a balkonem. Plocha pro 
výpočet nájemného 28,13 m2, cel-
ková plocha bytu 29,80 m2. Pro-
hlídka 28.1. v 15.00-15.15 hodin 
a 29.1. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 30.1. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, zdravot-
ního střediska a supermarketu. 
Byt s balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 56,48 m2, celková 
plocha bytu 58,83 m2. Prohlídka 
28.1. v 15.15-15.30 hodin a 29.1. 
v 9.15-9.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 30.1. v 16.30 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,  
majetkový odbor

Bohumínské mateřinky s dostateč-
ným předstihem, například s ohle-
dem na plánování dovolených, zve-
řejnily svůj letní provoz. Dítě je možné 
přihlásit na konkrétní mateřskou 
školu od 1. března do 30. dubna. Ro-
dič, případně zákonný zástupce, se 
musí dostavit osobně s ofoceným 
evidenčním listem dítěte z kmenové 
školy. Na místě se dohodne na systé-
mu platby školného a stravného. Při 
velkém zájmu mají přednost děti za-
městnaných rodičů. 

1. až 12. července
MŠ Čáslavská – Kulíšek (731 130 734, 
731 130 735)
MŠ Rafinerský lesík – Rafík  (731 130 
736, 730 521 402)

15. až 26. července
FIT školka (731 130 723,  730 521 403)
MŠ Nerudova  (731 108 692,  731 130 
733)

29. července až 9. srpna
MŠ Smetanova – Skřivánek (596 013 
071)
MŠ Skřečoň (596 033 110)
MŠ Na Pískách, Záblatí (776 314 381)

12. až 23. srpna
MŠ Starý Bohumín (596 013 031, 597 
578 153)
MŠ Tovární (558 848 028)

26. až 30. srpna
Přípravný týden školek na zahájení 
nového školního roku

Mladí hasiči z SDH Šunychl ukonči-
li rok netradičně. Sešli se 16. prosince 
v restauraci Zlatý jelen v Šunychlu, 
aby zápolili ne s hasičskými hadicemi 
ani v uzlové štafetě, ale v bowlingu. 
Rozdělili se na dvě skupiny a podáva-
cí pas skoro nestačil vracet zpět do 
zásobníku bowlingové koule. Dokon-
ce i ti nejmenší si s nimi s vypětím 
všech sil poradili. Děti zápolily celé 
dvě hodiny. Děkujeme moc majiteli 
restaurace Čestmíru Kaspřákovi za 
sponzorský dar – dvě hodiny zábavy 
pro nadšené děti. 

Andrea SPOdNiAKOVÁ, 
SdH Šunychl

MS PZKO ve Skřečoni srdečně 
zve na »Ples ve starém kině«, který 
se koná v sobotu 19. ledna v 19 
hodin v sále hostince U Haladů ve 
Sk řečoni .  K  tanci  bude hrát 
M-Band Michala Veselého, v pro-
gramu vystoupí taneční soubor 
Suszanie. Předprodej vstupenek 
v hodnotě 300 korun probíhá do 
15. ledna v kanceláři ČMSS-Liška 
na náměstí T.G. Masaryka 942 od 
pondělí do čtvrtku v 9-16 hodin. 
Informace podá Tadeusz Guziur, 
telefon 604 576 461.

Prázdninový provoz mateřských škol Koule místo hadic
Ples ve starém kině

ZÁBAVA
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zvýšení u popelnic reaguje na růst nákladů
V roce 2014 Bohumíňákům klesly náklady na vývoz 
popelnic a čtyři roky zůstaly ceny »zmražené«. Až loni se 
platba za vývoz nepatrně zvýšila, letos je nárůst o něco 
větší. V kalkulaci radnice zohlednila ekologický přístup 
občanů. Obyvatelé rodinných domů, kteří svědomitěji 
odpad třídí, zaplatí ročně za popelnice o necelých devět 
procent více. Na sídlištích, kde je separace slabší, vývoz 
kontejnerů zdraží o deset procent. 

Přestože jsme svědky každoroč-
ního zdražování zboží, komodit 
i služeb, Bohumín držel úhradu za 
odvoz popelnic několik let na stej-
né úrovni. Nyní už ale na vývoj trhu 
reagovat musel. „Vzrostla minimál-
ní mzda, což se týká i pracovníků 
BM servisu, a zvýšily se ceny ener-
gií. Klesly naopak výkupní ceny 
vytříděného odpadu, skla, plastů, 
papíru, které náklady města na od-
padové hospodářství kompenzují,“ 
ozřejmila Lenka Ševčíková z měst-
ského odboru životního prostředí 
a služeb. 

Domkaři, kteří loni platili za po-
pelnici 1 482 korun, si letos musí 
připravit 1 612 korun. Na sídlištích 
se cena zvyšuje z 8 346 na 9 178 

korun. Procentuální navýšení se liší, 
protože město zohlednilo přístup 
ke třídění odpadů v rodinných do-
m e c h  a   s í d l i š t n í  z á s t a v b ě . 
„Opakované průzkumy, z nichž po-
slední proběhl před několika měsí-
ci, prokázaly, že lidé v rodinných 
domech separují pečlivěji,“ dodala 
Ševčíková.

Současně se zvýšením úhrad za 
svoz odpadu se zvyšuje také sleva 
pro »singl« domkaře, tady pro sa-
mostatně bydlící v rodinných do-
mech. Jde především o ovdovělé 
důchodce. Dosavadní sleva se zvy-
šuje z 800 na 862 korun s tím, že po 
odečtu je bude ročně vývoz popel-
nice stát 750 korun.

Bohumín má dlouhodobě jinou 

koncepci úhrad za svoz komunál-
ních odpadů než okolní města 
a obce. Ve většině z nich obyvatelé 
platí popelnice formou místních 
poplatků, zatímco Bohumíňáci uza-
vírají s městem klasickou smlouvu 
za službu. Městu se tento systém 
osvědčil, protože minimalizuje po-
čet dlužníků. V režimu poplatků je 

třeba evidovat každého jednotliv-
ce, neustále databázi aktualizovat 
kvůli úmrtím, stěhováním, složitě 
upomínat neplatiče. Naopak bohu-
mínský model není spojený s oso-
bami, ale s  nemovitostmi. Kdo 
v nich bydlí, a zda se odstěhoval 
nebo přistěhoval, nehraje roli. 
 Pavel ČEMPĚL

Práce na hodinu, papírování na půl roku

zase ta byrokracie! Nový chodník v serpentinách záblatského kopce už měl 
být dávno hotový. On sice de facto kompletní je a slouží, ale jeden malý úsek 
v horní části přece jen na dokončení čeká. došlo tam totiž ke kolizi kanalizace 
s plynovým potrubím. Řešení problému není nijak složité, práce je to na 
hodinu či dvě. Jenže potřebné papírování se vleče už od června.

„Plynové potrubí se obvykle ukládá do me-
trové hloubky, tady na něj ale stavbaři narazili 
skoro ve dvou a půl metrech. To nikdo neče-
kal. Je proto nutné udělat přeložku,“ ozřejmil 
Jan Hock z bohumínského odboru rozvoje 
a investic. Inovovaná kanalizace měla vést 
pod všemi stávajícími inženýrskými sítěmi, 
ale kvůli hlubokému uložení plynového po-
trubí se s ním dostala do kolize. Technické 
řešení vzniklé situace je banální, vytvořit pře-
ložku je hračka. Vše se ale zadrhlo na potřeb-
ných povoleních, která se specializované 

firmě nedaří s plynaři dořešit už řadu měsíců. 
Práce stojí, v daném místě celou dobu zela 
v zemi jen díra, kterou firma na zimu alespoň 
provizorně zasypala.

Až na zmíněnou nesnáz je celý 800metrový 
úsek dokončený. Nejprve probíhala po eta-
pách výměna dosluhujícího betonového po-
trubí kanalizace za plastové. Pak následovala 
druhá fáze, výstavba zcela nového chodníku. 
Ten se line od lékařské ordinace pod kopcem 
až k základní škole, kde se napojil na chodník 
stávající. Kousek od školy vyrostla také nová 

opěrná zeď ve svahu, na opačném konci u or-
dinace bylo nutné chodník vést vyvýšeně nad 
původní zídkou. U  ní přibyly schůdky 
a zábradlí.

Projekt myslel také na úpravu autobuso-
vých zastávek s tím, že u restaurace Partyzán 
vznikla jedna úplně nová. Sloužit cestujícím 
bude ve směru na Rychvald a ponese název 
Na Zálesí. Úzká silnice tady sice nedovolila 
vybudovat klasický záliv a autobusy stojí pří-
mo na silnici, ale zastávka disponuje refýží 
a vede k ní chodník.

Silnice i s krajnicí, na níž vyrostl chodník, 
patří Správě silnic Moravskoslezského kraje. 
Ta se stavbou souhlasila, a jakmile se podaří 
vyřešit problém s plynovodem a dokončit celé 
dílo, pozemky pod pěší komunikací městu 
bezúplatně převede.  
 Pavel ČEMPĚL

Nová zastávka Na Zálesí s refýží a přístupovým chodníkem. Svah poblíž záblatské školy zpevnila kamenná zeď.

Foto: Pavel Čempěl

ilustrační foto: Pavel Čempěl

Popelnice/vývoz 2013 2014 - 2017 2018 2019

110 l/14 dnů 1 560 1 404 1 482 1 612 Kč/rok

1 100 l/14 dnů 8 398 7 982 8 346 9 178 Kč/rok
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Otužilci ve výhodě, pod hladinou nefoukalo
Někdo ještě vyspával silvestrovskou 
kocovinku, jiní usedli k obědu a zabořili 
lžíce do tradiční čočky. Ale početná 
skupina nadšenců, recesistů a otužilců 
vyrazila ke Kališovu jezeru. Před šesti 
lety se tady zrodila vtipná myšlenka, 
která rok od roku získává větší popula-
ritu. Šunychelský ponor, novoroční 
koupel v jezeře, letos přilákala bezmála 
osmdesát plavců a stovky diváků. 

Ani led, ani mráz, největší výzvou a testem 
odolnosti byl tentokrát vítr. Voda měla čtyři 
stupně, vzduch o stupeň více, ale vichr srážel 
teplotu pocitově až k nule. Navíc si s ním užili 
i pořadatelé. Stavba převlékacího stanu dala za-
brat, vítr se do plachet opíral... inu jako do pla-
chet. „Navíc pak u stanu museli šunychelští ha-
siči držet »čestnou stráž « a skutečně držet 

jednotlivé sloupky, aby poryvy přístřešek 
neodnesly,“ potvrdila předsedkyně 

komise pro Šunychl a Kopy-
tov Eva Rozsypalová. 

A dodala, že vítr se 
podepsal i na vy-

pouštění balonků 
s přáníčky. Když 
je v hasičském 
autě na místo 
přivezli, silně za-
foukalo a desítku 

»nedočkavých« 
balonků to hned 

odneslo. Ty další, cel-
kem jich bylo 250, už 

vypouštěli děti a návštěvníci.

Aktivní účast předem registrací potvrdilo přes 
padesát otužilců, ale organizátoři připravili ceny 
pro rovnou osmdesátku. A trefili se téměř přes-
ně, nakonec šlo do vody 78 odvážlivců. „Jedna 
dvojice přišla pouze v roli diváků. Ale nadšení 
plavců a atmosféra akce je strhla natolik, že se za 
hecování kamarádů vysvlékli do trenýrek a sko-
čili do vody také,“ popsala náladu Rozsypalová. 
Ponor si opět nenechala ujít početná skupina 
otužilců, přesněji »morsów«, z polské Dębowe 
a Raciborze. Převlékli se do kostýmů, dělali di-
vácky atraktivní show a hlavně si koupání sami 
užívali. A stejně jako loni s nimi přijel i exotický 
host, tmavý Afričan Rocky. Své polské přátele 
překvapil o svátcích neohlášeným příletem 
a hned vyslovil přání absolvovat novoroční po-
nor v Bohumíně. Navzdory teplotnímu skoku. 
Z domovské Angoly totiž odlétal v pětačtyřiceti 
stupních nad nulou.   

Na zahřátí servírovali pořadatelé účastníkům 
čaj nebo grog, pochutnat si mohli také na dob-
rotách, které zbyly ze silvestrovských oslav. Za 
svůj výkon obdrželi otužilci diplom, kšiltovku 
s logem ponoru a plavenku do aquacentra.  
 Pavel ČEMPĚL.

Čtenáři, kteří jsou v knihovně jako doma
Bohumínská knihovna si 
váží svých čtenářů a ty 
nejpilnější také odměňuje. 
Knihomilové, kteří zůstávají 
věrní vůni papíru a tištěným 
příběhům, se v bibliotéce 
sešli 18. prosince. Ocenění 
se dočkali návštěvníci 
dospělí, dětští čtenáři 
i nejaktivnější rodiny. 

Přečíst dvě knihy za den? Pro 
rychločtenáře žádný problém. 
Běžný člověk zvládne 150 až 200 
slov za minutu, ovšem průměrný 

rychločtenář 400 až 500 slov. Ně-
kteří se ale dostanou až k hranici 
700 slov za minutu. Rychločtenář-
kami rozhodně jsou také Jaroslava 
Bučková a Stanislava Hloušková, 
věrné návštěvnice knihovny, které 
každým rokem sbírají ocenění. 
V tom loňském si paní Stanislava 
půjčila v dospělém oddělení 550 
knižních svazků a paní Jaroslava 
dokonce 861 publikací.

Knihovna není jen o půjčování 
knih. Mladé čtenáře dětského od-
dělení motivuje a baví interaktiv-
ními soutěžemi. Adéla Mrázková 
a Klára Bialková zvítězily v celo-
roční soutěži nazvané Detektiv. 
Pátraly, do které knížky patří vy-
braný kousek textu a kdo je jejím 
autorem. Populární je také soutěž 
Lovci perel, v níž je nutné kromě 
přečtení označených knih zodpo-
vědět také s ní spojené doplňující 
otázky. Hlavní cenou v této soutě-
ži je tablet a tentokrát knihovna 

udělila za celoroční snažení rov-
nou dva. Adéla Mrázková z Nové-
ho Bohumína a Karolína Tataru-
chová ze Skřečoně nasbíraly stejný 
počet bodů.

Další z udílených cen získala 
také Olina Dudášová, která byla 

nejvěrnější návštěvnicí dnes už bý-
valého studijního oddělení. Loni si 
tady vypůjčila 354 titulů. A knihov-
nice odměnily také čtenářsky nej-
aktivnější rodinu. V uplynulém 
roce to byli Mrázkovi.

(luk)

Foto: Knihovna K3 Bohumín

Populární Šunychelský ponor organizovala komise pro městskou část společně se šunychelskými hasiči, 
organizací Českého červeného kříže a agenturou K3.

Jednou z novinek ponoru byly účastnické náramky. 
Díky nim rychleji odsýpala registrace i oceňování 
a náramky také eliminovaly nešvar z minulých let, 
kdy si pro ceny chodili i vypočítaví jedinci, kteří se ve 
vodě vůbec nesvlažili. 
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JAKÝMi udÁLOSTMi ŽiL BOHuMÍN V ROCE 2018
LEDEN

První den nového roku byl teplý, 
vzduch měl 6,5 stupně. Voda Kališova 
jezera, do kterého vstoupilo osma-
osmdesát odvážlivců, měla 4,5 stup-
ně. Nejstarší účastník 5. ročníku Šuny-
chelského ponoru měl  72  let , 
nejmladší dvanáct. Z břehu přihlížela 
asi pětistovka diváků. 

Pod hlavičkou Charity Bohumín ko-
ledovalo v regionu 83 skupinek. Dárci 
během Tříkrálové sbírky přispěli re-
kordní částkou, jen v Bohumíně 173 
tisíci. Část výtěžku šla dennímu centru 
pro bezdomovce a na modernizaci 
domova seniorů.

Pod Zeleným dubem se konala prv-
ní zážitková seznamka »Neseďte 
doma aneb setkání pro singl lidičky«. 
Účastníky pobavily divadelní frašky, 
hudební show i recesistické ukázky. 
Navíc zavítali do místních pivních 
lázní. 

Město představilo Akční plán rozvo-
je Bohumína, tedy zásobník projektů 
a vizí do roku 2023. Tvoří jej tři pilíře. 
Prvním jsou hospodářské podmínky 
a infrastruktura, druhým okruhem je 
životní prostředí, třetí pilíř pamatuje 
na bezpečnost, bydlení, vzdělávání, 
zdravotnictví a trávení volného času.

ÚNOR

Chumelenice doprovázela ma-
sopustní jarmark na náměstí před 
radnicí, na kterém nechyběly ani tra-
diční maškary. Ve stáncích si mohli 
příchozí zakoupit regionální výrobky, 
domácí speciality, dřevěné náčiní či 
bylinnou kosmetiku.

V Benešově škole přibylo ke stáva-
jícím čtyřem dalších pět nových reku-
peračních jednotek, které zajišťují ří-
zené větrání učeben bez nutnosti 
otevírat okna. Benešovka se dostala 
do pilotního programu rekuperace 
kvůli své poloze přímo u  rušné 
komunikace. 

Téměř stovka školáků se v Salonu 
Maryška účastnila městského kola 
soutěže v recitaci. Dva nejlepší recitá-
toři z každé kategorie postoupili do 
okresního kola. Součástí akce byly 
kurzy zaměřené na hlasová a dechová 
cvičení i fyzický projev při přednesu. 

Na přelomu února a března udeřily 
mrazy a šest nocí za sebou bylo více 
než deset pod nulou. Mráz si v Morav-
skoslezském kraji vyžádal sedm obětí. 
Charita Bohumín upravila provoz 
svých zařízení a prodloužila provozní 
dobu denního centra, aby navazovala 
na službu noclehárny.

BŘEZEN

Taneční soubor Radost & Impuls 
oslavil šestatřicáté narozeniny sérií 
vystoupení v kině s názvem Fantom 
v Bohumíně. Do pětadvaceti nových 
choreografií se zapojilo 140 tanečníků 
od čtyř do dvaceti let. Soubor je drži-
telem mnoha titulů mistrů republiky, 
Evropy i světa.

Základní umělecká škola pořádala 
výtvarnou soutěž »Ex libris«. Téma se 
nabízelo samo – 100. výročí samostat-
ného Československa. Soutěžící měli 
při použití techniky zpracování vol-
nou ruku. Zdařilé výtvory si veřejnost 
mohla prohlédnout na několika 
výstavách. 

Začala rekonstrukce hřbitovní kap-
le ve Skřečoni, na kterou město vyčle-
nilo půl milionu. Práce se týkaly exte-
riéru kapličky, která pochází z roku 
1905. Renovací prošla okna a dveře, 
specialisté vyčistili a vyspárovali režné 
zdivo, poškozené či chybějící cihly 
nahradili novými.

Tlakové myčky odstranily stoletou 
špínu a omladily hlavní budovu rad-
nice. Práce probíhaly po etapách - 
v roce 2014 čelní strana, v roce 2016 
boční,  v  roce 2017 zadní trakt 
a v březnu 2018 poslední část od kos-
tela. Současně došlo k výměně oken 
za věrné repliky a opravě vjezdu  
do dvora.

 

DUBEN

Podruhé proběhl průzkum pocitu 
bezpečí v našem městě. Bohumíňáci 
mohli anketu vyplňovat do konce dub-
na. Do předcházejícího průzkumu se 
před třemi lety zapojila téměř tisícovka 
lidí. Na přání občanů se poté objevili 
v ulicích asistenti prevence kriminality 
nebo přibyly nové kamery. 

Započala stavba nového chodníku 
na Záblatském kopci v úseku od re-
staurace Partyzán k základní škole. 
Práce ztížila nutná rekonstrukce nevy-
hovující kanalizace pod trasou chod-
níku. Řidiči museli počítat s omezením 
dopravy v Bezručově ulici, místy bylo 
nutné využívat kyvadlový provoz. 

Zastupitelé zachránili Sportcent-
rum v Nerudově ulici. Tato bývalá síd-
lištní kotelna, přestavěná soukromým 
vlastníkem na sportoviště, byla od 
prosince 2017 uzavřená. Město ji po 
rozhodnutí zastupitelstva odkoupilo 
za 7,8 milionu se záměrem opětovné-
ho využívání ke sportovním účelům.

Nejvyšší bohumínský vrch, Záblat-
ský kopec, byl dějištěm sletu čaroděj-
nic. Součástí tradiční Filipojakubské 
noci je v Záblatí také vynášení Mora-
ny a vítání jara. Průvod masek vyrazil 
od mateřinky Na Pískách a v sokol-
ském areálu čekal na všechny zábav-
ný program i dobrůtky.

KVĚTEN

Sváteční 8. květen patřil na náměstí 
22. ročníku Běhu ulicemi města. Na 
start se postavilo 310 běžců. Závodni-
ce TJ Slezan Frýdek-Místek se postara-
ly o překonání dvou rekordů, zahan-
bit se nenechali ani domácí. Vyhráli 
šest kategorií a sedmnáct běžců vy-
bojovalo medaile. 

Děti tří mateřinek mohou dovádět 
na nových atrakcích. Největší domi-
nantou zahrady školky v Nerudově 
ulici se stal dřevěný koráb. Ve Fitškol-
ce se s úspěchem setkala stezka od-
vahy a děti z Rafinérského lesíku vyží-
vají nový řetězový most, balanční 
žebřík a prolézají sestavu tří tunelů. 

Celý týden hostil hotel Pod Zele-
ným dubem první ročník mezinárod-
ního šachového festivalu Open Bohu-
mín. Prestižní mítink zpestřil turnaj 
v bleskovém šachu, Memoriál Ivana 
Jankovce. Ke stolům usedlo šestase-
dmdesát hráčů několika generací, od 
sedmi do dvaaosmdesáti let. 

Neuvěřitelných šestadvacet zla-
tých, sedmnáct stříbrných a  šest 
bronzových medailí vybojovali na 
mistrovství republiky v jazz, modern 
a show dance v Praze tanečníci sou-
boru Radost & Impuls. Úspěchu před-
cházel náročný trénink souboru, velké 
poděkování patří také rodičům. 

ČERVEN

Vedení Bohumínské městské ne-
mocnice doznalo změn. Končící před-
seda představenstva Igor Bruzl se 
naplno vrátil na pozici místostarosty 
města, nahradil ho dosavadní člen 
představenstva Svatopluk Němeček, 
který v nemocnici působil jako ředitel 
v letech 2002 až 2005. 

Na Faji v blízkosti skateparku a bik-
rosových atrakcí nechalo město vybu-
dovat workoutové hřiště za půl milio-
nu. Křest sportovního plácku, který 
tvoří sestava konstrukcí, na nichž se 
pracuje s váhou vlastního těla, dopro-
vodila atraktivní show. Adrenalinový 
areál provozuje spolek Mládež. 
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Nový zahradní altán otestovali oby-
vatelé Domova Cesmína ve Starém 
Bohumíně. Má 73 metrů čtverečních 
a vejdou se sem i trvale upoutaní na 
lůžko, se kterými pečovatelky vyjíždí 
v letních měsících ven na zahradu. Za-
střešené posezení vyšlo na téměř 800 
tisíc, úprav se dočkala také zahrada. 

Na ploše bývalé zahrádkářské kolo-
nie za parkem se sešla mladá rybářská 
elita. Historicky poprvé Bohumín hostil 
Mistrovství Česka juniorů a žáků v ry-
bolovné technice. Šampionát pořádala 
místní organizace Českého rybářského 
svazu ve spolupráci s DDM Fontána.

Sbor dobrovolných hasičů v Záblatí 
oslavil 125 let svého trvání. Pro veřej-
nost připravil ukázky zásahů žáků, 
dobrovolných i profesionálních hasičů. 
V sále sokolovny výstavku dobových 
fotografií a exponátů. Odpoledne pro-
běhl druhý ročník Memoriálu Lukáše 
Blahovce v požárním sportu.

ČERVENEC

Bohumín si připomněl událost ze  
6. července 1930, kdy město navštívil 
T. G. Masaryk. Ve staré tatrovce přijel 
představitel Tatíčka, přivítaly ho ženy 
v krojích a vedení města ve fracích 
a buřinkách. Součástí akce bylo odha-
lení bronzové pamětní desky TGM na 
fasádě původní budovy radnice.

Začala jedna z očekávaných turistic-
kých staveb, budování stezky Na Pan-
ském, která propojí lokalitu v okolí 
sportovní haly Bosporu s novoveskou 
ulicí Na Hrázi. Jde o první krok dlouho-
dobého záměru vytvoření lesoparku, 
druhé zelené plíce Bohumína.

Rekuperační jednotky ve třídách Be-
zručovy školy, nové toalety v ZŠ ČSA 
nebo podlaha v tělocvičně Benešovy 
školy. Ve školách ve velkém probíhaly 
tradiční prázdninové opravy. Radnice 
do nich vložila devět milionů.

Dvanáct novogotických objektů si 
mohou prohlédnout turisté, kteří se 
vydají po nové naučné stezce. Mapuje 
nejzajímavější dochované stavby 
z cihlového zdiva. Takzvanou Červe-
nou stezku tvoří kromě samotných 
objektů i informační tabule a stojany 
na kola.

Bezmála sto dvacet dětí se zaregist-
rovalo do devátého ročníku Prázdnino-
vého kolotoče, který měl podtitul »Po 
stopách trpaslíků a skřítků«. Účastníky 
čekalo každý všední den jiné prostředí 
a nový program. Současně probíhal 
malý kolotoč v knihovně a měl podo-
bu interaktivní hry.

SRPEN

Přestavbou studovny a kanceláří 
vzniklo v centrální knihovně nové zá-
zemí pro školou povinné, leč odrostlej-
ší čtenáře. Dostalo název »teen zóna« 
a mladí od jedenácti do devatenácti let 
si tady mohou číst, učit se, hrát věku 
p ř i m ě ř e n é  h r y  n e b o  p a ř i t  n a 
playstationu.

Fronty se tvořily u vstupu do Hobby-
parku. Davy přilákaly stánky velkých 
i malých pivovarů a obrovským tahou-
nem Pivních slavností byla také kvalitní 
skladba interpretů na pódiu, například 
Olga Lounová či Mirai. Akce díky nim 
zaznamenala návštěvnický rekord, za-
bavila sedm a půl tisíce lidí.

V rušné křižovatce Bezručovy a Re-
voluční ulice u Špice začal sloužit nový 
kruhový objezd. Nahradil původní pře-
tíženou křižovatku ve tvaru písmene 
»T«. Stavba trvala necelého půl roku. 
O osmimilionové náklady se podělil 
kraj a město.

Rafinérský lesík se rozšiřuje o dalších 
zhruba šest tisíc metrů čtverečních. 
V území u Okružní ulice přibylo 330 
metrů mlatových chodníků, pět laviček 
a zeleň. Nově upravená plocha nava-
zuje na větší část lesíku, která prošla 
rozsáhlou revitalizací v letech 2008 až 
2010.

Dlouholetou ředitelku ZUŠ Bohumín 
Miluši Tomáškovou ve funkci vystřídala 
Barbora Kachlová, která ve škole půso-
bila šest let. Zároveň ale je především 
profesionální hudebnicí, mimo jiné 
houslistkou v ostravské Janáčkově 
filharmonii.

Premiéru měl v Hobbyparku sraz 
historických automobilů a motocyklů, 
Memoriál Jiřího Vaňka. Dorazilo na něj 
121 strojů z 20. až 80. let minulého sto-
letí. Doprovodný program tvořila pře-
hlídka dobových plavek i klobouků 
a vystoupení jazzové kapely.

ZÁŘÍ

Vůně masa, papriky a dalších ingre-
diencí opět provoněly hasičskou za-
hradu v Šunychlu. Ta patřila třetímu 
ročníku Gulášfestu. Patnáct kuchař-
ských kolektivů navařilo třiadvacet 
druhů gulášů v objemu bezmála tisí-
covky litrů.

Na Bohumín už dohlíží osmadvacet 
bezpečnostních kamer. Nový přírůstek 
střeží dvůr mezi Alešovou ulicí a hlavní 
třídou. Městské policii, která kamerový 
systém jednadvacet let provozuje, po-
mohli s instalací hasiči. Vyměnili také 
porouchanou kameru, která monitoru-
je areál Bosporu.

V rámci mezinárodního folklorního 
festivalu Slezské dny v Dolní Lomné se 
konala pěvecká soutěž Slavíček ze 
Slezska. Zúčastnily se jí také čtyři žáky-
ně ZUŠ Bohumín, přičemž Anežka Ger-
nerová soutěž vyhrála a stříbrného 
zpěváčka získala Anička Opartyová.

Jméno Bohumín se neslo v Praze 
Španělským sálem i Valdštejnským pa-
lácem. Město získalo dvě velmi prestiž-
ní ocenění.  Petr Vícha uspěl v celostát-
ní soutěži Nejlepší starosta 2014-2018, 
zvítězil v Moravskoslezském kraji. Na-
učná Červená stezka pak získala celo-
státní titul Komunální projekt roku. 

ŘÍJEN

Bohumíňáci dali v komunálních vol-
bách opět nejvíce hlasů sociální demo-
kracii, získala 57,11 procenta hlasů. Do 
23členného zastupitelstva se dostalo 
pět z osmi kandidujících stran. ČSSD 
obsadila šestnáct křesel, čtyři ANO 
2011, po jednom mandátu získali 
KSČM, ODS a Piráti.

Ředitelství silnic a dálnic se pustilo 
do opravy protihlukových zdí v ulici Za 
Věží. Tento obchvat mezi skřečoňským 
mostem a dálnicí je v provozu pouze 
šest let, ale betonové sokly stěn začaly 
praskat. Bylo jich třeba vyměnit bez-
mála devadesát.

Bohumín znovu dominoval v Pla-
vecké soutěži měst a získal dvojité ví-
tězství ve své kategorii - v počtu plavců 
i získaných bodů. Město první příčku 
obsadilo už podeváté. V Bohumíně si 
přišlo zaplavat 992 účastníků, což bylo 
nejvíce v celém Česku bez ohledu na 
počet obyvatel soutěžících měst.
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Petr Vícha obhájil post senátora 
v obvodu 74, do něhož spadá Bohu-
mín, Rychvald, Dolní Lutyně, Petřvald 
a Havířov. Ve druhém kole voleb získal 
72 procent hlasů a porazil někdejší ha-
vířovskou primátorku Miladu Halíko-
vou. Senátorem je Petr Vícha nepřetr-
žitě od roku 2006.

Na náměstí T. G. Masaryka se sešlo  
2 303 lidí s trikolorou v klopě. Jejich 
počet zadokumentovala agentura 
Dobrý den, která spravuje Českou kni-
hu rekordů. Do ní se tak Bohumín za-
psal už pošestnácté.

Zástupci veřejnosti, města, politic-
kých stran, spolků, organizací či škol se 
zúčastnili pietního aktu. U nové pa-
mětní desky T. G. Masaryka na budově 
radnice si připomněli sté výročí vzniku 
samostatné republiky a na hlavní třídě 
zasadili pamětní lípu.

LISTOPAD

Silnici do Kopytova nově lemuje ja-
vorová alej. Stromořadí vysadila orga-
nizace Arnika spolu s kopytovskými 
hasiči, místními obyvateli a dobrovol-
níky. Rýčů se chopilo na čtyřicet nad-
šenců. Na výsadbu přispělo 267 dárců 
z celé republiky ve sbírce Lopatka pro 
alej.

Padesát milionů bude stát zahájená 
provizorní oprava ostravsko-bohumín-
ské dálnice. Ta se kvůli nekvalitnímu 
podloží vzdouvá a vlní. Problémy jsou 
na osmnáctikilometrovém úseku. Do-
časná oprava by měla vydržet zhruba 
tři roky.

Na jevišti kina vystoupili účastníci 
osmého ročníku soutěže žáků základ-
ních a středních škol Bohumínská pě-
vecká star. S mikrofonem, ale také s ky-
tarou či  u  piana se představi lo 
dvaadvacet mladých interpretů. Poro-
tu i diváky okouzlila a vítězkou se na-
k o n e c  s t a l a  d e s e t i l e t á  A n i č k a 
Giecková.

Zimní stadion má za sebou 40 let 
existence. Místní hokejový klub HC 
Bospor proto zorganizoval sérii aktivit 
pro děti i dospělé. Ledová plocha zi-
máku byla dva dny v obležení. Nejprve 
se tady protočilo na pět set bruslařů, 
o den později předvádělo na kluzišti 
svou obratnost 130 hokejistů.

Už sedmnáct let probíhá projekt »Ta-
lent roku«. Město oceňuje žáky, učně 
a studenty, kteří uspěli ve vědomost-
ních, uměleckých, dovednostních 
nebo sportovních soutěžích. V sále Pod 
Zeleným dubem si ceny převzalo 64 
výjimečně nadaných žáků a 36 peda-
gogů, kteří je na soutěže připravovali.

PROSINEC

Polsko dočasně obnovilo kontroly 
na hraničních přechodech. Mimořádná 
opatření souvisela s konferencí OSN 
o klimatických změnách, která probí-
hala v Katowicích. Pohraniční stráž na 
přechodech prováděla namátkovou 
kontrolu dokladů či vozidel.

Čtyřhektarová »mrtvá zóna« za Kau-
flandem dostane druhou šanci. Roz-
běhla se rozsáhlá dekontaminace úze-
mí bývalé rafinérie, později skladu 
pohonných hmot. Sanace lokality za-
čala demolicí objektů. Práce potrvají 
minimálně dva roky.

Šestnáct sborů dobrovolných hasičů 
z Karvinska vyslalo své týmy do bojů 
v soutěži Hala Bohumín. Její čtvrtý roč-
ník se uskutečnil v městské sportovní 
hale. Z domácích jednotek předvedla 
bezkonkurenčně nejlepší výkony 
omladina ze Skřečoně. Vyhrála katego-
rii mladších i starších žáků.

Zaplněnému náměstí zazpívala Šár-
ka Marková během setkání »Na Štědrý 
večer všichni spolu«, které se na ná-
městí koná už čtvrtstoletí. Kvůli tragé-
dii v dole ČSM ve Stonavě, kde zahynu-
lo třináct horníků, tentokrát pořadatelé 
zrušili závěrečný slavnostní ohňostroj.

(red)
Foto: Pavel Čempěl

Středoškoláci v rolích 
průvodců i soutěžících

Střední škola Bohumín 
pravidelně otevírala své 
brány veřejnosti v lednu. 
Tentokrát však vyslyšela 
přání školních výchovných 
poradců a uspořádala den 
otevřených dveří 19. prosin-
ce. Měl úspěch a navíc 
zachytil atmosféru Vánoc. 

Škola podle osvědčeného mode-
lu prezentovala jednotlivé učební 
a studijní osoby. Dopoledne patři-
lo dětem ze základních škol, které 
se rozhodují, kam dál. Podle rozpi-
su přicházeli deváťáci z bohumín-
ských škol a autobusy svážely také 
jejich vrstevníky z okolních měst 
a obcí. Odpoledne se přišli sami 
kouknout rodiče a zavzpomínat 
bývalí žáci i zaměstnanci.

 „V bloku zaměřeném na školáky 
jsme poprvé nejezdili do dílen, 
snažili jsme se vše soustředit ve 
škole, v budově teorie,“ uvedla ře-
ditelka školy Liběna Orságová. 
Krom propagačních materiálů 
a videí došlo také na praktické 
ukázky. Zhostili se jich stávající 
učni, ovšem ledacos si mohli vy-
zkoušet i příchozí. Třeba v učebně 
rukodělného výcviku si osahali 
pilování, řezání, broušení, sezná-
mili se s nářadím. Školákům z de-
vítiletek představili jednotlivé obo-
ry nejen vyučující, ale i žáci střední 
školy. Mohli jim tak podat infor-
mace z první ruky a jejich »mla-
dým« jazykem.

Součástí dne otevřených dveří 
byly také dvě soutěže odborných 
dovedností, a to kuchařů a kadeř-
níků.

V království nůžek a hřebenů 
byla nosným tématem první re-
publika. Ta se odrazila v účesové 
tvorbě i oblečení modelů. V ku-
chařské soutěži šlo o flambování 
palačinek. Klání probíhalo před 
hosty a s komentářem, jak se má 
dobrota správně připravovat. Ta-
lentovaní kuchtíci si mohli zkusit 
také zdobné vykrajování ovoce 
a zeleniny, došlo i na ukázky slav-
nostních tabulí. (tch)

Foto: Nikol Liberdová

Mladí kuchaři předváděli dekorativní vykrajování ovoce a zeleniny.

Vnímání všemi smysly. Návštěvníci si 
mohli osahat i práci s nářadím.

Kadeřnická soutěž se nesla v duchu 
první republiky.
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dřevěná terasa, bylinkový a květinový záhon i skalka. Novinky, 
o které se rozrostla zahrada Mateřské školy Rafinérský lesík. 
zvelebení za 70 tisíc v plné výši uhradil Moravskoslezský kraj, 
a to v rámci podpory vzdělávání ve vztahu k životního prostředí.

 „Do naší školky dochází téměř 
osmdesátka dětí od dvou a půl do 
sedmi let. Chceme u nich podpo-
řit zájem o přírodu. Děti se o nové 
záhony budou starat, sázet rostli-
ny a učit se je poznávat. Nakonec 
z nich vyrobíme i herbář,“ uvedla 
Renáta Šostá z mateřinky Rafík. 
V zahradě vznikla bylinková spi-
rála z kamenů, přibyl tady květi-
nový záhon a rozšíření se dočkala 
zdejší skalka. „Rostlinky na skalce 
i v záhonech budou mít cedulky 
s  názvy. Z  léčivek 
z bylinkového záhonu 
plánujeme vařit čaj 
a zpestřovat si jimi 
i jídelníček. Zároveň 
se s  dětmi chceme 
pustit i do výroby aro-
mapylíčků,“ upřesnila 
Šostá s  t ím, že na 
úpravách zahrady se 
podíleli všichni. Uči-

telky, děti i rodiče.
V zahradě vyrostla také nová 

zastřešená terasa a u ní nádrž na 
dešťovou vodu. „Zachycenou 
vodu využijeme k zalévání záhon-
ků. Děti tak budeme vést k tomu, 
jak je voda životně důležitá a jak 
s ní musíme šetřit. Prostor s lavič-
kami pod terasou využijeme 
k častějšímu pobytu venku, a to 
i za nepříznivého počasí,“ doplni-
la Renáta Šostá.

Lucie BALCAROVÁ

Skvělé výkony předvedli hráči z oddílu stolního tenisu TJ Sokol 
záblatí na prosincových turnajích mládeže a dospělých v sou-
sedním Rychvaldě. záblatští vybojovali ve čtvrtém ročníku 
sportovní akce, kterou pořádal TJ Baník Rychvald, dvě první 
místa, jedno druhé a jedno třetí.

Turnaje mládeže do osmnácti 
let se zúčastnilo dvacet žáků 
z Rychvaldu, Záblatí, Bohumína, 
Dolní Lutyně a Orlové. Komplet-
ní stupně vítězů obsadili hráči 
Záblatí, přičemž zvítězila Eliška 
Táborská, druhou příčku obsadil 
Dominik Plasgura a bronz bral 
David Pavlas.

Také v turnaji dospělých vy-
stoupal na nejvyšší stupínek hráč 
Sokola Záblatí David Jochym. 
Další dvě příčky patřily hráčům 
d o m á c í h o  T T C  T J  B a n í k 
Rychvald Tomáši Jurdinovi a Bře-
tislavu Crhovi. (red)

Propocená trika, všechny svaly napnuté. Obvykle probíhá cvičení v Bosporce hodinu, ale tentokrát si 
zájemci naordinovali hned trojnásobnou porci. Sportovní centrum uspořádalo 16. prosince cvičební 
maraton ve dvou sálech.

Akci si nenechaly ujít dvě desítky žen 
a dívek, kterých se ujaly tři fitness tre-
nérky. V prvním sále je čekal kru-
hový trénink s až patnácti různý-
mi stanovišti a cviky. Klasika. 
Ovšem druhý sál nabídl hor-
kou novinku, flowin. „V Bo-
humíně tato disciplína do-
sud nebyla, a proto jsme ji 
chtěli představit. Specializo-
vaná trenérka přijela až 
z Olomouce,“ uvedla domá-
cí předcvičující Kateřina Sit-
tková. Flowin představuje tré-
nování  v las t n í  vá hou na 
klouzavých podložkách, při kte-
rém se zapojují všechny svaly. „Hol-
ky z něj byly nadšené, přály si v bu-
doucnu opakovaní,“ dodala Sittková s tím, 

že repete dostanou na přelomu úno-
ra a března, kdy je v plánu další 

maraton. Ten se navíc rozšíří 
i do třetího sálu, který 

bude zasvěcen funkční-
mu tréninku crossfitu. 

Na další vytrvalost-
n í  nad í l ku  s e  už 
všichni těší, ačkoli 
při té prosincové si 
dali pořádně do těla. 
Účastnice i trenérky. 

Vždyť také šlo o  tři 
hodiny aktivního tré-

ninku včetně strečinku 
na pěnových válcích v zá-

věrečné půlhodině. Svaly do-
staly zabrat a oblečení mohlo jít 

rovnou do pračky. (tch)

Foto: Renáta Šostá

Bylinkové čaje z domácí produkceStolní tenisté ze záblatí bodovali

Tři maratonské hodiny v pohybu

Úspěšná ekipa stolních tenistů ze Záblatí. Foto: TJ Sokol záblatí

Adventní koncert
Ve farním kostele ve Starém Bohu-
míně se 23. prosince uskutečnil 
adventní charitativní koncert. Do 
kostela zamířila spousta příznivců 
vážné hudby, ale i těch, kteří chtěli 
pomoci. Spolek Počteníčko, který 
obdržel výtěžek charitativního kon-
certu na projekt Hodinový vnuk, 
děkuje spolku Přátel bohumínské 
historie pod vedením Jana F. Teiste-
ra, jenž se o organizaci varhanního 
koncertu zasloužil. Poděkování pa-
tří rovněž interpretovi Martinu Ja-
kubíkovi, regenschorimu z Oder, 
a velký dík také všem, kteří přišli 
koncert v předvánočním shonu 
svou účastí a  finančním darem 
podpořit.

Hana PRÁGLOVÁ

PODĚKOVÁNÍ

Foto: Pavel Čempěl
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Bohumínský taneční soubor Radost & impuls zakončil rok 2018 
rovnou několika tituly mistrů světa v disciplíně jazz dance. zlaté 
medaile vybojovali Václav zembinský, Elen Šnoblová a Tomáš 
Opic. Soubor, který působí pod domem dětí a mládeže, patří 
v Česku dlouhodobě k nejlepším.

Mistrovství světa OSSA, které 
se konalo v prvním prosincovém 
týdnu v Rawie Mazowieckiej 
v Polsku, přilákalo na tři tisíce 
tanečníků z osmadvaceti zemí 
světa. „Konkurence v soutěži na-
růstá, máme to rok od roku složi-
tější a náročnější. O to více náš 
těší, že mladí Bohumíňáci sbírají 

u poroty nejlepší hodnocení,“ 
uvedla umělecká vedoucí soubo-
ru Lenka Krčová. 

Taneční čísla mistrů světa vy-
tvořila nadějná choreografka Bar-
bora Poremská, na choreografiích 
a trenérsky se dále podílely Lenka 
Krčová, Kamila Gonsiorová 
a Claudia Czapka. (luk)

Bylinkové čaje z domácí produkce

Mistrovské tituly bohumínských tanečníků

umístění souboru Radost & impuls

1. místo Václav Zembinský, děti - mistr světa jazz dance (obhájil titul z loňského roku)

1. místo Elen Šnoblová a Tomáš Opic, junioři - mistři světa duo jazz 

2. místo Václav Zembinský, modern dance

4. místo děti, velká formace

5. místo Adéla Beňková a Václav Zembinský, duo, jazz dance

5. místo děti, malá skupina

9. místo Jana Tomaštíková a Iva Skupníková, dospělí

Hledáme zaměstnance pro výrobní část společnosti
(válcovna, obrobna, dokončovací operace):
Obráběč kovů, hutník, zámečník, lakýrník, řidič VZV

Čeká Vás samostatná práce, výsledky Vaší práce umíme 
ocenit, poskytujeme motivující mzdové ohodnocení 
včetně zaměstnaneckých výhod.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, nebo 
máte dotazy volejte personální oddělení:
Renáta Závěšická tel. 597 082 483
Renáta Moricová tel. 725 725 063

Adresa:
BONATRANS GROUP a.s.
Revoluční 1234, Bohumín

„Jeďte v tom s námi”
BONATRANS – český výrobce železničních kol, 
náprav a dvojkolí, který exportuje do více než 
80 zemí světa na 5 kontinentech.

Pomáháme měnit život k lepšímu recyklovatelností 
našich výrobků, jsme nedílnou součástí místních 
komunit a investujeme nemalé finanční prostředky 
do výzkumu a vývoje. 

Kmenoví 
zaměstnanci

1340

Kmenoví 
zaměstnanci

1348

Benefity
18
mil. Kč

Benefity
18

mil. Kč

Hledáme zaměstnance pro výrobní část společnosti
(válcovna, obrobna, dokončovací operace):
Obráběč kovů, hutník, zámečník, lakýrník, řidič VZV

Čeká Vás samostatná práce, výsledky Vaší práce umíme 
ocenit, poskytujeme motivující mzdové ohodnocení 
včetně zaměstnaneckých výhod.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, nebo 
máte dotazy volejte personální oddělení:
Renáta Závěšická tel.: 597 082 483
Renáta Moricová tel.: 725 725 063

Adresa:
BONATRANS GROUP a.s.
Revoluční 1234, Bohumín

„Jeďte v tom s námi”

BONATRANS – český výrobce železničních kol, 
náprav a dvojkolí, který exportuje do více než 
80 zemí světa na 5 kontinentech.

Pomáháme měnit život k lepšímu recyklovatelností 
našich výrobků, jsme nedílnou součástí místních 
komunit a investujeme nemalé nanční prostředky 
do výzkumu a vývoje. 

Kmenoví 
zaměstnanci

1340

Zaměstnanecké
benety

18
mil. Kč
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VZPOMÍNKY

1. ledna jsme si připomněli 

5. smutné výročí úmrtí 

paní Hedviky GRYCMANOVÉ.
S úctou a láskou vzpomínají manžel František  

a synové Petr a Jiří.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

1. ledna jsme vzpomněli 8. smutné výročí 
úmrtí našeho drahého manžela,  

tatínka a dědečka, 

pana Eduarda ŠEBESTY.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila, 

dcera a syn s rodinami.

Kdo tě znal, vzpomene, kdo tě měl rád, nezapomene.

14. ledna by se dožil 80 let náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,  

pan Jan KLEPACZ.


Zároveň 1. února uplyne 12 let, kdy nás opustil.

S láskou a úctou vzpomíná manželka Věra  
a synové Zdenek a Jan s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

17. ledna si připomeneme 1. výročí úmrtí 
našeho syna, 

pana Petra ŠONA.


S úctou a láskou vzpomínají maminka, sestry 

Mira a Martina s rodinami, tety, dcery  
a kamarádi.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít. Láska však smrtí nekončí, 

v srdci tě máme a navždy budeme mít.

19. ledna vzpomeneme 10. výročí úmrtí  

paní Šárky RESSOVÉ. 


Vzpomínají rodiče, bratr Roman, sestra 

Martina s rodinou.

Kdo vás znal, ten si vzpomene, kdo vás měl rád, ten nikdy nezapomene.

22. ledna vzpomeneme 10. výročí od smrti  

pana Karla HOZY.



10. března si připomeneme 5. výročí úmrtí  

paní Jiřiny HOZOVÉ.

Vzpomíná sestra Helena a Radek.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstanou.
11. ledna vzpomeneme 2. výročí,  

kdy nás opustila  

paní Marcela RECHTORISOVÁ.


Vzpomínají manžel Jan, dcera Nikol, maminka, 

sestra, tchyně, tchán a ostatní příbuzní  
a přátelé.

Maminko, tvé srdce dávno utichlo, tělo tvé je zemí přikryto, ve vzpomínkách 
jsi stále mezi námi taková, jakou jsme tě znali.  

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách s námi stále zůstáváš. 

3. ledna jsme vzpomněli 16. výročí úmrtí naší 
milované manželky, maminky, babičky, sestry, 

švagrové a tety, 

paní Ireny OLŠÁKOVÉ. 
Zároveň 24. února vzpomeneme její nedožité 

79. narozeniny. 
S láskou vzpomínají manžel Rudolf, dcera Jana s manželem, sestra 
Anička s rodinou, bratr Bedřich s rodinou, vnuci Martin a David.

Jak tiše žil, tak tiše odešel.

7. ledna jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí  

pana Františka STRÝČKA.

 
S láskou a úctou vzpomínají dcery Martina  

a Dobromila s rodinami a syn Rostislav  
s rodinou.

Tak jak z vašich očí zářila láska a dobrota, tak nám budete chybět do konce života.

9. ledna jsme vzpomněli 7. smutné výročí úmrtí, kdy nás navždy opustila 

paní ANNA JANOSZOWSKÁ.
Zároveň jsme si 16. prosince připomněli její nedožité 55. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel, dcery,  
maminka, sourozenci a vnoučata.

11. února vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí,  
kdy nás navždy opustil 

pan BRONISLAV JANOSZOWSKI.
Zároveň jsme si 14. října připomněli jeho nedožité 80. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, syn,  

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

BLAHOPŘÁNÍ

10. ledna oslavila mimořádně krásné životní 
jubileum 100 let  

paní Hedvika HLAVÁČOVÁ.


Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší, 
hodně zdraví, štěstí, vitality a spokojenosti.

Přejí synové Slávek a Bohuš s rodinami.

VZPOMÍNKY

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát. Jen kytičku na hrob dáme 
a budeme vzpomínat.

20. ledna by oslavil 75. narozeniny  
náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček, 

bratr, švagr a tchán, 

pan Erich RADIŇÁK.


S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Odcházím navždy, moji milí, ruky stisk už vám nemohu dát.  
Srdce mi dotlouklo, odešly síly, loučím se se všemi, kdo mě měl rád.

19. ledna si připomeneme nedožité  
91. narozeniny  

paní Olgy KUBICOVÉ  
ze Skřečoně,  

která nás 8. prosince 2018 opustila. 
S úctou a láskou vzpomínají syn  

a dcera s rodinami.

Naposledy jsme se rozloučili
Kubejko Bruno * 1954 ze Sta-

rého Bohumína  Gáborová Eva 
* 1956 z Nového Bohumína  
Satlerová Antonie * 1921 z Nové-
ho Bohumína  Dohnalová  Ale-
na * 1949 z Nového Bohumína  
Mroceková Mária * 1940 ze Záb-
latí  Pešat Jan * 1941 ze Záblatí

Sebera Zdeněk * 1954 ze Skře-

čoně  Trumpichová 
Věra * 1955 z Nového 
Bohumína  Neděla Vilém * 
1951 z  Nového Bohumína  
Smolková Veronika * 1924 ze 
Starého Bohumína  Terbr Milan 
* 1969 z Nového Bohumína  
Špániková Viera * 1944 z Nového 
Bohumína   (mat)

18. ledna uplynou dva roky,  
kdy mne opustil můj manžel, 

pan Antonín STAŇA 
z Bohumína.


Vzpomíná manželka Věra s rodinou.

REALITY
 ● Prodáme nebo vykoupíme vaši 

nemovitost. Reality Kovalsky. Tel.: 
602 505 717, p. Zachar.

 ● Koupím by t  v   B oh.  neb o 
Rychvaldě, nejsem realitka. Tel.: 
736 228 883.

 ● Koupím garáž v drátovnách. 
Cena dohodou. Tel.: 737 612 185., 
e-mail: kaja.janosec@seznam.cz.

 ● Pronajmu garáž v Bohumíně 
u bývalých Mrazíren. Pouze motor-
ka, auto nebo přívěs. Tel.: 604 104 
086.

 ●SLUŽBY
 ● Čištění sedaček, židlí, kober-

ců, interiéru aut, Kärcher. Tel.: 
724 088 643, www.cistyautointe-
rier.cz.

 ● Firma Ivo Skotnica, čištění ča-
lounění, sedacích souprav a ko-
berců. Objednávky po 16 hod. 
Tel.: 776 611 888.

RŮZNÉ
 ● Lyžování-ubytování Jeseníky, 

Bělá pod Pradědem – Domašov. 
280 Kč/os./noc. Tel.: 603 596 375. 
www.ubytovanilenka-jeseniky.cz.

INZERCE

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 
735 81 Bohumín, Jana Palacha 794, tel.: 596 013 431, www.gym-bohumin.cz

Pořádáme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro žáky 5. a 9. tříd základních škol, jejich rodiče a širokou veřejnost

Sobota 19. ledna 2019 od 9 do 12 hodin
Zpřístupněny budou veškeré prostory školy, nově vybudované odborné učebny, laboratoře, multimediální přednáškový sál, 
posilovny, tělocvična a zázemí, relaxační zóny pro žáky apod. Zájemcům o studium budou zodpovězeny případné dotazy,  
zejména ohledně přípravných kurzů k přijímacím zkouškám. 

Kód a název

79-41-K/41 Gymnázium

79-41-K/81 Gymnázium

Délka studia

4 roky

8 roků

Nabízené studijní obory

Na Vaši návštěvu se těší pracovníci gymnázia.

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.

MUD r.  B oris  M ilb erger,  tel./fax: 596 013 544  
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurolo gick a-ambulance -b ohumin.cz

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc
NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá 
kost

nemocná 
kost

 ●Řádkovou inzerci (koupě/prodej/výměna) lze podat prostřednictvím online formulá-
ře na www.bohumin.cz, sekce Zpravodajství, rubrika Inzerce, nebo osobně v infocentru 
radnice. Zájemci o plošnou reklamu (v rámečku s fotkou či logem) volejte  731 130 672.
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déšť, déšť a zase déšť... Taková byla kulisa jubilejního 
dvacátého ročníku Silvestrovského běhu 30. prosince 
v Hobbyparku. Sportovní mítink, který tradičně završuje 
atletickou sezonu v Bohumíně, podobné podmínky 
v uplynulých dvou dekádách ještě nezažil. 

Dalo by se říct, že ke kulatému 
výročí pršelo štěstí, organizátoři 
a zejména závodníci by ale roz-
hodně přivítali jinou, raději ryze 
zimní kulisu. Přesto se na startov-
ní čáru postavilo úctyhodných 
129 běžců. „Děkujeme odvážným 
účastníkům, kteří spolu s diváky 
vytvořili i v takovém nečasu skvě-
lou atmosféru,“ vzkázal předseda 
pořádajícího Atletického klubu 
Bohumín Ondřej Veselý. 

Mužů a žen ve všech kategoriích 
běželo sedmapadesát. V žákov-
ských kategoriích byl nejpočetněj-
ší běh devíti až jedenáctiletých, ve 
kterém startovalo jednadvacet 
chlapců a děvčat. Dvanácti a tři-
náctiletých závodníků pak bylo 
čtrnáct. Nepřívětivé počasí se po-
depsalo na účasti nejmenších dětí, 

kterých s rodiči dorazilo mnohem 
méně než v uplynulých letech. 
Nejmladší účastnicí jubilejního 
běhu byla dvouletá Klára Koleba-
čová, na opačném konci startovní 
listiny se pak vyjímala jména 73le-
tých, Hildy Šustrové a Dědka 
Beskydského.

Nejúspěšnější závodníci se 
mohli těšit na typicky předsilves-
trovské ceny, například štangle 
salámu nebo dětské či dospělácké 
šampaňské. Vítězové v kategoriích 
žen a mužů získali také památeční 
ručník AK Bohumín. 

Silvestrovský běh pořádali pod 
záštitou městské rady AK Bohu-
mín, Bospor, Sokol Skřečoň 
a DDM Bohumín. O ohňostroj 
v závěru akce se postarali hasiči 
z Kopytova. (red) 

Většina domácnosti se v adventním čase snažila navodit 
vánoční atmosféru a připravit se na příchod Ježíška. do-
mov Cesmína pro seniory ve Starém Bohumíně nebyl 
výjimkou. i zde pracovníci připravili pro klienty vše, co 
k Vánocům patří. Nechybělo domácí cukroví, vánoční 
stromečky, výzdoba, koledy, štědrovečerní stůl ani nadílka.

O proběhlých Vánocích nadělo-
val Ježíšek v domově hned dva-
krát. Tradičně každému klientovi 
zanechal dárek pod stromečkem 
a mimořádně se zjevil také osob-
ně. Většina zná Ježíška jako malé-
ho chlapečka v jesličkách, ale my 
už víme, že může mít i jinou po-
dobu. Klienti zařízení vyslovili 
přání strávit příjemné chvíle při 
poslechu operetek. Jejich tužby 
v rámci projektu Ježíškova vnou-
čata vyslyšela Tereza Janů se sólis-
ty Národního divadla Moravsko-
slezského, kteří osobně navštívili 
klienty Domova Cesmína. 

Společně strávené odpoledne 
bylo pro všechny nezapomenutel-
ným zážitkem. Poděkování za spl-
nění přání, ale hlavně za chvíle 
radosti, štěstí i dojetí patří nejen 
Tereze Janů s kolegy, ale také seni-
orkám a studentům, kteří celoroč-
ně naše klienty navštěvují v rámci 
projektů Hodinový vnuk a Počte-
níčko s babičkou. Díky všem dob-
rým lidem, ale především díky 
oddaným pracovníkům domova 
je možné plnit přání seniorů v do-
mově nejen o Vánocích. 

Katrin MiTOPuLu,
vedoucí domova Cesmína 

Odborné učebny má nové, na řadu přišly učebny kmenové. 
Gymnázium Františka Živného investovalo do další etapy 
modernizace zázemí skoro 1,2 milionu. Moravskoslezský 
kraj, který je zřizovatelem školy, přispěl 300 tisíci. zbytek 
uhradili sponzoři a škola ze svých zdrojů.

Gymnázium rekonstruovalo 
sedm kmenových učeben. „Nej-
větší položkou byly nové podlahy, 
kterými jsme nahradili staré a už 
opravdu dosluhující. Pro jejich 
obnovu byl nejvyšší čas. Omlazení 
učeben jsme vzali z gruntu, takže 
došlo i na nová umyvadla, oblože-
ní kachličkami, nové dveře včetně 
zárubní a také na kompletní vý-
malbu místností,“ informoval ře-
ditel gymnázia Miroslav Bialoň.

Spolu s kmenovými učebnami 
si dělníci vzali do parády první 
čtyři školní kabinety. I ty pro-
koukly. Na seznamu oprav byly 
podlahy, rozvody elektřiny, dveře 
včetně zárubní a vybavení novým 
nábytkem. (luk)

Kapkami smáčený jubilejní závod

V domově Cesmína 
naděloval Ježíšek dvakrát

učebny a kabinety v novém

Foto: Ondřej Veselý

Foto: domov Cesmína

INZERCE

Foto: Gymnázium Bohumín



  K A M   V  B O H u M Í N Ě   ·   K Ř Í Ž O V K AČÍSLO 1 / 2019 15

SILVESTROVSKÁ RADA: DO ČEHO SE VYPLATÍ INVESTOVAT SVÉ PENÍZE? - DO ALKOHOLU...

Nikde jinde vám nedají čtyřicet procent.

KAM V BOHuMÍNĚ?
AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781  596 012 124 
www.k3bohumin.cz

 ● 11.1.  v  19 hodin ROBIN 
HOOD. USA (Historický/Akční), 
2018, titulky, od 12 let, 117 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 12.1. a 13.1. v 19 hodin CENA 
ZA ŠTĚSTÍ. Česko (Drama/
Komedie), 2019, 120 Kč.

 ● 17.1. a  18.1. v  19 hodin 
SKLENĚNÝ. USA ( Thril ler / 
Mysteriózní), 2019, titulky,  od 12 
let, 129 minut, 120 Kč.

 ● 19.1. v 19 hodin HUSÍ KŮŽE: 
UKRADENÝ HALLOWEEN. USA 
(Rodinný / Komedie), 2018, da-
bing, přístupný, 90 minut, 130 
Kč, děti 110 Kč.

 ● 24.1. a  25.1. v  19 hodin 
SLOŽKA 64. Dánsko (Thriller), 
2018, titulky, od 12 let, 119 mi-
nut, 100 Kč.

 ● 26.1. a  27.1. v  19 hodin 
BOHEMIAN RHAPSODY. Velká 
Británie (Hudební), 2018, titulky, 
od 12 let, 134 minut, 120 Kč.

 ● 26.1. a 27.1. v 16 hodin PSÍ 
DOMOV. USA (Rodinný), 2019, 
dabing, přístupný, 92 minut, 130 
Kč, děti 110 Kč.
PRO DĚTI

 ● 13.1. v 10 hodin RAUBÍŘ RALF 
A INTERNET. Animovaná rodinná 
komedie, USA, 2018, dabing, 112 
minut, 130 Kč, děti 110 Kč.

 ● 20.1. v 10 hodin PAT A MAT: 
ZIMNÍ RADOVÁNKY. Loutkový 

film, Česko, 2018, 60 minut, 
100 Kč.

 ● 25.1. v  16 hodin OVEČKY 
A VLCI. Animovaný film, Rusko, 
2018, dabing, 80 minut, 110 Kč.

 ● 27.1. v 10 hodin JAK BYLO, 
KDYŽ NEBYLO. Humorné divadlo 
pro děti, hraje SemTamFór. Sál 
kina, 80 Kč.
DIVADLO

 ● 20.1. v  19 hodin VÁLKA 
VYPUKNE PO PŘESTÁVCE. 
Zpověď herce o selháních během 
nacistické okupace, hraje Boban 
Bohumín. Sál kina, 100 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203 
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 14. až 18.1. (mimo středu) ve 

13-17 hodin PRŤOLATA ČTOU 
A VYRÁBÍ. Výtvarná dílna pro 
předškoláky a malé školáky. N. 
Bohumín.

 ● 14.1. v 15 hodin JAK SE DĚLÁ 
DIVADLO. Herec Petr Pěnkava 
zábavnou formou provede vzni-
kem divadelního představení. N. 
Bohumín.

 ● 21. až 25.1. (mimo středu) ve 
13-17 hodin TUČŇÁČÍ HODINY. 
Výtvarná dílna, N. Bohumín 
a Skřečoň, 22.1. a 25.1. také St. 
Bohumín.

 ● 2 4 . 1 .  a   2 5 . 1 .  P O K U S Y 
A ROŠŤÁRNY. Série pokusů a růz-
ných triků.  24.1. od 15 hodin N. 
Bohumín, 25.1. od 13 hodin 

Skřečoň.
 ● Každý pátek od 15 hodin 

DESKOHRÁTKY. Hraní deskových 
her pod vedením studentek 
gymnázia. N. Bohumín
TEEN ZÓNA  

 ● 15.1. v 15-16 hodin TRIKY 
A EXPERIMENTY. Série pokusů 
a různých triků. 

 ● 29.1. v 15-6 hodin QUIZ TIME. 
Týmová vědomostní soutěž.

 ● Každý čtvrtek od 15 hodin 
DESKOHRY. Populární deskové 
hry
BESEDY  
Přednášková místnost knihovny 

 ● 24.1. v  17 hodin TAIWAN 
A   J I H O V Ý C H O D N Í  A S I E . 
Bohumínský cestovatel Jakub 
Kacíř povypráví o  zážitcích 
z Taiwanu, Vietnamu, Kambodži, 
Barmy. 50 Kč.
VÝSTAVY  

 ● Každou sobotu ve 14-17 ho-
din VOJENSKÁ EXPOZICE. Výstroj 
a výzbroj od ČSLA po AČR, ko-
mentované prohlídky. Uniformy, 
zbraně, technika. Dům služeb na 
nám. Budoucnosti.

 ● 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 Zeleným 
dubem.

OSTATNÍ AKCE

 ● 13.1. ve 12-16 hodin SVATBA 
N A  H R A N I C I .   3 .  r o č n í k 

česko-polského svatebního vele-
trhu, Pod Zeleným dubem, 30 Kč.

 ● 17.1. v 17 hodin ČAJ O PÁTÉ. 
Tančírna, k poslechu i k tanci hra-
je kapela Duo Koktejl. Kavárna 
na nám. T. G. Masaryka, 50 Kč.

 ● 19.1. HERNÍ DEN - TURNAJ 
FIFA 19. Počítačový fotbalový 
turnaj, zážitek z hraní na filmo-
vém plátně. V 8 hodin registrace, 
v 9 start turnaje. Foyer a sál kina, 
hráči 180 Kč a diváci 50 Kč.

 ● 25.1. v 19 hodin MAŠKARNÍ 
PLES K3 BOHUMÍN. Ples v ná-
mořnickém a pirátském stylu, 
hraje kapela Rufus. Pod Zeleným 
dubem, 350 Kč (předprodej 
v pokladně kina).

MARYŠKA 

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

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

 ● Do 17.1. METAMORFÓZY. 
Výstava bohumínského řezbáře 
Šimona Pohla. 

 ● D o  1 7 . 1 .  K R O J O VA N Ý 
BETLÉM. Originální betlém obo-
hacený o významné osobnosti 
z historie Bohumína.

 ● 25.1. v 17 hodin JIŘÍ GREGER: 
OBRAZY. Vernisáž výstavy olejo-
maleb bohumínského malíře, 
básníka a  hudebníka Jiřího 
Gregera. Jako host vystoupí sku-
pina Šansonika. 

 ● Každé úterý od 15 hodin 
SPOLEČNÁ PAMĚŤ BOHUMÍNA. 
Dokumentování vzpomínek na 
život na Bohumínsku v letech 
dávno minulých. 

 ● Každou středu v 15 hodin 

KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
etnografický klub, který se věnu-
je tradici bohumínského kroje. 

SPORT

HOKEJ
Krajská liga mužů.

 ● 16.1. v 18 hodin HC BOSPOR 
- HK NOVÝ JIČÍN.

CVIČENÍ
 ● TĚLOCVIČNA ZŠ BENEŠE (vel-

ká tělocvična):  JÓGA PRO 
VŠECHNY: V pondělí a středu od 
19 hodin, tel. 731 905 040, 
e-mail. m.lalice@seznam.cz, 
www.aerobikbohumin.net.

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
Každý den v 18 a 19 hodin cere-
moniály ve srubové sauně 
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
Každou neděli ve 13.30-14.30 
hodin ŠKOLA BRUSLENÍ.
Každý víkend v 15-16.30 hodin 
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI.
Možnost zapůjčení bruslí za 50 Kč

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 11. do 27.1.

POMŮCKA: ACO, IE, KAB, NECID, NEROL
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Pohodový vstup do nového roku 2019
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Loni si celá republika připomínala 100. výročí svého založení. 
Tečku za oslavami v Bohumíně představuje expozice fotogra-
fií, které pořídil místní rodák a člen Fotoklubu Bohumín Petr 
»Pepe« Piechowicz. Výstava na radnici bude k vidění celý rok.

Snímky na chodbách v prvním 
patře hlavní budovy radnice za-
chycují loňskou slavnost 8. čer-
vence, která byla připomínkou 

a rekonstrukcí návštěvy T. G. Ma-
saryka v roce 1930 v Bohumíně. 
Součástí akce bylo odhalení nové 
pamětní desky prvního prezidenta 

a sokolská vystoupení. Šlo o zahá-
jení oslav stého výročí republiky, 
které na podzim vyvrcholily no-
vým bohumínským rekordem – 
největším počtem lidí na jednom 
místě s trikolorou, vysazením pa-
mětní lípy a komentovanými pro-
hlídkami historických budov. 
 (balu)

Foto: Lena Labajová

Předvánoční čas je spojený se spěchem a nervozitou. děti 
z mateřské školy i základní školy ve Starém Bohumíně svým 
vystoupením zastavily čas a vytvořily v krásném prostředí 
kostela atmosféru pohody, klidu a lásky.

Ve čtvrtek 13. prosince nezbylo 
v kostele jediné volné místo. Děti 
v něm společně rozsvítily svíce na 
adventním věnci a všem předaly 
přání spokojených Vánoc svými 
písněmi a koledami, které k tomu-

to období neodmyslitelně patří.
První vánoční koncert byl hez-

kým zážitkem a zahájil tím novou 
tradici oslav Vánoc ve Starém 
Bohumíně.

Text a foto: Eva BuČKOVÁ, 
MŠ Starý Bohumín

Aktivita členů bohumínského Pro-Fitu 12 nepolevila ani 
v závěru roku. začátkem prosince se sešli a vyrobili si pro 
vlastní potřebu vánoční ozdobné ikebany.

O pár dnů později navštívili čle-
nové spolku vystoupení Miroslava 
Donutila »Cestou necestou«. Pro 
kroniku spolku zajistily Zdena 
Cichá a Marie Zuskačová od po-
pulárního herce autogram. Neu-
plynul ani týden a členky spolku se 
sešly na společném pečení vánoč-

ního cukroví. Každá si odnesla 
kilogram sladkého potěšení. 

V polovině prosince mělo šest-
náct členů sraz na vlakovém ná-
draží v Bohumíně. Odtud odjeli na 
pozvání Andreji Babišové na ex-
kurzi Poslanecké sněmovny v Pra-
ze. Zároveň navštívili tradiční vá-

noční trhy na »Staromáku«. Celá 
akce se zdařila a moc se všem líbi-
la. Před koncem roku Profiťáci 
ještě stihli zorganizovat vánoční 
a předsilvestrovské posezení s bo-
hatým občerstvením, kde se vy-
právěly historky a veselé příhody, 
které se pojí s těmito svátky. Rok 
plný úspěchů zakončili novoroč-
ním přípitkem. 

(peer)

Šupinovka nádherná je 
díky výraznému zbarvení 
a mohutnosti svých 
plodnic nezaměnitelným 
druhem. Pokožka klobou-
ku je plstnatá až mírně 
šupinatá, zářivě oranžově 
okrová, prsten má poprá-
šený od rezavého výtrus-
ného prachu.

Tato naše největší šupinovka 
roste od července do října ne-
hojně v nížinných listnatých le-
sích na pařezech nebo mrtvém 
dřevě ukrytém v zemi, nejčastě-
ji na dubech, velmi vzácně i na 
jehličnanech. Její masité klobou-
ky mají 50-250 milimetrů v prů-
měru a třeň je 50-200 milimetrů 
dlouhý, na bázi obvykle vřeteno-

vitě rozšířený, takže je zde tlustý 
až 100 milimetrů. Pro tuhou 
dužninu a nahořklou chuť je ne-
jedlá. Poprvé jsem ji nalezl v Zá-
blatí, letos v trávě na sídlišti No-
vém Bohumíně – plodnice tam 
vyrůstaly ze starého zarostlého 
pařezu. 

Text a foto: Jiří Šuhaj

Masarykova návštěva v obrazech

děti zpívaly koledy v kostele 

V Pro-Fitu 12 akce střídá akci

Šupinovka nádherná 
(Gymnopilus spectabilis)

Foto: Jana Končítková

Programy také na  
www.bohumin.cz  

a www.k3bohumin.cz

SPORTOVNÍ HALA 

sportovni-hala@bospor.info,  
 734 788 668

BOSPORKA

Nerudova 1037
CVIČENÍ
Katka (K) 733 775 824, Renáta (R) 737 
828 191, Iveta (I) 608 333 771, Naďa (N) 
775 665 169, www.aerobikbohumin.net 
Pondělí: 16.00 hodin kruhový trénink 
(K),17.30  aerobik step (I),18.00 hubne-
me cvičením (N)
Úterý: 18.00 kruhový trénink (K), 19.00 
funkční trénink (R) 
Středa: 9.00 over ball (K), 17.00 befit step 
(K), 17.30 step aerobik (I)
Čtvrtek: 17.30 hiit (K), 19.00 funkční  
trénink (R) 
Pátek: 16.00 kruhový trénink (K) 

KAM V BOHUMÍNĚ

Příroda Bohumínska – houby (228)

Svatební veletrh
Pod Zeleným dubem se 13. ledna 
od 12 do 16 hodin uskuteční třetí 
ročník česko-polského svatebního 
veletrhu »Svatba na hranici«. Vysta-
vovatelé představí šperky, dekora-
ce, květiny, degustační menu, sva-
tební auta, hudební skupiny. 
Součástí akce bude módní přehlíd-
ka, kadeřnictví, ukázky líčení a tom-
bola.


