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Rok začal sněhovou nadílkou. Nebo nadělením?

Na Lysé hoře více než 220 centimetrů sněhu, 
v Jeseníkách se utrhla největší lavina za 
posledních dvacet let, kalamitní stav ve 
sněhem odříznutém krušnohorském Božím 
Daru. Po několika teplých a blátivých letech už 
jsme téměř zapomněli, jak vypadá pravá zima. Ta se 
nám krátce po Novém roce připomněla s plnou 
parádou. Bohumínu se sice extrémně dramatické 
situace v souvislosti s vydatným sněžením vyhnuly, 
přesto byla nadílka ve srovnání s předešlými roky 
mimořádná a třeba cestáři se měli co ohánět.

Kromě milovníků zimních 
sportů se chumelenice nemohly 
dočkat hlavně děti. Už dlouho ne-
zažily pořádnou koulovačku a ne-
postavily si pořádného sněhuláka. 
A padající vločky potěšily po loň-

ském extrémním suchu také ze-
mědělce a vodohospodáře. Sně-
hové a dešťové srážky ukončily na 
většině území půdní sucho a do-
plnily i zásoby povrchových vod. 
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Budoucí svatebčané vzali  
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Před třemi lety se to ve městě jen hemžilo žlutými vestami. V Bohumíně působilo 230 veřejně 
prospěšných pracovníků (VPP), což byl rekordní počet v rámci celého Česka. Aktuálně jich však má 
BM servis k dispozici ani ne čtyřicet. A stejná situace panuje i v jiných městech. Skončily totiž 
evropské projekty, přes které Ministerstvo práce a sociálních věci VPP financovalo. A je velkou 
neznámou, kdy a v jakém objemu se na agendu podaří zajistit prostředky nové.

Důvodem úbytku VPP jsou, jak jinak, peníze. 
Pracovníkům vyplácí mzdu úřady práce, tedy stát. 
V minulých letech navíc s financováním pomáhaly 
dotace z evropských projektů. Ty ale nyní končí 
a pramen vyschl. Stát by mohl rozdíl teoreticky do-
krýt, jenže jeho příspěvky naopak klesají. S odůvod-
něním, že se v Česku snižuje nezaměstnanost. „Tento 
argument nedává smysl. Nezaměstnanost sice skuteč-
ně klesá, ale ne v této skupině lidí. Ti jsou velmi obtížně 
zaměstnatelní a jejich počet se nemění. Peníze od státu 
přitom budou dostávat tak jako tak, ale ve formě 

sociálních dávek. Je proto lepší, když musí ráno vstát 
do práce a zasloužit si je,“ komentoval situaci starosta 
Petr Vícha. 

Loni v srpnu navštívila Bohumín ministryně práce 
a sociálních věcí Jana Maláčová. Zástupce města teh-
dy ujišťovala, že stát chce příspěvky na zaměstnávání 
dlouhodobě nezaměstnaných a sociálně slabších 
prostřednictvím VPP zachovat a že je v plánu stabil-
nější systém jejich zaměstnávání. Ten ale dosud svět-
lo světa nespatřil. Ministerstvo totiž stále neví, jaký 
balík peněz na agendu z rozpočtu dostane.

Financování a s ním i činnost poslední čtyřicítky 
VPP v Bohumíně měly k 31. lednu skončit. „V uplynu-
lých dnech jsme alespoň obdrželi informaci, že minis-
terstvo dobu prodlouží do konce března a přes úřady 
práce na VPP peníze uvolní,“ uvedl starosta. Nikdo 
však netuší, co bude v dubnu. Absence VPP přitom 
ohrožuje úklid ve městě a navíc se vytrácí motivační 
a výchovný prostředek u lidí na sociálních dávkách.

Petr Vícha s ministryní i jejími náměstky o proble-
matice opakovaně jednal. Všichni se shodli, že je 
v zájmu státu i měst, aby služba dále fungovala a v co 
možná největším počtu VPP. A také doufají, že se 
podaří zajistit financování služby, ať už ze státní kasy, 
nebo prostřednictvím nějakého nového evropského 
projektu. Pavel ČEMPĚL,

 Lucie BALCAROVÁ

Úklid měst v ohrožení, počty VPP klesají

(Dokončení na str. 2) Foto: Pavel Čempěl
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V prosinci 2017 Bohumín zavedl bezdoplatkové zóny. 
Jako první v Česku. Opatření obecné povahy se týká tří 
lokalit, v nichž nově příchozí sociálně slabí nedostanou 
doplatek na bydlení. Smyslem bylo zabránit přílivu 
převážně problémových nájemníků do míst se soukromý-
mi ubytovnami. A jak dokládají statistiky, opatření fungu-
je. Počet vyplácených doplatků v zónách klesl o polovinu. 

Bezdoplatkové zóny platí v uli-
cích Čs. armády, Nádražní,  
9. května, Jeremenkově, Příční 
a na hlavní třídě. Obyvatel, kteří 
tady pobývali před zavedením 
zón, se opatření nijak netýká. 
Vztahuje se pouze na nově pří-
chozí. A svůj účel plní. Před za-
vedením v září 2017 tady pobíra-
lo doplatky 86 domácností, 
v prosinci 2018 už jen 43.

Opatření si pochvaluje také 
bohumínský úřad práce, který 
doplatky vyplácí. Má nyní více-
méně stálou klientelu a jednotli-
vé rodiny pracovníci znají. Dříve 
byli obyvatelé ubytoven zvyklí 
stále kočovat z jedné do druhé, 
což se jim nyní nevyplatí. „Vy-
skytly se případy, kde se někdo do 

ubytovny v zóně nastěhoval. Když 
ale zjistil, že doplatky nedostane, 
rychle si sbalil kufry a odešel zase 
jinam,“ uvedl starosta Petr Vícha. 
Dodal, že díky práci radničního 
sociálního odboru se naopak po-
dařilo některé spořádané rodiny 
z ubytoven prostřednictvím Ar-
mády spásy umístit do regulér-
ních sociálních bytů.

Stoprocentní pokles doplatků 
v bohumínských zónách dokazu-
je, že šlo o správné rozhodnutí. 
Městu se opatření osvědčilo, 
o jeho rozšiřování na další loka-
lity nicméně neuvažuje. Nejen 
vedení města si uvědomuje, že 
jde pouze o nouzové řešení. Jako 
lepit děravou vzducholoď leu-
koplastí na kuří oka. Jenže ono 

funguje a žádné lepší zatím nee-
xistuje. Při své loňské návštěvě 
Bohumína se ministryně sociál-
ních věcí Jana Maláčová zmínila 
o patnácti základních podnětech, 
jak systémově řešit sociálně vy-
loučené lokality a kterak utnout 
ubytovací byznys a  obchod 
s chudobou. Za půl roku od ná-
vštěvy se však nezměnilo vůbec 

nic. „Ministerstvo pro místní roz-
voj například slibovalo, že v pro-
sinci 2018 představí cenové mapy 
pro stanovení obvyklého nájemné-
ho v daném městě. Nejen že mapy 
ještě nevznikly, ale ministerstvo až 
nyní začalo oslovovat města 
a obce, aby jim k vytvoření dodaly 
své podklady,“ uzavřel Petr Vícha. 
 Pavel ČEMPĚL

Až o pět milionů z fondů Evropské unie se mohou ucházet žadatelé z Bohu-
mínska. Místní akční skupina (MAS) Bohumínsko vyhlásila výzvu pro příjem 
žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova. Peníze mohou soukromníci 
získat například na vybudování či rozšíření provozovny, nákladní vozy a jinou 
techniku, obce pak na lesní stezky, lávky, mosty či odpočinkové plochy. 

„Výzva potrvá do poloviny března. Nejvyšší 
částka z celkového objemu pěti milionů půjde do 
zemědělsky zaměřených firem. Ty mohou na své 
záměry získat padesát procent částky, výše celkové 
dotace je téměř 2,7 milionu. Více než 1,2 milionu 

je určeno podnikatelům a živnostníkům, podob-
nou částku představuje dotace pro obce a města 
na zvelebení rekreačních funkcí lesa,“ popsal 
předseda MAS Bohumínsko Lumír Macura. 
Dodal, že u měst a obcí se počítá s projekty na 

rekonstrukci či vybudování lesních stezek, od-
počinkových stanovišť, mostků, lávek, herních 
a naučných prvků.

Všichni zájemci, kteří chtějí výzvu využít 
a požádat o dotaci, se mohou zúčastnit informa-
tivní schůzky. Seminář pro žadatele se uskuteční 
28. ledna od 14 hodin v kanceláři MAS Bohu-
mínsko v Masarykově ulici 418 v Bohumíně. 
Informace podají také zaměstnanci MAS pro-
střednictvím e-mailu veronika.seligova@mas-
-bohuminsko.cz či mobilu 730 521 422. (yak)

Bezdoplatková zóna platí mimo jiné v lokalitě mezi ulicemi 9. května a Nádražní.

zóny fungují, doplatky klesly o polovinu

Výzva pro příjem žádostí o dotace 

(Dokončení ze str. 1)
Horší je situace u těch podzem-

ních, na jejich obnovu zatím nadíl-
ka nestačila.

Zatímco někomu dělá bílá peřina 
radost, jinému přidělává práci. Na-
příklad BM servis, který zajišťuje 
údržbu městských komunikací, měl 
první dva lednové týdny prakticky 
nonstop pohotovost. Technika byla 
v terénu téměř každý den, někdy 
i v noci. „Za necelých čtrnáct dnů 
jsme na údržbu spotřebovali 170 tun 
soli a strusky. To je více než za celou 
loňskou zimní sezonu,“ potvrdil ve-
doucí údržby BM servisu Ivo Vrát-
ník. A protože mají sklady městské 
firmy omezenou kapacitu, bylo 
třeba zásoby posypového materiálu 
několikrát doplňovat.

K odklízení sněhu nasazuje BMS 
do ulic tři multikáry se zimní ná-
stavbou, tedy sypačem a pluhem. 
V úzkých a hůře přístupných mís-
tech operuje malá stiga. Má sice jen 
radlici, ale dostane se téměř všude. 

Silnice pak pluží traktor BMS, kte-
rému pomáhají další tři nasmlouva-
ných subdodavatelů.

Zimní ošetřování městských ko-
munikací se dosud potýkalo s jed-
nou administrativní komplikací. 
Přežitými a nepraktickými pokyny 
v grafikonu údržby. Ty vznikly 
v minulosti a určovaly, které komu-
nikace se smějí sypat solí a které jen 
tuhým materiálem. Někde se třeba 
mohla solit cesta, ale chodník už 
ne. Jinde se pokyn k použití mate-
riálu měnil v křižovatce u dvou 
navazujících ulic. „Komplikovalo 

nám to obsluhu. Do jednoho úseku 
se musel vůz vracet několikrát. Jed-
nou se solí, podruhé se struskou,“ 
ozřejmil Vrátník s tím, že v půli 
ledna proběhla k zimní údržbě 
schůzka s vedením města. Padlo na 
ní rozhodnutí, že se způsob posypu 
sjednotí. Nově bude možné solit 
všude. Jedinou výjimkou zůstane 
centrum města, kde by sůl mohla 
narušit lepenou žulovou dlažbu. 
Volba materiálu pochopitelně závi-
sí také na venkovní teplotě. Sůl pů-
sobí přibližně do mínus tří stupňů. 
V lednu ovšem panovaly i desetis-

tupňové mrazy a v takovém přípa-
dě je jedinou volbou struska.
Lidé v zimě často láteří na zledova-
tělé a neudržované cesty a chodní-
ky. Stěžují si mnohdy právem, ov-
šem poměrně často na »špatném 
hrobě«. Každá komunikace má 
svého majitele, tedy správce. 
V Bohumíně jsou rovnou tři, a to 
město, kraj a stát. Specifická situace 
je například u velkých mostů. U že-
lezárenského a dálničních se stará 
o vozovky krajská správa silnic, re-
spektive Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD). Chodníky tam však ošetřu-
je BM servis. Unikátní je v tomto 
systému skřečoňský most, který 
obhospodařuje celý ŘSD, a naopak 
Starobohumínskou lávku přes ma-
gistrálu, kam smějí jen pěší a cyk-
listé, udržuje výhradně BM servis. 
Město ovšem sleduje i stav »cizích« 
komunikací a vyžaduje nápravu.  
A když si to situace neodkladně 
žádá, zajistí údržbu samo.  
 Pavel ČEMPĚL

Rok začal sněhovou nadílkou. Nebo nadělením?

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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Starý Bohumín se může pyšnit dalším skvostem. Secesní  
hotel Scholz, pak restaurace V Myslivně čekala dlouhé dekády, 
až jí někdo vrátí život a původní krásu. zhostila se toho rodinná 
firma Sovaski. Během jediného roku zrekonstruovala vnější kabát 
a interiér v přízemí, který slouží stejně jako kdysi podnikání. Nově se 
v něm snoubí historické prvky s moderními technologiemi. 

„Jsem ve věku, kdy bych mohl odejít na odpoči-
nek a věnovat se oblíbenému cestování a vnouča-
tům. Ale práce v bývalé myslivně a její záchrana 
mě neskutečně nabíjí, je pro mě jako elixír,“ vyznal 
se Miloš Sova (65), zakladatel firmy, která se za-
bývá prodejem, servisem a půjčováním lyžařské-
ho vybavení. Při rekonstrukci se snažil uchovat 
a využít všechny historické prvky. Nákladná 
a technicky náročná byla například obnova kle-
nutých cihlových stropů, ovšem výsledek stojí za 
to. Některá řešení, která vzala za své při přede-
šlých přestavbách, navíc vrátil do původního sta-
vu. Třeba místo dveří z ulice je zpět okno a vchod 
se přesunul na boční stranu. Tento přístup ocenili 
i památkáři, kteří na rekonstrukci dohlížejí, pro-
tože se objekt nachází v památkově chráněné 
zóně. V hlavní prodejní místnosti se tak zákazníci 
mohou kochat historickým dřevěným stropem 
a současně využít komfort »neviditelného« pod-
lahového topení.

Obnova staré a dlouho neudržované stavby se 
pochopite lně  neobešla  bez  komplikací . 
Technických i byrokratických. Na jedné straně 
bylo nutné odstranit předešlé nešťastné úpravy, 

vlhkou termoizolaci střechy či be-
ton přetěžující stropy. Na druhé 
zajistit bezbariérovost zákaznické 
zóny, ačkoli kolik vozíčkářů asi tak jezdí 
na klasických lyžích?  

Přízemí »myslivny« už slouží a za po-
chodu pokračují práce v dalších patrech, 
kde vzniknou byty a kanceláře pro členy 
rodinné firmy. Přístup do pater zajišťují scho-
dy, ale také je zde připravená výtahová šachta. 
S osazením kabiny se však zatím nepočítá. „Na 
výtah dojde, až ho budu kvůli věku potřebovat já,“ 
pousmál se Sova. Ten už má nahoře také vyhlíd-
nutý svůj koutek pro pracovnu. Zatím jsou tam 
sice jen holé zdi, ze kterých čouhají dráty, ale za-
kladatel firmy myslí dopředu. „Mám rád historii. 
Kancelář sice ještě nemám, ale už jsem si do ní 
pořídil sto let starý psací stůl,“ prozradil Miloš 
Sova. Dodal, že pokud půjde rekonstrukce obytné 
části podle plánu, na podzim už by k němu mohl 
usednout. Pavel ČEMPĚL

Díky úsilí Místní akční skupiny (MAS) Bohumínsko se loni podařilo získat na do-
tacích z Evropské unie čtyřiatřicet milionů na rozvoj mikroregionu. Letos by do 
něj MAS chtěla nasměrovat dalších přibližně pětadvacet milionů. Například na 
rozvoj venkova, zvýšení bezpečnosti či podporu péče o nemohoucí.

Loni se svými žádostmi uspěli například po-
řadatelé příměstských táborů nebo žadatelé 
z podnikatelské sféry. Z Programu rozvoje ven-
kova se jim podařilo získat devět milionů na 
nové stroje a techniku, opravy skladovacích 
míst a polní cesty. Pro cyklisty a pěší vznikla 
v Bohumíně nová cyklostezka přes budoucí 
lesopark Na Panském. Bohumín také vybudo-
val nový chodník na Záblatském kopci a děti 

z rychvaldské základní školy se dočkaly nové 
učebny fyziky a chemie. 

„V každém ze sedmi partnerských měst či obcí 
MAS se podařilo za evropské peníze něco usku-
tečnit. I letos máme plány na rozvoj našeho mi-
kroregionu. Konkrétně Bohumín by chtěl posílit 
činnost asistentů prevence kriminality a zvýšit 
jejich počet,“ informoval předseda MAS 
Bohumínsko Lumír Macura s  tím, že na 

podzim bude vyhlášena výzva zaměřená na 
rozšíření kapacity odlehčovací služby v regio-
nu. Ta má pomoci lidem pečujícím o své blízké, 
kteří se o sebe sami postarat nedovedou.

Letos budou také ještě dobíhat některé roz-
pracované projekty z předchozího roku. 
Například rekonstrukce chodníků v Rychvaldu, 
Petrovicích u Karviné a Petřvaldu za přibližně 
třicet milionů. Za dalších zhruba sedm milionů 
pak dostanou novou podobu třídy bohumínské 
Masarykovy školy a ČSA, učebny základní ško-
ly v Petrovicích u Karviné i tamní školy Dakol.
 Jana kONČÍTkOVÁ

Obnova historické budovy působí jako elixír
Interiér v přízemí budovy kombinuje zachovalé historické prvky s těmi moderními.

Zakladateli firmy Miloši Sovovi dodává rekonstrukce 
historické budovy nový impuls a energii.

MAS dostala do regionu miliony

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 0+1, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 38, I. kategorie, 7. nad-
zemní podlaží. Věžový, celkově za-
teplený dům s balkony, s funkcí 
domovníka provádějící úklid spo-
lečných prostor, byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,95 m2, celková plo-
cha bytu 31,37 m2. Prohlídka 29.1. 
v 8.45-9.00 hodin a 30.1. v 14.45-
15.00 hodin. Licitace bytu se koná 
30.1. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 19, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v centru města. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti, kulturní 
vyžití, vlakové a autobusové nádra-
ží. Možnost parkování před do-
mem. Byt se sprchovým koutem 
a balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,13 m2, celková plo-
cha bytu 29,80 m2. Prohlídka 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, zdravotní-
ho střediska a supermarketu. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 56,48 m2, celková plo-
cha 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.

 ● Byt 1+3, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 65, I. kategorie, 12. nad-
zemní podlaží. Věžový, celkově za-
teplený dům s domovnickou čin-
ností se nachází u supermarketu 
Penny. Byt s balkonem je po celko-
vé rekonstrukci. Plocha pro výpo-
čet nájemného 66,98 m2, celková 
plocha bytu 68,65 m2. Prohlídka 

29.1. v 8.30-8.45 hodin a 30.1. 
v 14.30-14.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 4.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v centru města. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti, kulturní 
vyžití, vlakové nádraží a dětský 
koutek.  Možnost  parkování 
u domu. V bytě byla provedena re-
konstrukce koupelny, byly vyměně-
ny bytové dveře a podlahové kryti-
ny. Plocha pro výpočet nájemného 
60,03 m2, celková plocha bytu 60,03 
m2. Prohlídka 30.1. v 15.00-15.15 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 4.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné čás-
ti města v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Zděné bytové jád-
ro. Plocha pro výpočet nájemného 
28,68 m2, celková plocha bytu 29,65 
m2. Prohlídka 29.1. v 10.00-10.15 
hodin a 30.1. v 15.15-15.30 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
4.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 43, I. kategorie, 8. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny a balkonem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 28,13 
m2, celková plocha bytu 29,70 m2. 
Prohlídka 4.2. v 14.15-14.30 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
4.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, nám. T. G. Masaryka 
226, číslo bytu 10, I. kategorie, 3. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
z části zateplený dům v centru měs-
ta. V blízkosti domu jsou nákupní 

možnosti, vlakové nádraží a kultur-
ní vyžití. Možnost parkování poblíž 
domu. V bytě jsou nové podlahové 
krytiny. Plocha pro výpočet nájem-
ného 41,28 m2, celková plocha bytu 
41,28 m2. Prohlídka 4.2. v 15.00-
15.15 hodin a 5.2. v 9.00-9.15 ho-
din. Licitace bytu se koná 11.2. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1054, 
číslo bytu 36, I. kategorie, 8. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti školy, školky a mar-
ketu. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 59,37 m2, celková plocha bytu 
60,71 m2. Prohlídka 4.2. v 14.45-
15.00 hodin a 5.2. v 10.00-10.15 
hodin. Licitace bytu se koná 11.2. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 1019, 
číslo bytu 29, I. kategorie, 8. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci se 
nachází v blízkosti školy, školky, 
zdravotního střediska a supermar-
ketu. Dům s funkcí domovníka. 
Byt s balkonem a zděným bytovým 
jádrem. V celém bytě jsou plovoucí 
podlahy. Plocha pro výpočet ná-
jemného 54,42 m2, celková plocha 
bytu 55,42 m2. Prohlídka 4.2. 
v 15.15-15.30 hodin a 5.2. v 9.15-
9.30 hodin. Licitace bytu se koná 
11.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 1158, čís-
lo bytu 60, I. kategorie, 13. nadzem-
ní podlaží. Věžový dům v blízkosti 
školy, školky, zdravotního a nákup-
ního střediska. V bytě jsou plastová 
okna, dva balkony a koupelna se 
sprchovým koutem. Plocha pro vý-
počet nájemného 48,51 m2, celková 
plocha bytu 53,01 m2. Prohlídka 
5.2. v 10.15-10.30 hodin a 6.2. 
v 15.00-15.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 11.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 987, číslo 
bytu 11, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v centru 
města v nízké zástavbě poblíž cen-
tra města, školy, školky a supermar-
ketu. Byt s výklenkem a balkonem. 
K bytu náleží sklepní kóje. V ku-
chyni je kuchyňská linka s kombi-
novaným sporákem. Plocha pro 
výpočet nájemného 56,36 m2, cel-
ková plocha bytu 58,68 m2. Pro-
hlídka 11.2. v 15.00-15.15 hodin 
a 12.2. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 14, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti, v blízkosti Penny marketu, 
vlakového a autobusového nádraží. 
Dům s plastovými okny je napojen 
na centrální zásobování teplem. Byt 
je po celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 45,33 m2, 
celková plocha bytu 45,00 m2. Pro-
hlídka 11.2. v 14.30-14.45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
13.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti, v blízkosti Penny marketu, 
vlakového a autobusového nádraží. 
Dům s plastovými okny je napojen 
na centrální zásobování teplem. Byt 
je po celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 26,53 m2, 
celková plocha bytu 27,57 m2. Pro-
hlídka 11.2. v 14.30-14.45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
13.2. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍkOVÁ,  
majetkový odbor

závady hlásí lidé už šest let elektronicky
Nesvítící lampa, díra v chodníku, černá skládka nebo poškozená dopravní značka? Nejen 
na tyto závady upozorňují obyvatelé Bohumína radnici pomocí webového formuláře 
nebo chytrého telefonu. Aplikaci »Hlášení závad« si už do mobilu nainstalovalo přes 540 
lidí. Jsou mezi nimi i městští strážníci. Téměř třicet procent nedostatků hlásí právě oni.

„Hlášení závad provozujeme už šest let. Zprvu pro-
střednictvím webového formuláře, asi po roce provozu 
jsme spustili také mobilní aplikaci. Oznámení nedo-
statku chytrým telefonem je mnohem rychlejší a po-
hodlnější. Uživatel může problém hned vyfotit, využít 
GPS souřadnice a v aplikaci si vybrat, do které oblasti 
spadá. Vše po několika kliknutích může odeslat přímo 
z terénu. Za pár sekund dorazí e-mailové oznámení 
hned několika zodpovědným pracovníkům,“ uvedl 
informatik bohumínské radnice Jiří Rozsypal.

Za loňský rok zaznamenala služba 819 podnětů. 
Využívají ji také domovníci v městských domech, 
kdy aplikace plně nahrazuje psaní e-mailu či 

telefonování. Stačí pár kliknutí a o problému v domě 
už ví správný bytový technik, který se postará o jeho 
vyřešení. 

Za šest let už Bohumíňáci oznámili 4 171 podně-
tů, 1 534 z nich chytrým telefonem. Kromě své pri-
mární funkce zobrazuje mobilní aplikace také důle-
žité telefonické kontakty, například policie, 
nemocnice, senior či baby taxi, dodavatelů energií 
či poskytovatelů internetu. Lidé v ní najdou i pláno-
vané odstávky inženýrských sítí či přehled měst-
ských bytových techniků včetně telefonických 
a e-mailových kontaktů. Lucie BALCAROVÁ

KRIMI

Na svobodě
 jen krátce
Prsty nepřestávají svrbět pobertu 
(31) s bohatou trestní minulostí. 
V bohumínském supermarketu si 
12. ledna večer vzal dvě láhve ko-
řalky, aniž by měl v úmyslu platit. 
Nedal si z nich ale ani doušek, za 
pokladnou ho zadržela ostraha. 
Lapka má na kontě další vroubek, 
přestože je v podmínce. Před ča-
sem mu ji za násilné a majetkové 
delikty uložil krajský soud. Do věze-
ní, které naposledy opustil loni 
v létě, se tak nejspíš vrátí.
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Stavební práce jsou u konce, začíná zabydlování

uprchlík uvízl v kovové pasti

Mílovými kroky spěje do finále přestavba bývalého učiliště na rohu 
Masarykovy a Štefánikovy ulice. Nově v něm najde moderní zázemí Centrum 
sociálních služeb Bohumín, které nyní působí ve třech různých budovách. 
Rekonstrukce samotného objektu už je téměř u konce, s předáním se počítá 
v únoru. Mírný skluz nabrala pouze úprava venkovních povrchů. Na vině je 
počasí. Nemá smysl pokládat dlažbu do zmrzlé země nebo naopak do bláta.

Největší proměna vnějšího pláště budovy, kte-
rá pochází z roku 1907 a zprvu sloužila k bydle-
ní, se odehrála v zadní části. Zmizely přistavěné 
šatny a úprav se dočkala terasa. Bohužel už ne-
byl možný návrat k původní podobě zadní 
a bočních stran fasády, které původně tvořilo 
režné zdivo. Mohou za to necitlivé úpravy v mi-
nulosti, nahození brizolitu a přístavba ze strany 
od fary. I kdyby se podařilo omítky otlouct, cihly 
pod ní už by byly zničené. Tyto strany jsou proto 
nově zateplené a mají fasádu světle šedou. 

Naopak čelní zachovalá strana prošla důkladnou 
očistou a vysprávkou poškozených či chybějí-
cích cihel. Střecha pak dostala novou krytinu.

Zatímco obvodový plášť prošel »jen« omlaze-
ním, uvnitř budovy nezůstal kámen na kameni. 
Bylo třeba zcela změnit dispozice pro potřeby 
nových uživatelů. A tak se bouraly příčky a zá-
roveň budovaly nové. Nyní už jsou všechny hru-
bé práce hotové. „V případě vnitřních omítek 
a štuků odvedla firma skvělou práci. I původní 
křivé zdi dokázala hezky srovnat,“ ocenil Jan 

Hock z městského odboru rozvoje a investic. 
Dodal, že stavebníci dokončují práce jemné. 
„I ty už finišují. Dodělávají se poslední povrchy, 
dlažby, obklady, pokládají se vinylové podlahy 
a téměř všude už je také vymalováno. Postupně 
proto můžeme přikročit k zabydlování,“ potvrdil 
Hock. Na řadu proto nyní přijde vybavení soci-
álního zařízení, umístění kuchyňských linek, 
skříňových sestav a také instalace počítačového 
vybavení.

V přízemí nového sídla centra sociálních slu-
žeb najdou své místo šatny, kanceláře a technic-
ké zázemí. V prvním patře budou chráněné 
tvůrčí dílny a ve druhém herna, společenská 
místnost či rehabilitace. Přestavba objektu si vy-
žádala 35 milionů s tím, že devadesát procent 
způsobilých výdajů pomůže městu uhradit do-
tace z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
a ze státního rozpočtu. Pavel ČEMPĚL

O velmi pošetilý 
útěk se 14. ledna 
pokusil chovanec 
(13) dětského 
diagnostického 
ústavu. Nevrátil se 
z vycházky, aniž by 
přemýšlel, kam 
složí hlavu v mrazi-
vé noci. ustlat si 
nakonec chtěl 
v kontejneru na 
elektroodpad ve 
Vrbici. Jenže v něm 
uvízl.

Výrostka, který má pobyt v ústavu nařízený soudem, 
na útěku zastihlo nevlídné počasí. K večeru začalo při-
tuhovat a foukal extrémně silný vítr. Před ním se chtěl 
uprchlík ukrýt v prázdném kovovém kontejneru, na 
který narazil v Ostravské ulici ve Vrbici. Když se ale 
soukal dovnitř, v pase se v něm zaklínil a nemohl tam 
ani ven. A začal úpěnlivě volat o pomoc.

Zoufalé volání zaslechl před půlnocí kolemjdoucí 
chodec. Nejprve se snažil chlapci pomoci sám, ale ne-
šlo to, a tak přivolal policii. Ta už shodou okolností po 

útěkáři celé odpoledne pátrala. I policisté ovšem byli 
na vyproštění krátcí, proto byli do akce povoláni i bo-
humínští profesionální hasiči. „Odsekání dvaceti festov-
ních nýtů z konstrukce červeného kontejneru zabralo 
necelých dvacet minut. Pak už byl prokřehlý a podchla-
zený chlapec venku. Skončil na nosítkách zabalený v ter-
mofolii,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Útěk tak skončil neslavně. Sanitka nejprve převezla 
chovance k ošetření do nemocnice a poté putoval zpět 
do tepla diagnostického ústavu. (tch)

PRÁCE

Výběrovka 
na jednatele 
Bosporu
Rada města Bohumína vyhlašuje 
výběrové řízení na jednatele měst-
ské společnosti Bospor, která pro-
vozuje aquacentrum, zimní sta-
dion, sportovní halu, adventure 
golf, Hobbypark, Penzion ve věži, 
centrum Bosporka. Náplní činnosti 
bude vést obchodní společnost, 
která pro Bohumín zajišťuje kvalitní 
zázemí pro využití volného času. 
Předpokládaný nástup dohodou 
po ukončení výběrového řízení. 
Nejzazším termínem pro podání 
přihlášek je 28. únor. Detaily výbě-
rového řízení, zejména jeho poža-
davky, jsou k dispozici na www.
bohumin.cz v sekci Radnice, rubrice 
Nabídka práce nebo na www.
bospor.info.

Foto: Pavel Čempěl
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kovboj s indiánem naháněli žirafu

zamrzlý projekt hráze může posunout až vyvlastňování

Žirafu na bruslích nespatříte ani v cirkuse. Na zimním 
stadionu ale 14. ledna k vidění byla. A kromě ní i kupa 
dalších neobvyklých postav. Děti z Benešovy školy si na 
zimáku užívaly maškarní bál. 

Maškarní ke školním zábavám neodmyslitelně patří. Kdo by ne-
zažil rej masek v tělocvičně nebo nějakém sále. Také Benešova 
škola dříve pořádala akci v bývalém PZKO v sousedství své menší 
budovy, nyní ale dostalo přednost jiné prostředí. Akci pořádala 
školní unie rodičů, která se akčně stará o volnočasovou zábavu dětí. 

Organizuje Halloween, Mikuláše nebo výlet do neznáma pro rodiče a děti. 
Tentokrát zajistila žákům Benešovky hodinu a půl na ledě.

„Hráli jsme na honěnou, závodili, dělali hada a zbyl čas i na volné brus-
lení. Chybět nemohla ani soutěž masek,“ popsala akci učitelka Simona 

Zdvomková, která se školáky trávila čas na ledové ploše. Při hodno-
cení originality kostýmů se každá maska představila a předvedla na 
bruslích nějakou pózu, aby udělala dojem na porotu, ve které za-
sedli rodiče. A ti se rozhodli, že neudělí pouze jednu první cenu 
a vybrali rovnou deset nejlepších masek. (tch)

V souvislosti s počasím je v posledních letech nejčastěji sklo-
ňovaným slovem »sucho«. Jenže klima je nevyzpytatelné 
a Bohumín má neblahé zkušenosti i s jeho odvrácenou tváří. 
Po velkých záplavách v letech 1997 a 2010 se začalo o proti-
povodňových opatřeních nejen mluvit, ale také konat. Stav-
ba prvního, starobohumínského valu odstartovala v roce 
2004. Postupně přibývaly další, ale jedno území zůstává do-
dnes bez ochrany. Výstavba pudlovské hráze stále vázne.

Stavba, která má před stoletou 
vodou ochránit až čtrnáct set oby-
vatel, se začala projektovat už před 
šesti lety. Její součástí bude téměř 
tříkilometrová protipovodňová 
hráz a dvěstěmetrová zeď. Počítá 
se také s rekonstrukcí mostních 
objektů. Celé to má stát bezmála 
tři sta milionů, stavba by měla 
probíhat kontinuálně bez dělení 
na etapy zhruba dva roky. To 

všechno se ví, ale dosud ještě ni-
kdo nekopl do země.

V závislosti na terénu má být 
val v některých místech až 4,85 
metru vysoký. To ale znamená 
přiměřeně širokou základnu 
a tedy zábor pozemků. A právě 
tady narazila kosa na kámen. 
„Majetkoprávní jednání s vlastníky 
pozemků jsme začali v roce 2015 
a na podzim téhož roku jsme uza-

vírali první kupní smlouvy. Dosud 
se nám podařilo získat zhruba de-
vadesát procent pozemků dotče-
ných stavbou,“ uvedla Pavla Ho-
lečková z Povodí Odry. Výkupy 
dalších parcel se ale zadrhly. Jejich 
vlastníci je odmítají prodat či 
v některých případech o této mož-
nosti dokonce diskutovat. Zbývá 
proto jediná možnost - vyvlastně-
ní. „Podle posledních informací už 
Povodí se čtyřmi majiteli zbývají-
cích pozemků podepsalo dohodu 
a s dalšími pěti o této možnosti 
jedná. Je tady ovšem šest vlastníků, 
kteří prodej kategoricky odmítají 
nebo s Povodím vůbec nekomuni-
kují,“ sděli la Lucie Šotková 
z městského majetkového odboru. 
V těchto šesti problematických 
případech proto bude s největší 

pravděpodobností třeba přistoupit 
k vyvlastnění, což celý proces opět 
protáhne.

Ke stavbě už existuje pravomoc-
né územní rozhodnutí z  roku 
2017. O vydání stavebního povo-
lení však může investor požádat 
až po získání všech pozemků. In-
vestorem výstavby protipovodňo-
vé hráze je Povodí Odry, šesti mi-
liony přispěl také Bohumín na 
projekt a výkupy. V době projek-
tování se podle optimistických 
předpokladů mělo začít stavět 
v roce 2018. Tento termín zhatily 
právě problémy s pozemky. Dal-
ším, neméně optimistickým ter-
mínem zahájení je rok 2020.

 Pavel ČEMPĚL

Foto: Pavel Čempěl
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Budoucí svatebčané vzali festival útokem

Jména dětí: klasika, exotika i závan minulosti

V knihovně 
startují nové 
kurzy

V porevolučních dekádách dávalo velmi 
mnoho párů přednost životu na »psí 
knížku« před klasickým manželstvím. 
Současný trend se ale opět vrací k tra-
dičnímu »posvěcenému« svazku. Jen na 
bohumínské radnici stoupl za poslední 
čtyři roky počet uzavřených sňatků 
o bezmála šedesát procent. A jen to 
podtrhuje enormní zájem o další dějství 
česko-polského svatebního veletrhu. 

Třetí ročník »Svatby na hranici« se uskuteč-
nil 13. ledna Pod Zeleným dubem ve Starém 
Bohumíně. Prezentovat se na něj přijely čtyři 
desítky vystavovatelů z obou stran hranice. 
„Největší zájem byl tradičně o prstýnky, svatební 
šaty či obleky a koutky fotografů,“ sdělila 
Aleksandra Parszewska z komplexu Pod Zele-
ným dubem. Dále si mohli budoucí novoman-
želé na veletrhu zajistit svatební oznámení, 
květiny nebo si vyhlédnout kosmetičky a ka-
deřnice. Zájem budil také moderní fotoauto-
mat, který je v současnosti velkým hitem 
v Polsku. „Instaluje se na hostinu a svatebčané 
se u něj mohou vyfotit s hezkým pozadím a re-
kvizitami. Automat pak vytiskne několik 

snímků vedle sebe jako kus filmového pásu 
a hosté si ho berou na památku,“ ozřejmila 
Parszewska.

Festival byl letos poprvé na vstupné, symbo-
lických třicet korun, a tak měli pořadatelé 
přesný přehled o počtu návštěvníků. Bylo jich 

neskutečných šest stovek. Mohli 
mimo jiné ochutnat dobroty 
z místní kuchyně, kdyby se roz-
hodli pro svatbu přímo Pod Zele-
ným nebo v partnerském zámeč-
ku v Chałupkách. A k tomu jim 
z pódia hrála živá muzika, smyč-
cové kvarteto a populární hudeb-
ní skupina. Ty si rovněž mohli 
domluvit na svou veselku, nebo se 
jen zaposlouchat do písňových 
hitů. (tch) 

Foto: Pavel Čempěl

Podle statistik evidence obyvatel se loni narodilo bohumín-
ským rodičům 195 dětí, z toho tři dvojčata. zatímco roční 
počet přírůstků je v posledních letech stabilní, stále více se 
jich rodí sezdaným párům. Manželství totiž zažívá »renesan-
ci«. Před čtyřmi lety radnice evidovala jen 70 svateb, předlo-
ni už si své »ano« řeklo 109 párů a loni 110.

Bohumín už nemá k dispozici 
vlastní porodnici, a tak děti při-
cházely na svět hlavně v Ostravě 
a Karviné. V rodných listech se 
však jako místa narození objevily 
také Krnov, Olomouc, Brno nebo 
Příbram u Prahy. Jedno miminko 
přišlo na svět také ve slovenské 
Čadci. „Co se jmen týče, u děvčat 
se největší oblibě těšila Viktorie. 
V roce 2018 jsme ho zapsali hned 
devětkrát. Druhé v pořadí byly Te-
rezky a třetí Sofie. Jméno Jakub 
dali rodiče sedmi chlapečkům. 

V těsném závěsu za Kubíky se dr-
žela hned čtyři jména – Adam, 
Matyáš, Ondřej a Tomáš. Každé 
z nich rodiče zvolili šestkrát,“ uved-
la matrikářka bohumínské radni-
ce Pavlína Ucháčová.

Na výsluní se vrací také jména, 
která bývala běžná v minulosti, 
ovšem pak se na ně trochu poza-
pomnělo. Loni se v rodných lis-
tech bohumínských novorozeňat 
objevily Agnes, Amélie, Apolena, 
Dorota, Justýna, Leontýna, Klau-
die, Valerie nebo Vlasta. Z chla-

peckých například Bedřich, Hugo, 
Jonáš, Oliver či Václav. Možnost 
zapsání druhého jména pro své 
dítě využili bohumínští rodiče 
osmkrát. Svým potomkům dali 
jména Dominik Leo, Elizabeth 
Patricie, Kryštof Daniel, Martin 
Libor, Matěj Milan, Miroslav Voj-
těch, Tobiáš Ondřej, Timon Mi-
chal. A malí Bohumíňácci se do-
čkali i exoticky znějících jmen. 
Z těch chlapeckých to byl napří-
klad Enrique, Matteo, Kevin, 
Luka, Mikael nebo Timoty. Z dív-
čích Lexie, Mia, Nina, Sarah, Lili-
ana nebo Timea.

V Bohumíně se každoročně na-
rodí přibližně dvě stě dětí. Předlo-
ni evidence obyvatel registrovala 
198 malých Bohumíňáčků, loni se 
jich narodilo 195.   
 Lucie BALCAROVÁ

knihovna k3 Bohumín při-
chází s novou sérií vzdělá-
vacích kurzů. V nabídce 
jsou témata věnovaná po-
čítačům, cizím jazykům, 
rukodělným aktivitám, 
úpravě digitální fotogra-
fie, chytrým telefonům 
a nově i vaření.

„Letošní novinkou je kurz 
vaření ayurvédské kuchyně. 
Manželé Palečkovi seznámí 
účastníky se základními princi-
py stravování a vaření podle 
ayurvédy. Každý si uvaří a od-
nese celé menu a ghí z kostky 
másla. Veškeré ingredience bu-
dou připraveny na místě,“ na-
stínila vedoucí knihovny Mag-
daléna Fedorowiczová.

Výuka probíhá v přednáško-
vé místnosti, přihlášky a plat-
bu vyřídíte v bývalé studovně 
knihovny, nyní teen zóně. Více 
informací o kurzech najdete 
na www.k3bohumin.cz, sekce 
Knihovna, rubrika Kurzy v K3.
 (mf)
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V neděli 13. ledna proběhl ve sportov-
ní hale druhý ročník mezinárodního 
ženského fotbalového turnaje Bohu-
mín Women's Cup 2019. zúčastnilo se 
jej osm týmů z Česka, Slovenska 
a Polska. Do finále se nakonec probo-
joval Baník Ostrava a Pressburger 
Ladies z Bratislavy. V regulérní hrací 
době skončil zápas remízou 1:1. 
Vítězství vybojovala až v penaltovém 
rozstřelu děvčata z Ostravy. 

Kromě napínavých situací na hřišti se s ne-
méně dramatickými museli potýkat také pořa-

datelé. Na poslední chvíli se z technických dů-
vodů odhlásil  z  účasti tým z  polského 
Wodzisławia Śląskiego. Na uvolněné místo ale 
pružně zareagoval SK Brušperk. Ještě nepří-
jemnější zpráva však dorazila ráno v den koná-
ní turnaje. S výpravou Oravské Jasenice hava-
roval autobus. Naštěstí se nikomu nic vážného 
nestalo, pouze vedoucí oddílu odnesla kolizi 
pohmožděninami. 

Náhradní autobus pak dopravil slovenské 
hráčky před polednem do Bohumína a všechny 
byly schopné nastoupit. Organizátoři však mu-
seli operativně přesunout některé zápasy. 
Všichni účastníci to vzali s pochopením a vy-
cházeli pořadatelům vstříc. Za tento přístup, 

ale i za bojovné výkony a sportovní vystupová-
ní po dobu celého turnaje jim děkujeme. 
Zvláštní uznání si od všech vysloužil tým 
Oravské Jasenice, který neodradily ani nepří-
jemnosti po cestě a jejich hráčky důstojně ode-
hrály všechny své zápasy.

Za pořadatele děkujeme všem zúčastněným 
týmům, ale také všem, kteří se na přípravě tur-
naje podíleli. Spolupořádajícímu spolku Alma 
mater, společnosti Bospor, městu Bohumínu, 
sponzorům i divákům, kteří přišli holky pod-
pořit. Bonusem pro všechny účastníky turnaje 
byla možnost navštívit zdarma bohumínské 
aquacentrum.

 Milan MATÝSEk

Pinec  
v Bosporce
Badminton, squash, multi-
funkční cvičební sál a nejno-
věji stolní tenis. Městské 
sportcentrum Bosporka 
v Nerudově ulici v půli ledna 
rozšířilo tamní nabídku 
sportovního vyžití. Pro 
stolní tenis jsou tady 
k dispozici dva mobilní stoly. 

„Pro pingpong jsme vyhradili 
squashový kurt, oba sporty se 
tam budou vzájemně alterno-
vat. Stoly pro stolní tenis si spor-
tovci zvládnou připravit doslo-
va za pár vteřin, protože jsou na 
kolečkách a skládací, připrave-
né před kurtem,“ uvedl vedoucí 
Bosporky Dušan Socha.

Hráči si můžou pingpongo-
vé stoly rezervovat on-line na 
webu www.bospor.info. Za 
půjčení jednoho stolu zájemci 
zaplatí 100 korun, za dva 150 
korun.  (luk)

Ženskému turnaji předcházel karambol

Reliéf TGM vévodí Těšínsku
Nová pamětní deska věnovaná T. G. Masaryko-
vi, kterou Bohumínští odhalili loni na jedné 
z akcí k 100. výročí vzniku Československa, se 
dostala na titulní stranu časopisu Těšínsko. 
Muzeum Těšínska více než dvousetstránkovou 
publikaci vydává dvakrát ročně. 

Hlavními tématy aktuálního čísla časopisu jsou 
osobnosti těšínského dějepisectví, náboženské vyzná-
ní a polské národní hnutí na venkově v 19. století, 
uprchlíci v Ostravici v letech 1938-1939 nebo stavby 
rozměrných roubených sýpek.

Bohumín v nejnovějším čísle vlastivědného časopi-
su, který vychází nepřetržitě od roku 1957, reprezen-
tuje příspěvek »Republika slaví narozeniny« se sním-
ky Petra Pepeho Piechowicze. Věnuje se oslavám 
loňského výročí a zejména připomínce červencové 
návštěvy T. G. Masaryka v Bohumíně. Její součástí 
bylo také odhalení pamětní desky s reliéfem prvního 
československého prezidenta, která vévodí titulní stra-
ně časopisu. „Chtěl jsem zachytit výraz muže, který ve 
složité době dělal komplikovaná rozhodnutí, a přitom 
si zachoval tvář čestného člověka pracujícího ze všech 
sil pro vlast. Pod značkou TGM jsem ve tváři této ikony 
hledal zamyšlený a do hloubky ponořený pohled neoby-
čejného člověka,“  uvedl autor pamětní desky,  
olomoucký sochař Jiří Finger. (red)

Foto: Pavel Čempěl

Bohumín Women's Cup 2019

1. místo FC Baník Ostrava

2. místo Pressburger Ladies - Bratislava

3. místo FK Gascontrol Havířov 
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intenzivní chumelenice a teplota lehce pod nulou přivítaly  
5. ledna účastníky Novoročního sjezdu Olše ve Věřňovicích. 
Jeho jedenáctý ročník si nenechali ujít vodáci, kteří dorazili ze 
šestadvaceti českých a polských měst. Bezmála osmikilomet-
rovou plavbu do zabełkówa jich absolvovalo pětašedesát.

Zimní sjíždění řek má úplně ji-
nou atmosféru než plavby v hlavní 
sezoně. Tentokrát se například 
mohli vodáci kochat zasněženou 

krajinou. Novoroční sjezd ovšem 
vyžaduje důkladnější přípravu. 
Když se posádka »udělá« v létě, 
bere to jako příjemné osvěžení. 

Když mrzne, už to taková legrace 
není. Také se o tom přesvědčili pa-
sažéři dvou plavidel, kteří nezvlád-
li už samotné nastupování a pře-
vrhli se hned na startu. „Účastníci 
byli naštěstí připravení. Měli s sebou 
náhradní suché věci. Takže se pře-
vlékli a pokračovali v plavbě,“ sdělil 
Roman Štolfa z pořádajícího spol-
ku Posejdon.

Do cíle dorazili vodáci kolem 
poledne a připravený vůz je dopra-
vil zpět na základnu spolku ve věř-
ňovickém PZKO. Tam už prokřeh-
lé účastníky čekal teplý guláš 
a společenská část akce. Po kultur-
ních vystoupeních následovala sty-
lová tombola, ve které se losovaly 
originální ceny - pecen chleba, lá-
hev rumu, štangle salámu nebo 
záchranný kruh. Došlo také na 
promítání ukázek z výstavy vodác-
kých aktivit v regionu. Vodáci, kte-
ří už mezitím hezky »roztáli«, se 
skvěle bavili až do večerních hodin.

 (tch)

Vodáci proplouvali mezi vločkami

Po prázdninách z nich budou školáci
Vypravili se do školy, usedli do lavic, ale zatím bez aktovek 
a bez povinností. Ještě pár měsíců si budou bezstarostně hrát 
v mateřinkách a budoucí působiště si zatím přišli jen omrk-
nout. Škola ČSA pořádala 15. ledna už zavedené seznamovací 
hodiny »Budu školákem«. Na první setkání zavítaly dvě desítky 
dětí se svými rodiči.

Setkání pořádá ČSA pravidelně 
pro rodiče, kteří se zajímají, v ja-
kém prostředí bude jejich ratolest 
dělat první školní krůčky a co ji 
tam čeká. Součástí lekcí je proto 
prohlídka školy, učeben, družiny, 
tělocvičny a dalšího zázemí. Další 

program čeká zájemce ve třídách. 
Tentokrát se děti rozdělily do dvou 
skupin a zprvu se věnovaly aktivi-
tám ryze předškoláckým. Děti 
kreslily nebo si zazpívaly. Už se ale 
současně učily sedět v lavicích, hlá-
sit se, když se chtějí na něco zeptat 
nebo znají správnou odpověď na 
otázku učitelky. Hravou formou se 
pak postupně seznamovaly i s uči-
vem, kterému se budou po prázd-
ninách věnovat. V první lekci to 
byly základní úkoly z matematiky.

Do školních škamen ovšem 
usedli i rodiče. Ve vedlejší třídě pro 
ně vedení školy připravilo prezen-
taci. Tématy byly organizační zále-
žitosti a školní aktivity. „Rodiče 
jsme také seznámili se specifiky vý-
uky, zejména s genetickou metodou 
čtení a Hejného matematikou,“ uve-
dl ředitel ZŠ ČSA Adrian Kuder. 
Doplnil, že další setkání »Budu 
školákem« proběhne 5. března v 16 
hodin. (tch)

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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Slovenský Prešov byl od 3. do 6. ledna dějištěm mezinárodního házenkářského turnaje 
mládeže. Sjelo se na něj přes sedmdesát týmů z devíti evropských států. Moravskoslezský 
kraj měl na turnaji jediného zástupce, a to 1. SC Bohumín '98, který vyslal do bojů týmy 
mladších i starší žaček a mladších dorostenek.

Přestože v žákovských kategoriích šlo zatím 
o získávání zkušeností, 1. SC Bohumín '98 se 
mezi tolika týmy neztratil. Mladší žačky se 
umístily na osmé a starší na dvanácté příčce. 
„V dorostenecké kategorii jsme chtěli ukázat, že 
se bohumínská házená ubírá správným směrem 
a v průběhu turnaje jsme prezentovali svou kva-

litu,“ hodnotil vystoupení předseda klubu Jaro-
slav Kalous. Dorostenky neskutečně bojovaly 
a famózními výkony se dostaly až na »bednu«. 
Energii jim při zápasech dodávala také celá bo-
humínská výprava, která dorostenky bouřlivě 
hecovala ve čtvrtfinále i v boji o třetí místo. To 
nakonec dívky vyválčily a bronz v konkurenci 

výborných evropských týmů je pro klub skvělou 
vizitkou.

Pomyslnou třešničkou na dortu pak bylo vy-
hlášení nejlepší střelkyně turnaje. Tou se stala 
bohumínská hráčka Karolína Vachtarčíková. 
„Jsme rádi, že se házená v Bohumíně skvěle za-
kořenila a členská základna se rozrůstá. Přibírá-
me nové děti v průběhu celého roku a odměnou 
za naši práci jsou rozzářené dětské oči, ať jsou 
výsledky jakékoli,“ uzavřel Jaroslav Kalous.  
 (red)

Vítkovická hala hostila v sobotu 12. ledna krajské přebory 
v atletice. Ve skvělé formě se na nich představila sedmičlenná 
výprava Atletického klubu Bohumín. Jeho závodníci vybojovali 
úctyhodných deset medailí.

 Dva bronzové kovy získali bo-
humínští atleti v bězích na 60 me-
trů. Zasloužili se o ně Lenka Jaroš-
ková s Václavem Valachem. Další 
medaile stejné hodnoty pak přida-
li Michal Jarošek a Natálie Sikoro-
vá, kteří bojovali na dvěstěmetrové 
trati. Na dvojnásobné vzdálenosti 
se představila Karolína Wagnerová. 
Cílem proletěla jako první a vybo-
jovala zlatou medaili. Lenka Jaroš-
ková běžela čtyřstovku poprvé 
a hned z toho byl bronz. Václav 
Valach si na této trati časem 51,97 
vteřiny vylepšil o více než dvě vte-
řiny osobní rekord a vybojoval 
stříbro.

Z technických disciplín stojí za 
zmínku skok o tyči, který v AK Bo-
humín získává stále větší oblibu 
a úroveň. To dokazuje zlatá medai-
le Theo Bébara, kterého tyč vynes-
la do výšky 351centimetrů. Své 
kvality předvedl i ve skoku vyso-
kém, ve kterém rovněž vyválčil 
zlato.

Adéla Kalousová, která se nyní 
připravuje na víceboj, se představi-
la v hodu koulí, běhu na 60 metrů 
překážek a skoku vysokém. V něm 
se blýskla novým osobním rekor-
dem 145 centimetrů a zaslouženě 
jí patřila stříbrná medaile.

Podíl na skvělých výkonem má 
bezesporu i trenérské duo Jan Ma-
cura a Jakub Holek. Odchovanci 
oddílu, kteří v AK Bohumín vy-
rostli, se nyní svědomitě věnují 
mladým následovníkům.  
 (red)

Hřiště v záblatí ani poslední den loňského roku neleželo ladem. 
zatímco všude kolem probíhaly přípravy na oslavu, na trávník 
vyběhlo patnáct ostřílených fotbalistů. Staří páni Fk Slovan 
záblatí se sešli na tradičním silvestrovském utkání.

„Pravidelně se na Silvestra 
scházíme více než deset roků. Sa-
mozřejmě dopoledne. Během těch 
let jsme už zažili všechny mysli-
telné podmínky. Sníh, led, déšť, 
vánici i slunce. Letos to byl bohu-
žel zápas na blátě,“ svěřil se ak-
tivní účastník, místostarosta 
Bohumína Lumír Macura. Do-
dal, že se hraje na šířku hřiště 
a ve zkráceném čase. Tradičně 
pak akce končí v hospůdce Pod 
Kaštany, kde se bilancuje uply-
nulý rok a nechybí ani silves-
trovský přípitek.

Staří páni ze Záblatí se scháze-
jí každý týden v pátek. Mají ta-

kový svůj »dzień chłopa«. V létě 
hrají venku na trávníku, na zimu 
se stěhují do sportovní haly. „Jen 
slaboši jako fotbalová áčka mají 
zimní přestávky, my jedeme non-
stop,“ zažertoval Macura.

Veteránský mančaft tvoří nad-
šenci nad pětatřicet, přičemž 
výjimkou v něm nejsou ani šede-
sátníci a svého času i jeden se-
dmdesátník. Většinou jde o bý-
valé fotbalisty ze širokého okolí, 
místo v týmu ale mají i amatéři, 
kteří kopanou aktivně nikdy ne-
hráli. Mají ale fotbal rádi, chtějí 
si zahrát a přesně o to jde.  
 (tch)

Atleti přivezli deset cenných kovůStaří páni končili rok na blátě

Žačky získaly zkušenosti, dorostenky medaile

Bohumínské házenkářky před odjezdem na mezinárodní turnaj Hummel 4 Sport Cup 2019, na němž dorostenky vybojovaly v Prešově bronzové medaile.

Foto: Veronika Sochová

Foto: Pavel Čempěl
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Bc. Bronislava Viceníková
• připravuje naše žáky pro budoucí profesi číšník na naší kavárně na náměstí 
• zde naši žáci pod jejím vedením zajišťují provoz kavárny 
• je vynikající baristkou a držitelkou certifikátu Mistr kávy
• své zkušenosti s přípravou koktejlů a kávy předává žákům, kteří je prezentují na 

celonárodních soutěžích, např. Barista Cup Jeseník, Barista Cup Kroměříž, Ahol Cup 
Ostrava aj., kde se často umisťují na předních příčkách

• je držitelkou certifikátu Carvingu (vykrajování ovoce)
• podílí se na přípravě a  obsluze různých rautů pro řadu zákazníků a  své bohaté 

zkušenosti s radostí předává žákům

Karel Drápal
• připravuje naše žáky pro budoucí profesi kuchař na naší kavárně na náměstí 
• je členem Asociace kuchařů a cukrářů České republiky
• je akreditovaným komisařem pro soutěže v oboru Kuchař
• je držitelem Zlaté medaile Magdaleny Dobromily Rettigové za dlouholetou práci 

v Asociaci cukrářů a kuchařů ČR a za propagaci české kuchyně u nás i v zahraničí
• je oceňovaným odborníkem v přípravě sladkovodních ryb u nás i v zahraničí 
• připravuje žáky na účast v gastronomických soutěžích, kde například na podzim 

dosáhli těchto výsledků:
 1. místo v celostátní soutěži v přípravě afrického sumečka v Olomouci
 1. místo v celostátní soutěži Martinská husa ve Frenštátu pod Radhoštěm
• podílí se na přípravě různých rautů pro řadu zákazníků
• svým nadšením pro obor dokáže strhnout i žáky

Střední škola Bohumín
představuje učitele odborného výcviku 
učebního oboru Kuchař – číšník.

Stojí nenápadně za úspěchy žáků střední školy

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



  S P O L E Č E N S k Á  k R O N i k A12 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

VZPOMÍNKY

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

Oznamujeme všem známým a přátelům, že nás 
2. ledna ve věku 57 let opustil 

pan Oto SIKORA.


S láskou a úctou vzpomínají sourozenci Ivana, 

Lenka a Miroslav s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

15. ledna jsme vzpomněli 35. výročí úmrtí 
našeho milovaného 

pana Arnošta ROZSYPALA 
ze Starého Bohumína.


S láskou vzpomínají manželka Jarmila, 

děti Šárka a Ctirad s rodinami.

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

25. ledna by oslavil 90. narozeniny 

náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, 
tchán, švagr a strýc, 

pan Jindřich LINDENTHAL.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

dcera s rodinou a ostatní příbuzní.

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

25. ledna by se dožil 70 let 

pan Milan VÁLEK.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Renáta a syn Roman s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

27. ledna si připomínáme 3. smutné výročí 
od chvíle, kdy nás opustil 

pan Rostislav SEBERA.


S láskou vzpomínají rodiče, syn Marek a dcera 
Romana s rodinami, sestra Jana a bratr Libor 

s rodinami, Vlasta a Dalibor s manželkou.

„Život je poznání, loučení a vzpomínání.“

Jan Neruda

27. ledna by oslavil 

pan Oldřich GILÍK 
85. narozeniny.


Bohužel už s námi není.

Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu, prosím, 
tichou vzpomínku. Rodina

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít. Láska však smrtí nekončí, 
v srdci tě máme a navždy budeme mít. 

28. ledna si připomeneme 1. smutné výročí 
úmrtí našeho drahého tatínka, dědečka 

a tchána, 
pana Ivo PECHÁČKA 

z Vrbice.
Zároveň 11. února vzpomeneme 

jeho nedožité 76. narozeniny.
S láskou vzpomínají synové Antonín, 

Stanislav a Ivo s rodinami.

Láska smrti nezná.

16. ledna jsme vzpomněli 12. smutné výročí, 

kdy nás opustil můj manžel, 

pan Libor KRUPA.


S láskou vzpomíná manželka Slávka s rodinou.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli k narozeninám přát. 
Jen kytičku na hrob dáme, klidný spánek můžeme ti přát.

18. ledna by oslavil 62. narozeniny 

náš milovaný manžel a tatínek, 

pan Zdeněk CHOBOT.


Vzpomínají Pavla a Terezka.

Očím odejdeš, v srdci zůstaneš.

24. ledna jsme si připomněli nedožité 71. 

narozeniny mého manžela 

Ing. Vlastimila SEDLÁČKA.


S úctou a láskou vzpomíná manželka s rodinou.

24. ledna jsme vzpomněli nedožitých 71 let 
našeho otce, tchána, dědečka, 

Ing. Vlastimila SEDLÁČKA


a 12. ledna již uplynuly dva roky, 
kdy nás opustil.

Vzpomínají synové s rodinami.
Děkujeme všem známým a přátelům 

za vzpomínku.

18. ledna jsme si připomněli 2. smutné výročí 
úmrtí naší drahé maminky, 

paní Marie HAVRANOVÉ.


S láskou a úctou stále vzpomínají 

dcera Marta a synové Jan a Michal s rodinami.
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1. Řádková inzerce (prodej, koupě, 
výměna)  24 Kč za řádek
(jeden řádek = 30 znaků)
2. Společenská inzerce (blahopřání, 
vzpomínky) rozměr: 97 x 45 mm
Cena bez foto: 180 Kč 
Cena s foto (foto se vrací):   300 Kč 
Cena dvojité plochy:   400 Kč 
(2 fotografie, případně delší text)
3. Komerční plošná inzerce (barevná)
1/1 strana - zrcadlo (š. 200 x v. 305 mm):
   8 000 Kč
1/2 strany na výšku (š. 97 x v. 305 mm), 
na šířku (š. 200 x v. 149,5 mm):  4 000 Kč
1/3 strany (š. 200 x v. 98 mm):   2 670 Kč
1/4 strany (š. 97 x v. 149,5 mm):  2 000 Kč 
Cena za 1 cm ²  20 Kč

Slevy za opakované zveřejnění:
3x – 4x opakování: 10 % z ceny
5x a více opakování:   20 % z ceny

BLAHOPŘÁNÍ

1. února se dožívá krásných 70 let 
pan Jiří RAKOVSKÝ 

z Bohumína.
Pevné zdravíčko, štěstí, lásku, ať mu chutná 
fernet i pivečko. Ať mu slouží nohy, protože 

je na parketě lvem salonů a jeho vášnivý 
tanec je nádherným zážitkem. Mějte ho 

všichni rádi a připijte s námi na jeho 
vitalitu, optimismus a zdraví.

Rodina Pokorných z východních Čech.

VZPOMÍNKY

Osud nevrátí, co si již vzal, nechal jen vzpomínky, bolest a žal.

31. ledna vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí 
našeho manžela, tatínka, dědečka, tchána 

a strýce, 

pana Miroslava KOBLIHY.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Eliška, 

dcera Marcela a syn Miroslav s rodinami.

Odešel jsi, jak osud si přál, však v našich srdcích žiješ dál.
29. ledna vzpomeneme 2. smutné výročí, kdy 

nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec a dědeček, 

pan Antonín KAŇKA.


Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka Anna s rodinou.

Noví občánci 
našeho města
Andrea Čimborová * Jakub Mas-
ný * Matyáš Běhálek * Anežka 
Tejbusová * Kristýna Stanieková 
* Amélie Wilczková * Alena Vi-
číková * Jakub Boháč * Matyáš 
Golasovski * Karolína Bulavová.   
 (mat)

Své »ano«  
si řekli
Roman Buchwaldek a Marie Po-
dolinská, oba z Bohumína.
Petr Kováč z Hlučína a Helena 
Orságová z Bohumína.
Jan Vicen a Monika Břusková, 
oba z Bohumína.  (mat)

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.

 ● Pronájem 0+1 u Bohumína, za-
hrada, parkování. Tel.: 603 844 693..

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

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

Firma Moramis s.r.o. nabízí 
nově výstavbu základových desek pro pasivní 
rodinné domy a také novou službu tepelně 
technického měření nejen pasivních domů ter-
mokamerou a zjišťování vzduchotěsnosti obálky 
budovy při výstavbě RD pomoci BloowerDoor 
testu pro firmy i soukromé stavebníky.

Tato nová podnikatelská činnost firmy Moramis s.r.o. 
vznikla za finanční podpory MAS Bohumínsko.

www.moramis.cz

CENY INZERCE

Děkuji neznámé paní, městské po-
licii a Policii ČR za záchranu života 
mého manžela A. Gábora ve čtvrtek 
6. prosince. Dáša GÁBOROVÁ

PODĚKOVÁNÍ



  Ž i VO T  V E  M Ě S T Ě14 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Obklopena rodinou i obyvateli a zaměstnanci seniorského 
Domova Cesmína oslavila 10. ledna úctyhodné sté naro-
zeniny Hedvika Hlaváčová ze Starého Bohumína. 

Její život je spjatý s touto měst-
skou částí, kde vychovala dva 
syny, pracovala a dodnes tu bydlí. 
U  slavnostního přípitku, při 
němž nechyběli ani zástupci 
města, nakonec vyměnila šam-
paňské za svůj oblíbený vaječný 
koňak.

Oslavenkyně už pět let žije 
v Domově Cesmína, jen kousíček 
od místa, kde celý život pracova-
la. „Maminka po válce nastoupila 
do kuchyně místní nemocnice, kde 
zůstala až do důchodu. Ještě 
v penzi tam vypomáhala,“ svěřili 
se její synové Vítězslav a Bohu-
mil, kteří na oslavu dorazili 
i s manželkami. Právě rodina je 
Hedvice Hlaváčové velkou opo-
rou, všichni ji pravidelně navště-
vují. Sama pochází ze čtyř souro-
zenců a  byla dvakrát vdaná. 

„Vždy dbala na to, aby měla peč-
livě uklizeno, navařeno a napeče-
no a byla obhospodařená zahrád-
ka,“ dodali členové její rodiny.

Jubilantka se i ve svých sto le-
tech těší dobrému zdraví a na 
svůj věk vůbec nevypadá. „Vždyť 
má méně vrásek než já a to je 
o třicet let starší. Celý život použí-
vala mandlový krém,“ usmívala 
se její snacha. Jen se sluchem už 
je to horší. Přesto se zajímá o vše, 
co se kolem ní děje, a z rodin-
ných příslušníků ráda vyzvídá 
novinky. 

Díky tomu, že celý život praco-
vala v kuchyni, je zvyklá mít pes-
trou stravu a nepohrdne žádným 
pokrmem. „Mám ráda opravdu 
všechno,“ přitakala. Pracovnice 
domova však prozradily, že jedna 
výjimka v jídelníčku přece jen 

existuje. Mleté maso oslavenkyně 
opravdu nemusí.

Mezi gratulanty, kteří se v Do-
mově Cesmína sešli, nechyběli 
ani zástupci města. Oslavenkyni 

popřáli a květiny spolu s dárko-
vým košem předali tajemnice 
městského úřadu Dagmar Fialo-
vá a předseda komise pro občan-
ské záležitosti Vilém Bannert. 

 Jana kONČÍTkOVÁ

Ve čtvrtek 10. ledna přivítali zdravotníci chirurgické ambu-
lance a oddělení sociálních lůžek děti z mateřské školy Starý 
Bohumín. Exkurze v Bohumínské městské nemocnici probí-
hala více než hodinu a všechny děti se chovaly vzorně.

V chirurgické ambulanci se ně-
které děti rozpovídaly, že už zde 
byly například se zlomenou ru-
kou, a také se zajímaly, jak vypadá 
lidská kostra, kterou všechny peč-
livě prozkoumaly. Dalším mís-
tem, kam předškoláci zavítali, 
bylo oddělení sociálních lůžek, 

kde se zvědavostí nahlíželi do po-
kojů pacientů. Svou hezkou písní 
jim pak vykouzlili úsměv na 
rtech. Na dotaz, kdo chce praco-
vat v nemocnici, zvedli ruku sko-
ro všichni. Na závěr se budoucí 
malí lékaři a sestřičky proběhly 
v nemocničním parku.

 Text a foto: Nikola kursová

V rámci projektu integrovaného regionálního operačního 
programu 2014-2020 Modernizace dílen pořídila koncem 
loňského roku Střední škola Bohumín šestnáct stolních po-
čítačů. Cílem projektu, který spolufinancuje Evropská unie, 
je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatně-
ní absolventů na trhu práce.

Počítače budou sloužit žákům 
technických oborů ve školních 
dílnách. Budou je využívat při 
výuce programování CNC stroje, 
který škola pořídila ze stejného 
projektu loni v květnu i s potřeb-

ných softwarem. Žáci budou na 
počítačích pracovat také v pro-
gramech, které slouží k projekto-
vání, konstruování a dalšímu 
využití v technických oborech.

 (reho)

Slezská diakonie začala před rokem ve Starém Bohumíně 
zdarma poskytovat sociální rehabilitaci. Pomáhá lidem 
s mentálním postižením nebo duševním onemocněním, pře-
devším v oblasti práce, bydlení, vztahů a volného času.

Sociální služba cílí na lidi od 
18 do 64 let z Bohumínska, kteří 
se ocitli v důsledku svého posti-
žení či onemocnění v nepříznivé 
sociální situaci a mají zájem 
a schopnosti se na řešení své si-
tuace podílet. Pokud hledají prá-
ci, pracovníci služby pomohou 
s jejím nalezením. Napíší životo-
pis, připraví na pohovor. Služba 
nabízí i možnost doprovodu na 
pracoviště po dobu zaučení. Cí-
lem je, aby člověk pracoval podle 
svých možností a dovedností.

Další oblasti pomoci se týkají 

zajištění bydlení, vyřizování na 
úřadech nebo vyhledávání infor-
mací na internetu. Součástí běž-
ného života je i možnost plno-
hodnotně trávit svůj volný čas 
a mít přátele. Služba pomáhá 
rozvíjet schopnosti a dovednosti 
klientů, které zvyšují uplatnění 
v osobním životě.

Zájemci mohou kontaktovat 
pracovníky RÚT Bohumín, soci-
ální rehabilitace, na náměstí Svo-
body 7 ve Starém Bohumíně. 

 Petra LiTVANOVÁ,
 sociální pracovnice

Malíř Jiří Greger a několik desítek olejomaleb z jeho au-
torské dílny. Salon Maryška zve na novou výstavu. Rodi-
lý Bohumíňák Jiří Greger (58) chtěl být původně námoř-
níkem, pak sochařem.
K umění ho to táhlo celý ži-
vot a jako samouk mu fandil. 
Dva roky sbíral zkušenosti na 
ostravské konzervatoři. Spolu-
pracoval se spolky Bart a Ma-
ryška, kde vedl malířský kurz. 
Jiří Greger napsal také básnic-
ké sbírky a autorskými texty 

i muzikou bodoval na folko-
vých soutěžích. Dnes působí 
jako ošetřovatel v organizaci 
Čtyřlístek. Výstava jeho olejo-
maleb bude v Salonu Maryška 
k vidění od 29. ledna do 12. 
března vždy v úterý a ve čtvr-
tek od 15 do 18 hodin. (luk)

krásnou stovku oslavila v rodinném kruhu

Předškoláci v bílých pláštích Sociální rehabilitace 
vrací do života

Poeta, písničkář i malíř
Počítače pro střední školu

Oslavenkyně Hedvika Hlaváčová u stolu s rodinou přijímá gratulace.

Foto: Jana končítková
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kAM V BOHuMÍNĚ?

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781  596 012 124 
www.k3bohumin.cz

 ● 25.1. v 19 hodin SLOŽKA 64. 
Dánsko (Thriller), 2018, titulky, od 
12 let, 119 minut, 100 Kč.

 ● 26.1. a 27.1. v 19 hodin BOHEMI-
AN RHAPSODY. Velká Británie (Hu-
dební), 2018, titulky, od 12 let, 134 
minut, 120 Kč.

 ● 26.1. a 27.1. v 16 hodin PSÍ DO-
MOV. USA (Rodinný), 2019, dabing, 
přístupný, 92 minut, 130 Kč, děti 
110 Kč.

 ● 30.1. v 9 hodin DVĚ NEVĚSTY 
A JEDNA SVATBA. Česko (Kome-
die), 2018, 90 minut, 50 Kč (FK pro 
seniory)

 ● 31.1., 2.2., 3.2. a 4.2. v 19 hodin 
ŽENY V BĚHU. Česko (Komedie), 
2019, přístupný, 93 minut, 130 Kč.

 ● 6.2. v 19 hodin ÚNIKOVÁ HRA. 
USA (Thriller), 2019, titulky, od 15 
let, 100 minut, 120 Kč.

 ● 7.2. v 19 hodin METALLICA: 
FRANCIE NA JEDNU NOC. USA (Hu-
dební), 2009, titulky, od 12 let, 132 
minut, 180 Kč.

 ● 8.2. v 16 hodin LEGO PŘÍBĚH 2. 
USA (Animovaný / Rodinná 

komedie), 2019, dabing, přístupný, 
107 minut, 120 Kč.

 ● 8.2. v 19 hodin MARIE, KRÁLOV-
NA SKOTSKÁ. Velká Británie (Živo-
topisný), 2018, titulky, od 15 let, 
125 minut, 120 Kč.

 ● 9.2. v 19 hodin READY PLAYER 
ONE: HRA ZAČÍNÁ. USA (Sci-fi), 
2018, dabing, od 12 let, 140 minut, 
50 Kč.

 ● 10.2. ve 13 hodin TEORIE VELKÉ-
HO TŘESKU (Kompletní I. série). 
USA (Komedie), 2007, dabing, pří-
stupný, 357 minut, 50 Kč.
PRO DĚTI

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

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

 ● 3.2. v 10 hodin PINOCCHIO. Di-
vadelní představení pro děti od 3 
let, hraje ArtWay. Sál Kina, 80 Kč.

 ● 9.2. v 10 hodin TOM A JERRY: 
TŘESKY PLESKY. Kreslený film pro 
děti, USA, 2012, dabing, 68 minut, 
50 Kč.

 ● 9.2. v 16 hodin SCOOBY DOO: 
SHAGGYHO SOUBOJ. Kreslený film 
pro děti, USA 2017, dabing, 79 mi-
nut, 50 Kč . 

 ● 10.2. v 10 hodin LEGO NINJAGO 
FILM. Animovaný film, USA, 2017, 
dabing, 101 minut, 50 Kč.
DIVADLO

 ● 28.1. v 19 hodin PRAVDA. Diva-
delní inscenace o vztazích, hraje 

SemTamFór. Sál kina, 190 Kč.
 ● 30.1. v 19 hodin LUKÁŠ PAVLÁ-

SEK. Pořad průkopníka české stan-
d-up komedie. Sál kina 190 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203 
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 25.1. ve 13-17 hodin TUČŇÁČÍ 

HODINY. Výtvarná dílna, N. Bohu-
mín, Skřečoň a St. Bohumín.

 ● 25.1. od 13 hodin POKUSY 
A ROŠŤÁRNY. Série pokusů a růz-
ných triků. Skřečoň.

 ● Každý pátek od 15 hodin DES-
KOHRÁTKY. Hraní deskových her 
pod vedením studentek gymnázia. 
N. Bohumín.
TEEN ZÓNA  

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

 ● Každý čtvrtek od 15 hodin DES-
KOHRY. Populární deskové hry.
BESEDY  
Přednášková místnost knihovny 

 ● 6.2. v  18 hodin TUKTUKEM 
Z THAJSKA AŽ NA MORAVU. Vyprá-
vění Tomáše Vejmoly o cestování 
thajskou tříkolkou, 90 Kč.
VÝSTAVY  

 ● Každou sobotu ve 14-17 hodin 
VOJENSKÁ EXPOZICE. Výstroj a vý-
zbroj od ČSLA po AČR, komentova-
né prohlídky. Uniformy, zbraně, 
technika. Dům služeb na nám. 
Budoucnosti.

 ● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice 
»Bohumín - pohledy do minulosti 

města«. PO–PÁ v 10-12 a 17-20 ho-
din, SO a NE v 10-20 hodin. Starý 
Bohumín, Pod Zeleným dubem.

OSTATNÍ AKCE

 ● 25.1. v 19 hodin MAŠKARNÍ 
PLES K3 BOHUMÍN. Ples v námoř-
nickém a pirátském stylu, hraje 
kapela Rufus. Pod Zeleným du-
bem, 350 Kč (předprodej v poklad-
ně kina).

MARYŠKA 

nám. T. G. Masaryka 939,  
info@maryska.cz,  776 577 722 

www.maryska.cz,
Každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 
hodin.

 ● 25.1. v 17 hodin JIŘÍ GREGER: 
OBRAZY. Vernisáž výstavy olejoma-
leb bohumínského malíře, básníka 
a hudebníka Jiřího Gregera. Jako 
host vystoupí skupina Šansonika. 

 ● Každé úterý od 15 hodin SPO-
LEČNÁ PAMĚŤ BOHUMÍNA. Doku-
mentování vzpomínek na život na 
Bohumínsku v  letech dávno 
minulých. 

 ● Každou středu v 15 hodin KRO-
JE V MARYŠCE. Vlastivědně-etno-
grafický klub, který se věnuje tradi-
ci bohumínského kroje. 

SPORT

HOKEJ
Krajská liga mužů.

 ● 2.2. v 17.30 hodin HC BOSPOR - 
HC FRÝDEK-MÍSTEK.

CVIČENÍ
 ● TĚLOCVIČNA ZŠ BENEŠE (velká 

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

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.aero-
bikbohumin.net 
Pondělí: 16.00 hodin kruhový tré-
nink (K), 17.30  aerobik step (I), 
18.00  kettlebell (N)
Úterý: 18.00 kruhový trénink (K) 
19.00 funkční trénink (R) 
Středa: 9.00 over ball (K), 17.00 be-
fit step (K) 
Čtvrtek: 17.30 hiit (K), 19.00 funkční 
trénink (R) 
Pátek: 16.00 kruhový trénink (K)

SPORTOVNÍ HALA 

sportovni-hala@bospor.info,  
 734 788 668

 ● 26.1. v 8-15 hodin FOTBALOVÝ 
TURNAJ.

 ● 27.1. v 9-18 hodin BADMINTO-
NOVÁ LIGA.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216,  
 596 092 300, 777 707 786 

www.bospor.info
pondělí až čtvrtek:  
 6–7.45 a 12–21 hodin
pátek:  12–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin
31.1. Za samé jedničky vstup do 
bazénu pro školáky ZŠ zdarma. 

Každý den v 18 a 19 hodin ceremo-
niály ve srubové sauně 
FITKO
pondělí až čtvrtek:  6-21 hodin
pátek:  10-21 hodin
víkendy a svátky:  8-21 hodin

kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 25.1. do 10.2.

POMŮCKA: IO, LEAD, VRAČ.

1.2. v 19 hodin PRVOREPuBLi-
kOVÁ PÁRTy V kiNĚ. Promítání 

černobílých grotesek v sále, 
živá dobová kapela ve foyer, 
taneční tvůrčí dílny, vernisáž 

fotografií, staročeská kuchyně. 
kino, 130 kč.

arabská moudrost pomůcka: io, lead, vrač.
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záblatí si letos připomíná 790. výročí první písemné zmínky. 
Úvodní slavnostní akcí byl 5. ledna tříkrálový koncert v soko-
lovně. Tradičně na něm vystoupili violoncellisté, manželé 
Vlasta a Jiří Hanouskovi i další profesionální hudebníci. 
Představilo se také talentované mládí, zejména žáci bohu-
mínské základní umělecké školy.

Manželský pár filharmoniků ze 
Záblatí uspořádal první tříkrálové 
muzicírování před sedmi lety. 
Zprvu hráli sami, ale postupně 
zvala Vlasta Hanousková i své ta-
lentované žáky ze zušky. Počet 
účinkujících i posluchačů se po-
stupně rozrůstal, až jim byla re-
staurace Pod Kaštany, kde všech-
ny předešlé koncerty probíhaly, 
malá. Letos se proto poprvé, 
i vzhledem k významnému výročí 
Záblatí, konal v sokolovně a orga-
nizačně jej zaštítil spolek Alma 
mater. A byla to správná volba, 
protože na vystoupení dorazily asi 
dvě stovky místních a sál praskal 
ve švech. „Vážím si, že přišlo tolik 
lidí. Je hezké, že se v malé vesnici 

lidé hodí do gala a přijdou na kon-
cert vážné hudby,“ ocenila Vlasta 
Hanousková.

Během téměř dvouhodinového 
programu mohli posluchači sle-
dovat vývoj muzikantů. Vystoupi-
li žáčci, kteří jsou v zušce teprve 
od září a hrají na nástroj pár mě-
síců. Pak zkušenější a zkušenější 
až po bývalé absolventy, kteří 
dnes studují na konzervatoři. 
„Jsou to všechno mladí hudebníci, 
kteří ke mně mají nějaký vztah. 
Většinou je učím, nebo jsem učila. 
Vystoupila ovšem také má vnuč-
ka,“ uvedla Hanousková a podě-
kovala ostatním učitelkám zušky, 
které děti připravovaly a na kon-
cert uvolnily.

Slavnostního úvodu a finále 
koncertu se zhostili profesionální 
hudebníci. Záblatské koncerty 
mají své zvláštní kouzlo. Jinde si 
člověk těžko může vychutnat díla 
klasiků v profesionálním provede-
ní a popíjet při tom třeba pivo. 
A zájem je obrovský. Organizátoři 
proto už zvažují, že příští rok usa-
dí hudebníky na pódium a stoly 
zaplní celý sál.  (tch)

už šestnáct let si děti v Bobeši nejen hrají, ale tak se čachta-
jí. Rodinné centrum nabízí plavání dětí od jejich narození 
do čtyř let pod odborným vedením. Výuka plavání probíhá 
podle nejnovějších přístupů s možností vyzkoušet nejprve 
jednu samostatnou lekci.

Novorozeňata začínají s plavá-
ním v takzvané přípravce, tedy ve 
speciální výukové vaně přímo 
v  Bobeši. Individuální péče 
o jedno dítě zahrnuje také kon-
zultace výživy, váhy, vývoje, ma-
nipulace či použití pomůcek.

Děti od šesti měsíců pak mo-
hou pokračovat organizovaným 
skupinovým plaváním s lektor-
kou v aquacentru. Možný je i ne-
organizovaný pobyt v bazénu 
a »šplouchání« mimo provozní 

hodiny veřejnosti, a to v pátky 
v dopoledních hodinách.

Plavání posilujete imunitu dí-
těte, rozvíjí kapacitu plic a kardi-
ovaskulární systém, dále prohlu-
buje emoční schopnosti a rozvoj 
kontaktů s vrstevníky. Rodičům 
pak nabízí smysluplně strávený 
čas se svým potomkem. Info 
a objednávky na 604 388 853 
nebo herna@bobescentrum.cz.

 (red)

Penízovka sametonohá je 
velmi ceněnou jedlou 
houbou. Díky hojnému 
výskytu v chladném 
zimním období poskytuje 
chutné pokrmy, hlavně 
polévky. Je také velmi 
ceněnou léčivou houbou 
východní medicíny pod 
názvem enokitake.

Penízovka sametonohá roste 
hojně od října do dubna v boha-
tých trsech na pařezech, kme-
nech a silnějších větvích listna-
tých stromů, vzácně i jehličnanů 
v lesích, parcích a zahradách. 
Od jedovaté třepenitky svazčité 
nebo čepičatky jehličnanové se 
liší žlutohnědě zbarvenými lupe-
ny a v dospělosti sametovým, 

tmavě hnědě až černohnědě 
zbarveným třeněm. K jídlu se 
sbírají jen kloboučky, třeně jsou 
příliš tuhé. V Japonsku vyvinuli 
moderní způsob jejího průmys-
lového pěstování a zpracovává-
ní. Čerstvá penízovka se může 
přidávat také do salátů. 

Text a foto: Jiří Šuhaj

Tříkrálový hudební zážitek v záblatí

zdravé plavání s BobešemPenízovka sametonohá 
(Flammulina velutipes)

Programy také na  
www.bohumin.cz  

a www.k3bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ

Příroda Bohumínska – houby (229)

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.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:
11.2. 15.00 – 16.30
12.2. 14.00 – 15.30
13.2. 12.00 – 13.30
14.2. 14.00 – 15.30
15.2. 12.00 – 13.30
Možnost zapůjčení bruslí za 50 Kč.

Turnaj v mariáši  V sobotu 26. ledna se koná turnaj 
v mariáši, Memoriál Arnošta Suchého. Poprvé jej bude hostit re-
staurace Tágo v Kostelní ulici. Hráči usednou ke stolům v sále 
v prvním patře s přístupem ze dvora. Přihlásit se lze v den konání 
do 8.50 hodin, turnaj začíná v 9 hodin.

O úvod se postaral koncertní mistr Jiří Hanousek a klavíristka Eliška Novotná.

Violoncellistka Vlasta Hanousková 
pořádala koncerty roky Pod 
Kaštany. Letos se vzhledem k výročí 
Záblatí a velkému zájmu uskutečnil 
v sokolovně.

Foto: Pavel Čempěl

FK Bospor Bohumín obno-
vil tradici sportovních plesů. 
Letošní fotbalový bál pro-
běhne v sobotu 23. února 
Pod Zeleným dubem. V sále 
bude hrát k  tanci kapela 
4Four Band, v restauraci DJ 
Mirek Bakoš. Organizátoři 
slibují bohatou tombolu. 
Lístky v ceně 500 korun ob-
sahují vstupenku, místenku 
a dvě večeře. Informace na 
čísle 724 836 355.

Fotbalový ples

Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.bohumin.cz,  

sekce zpravodajství/městské 
noviny Oko.


