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„Všichni na palubu, vyplouváme.“ Tímto sloganem ohlašovala K3 Bohumín svůj letošní maškarní 
ples. Byl totiž tématický, hlavní roli v něm hráli námořníci a piráti. Mořští vlci si dali dostaveníčko 
25. ledna Pod Zeleným dubem.

Maškarní candrbál přilákal do 
Starého Bohumína na sto padesát 
účastníků. Všichni dostáli zadání 
a dorazili ve stylových kostý-
mech. „Díky profi půjčov-
nám jsou dnes k sehnání 
opravdu úchvatné mode-
ly. Na druhou stranu se 
tím ale vytrácí kreativita. 
Při vyhlašování nejlepších 
masek jsme proto dali před-
nost těm, které si hosté sami 
vyrobili,“ ozřejmil ředitel K3 
Karel Balcar. 

Atmosféra škunerů a slanou vodou ošleha-
ných bukanýrů dýchala na účastníky plesu na 
každém kroku. Zúčastnili se lovení rybiček z ba-
zénku, po jehož odnášení připomínala vodní 
hladinu i část parketu. Mohli si zaveslovat na 
trenažéru, na kterém zvládli ti nejzkušenější 
dvousetmetrový úsek za slušnou půlminutu. 
A pochopitelně vše dotvářely patřičné rekvizity. 
Kotvy, záchranné kruhy, stoletá potápěčská hel-
ma nebo pravé velrybí kosti. „Suvenýry z cest,“ 
pomrkával Jan Fedorowicz z K3, který se speleo-
logickým Orcusem procestoval půlku světa. 
U velrybích žeber a potápěčské výstroje se hosté 
nejčastěji fotili.

K plesu samozřejmě patří muzika, tanec, tom-
bola a další atrakce. A tak k dobré náladě 

hrála z pódia lodní kapela Rufus v kostý-
mech a plesající se skvěle bavili. Jen 
s tím námořnickým rumem opatrně, 
aby se podlaha korábu pod nohama 
příliš nenakláněla. (tch)

Foto: Karel Balcar

Rychlovlaky v Česku jsou stále hudbou budoucnosti, ale počítá se s nimi. A protože se s nimi 
počítá, způsobují i dílčí komplikace. A to i Bohumínu, Dolní Lutyni a dalším obcím, které má 
zamýšlená moderní dráha protnout. Kvůli stále neujasněnému finálnímu vedení trasy existuje 
více variant. Ty zahrnují široké území a blokují jeho rozvoj.

Vysokorychlostní tratě (VRT), po kterých se vla-
ky prohánějí rychlostí až 350 kilometrů v hodině, 
mají státy západní Evropy v provozu nebo ve vý-
stavbě. U nás se zatím nacházejí jen ve stádiu pří-
prav studie proveditelnosti. Podle velmi optimis-
tických prognóz by první z úseků mohl vzniknout 
za deset let. Další postupně až do roku 2050. Je to 
doba velmi vzdálená, ale kvůli VRT nebo také RS 
(rychlá spojení) je už nyní třeba řešit vedení tras 
a »blokovat« je.

S VRT počítají také zásady územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje. Původně v nich měla 
být jen jedna trasa koridoru, ale nakonec je v plá-
nu zakresleno hned několik variant. A to i přes 
nesouhlas Bohumína, který projednávání zásad 

připomínkoval. Čím více variant, tím větší území 
zabírají. Samozřejmě že nakonec vznikne jen jed-
na dráha, ale ta současná široká blokace území 
»pro strýčka Příhodu« může působit komplikace. 
V daném území třeba nebude možné získat sta-
vební povolení. „V našem případě se to týká Nové 
Vsi včetně rodinné zástavby a chystaného lesoparku 
Na Panském,“ potvrdil místostarosta Lumír Macura. 
Budování lesoparku naštěstí v ohrožení není. 
Bohumín stihl včas vyřídit všechna povolení před 
schválením krajských zásad a podat i žádost o do-
taci. U dalších projektů v budoucnu by ale blokace 
koridoru mohla být vážným problémem.

Měnit už schválené zásady územního rozvoje 
není východiskem, protože by to trvalo roky 

a kvůli této jedné »bohumínské maličkosti« by to 
ochromilo zásady pro celý kraj. Řešení se přesto 
nabízí a v jiných případech v minulosti už zafun-
govalo. „Změnit určitou věc v územním plánu je 
možné soudně, žalovat konkrétní problém. Ve spo-
lupráci s Dolní Lutyní, kterou více variant koridoru 
také omezuje, tuto možnost připravujeme,“ sdělil 
Lumír Macura. 

Žaloba vůbec neznační špatné vztahy s krajem, 
ty má Bohumín na velmi dobré úrovni. Jde pouze 
o nástroj, jak v dané věci dosáhnout změny. A na-
konec by ani na něj vůbec nemuselo dojít. Ono 
vícevariantní vedení VRT totiž souvisí s tím, že stá-
le není jasné, ve kterém místě se rychlovlaky na-
pojí na Polsko. Proto zatím existuje více možností. 
Až se podaří vybrat jednu, odpadne současně 
nutnost malovat do plánů i více možných tras 
a blokované území koridoru se smrskne na ro-
zumnou šíři. Pavel ČEMPĚL

Dráha budoucnosti dělá problémy v přítomnosti
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na den přesně dvanáct let stála do konce letošního ledna v čele ZŠ Pudlov ředitel-
ka Jarmila Horová. A že tato mise nebyla vůbec snadná, o tom netřeba hovořit.

Zařízení, jež kvůli nízkému počtu žáků může 
fungovat pouze s výjimkou, jeho provoz je třeba 
dotovat z městského rozpočtu, a které navštěvuje 
řada žáků ohrožených školním neúspěchem, po-
třebuje ve svém čele člověka s nadhledem, velkou 
empatií i potřebnými zkušenostmi. To přesně 
Jarku Horovou vystihuje.

Přestože je budoucnost školy už pár roků nejis-
tá a odvíjí se od vývoje počtu žáků, dokázala mo-
tivovat sebe i kolegy, aby se místo přemítání nad 
svým příštím osudem věnovali tomu, proč do 
Pudlova přišli. Práci se dětmi, kterým často schází 
potřebné domácí zázemí, jejichž rodiče v řadě 
případů ctí jiné hodnoty i společenské zvyky.

Jarka Horová jim v tom šla příkladem. I když 
město školu nešperkovalo jako ostatní budovy, 
paní ředitelka ještě důrazněji dbala na to, aby 
sama i její kolegové nabízeli svým žákům něco 
navíc. Tým byl precizně vyškolený a získal si 
v práci s minoritou obrovské renomé. I proto Jar-
mila Horová může předat funkci klidně a bez 
obav.

Jarko, díky za těch dvanáct let, a vlastně nejen 
za ně. Svými názory jste formovala žáky, kolegy, 
ale i celou řadu lidí ve městě. A věřím, že v tom 
budete pokračovat i dál. 

 igor BRuZL, 
 místostarosta

Dlouholetý městský kronikář Zdeněk Veselý dopisuje 
stránky se záznamy loňských událostí. Kronika s letopo-
čtem 2018 ale bude jeho posledním dílem. Po osmnácti 
letech štafetu předává. A to doslova své žačce. Antonii 
Walterovou, která od letoška přebírá roli bohumínského 
letopisce, v dětství skutečně kantor a ředitel Zdeněk 
Veselý vyučoval. Jde tak o předání více než symbolické.

Kromě zážitků ze školních la-
vic se osudy obou protagonistů 
střetly v životě ještě mnohokrát. 
Pravidelně se setkávali jako kole-
gové v městském zastupitelstvu 
a také v Masarykově škole. Anto-
nie Walterová coby učitelka, 
Zdeněk Veselý v roli letopisce na 
přednášce. „Povídali jsme si 
o kronice a zřejmě postřehl můj 
zájem. Když mě pak oslovil, zda 
bych na jeho práci navázala, li-
chotilo mi to, ale zároveň mě to 
zaskočilo,“ svěřila se Antonie 
Walterová s tím, že dlouho zva-
žovala, zda nabídku přijme. Je to 

přece jen zodpovědný a časově 
náročný úkol. Nakonec ale kývla. 
Zkušenosti s kronikami, oddílo-
vými z mládežnických spolků, 
má a dar slova také. Český jazyk 
vyučuje a navíc je, jak sama říká, 
»češtinou potrefená«. „Nemůžu 
číst jídelní lístky, různé plakáty. 
Všude vidím chyby a mám nutká-
ní je opravovat,“  prohlásila 
s nadsázkou.

Antonie Walterová už v nové 
funkci stihla několik školení kro-
nikářů, ačkoli rady a tipy lektorů 
se dost různily. Krom toho je bo-
humínská kronika, jak ji známe 

z posledních let, v mnoha ohle-
dech »jiná«. „Ostatní vkládají do 
kronik výroční zprávy firem, orga-
nizací, různé grafy, statistické pře-
hledy, suchá fakta. Ta naše je čti-
vější a lidštější,“ zhodnotila nová 
kronikářka a dodala, že by právě 
Zdeňkem Veselým zavedený styl 
chtěla co nejvíce zachovat.  Pouze 
si není jistá, zda si troufne na to, 
co z bohumínské kroniky činí 
naprostý unikát - ruční psaní. 
„První verze bude určitě elektro-
nická na počítači. To bude základ. 
Až čas ukáže, zda to zkusím i ruč-
ně,“ dodala Antonie Walterová.

Nová kronikářka chce osobně 
navštěvovat různé městské akce, 
protože je vždy lepší vše vidět na 
vlastní oči. Proto také přivítá po-
zvánky a informace. Tipy, pří-
padně fotografie z akcí je možné 
zasílat na adresu kronika.bohu-
min@seznam.cz.

 Pavel ČEMPĚL

Milovníci lyžování se právě prohánějí po bílých svazích, vyznavači sporých 
koupacích úborů svou sezonu teprve vyhlížejí. už nyní ale probíhají kroky, aby 
pro to letní dovádění u vody vznikly lepší podmínky. Řada se jich týká Vrbické-
ho jezera. Město se dlouhodobě snaží o obnovu jeho rekreačního využití, které 
v posledních letech vzkvétá u Kališova jezera, zatímco na Vrbici milovníci 
vodních radovánek jaksi zanevřeli. To by se mohlo změnit. 

První vlaštovkou inovací na vrbickém břehu 
byla na podzim instalace dvanácti cykloboxů, 
dřeveného piknikového posezení s grilem a na-
učné tabule. U protipovodňového valu přibyly 
přístupové schůdky a začaly úpravy budoucí plá-
že. Po vymýcení náletových keřů a srovnání te-
rénu budou pokračovat na jaře výsevem 
trávníku.

Příprava dalších projektů úzce souvisí s vlast-
nickými poměry a v tomto směru se začátkem 
roku vyskytl drobný problém. Důležité pozemky 
patří Slezské Ostravě, se kterou Bohumín v mi-
nulosti jednal o pronájmu či prodeji za symbo-
lickou cenu. Majetková komise ostravského ob-
vodu, která zasedla v novém povolebním složení, 
ale zaskočila Bohumínské, když vypočítala cenu 
pronájmu za metr čtvereční na deset korun. 
„Způsobil to jistý »informační šum«. Ostravští 

kolegové se domnívali, že budeme chtít pláž vyu-
žívat komerčně a že by tedy bylo vhodné, abychom 
za pronájem platili i komerční cenu. K tématu 
jsme se sešli, vyjasnili si ho a našli jsme společnou 
řeč. Slezskou Ostravu jsme ujistili, a naše dřívější 
česko-polské projekty to potvrzují, že chceme loka-
litu rozvíjet pro bezplatné rekreační využití oby-
vatel Bohumína, Ostravy a jejich okolí,“ ozřejmil 
místostarosta Lumír Macura.

Bohumín už podal česko-polský projekt, 
v rámci kterého chce v místě vytvořit »chráně-
nou plovárnu«. Ta zahrnuje například odpočin-
kové pontony pro plavce a především zázemí 
půjčovny loděk. „Záměrem je vybudovat molo 
s přístavištěm. Pro klasické lodičky, veslice, nic 
motorového,“ doplnil Lumír Macura s tím, že už 
letos by měl na pláži fungovat také stánek 
s občerstvením.

S rekreačním vyžitím souvisí také práce na 
dalším úseku cyklistického a bruslařského okru-
hu kolem jezera. Letos je v plánu část podél dál-
ničního mostu a Ostravské ulice k panelovému 
parkovišti. Městu se současně podařilo vyřešit 
pozemkové záležitosti u posledního úseku u bý-
valé vyhořelé myslivny. Na ten by mělo dojít pří-
ští rok, čímž by se celý okruh uzavřel a získal fi-
nální podobu. Pavel ČEMPĚL

Antonie Walterová

Plán rekreačního využití pláže u Vrbického jezera.

Jarko, díky za těch dvanáct let!

na bicyklu kolem jezera, u vody do plavek

Kronikářka jde ve šlépějích svého učitele

Šaty pro potřebné
V mrazivých dnech rozšiřuje Charita 
Bohumín provozní dobu denního centra 
v Drátovenské ulici v Pudlově. Lidem 
bez přístřeší slouží každý všední den od 
9 do 15 hodin. V noci se mohou uchýlit 
do vedlejší noclehárny. Charita rovněž 
oslovuje dárce obnošeného šatstva a tex-
tilu. Aktuálně nejvíce scházejí ručníky, 
lidé mohou věnovat také starší povlečení 
nebo pyžama,  teplé oblečení, ponožky, 
spodní prádlo, čepice, rukavice, zimní 
pánské boty a opasky. Vše je možné při-
nést na ředitelství ve Štefánikově ulici 
nebo př ímo do denního centra 
v Drátovenské ulici.  (luk)
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Zrod mladé republiky nebyl vůbec snadný a na některých místech neutichly zbra-
ně ani po ukončení i. světové války. Dramatický byl i československo-polský spor 
o Těšínsko, který v lednu roku 1919 vyústil v »sedmidenní válku«. Ta si vyžádala 
zhruba padesát obětí na československé straně a dvojnásobek na polské. Krvavý 
spor dodnes připomíná několik památníků a hrobů. u jednoho z těch bohumín-
ských proběhl 27. ledna pietní akt. 

Československá obec legionářská organizuje 
ve spolupráci s Ministerstvem obrany od roku 
2014 vzpomínkové poutě. Účastníci navštěvují 
významná bojiště československých legií 
a místa konfliktů, která se pojí se vznikem re-
publiky. V uplynulých letech zavítali do 
Francie, Itálie, Ruska nebo na Ukrajinu. Letos 
vzhledem ke stému výročí sedmidenní války 
se řada akcí uskutečnila právě na Těšínsku. 
Největší z nich proběhla u Pomníku padlým 
za Těšínsko v Orlové a posléze navštívili legi-
onáři, sokolové a další aktéři také Bohumín. 

Pietní akt proběhl u  hrobu Klementa 
Šťastného. Ten sice nepadl přímo během krát-
ké války, ale stal se obětí vleklého sporu 
o Těšínsko. „Vojín Klement Šťastný byl členem 
delimitační komise, která v prostoru zaměřova-
la novu státní hranici. U vrchu Čantoryje byla 
komise 11. listopadu 1920 přepadena. Její české 
členy útočníci zbili a Šťastného v lese zastřelili,“ 
popsal událost člen Československé obce legi-
onářské, Bohumíňák Tomáš Rusek, který se 
věnuje historii a podařilo se mu vyhledat řadu 
cenných dokumentů. Během vzpomínkového 

aktu zmínil i další bohumínské oběti sporu 
o Těšínsko. „Hned první den sedmidenní války 
23. ledna 1919 došlo k  přestřelce v Bohumíně. 
Jako jediný v ní u nádraží padl příslušník bo-
humínského dobrovolnického praporu, četař 
Arnošt Klimeš,“ zmínil Rusek a připomněl 
také vojína domobraneckého praporu Václava 
Štancla. Ten střežil demarkační linii ve 
Skřečoni, kde byl 30. července 1919 v noci zá-
keřně napaden. Útočník ho usmrtil ranou do 
hrudníku. Osud vojína Štancla v současnosti 
zmiňuje také naučná tabule na loni otevřené 
Červené stezce u skřečoňského hřbitova. 

 Pavel ČEMPĚL

Do mohutných dubů v městském parku se 24. ledna zakously pily. K zemi mělo 
jít šest stromů, u nichž testy prokázaly vážná poškození a jsou provozně ne-
bezpečné. K zemi ale padly pouze dva, pak zvuk pil utichl. Vyskytl se totiž 
problém. Ve kmeni jednoho z nich zimovali chránění netopýři. O dalším po-
stupu tak musí rozhodnout nadřízený orgán.

Loni městští dendrologové vytipovali dvacít-
ku stromů na frekventovaných místech, jejichž 
stav se začal rapidně zhoršovat. „Velkou rychlostí 
se na nich rozšiřovaly dřevokazné houby a duby 
v parku v létě shodily spoustu větví,“ popsala 
Ľubica Jaroňová z odboru životního prostředí 
a služeb. V říjnu proto proběhly tahové zkoušky, 
které dokáží přesně určit, jak je strom náchylný 
ke zlomení nebo vyvrácení. A výsledek testů, 
provedených a vyhodnocených specializovanou 
firmou SafeTrees, byl nekompromisní. Autor 
posudku, který má v oboru i atest soudního 
znalce, navrhl neodkladné pokácení. Stromy 
jsou podle něj v tak špatném stavu, že už jim ani 
stabilizační zásahy, ořezy, redukce koruny či 
snížení těžiště nepomohou. 

Kácení stromů začalo v období vegetačního 
klidu. A první řezy hned potvrdily naprostou 
přesnost tahových zkoušek. Kmeny jsou naru-
šené, jsou v nich značné dutiny. Jenže v jedné 

z takových dutin právě spali zimním spán-
kem netopýři. Chráněný živočich. Porážení 
se okamžitě zastavilo a kmen s malými pod-
nájemníky bylo třeba zajistit. „Nechali jsme 
zimoviště zateplit minerální vlnou a zakrýt 
plachtami. Opatření tady zůstane do jara,“ 
dodala Jaroňová. Částečně pokácený strom 
u letního kina rovněž obepíná páska, aby do 
blízkosti nikdo nevstupoval.

Situace v parku je nyní poměrně zapeklitá. 
Stromy jsou prokazatelně narušené a nebez-
pečné. Kdyby takový strom spadl, byl by 
problém. Nemluvě o tom, že by mohl něko-
ho zranit. Když se ale v takovém stromě na-
chází chráněný živočich, je tu zase problém. 
Jak z toho ven? Takové rozhodnutí už nepří-
sluší městu a o dalším postupu musí roz-
hodnout nadřízený orgán, krajský úřad. 

 Pavel ČEMPĚL

uctili oběti sedmidenní války a sporu o Těšínsko

Pietního aktu u hrobu Klementa Šťastného na novobohumínském hřbitově se zúčastnili legionáři, sokolo-
vé, zástupci Bohumína, Armády ČR a Ministerstva obrany.

Kácení narušených stromů se odkládá

Klement Šťastný

Foto: Pavel Čempěl

V městském parku mělo padnout šest provozně nebez-
pečných dubů. Po skácení prvních dvou se ale práce 
kvůli chráněným živočichům zastavily.
 Foto: Pavel Čempěl
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Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. 
Vyvolávací cena je 55 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit 
také občané Eu, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace naleznete na 
www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty.

 ● Byt 1+1, ul. Žižkova 178, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města vedle hudební 
školy, byt po celkové rekonstrukci 
se sprchovým koutem. Plocha pro 
výpočet nájemného 40,70 m2, cel-
ková plocha bytu 42,00 m2. Pro-
hlídka 12.2. v 8.30-8.45 hodin 
a 13.2. v 14.30-14.45 hodin. Licita-
ce bytu se koná 13.2. v 16.00 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.

 ● Byt 1+1, ul. Partyzánská 302, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Cihlový nízkopod-
lažní dům v klidné části města. Byt 
se zděným bytovým jádrem. Plocha 
pro výpočet nájemného 32,50 m2, 
celková plocha bytu 32,50 m2. Pro-
hlídka 13.2. v 15.00-15.15 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
18.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 67, I. kategorie, 12. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. Byt 
s plastovými okny a balkonem. 
Možnost parkování u domu. Plo-
cha pro výpočet nájemného 28,13 
m2, celková plocha bytu 29,70 m2. 

Prohlídka 13.2. v 14.15-14.30 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 18.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 67, I. kategorie, 12. nad-
zemní podlaží. Věžový dům po 
částečné rekonstrukci (okna, balko-
ny, střecha, zateplení, výtahy). 
V blízkosti domu je dětské hřiště, 
autobusové stanoviště, Kaufland, 
Penny market, mateřská a základní 
škola. Dům s funkcí domovníka. 
Byt s balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 28,55 m2, celková 
plocha bytu 30,10 m2. Prohlídka 
19.2. v 10.00-10.15 hodin a 20.2. 
v 14.45-15.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 20.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Seifertova 909, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
v centru města, plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 50,65 
m2, celková plocha bytu 53,09 m2. 
Prohlídka 18.2. v 14.30-14.45 ho-
din a 19.2. v 8.00-8.15 hodin. Lici-
tace bytu se koná 20.2. v 16.15 ho-
din.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům s plastovými okny. Byt s bal-
konem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 66,86 m2, celková plocha bytu 

68,43 m2. Prohlídka 25.2. v 14.15-
14.30 hodin a 26.2. v 8.45-9.00 ho-
din. Licitace bytu se koná 27.2. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 989, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v nízké zá-
stavbě v blízkosti centra města, 
školy, školky a  supermarketu. 
V bytě je nové PVC a v kuchyni je 
kombinovaný sporák. Plocha pro 
výpočet nájemného 55,94 m2, cel-
ková plocha bytu 56,92 m2. Pro-
hlídka 25.2. v 15.00-15.15 hodin 
a 26.2. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 27.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1078, 
číslo bytu 10, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Panelový dům 
v centru města za obchodním cen-
trem. Byt s balkonem je po celkové 
rekonstrukci. Úklid společných 
prostor provádí firma. Plocha pro 
výpočet nájemného 58,95 m2, cel-
ková plocha bytu 61,20 m2. Pro-
hlídka 26.2. v 8.30-8.45 hodin 
a 27.2. v 14.30-14.45 hodin. Licita-
ce bytu se koná 4.3. v 16.00 hodin.

Lenka VAcHTARČÍKOVÁ,  
majetkový odbor

stěhování potvrzuje, 
že Bohumín táhne 

Škola nanečisto 
v Benešovce

Města v regionu v posledních letech trápí odliv obyvatel, zejména mladých 
a perspektivních. Ty láká možnost kariéry a lepších finančních možností ve 
velkoměstech, často odcházejí také do zahraničí. Bohumínské statistiky 
v tomto směru loni zaznamenaly překvapivý obrat k lepšímu. Úbytek obyva-
tel se významně snížil a především se objevil nový fenomén. Do Bohumína 
se loni přistěhovalo více lidí, než kolik jich město opustilo.

Počet obyvatel ovlivňují dvě věci. Poměr 
úmrtí a novorozených přírůstků, druhým fak-
torem je pak migrace. A právě stěhování se 
v Bohumíně v loňském roce vyvíjelo více než 
příznivě. Město opustilo 359 lidí a naopak se 
přistěhovalo 388 obyvatel odjinud. Jde často 
o rodiny či mladé lidi. „Nově příchozí zmiňují, 
že je do Bohumína přivádí dostupné bydlení 
v městských bytech, levnější nájemné a dobře 
spravovaný bytový fond. Také jsou to možnosti 
sportovního vyžití, školy či školky,“ sdělila 

Žaneta Rafajová z ohlašovny městského 
úřadu.

Zvyšující se zájem o život v Bohumíně po-
tvrzují také statistiky licitací městských bytů. 
Zájemci z jiných měst v loňském roce úspěšně 
vylicitovali 59 bytů. To představuje bezmála 
čtvrtinu městských bytů, které byly k dispozici. 
Noví obyvatelé přicházeli nejčastěji z Ostravy, 
Orlové nebo Karviné. V licitacích byli úspěšní 
také příchozí z Jistebníku, Jeseníku, Frýdku-
Místku nebo ze slovenské Čadce. (tch)

Benešova škola chystá další zkušební cestu 
do školních lavic aneb »Školu nanečisto« pro 
budoucí prvňáčky. Vyučovací hodina proběh-
ne 19. února od 15 do 16 hodin v budově bý-
valé polské školy u křižovatky Masarykovy 
a Čáslavské ulice. Toto praktické seznámení 
může děti zbavit obav z nástupu do školy, po-
znají její prostředí a způsob výuky, seznámí se 
s   budoucími spolužáky a   pedagog y. 
Předškoláci si zároveň budou zvykat na školní 
režim a připraví se na předměty. Budou číst, 
psát, počítat, ale také zpívat, malovat, hrát si 
a sportovat. Dostanou zkrátka základy pro 
zvládnutí první třídy. (red)

indická masáž v soli  
Solná jeskyně ve Štefánikově ulici organizu-
je 15. února valentýnské indické masáže. 
Probíhat budou od 10 do 22 hodin, a to 
pouze na objednávku na čísle 608 608 955. 
Hodinový pobyt s masáží stojí 550 korun 
a lze jej zakoupit i ve formě dárkového 
poukazu.

rok narození úmrtí přistěhování odstěhování úbytek obyvatel

2014 213 260 311 415 - 151

2015 197 258 321 502 - 242

2106 187 239 343 549 - 258

2017 198 251 325 530 - 258

2018 195 262 388 359 - 38
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Prohlídka školy a příprava k přijímačkám

Za projektem lávky je přes deset let práce

studenti budoucí, nedávní absolventi 
i pamětníci. Bezmála sto padesát 
návštěvníků si 19. ledna nenechalo 
ujít den otevřených dveří bohumín-
ského gymnázia. Škola jim zpřístupni-
la veškeré učebny i laboratoře, před-
stavila moderní vybavení a pomůcky. 
Lákadlem byl rovněž zoo koutek se 
živými exponáty nebo atraktivní 
pokusy a experimenty.

Gymnázium loni kompletně zrenovovalo 
sedm kmenových učeben, čtyři kabinety a roz-
šířilo portfolio didaktických pomůcek. V biolo-
gické laboratoři se mohli příchozí seznámit 
s novým typem mikroskopu. Preparát lze zkou-
mat postaru okulárem, ale připojením k počítači 
se stejný obraz přenáší také na monitor. Ve fyzi-
kální laborce se návštěvníkům věnovali členové 
kroužku robotiky. Předváděli, co všechno lze 
sestrojit z nově pořízených robotických staveb-
nic. A zajímavé ukázky si připravili studenti také 
v chemické laboratoři.

Inovace a moderní pomůcky oslovily přede-
vším žáky devítiletek, kteří mají o studium na 
gymnáziu zájem. Den otevřených dveří využili 

k návštěvě tradičně také nedávní absolventi. 
Přišli za svými bývalými učiteli a podělili se 
o zkušenosti z vysokých škol či dalších působišť. 
A školu si přišli prohlédnout také studenti, kteří 
maturovali před desítkami let. Ti už své kantory 
zákonitě potkat nemohli, zato je zajímalo, jakým 
vývojem gymnázium prošlo.

Kromě dne otevřených dveří pořádá škola 
pravidelně také kurzy k přijímacím zkouškám. 
„Aktuálně už běží lekce matematiky a češtiny pro 
žáky pátých tříd, do kterých se tentokrát přihlásil 

rekordní počet. Bezmála padesát zájemců jsme 
museli rozdělit do dvou skupin,“ potvrdil 
Miroslav Bialoń, ředitel Gymnázia Františka 
Živného. Dodal, že proběhne také měsíční kurz 
pro žáky devátých tříd, který začíná 8. března. 
Velkým bonusem přípravek je, že se jich mohou 
účastnit i zájemci, kteří nemají v úmyslu studo-
vat na bohumínském gymnáziu a mají v hledáč-
ku úplně jinou školu. Přijímačky jsou jednotné, 
a tak gymnaziální kurzy přijdou vhod všem 
budoucím středoškolákům. (tch)

K soutoku Odry s Olší v Kopytově míří i díky upravené stezce v sezoně stovky 
turistů. na dohled odtud mají domečky v sousední polské Olze, jsou vzdušnou 
čarou nějakých dvě stě metrů. Kdyby se k nim ale někdo chtěl opravdu vydat, 
urazí po cestách dvanáct kilometrů. soutok je totiž konečnou, lze to jen 
zpátky. Změnit to ale může projekt cykloturistické lávky. Partnerská města 
Bohumín a Gorzyce nyní čekají, zda uspějí se žádostí o dotaci.

Lávka v Kopytově v minulosti byla, ale za 
války vzala za své. O její obnovu dlouho nebyl 
zájem a změnil to až v roce 2007 náš a polský 
vstup do Schengenského prostoru. Ještě téhož 
roku vznikla iniciativa za obnovení lávky. Bo-
humín a polské Gorzyce se dohodly na spo-
lupráci a začaly podnikat první kroky. Ne-
smírně složitá byla administrativa, shánění 
různých souhlasů a povolení. Až nedávno se 
například podařilo získat kladné stanovisko 
polských vodohospodářů ke stavbě na českém 
břehu řeky. Část pozemků totiž patří Polsku.

Druhým důležitým bodem jsou finance. 
Lávka pro pěší a cyklisty vychází odhadem na 
sedmadvacet milionů. Nyní se však naskytla 
možnost získat na stavbu dotaci a Bohumín 
na ni okamžitě zareagoval. „Jde o možná po-
slední příležitost získat dotaci v rámci financo-
vání česko-polských přeshraničních projektů. 
Pokud bychom uspěli, je před námi ještě pár 
administrativních kroků a mohli bychom za-
žádat o stavební povolení,“ uvedl místostaros-
ta Lumír Macura s tím, že aktuálně ještě pro-
bíhá úprava projektové dokumentace. 

„O lávku rozhodně usilujeme. Je za tím více než 
deset let práce,“ dodal místostarosta.

Železobetonová lávka má být 170 metrů 
dlouhá, minimálně dva a půl metru široká 
a devět metrů vysoká, tedy nad hladinou sto-
leté vody. Stát by měla zhruba pět set metrů 
proti proudu od soutoku. V tomto místě 
úředně existuje brod a Ministerstvo vnitra ho 
dokonce eviduje jako oficiální hraniční 
přechod. 

S lávkou se pojí ještě jedna zajímavost. 
Stavbu lze povolit jen jako »dočasnou«, pro-
tože se nachází v koridoru zamýšleného ka-
nálu Odra-Dunaj-Labe. Ovšem vzhledem 
k tomu, že od podpisu jedné z deklarací, která 
se týkala splavnění Odry, uplynulo rovných 
dvě stě let a dosud tudy projíždějí jen kanoe 
vodáků, není podmínka dočasnosti tím nej-
větším problémem.

 Pavel ČEMPĚL

Původní lávka přes Olši v Kopytově na historickém 
snímku. 

Vizualizace lávky, jejíž konstrukci má tvořit předpjatý pás s betonovými podpěrami.

Foto: Pavel Čempěl
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Byl vášnivým hráčem mariáše, měl soutě-
živého ducha a u karet nikdy nezkazil leg-
raci. Arnošt suchý, dlouholetý bohumínský 
zastupitel, však své blízké i spoluhráče loni 
opustil. Každoroční turnaj v mariáši, který 
si nikdy nenechal ujít, proto od letoška 
nese jeho jméno.

Turnaj v mariáši má v Bohumí-
ně dlouholetou tradici. Konával se 
Na Kuželně a šestnáct ročníků 
proběhlo pod názvem »O Bohu-
mínské hrabátko«. Nečekaný od-
chod kamaráda a velkého milov-
níka mariáše přivedl organizátory 
k myšlence na změnu formátu 
turnaje. Rozhodli se mu vzdát 
hold a letošní ročník se premiéro-
vě konal pod názvem »Memoriál 

Arnošta Suchého«. Nové bylo ten-
tokrát také zázemí, mariášníci 
usedli 26. ledna ke stolům v patře 
novobohumínské restaurace Tágo.

Na memoriálu se hrál klasický 
trojkový korunový mariáš na šest 
kol po pětačtyřiceti minutách. 
O vítězi rozhodoval počet získa-
ných bodů, v případě jejich rov-
nosti pak množství vyhraných 
peněz. Turnaje se zúčastnilo devě-

tačtyřicet hráčů, z nichž šla karta 
nejlépe Bobovi Krkoškovi z Ost-
ravy. Druhé místo zůstalo doma 

a obsadil jej Josef Skala z Bohumí-
na, třetí skončil Miroslav Richter 
ze Studénky. (luk, red)

Červená zůstane, jinak se ale kolonie zcela změní 

u karet vzpomínali na kamaráda

Jedním ze zastavení na loni otevřené Červené stezce po stav-
bách z režných cihel je také bývalá rafinérská kolonie 
v Okružní ulici. Domečky pro pracovníky rafinérie minerál-
ních olejů vyrostly v roce 1908. A kromě jednoho, který zde-
vastovala povodeň v roce 1997 a musel jít k zemi, se zacho-
valy dodnes. nevypadají právě utěšeně, ovšem aktuálně se 
rodí projekt, který jim má vrátit lesk a nabídnout v nich velmi 
hezké bydlení.

Už před lety vznikla studie, kte-
rá řešila kompletní proměnu rafi-
nérské kolonie. I nyní se z ní čás-
tečně vychází, ovšem s jedním 
významným rozdílem. Stará stu-
die počítala se zateplením vnější-
ho pláště, dnes je naopak snahou 
typické cihlové zdivo zachovat. Je 
hodnotné a pro bohumínské his-
torické stavby typické. I proto je 
kolonie součástí zmíněné Červené 
stezky. „Budeme volit vnitřní za-
teplení. To sice bývá silnější, takže 
se o něco zmenší obytná plocha, ale 
vždy je to něco za něco,“ nastínil 
Jan Hock z městského odboru 
rozvoje a investic. Uvedl, že se 
domky mají rekonstruovat zgrun-
tu. Zůstane z nich prakticky jen 

obvodové zdivo a nosné stěny. 
Všechny vnitřní dispozice budou 
zcela nové. „U krovů je otázkou, 
v jakém jsou stavu. Pokud budou 
zachovalé, zůstanou na svém místě 
s tím, že střecha dostane zateplení 
a novou krytinu,“ dodal Jan Hock.

Topení v bytech dosud zajišťo-
vala lokální kamna, která by mělo 
nahradit centrální zásobování tep-
lem (CZT). Díky tomu bude mož-
né zbourat nevzhledné kůlny na 
uhlí. Na jejich místě pak vyrostou 
dvě menší předávací stanice teplo-
vodu, jejichž vzhled byl měl kore-
spondovat s podobou budov.

Přestože červené domky vypa-
dají na první pohled identicky, 
zdání klame. Některé jsou delší, 

jiné vyšší. Proto je nutné individu-
álně řešit i nové vnitřní uspořádá-
ní. Někde se třeba počítá se samo-
statným podkrovním bytem, jinde 
s mezonetovým, tedy vícepodlaž-
ním bydlením. Většinou vzniknou 
v domech byty dvoupokojové 
a třípokojové s kuchyňskými kou-
ty. Jejich celkový počet určí až 
projektová dokumentace..

Byty v bývalé rafinérské kolonii 
jsou dnes už ze dvou třetin prázd-
né, další se postupně uvolňují. 
Proces kompletní rekonstrukce je 
zatím na úplném začátku, letos by 
měla vzniknout projektová doku-
mentace. Záměrem do budoucna 
ovšem je vytvořit hezkou, uprave-
nou lokalitu s kvalitním bydlením.

 Pavel ČEMPĚL

Červené neomítané cihly jsou poznávacím znakem bohumínských historických 
staveb z přelomu 19. a 20. století. I v případě rafinérské kolonie zůstanou za-
chovány a projdou kompletní očistou a renovací.

Bezmála padesát hráčů usedlo ke korunovému mariáši v restauraci Tágo.

Studie zahrnuje i  přístavbu stylových balkonů, takže některé byty budou mít i balkony s výhledem do upravených zahrádek.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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Bezkonkurenční kadeřnické kreace

Florbaloví elévové se soustředili Florbalisté  
urgentně  
hledají posily

Mladí kadeřníci z Bohumína 
patří k české středoškolské 
elitě. Potvrdili to 24. ledna 
v Praze-chodově na republi-
kovém mistrovství »Koruna 
kreativity«. Jejich až umělec-
ká díla získala dvě první 
místa, a kadeřníci střední 
školy Bohumín tak obhájili 
zlato z loňského roku. 

Koruna kreativity je mistrov-
stvím Česka žáků středních od-
borných škol a učilišť v oborech 
kadeřník, kosmetička a vizážista. 

Letos na něj vyslalo své naděje je-
denáct škol. Téma ročníku, které-
mu se musel přizpůsobit střih 
i celkový outfit, bylo opět nevšed-
ní – Cirque du Soleil s inspirací 
seriálem American Horror Story. 

Žáci bohumínské střední školy 
potvrdili své kvality a suverénně 
bodovali. V kategorii dámský 
střih a styling byl bezkonkurenční 
Dominik Podgorný a zaslouženě 
zvítězil. První místo v kategorii 
pánský střih vybojovala Kristýna 
Blachová, která zopakovala svůj 
úspěch z   loňsk a .  Ve s te jné 

kategorii navíc obsadil třetí místo 
Viktor Nešporek. Bohumínští 
soutěžící nadto získali dvě oceně-
ní poroty za nejlepší outfity. 

„Příprava na soutěž je velmi ná-
ročná a zabere dva až tři měsíce. 
Důležité je vymyslet téma, najít 
vhodný model a detailně rozpraco-
vat postup zpracování,“ popsala 
učitelka Lucie Bena Ryšková s tím, 
že k dotvoření celé kreace je třeba 
také ušít či půjčit kostýmy, 

případně příčesky z divadelní vlá-
senkárny. Na samotné soutěži už 
model přichází na scénu oblečený 
a nalíčený. Úkolem kadeřníků je 
pak zkompletovat celek a vytvořit 
originální účes. Na něj mají přes-
ně hodinu. To bohumínští kadeř-
níci zvládli skvěle. Vyhráli nejvyš-
ší českou soutěž a postoupili na 
mistrovství Evropy, které se kona-
lo 7. února opět v Praze. 

 (tch) 

Foto: sŠ Bohumín

Dvacítka mladých florbalistů 1. sc Bohumín '98 vyrazila 
pod dohledem čtyř trenérů a dvou členů doprovodu na 
čtyřdenní soustředění do Bystřice nad Olší. V penzionu 
stadion rozbila výprava základní tábor, ze kterého osmi až 
desetiletí sportovci vyráželi za tvrdou přípravou.

„Kluci toho měli v nohách nako-
nec dost. Zvládli čtyři tréninkové 
jednotky v hale a k tomu i přátelák 
s Jablunkovem. Dále kondiční pří-
pravu pod širým nebem, kruhový 
trénink, zápasový rozbor u videa, 
regenerační návštěvu bazénu 
i odreagování na bobové dráze,“ 
rekapituloval trenér Jiří Habram, 
kterému pomáhali v rolích koučů 
Igor Bruzl, Jiří Kameník, brankář 
Jiří Navrátil, s logistikou celého 
pobytu pak i maminky, Andrea 
Vichrová a Nikol Slavíčková.

Bylo to poprvé, kdy se některý 
z mládežnických týmů bohumín-
ského florbalového klubu vydal na 
herní kemp. „Kluci mají oproti 
soupeřům v moravskoslezské lize 
citelný hendikep, že neprošli kate-
gorií přípravky jako ostatní. Proto 
je každý trénink s míčkem pro ně 
cenný, navíc se tým potřeboval spo-
lu i více sžít. Díky všem, kteří nám 
v tom pomohli,“ doplnil Habram.

Pochvalu za čtyři perné dny si 
od svých koučů vysloužili Lukáš 

Blahovec, Patrik Bruzl, Matěj 
Česlavský, Matyáš Hanzlík, Ri-
chard Kaňok, Šimon Vítek, Václav 
Trombala, Jan Vicher, Jakub Hon-
zátko, Ondřej Vronka, Jozef Se-
bastian Budai, Timotej Gazda, 
Tomáš Vaňatka, Adam Kubík, 
Štěpán Kubla, Michael Varkoček, 
Václav Klus, Šimon Hlozák, Vik-
tor Weissmann a Samuel Malec. 
„A děkujeme také rodičům, že své 
ratolesti pustili. Je vidět, že se do 

florbalu zakousli spolu s dětmi i je-
jich nejbližší,“ usmál se trenér ka-
tegorie elévů.

Výprava byla nadmíru spokoje-
ná s ubytováním, stravou i přístu-
pem všech. „Vyrazit s hordou roz-
dováděných malých kluků není jen 
tak. Kolem nás bylo dost rušno, ale 
všichni v Bystřici to brali s nadhle-
dem a v pohodě. Fakt super sou-
středění,“ dodal Jiří Habram a oce-
nil, že klukům přijel trénink 
venku připravit i kouč bohumín-
ské házené Jaroslav Kalous s ředi-
telem domu dětí a mládeže Ond-
řejem Veselým, protože i místní 
DDM Fontána mladí florbalisté 
reprezentují. (bir)

nikdy jsi florbal nehrál, nebo 
to chceš znovu zkusit? Přijď 
na některý z našich tréninků 
a přidej se k týmu, který ak-
tuálně hraje 3. juniorskou 
ligu. Bohumínský florbalový 
klub B98 zve mladé hráče do 
svých řad.

Florbalisté poptávají posily 
ročník narození 2000 až 2003. 
„Aktuálně bychom potřebovali 
kádr posílit o tři až čtyři hráče, 
jelikož se nám vinou dlouhodo-
bých zranění, školních povinností 
či jiných zádrhelů tým velmi zúžil. 
Nejvíc je to znát při ligových utká-
ních, kde chceme hrát na dvě 
kompletní pětky, což se nám ale 
v poslední době nedaří a na vý-
sledcích je to bohužel znát. Je to 
velká škoda, neboť kostra týmu 
má svou kvalitu, ale fyzicky 
v menším počtu hráčů soupeřům 
nestačíme,“ uvedl za klub Ondřej 
Veselý.

Zájemci mohou přijít rovnou 
na některý z tréninků, které pro-
bíhají vždy v úterý a ve čtvrtek 
od 19 hodin ve sportovní hale. 
 (luk)Foto: 1. sc Bohumín '98
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Baník Ostrava, MFK Karviná, sFc Opava, 
MFK Vítkovice nebo sedminásobný mistr 
slovenské nejvyšší fotbalové ligy MŠK 
žilina. Těžko uvěřit, že se mančafty těchto 
zvučných jmen utkaly v Bohumíně. 
A přece. Je ale třeba dodat, že na zelený 
pažit nastoupili hráči, které hvězdná 
kariéra teprve čeká. Bohumín totiž 19. 
ledna hostil turnaj mladších přípravek.

Mladší přípravky jsou prvním ročníkem, kte-
rý hraje oficiální soutěže. Na umělý trávník bo-
humínské sportovní haly tak vyběhli hráči ma-
ximálně osmiletí. Hráli čtvrthodinové zápasy 
systémem každý tým s každým. Turnaje se zú-
častnilo šest klubů a v úvodu zmíněnou sestavu 
doplnil samozřejmě také domácí FK Bospor. 

Bohumínský potěr sice nemohl přípravkám pr-
voligových klubů konkurovat, zato sbíral velmi 
cenné zkušenosti.

Jako uragán se prohnali soutěží mladí fotba-
listé z Karviné. I v svém útlém věku předváděli 
výkony, za které by se nemuseli stydět ani mno-
hem starší hráči. Karviňáci se stále valili do úto-
ku, stříleli ze všech pozic a většinou velmi přes-
ně. Jejich snažení pak odpovídaly i výsledky 
jednotlivých utkání. V pěti zápasech nastříleli 
soupeřům pětadvacet branek a sami nemuseli 
lovit míč ze své sítě ani jednou. Zaslouženě tur-
naj přípravek vyhráli a navíc získali i trofeje pro 
nejlepšího hráče a brankáře.

Druhé místo na turnaji obsadila rovněž skvě-
le hrající Žilina, která měla v týmu i cenou 
ověnčeného nejlepšího střelce. Třetí příčku na-
konec vyválčil Baník Ostrava. (tch)

Badatelský 
letní tábor
Spolek Veselá věda ve spolu-
práci s DDM Bohumín pořádá 
od 29. července do 2. srpna 
příměstský tábor pro malé ba-
datele od 5 do 12 let. Čeká je 
týden zábavných pokusů, her 
a poznání uvnitř i v terénu. 
Program zahrnuje jednodu-
ché, věku dětí přizpůsobené 
experimenty z oblasti chemie, 
biologie či fyziky. Kromě poku-
sů je čas i na hry, odpočinek, 
prostě užívání si léta a prázd-
nin. A součástí je i celodenní 
výlet. Tábor probíhá ve všední 
dny od 8 do 16 a stojí 1 950 
korun. Dítě lze přihlásit i na 
jednotlivé dny s cenou 490 ko-
run. Podrobnosti na www.ve-
selaveda.cz/tabory. (red)

Mladí hráči Karviné soupeře doslova roz-
stříleli poměrem 25:0. Většinou trefovali 
velmi přesně bránu, ovšem v jednom pří-
padě sestřelili dělovkou i fotografa.

střelecký koncert malých fotbalistů

Fotbalisty čekají dřina, zápasy i ples
Od 22. ledna už jsou v plné přípravě na jarní 
část moravskoslezské Divize E také fotbalis-
té bohumínského Bosporu. Do startu řádné 
soutěže v polovině března budou muset 
zvládnout řadu těžkých tréninkových dávek 
včetně čtyřdenního soustředění, šest 
přípravných duelů, ale v sobotu 23. února se 
pobaví i na fotbalovém plese. 

„Letošní model přípravy je trochu jiný než v minulých 
letech. Nebudeme hrát zimní turnaj ve Vratimově, kde 
těch zápasů bylo moc. Na soustředění jsme vyrazili do 
Malenovic, abychom mohli využít i umělou trávu,“ 
konstatoval předseda klubu Lukáš Fluxa a dodal, že 
zatím nejsou jasné žádné změny v kádru. „Kluci se 
objevili všichni, takže zatím hlásíme na bohumínské 
frontě klid. Pokračovat bude v týmu i kmenový hráč 
Karviné Pavel Moskal,“ doplnil šéf FK Bospor.

Ze šesti přípravných zápasů budou určitě největší 
pozornost poutat dva. V úterý 19. února se na umělé 
trávě v Orlové od 18 hodin postaví svěřencům Marti-
na Špičky rival ze Slovanu Záblatí, který loni postoupil 

do 1. A třídy. Generálku před divizním startem pak 
zřejmě už na trávníku ve Vrbici obstará v sobotu  
9. března souboj s třetiligovými Petřkovicemi. 

Lukáš Fluxa nezapomněl pozvat všechny fanoušky 
klubu, ale i sportu a zábavy obecně, na fotbalový ples, 
který se koná v sobotu 23. února v hotelu Pod Zele-
ným dubem. Za pětistovku vstupného bude k dispo-
zici zajímavý program, atraktivní tombola i dvě veče-
ře. „Lístky ještě jsou, prodej běží i v Taverně Elpida,“ 
doplnil předseda. (bir)

Foto: Pavel Čempěl

Program přípravných zápasů

Bílovec – FK Bospor 9. 2. v 10.30, umělá tráva Bílovec

Petrovice – FK Bospor 13. 2. v 17.00, umělá tráva H. Suchá 

Záblatí – FK Bospor 19. 2. v 18.00, umělá tráva Orlová 

Orlová – FK Bospor 27. 2. v 18.00, umělá tráva Orlová 

FK Bospor – Brušperk 2. 3. v 10.00, hřiště Vrbice 

FK Bospor – Petřkovice 9. 3. v 10.00, hřiště Vrbice
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Tři bohumínská sportoviště se v lednu zapojila do charitativní 
akce »500 reps pro děti«. cílem je zvládnout pětistovku opa-
kování předem daných cviků, rozhýbat tělo a přispět na dob-
rou věc. Účastníci totiž mohli přímo na akci věnovat dobrovol-
ný příspěvek. Ty pomohou dětem s  velmi vážným 
onemocněním, mukopolysacharidózou (MPs).

Pátý ročník akce pořádal spolek 
Colliery srdcem a Colliery Crossfit 
Ostrava. Zapojily se do něj kluby, 
tělocvičny a fitness centra z mnoha 

měst. Počet zúčastněných byl letos 
několikanásobně vyšší než v minu-
lých ročnících. Od toho se také 
odvíjela vybraná částka. 

Cvičení pod vedením fitness tre-
nérky probíhala také v Bohumíně. 
Děkujeme sportcentru Bosporka 
a Kateřině Sittkové, kterým se po-
dařilo vybrat 4 650 korun. Dále 
klubu SK CWG Bohumín, pod ve-
dením Jaroslava Théra, kde se vy-
braly tři tisíce. A konečně trenérce 
Lindě Skupieňové z Fitbox Risk 
Bohumín a jejím svěřenkyním, kte-
ré vybraly dva a půl tisíce.

Příspěvky každoročně putují na 
charitativní projekty a letos podpo-
ří Společnost pro MPS (www.mu-
kopoly.cz). Dětem a rodinám po-
stiženým touto nemocí dárci na 
všech akcích věnovali více než 122 
tisíc korun. Nejde však o konečnou 
částku. Patronem akce je moderá-
tor Aleš Juchelka, který má s touto 
zákeřnou nemocí bolestnou zkuše-
nost. Vzala mu jeho desetiletého 
syna. Juchelka přislíbil, že svým 
příspěvkem vybranou částku 
zdvojnásobí.

Barbora DyLuŠOVÁ, 
fitness trenérka 

www.collierysrdcem.cz

Potili se ve fitku pro dobrou věc

První hokejové krůčky a hned v repre dresu
na bruslích sice sotva stojí, ale už se počítají mezi budoucí ho-
kejisty. V Bohumíně proběhl další ročník Týdne hokeje. Pořádal 
jej místní Hc Bospor s podporou Českého svazu ledního hoke-
je (ČsLH) a přilákal dvacítku nejmenších dětí. Vyzkoušely si 
první hokejové krůčky a odnesly si domů dres české hokejové 
reprezentace s novým logem.

Na zimním stadionu se 22. ledna 
sešlo právě tolik dětí, aby z nich 
místní klub poskládal tři pětky 
a k tomu brankáře. Jedinou drob-
nou překážkou je, že většina dětí 
ještě neumí bruslit, ale to se podle 
trenérů ještě dopiluje. Pod odbor-

ným vedením si děti vyzkoušely 
první hokejové dovednosti a větši-
na z nich slíbila, že v budoucnu 
posílí řady bohumínského klubu.

Mezi budoucími Jágry či Pastr-
ňáky se objevilo i pár odvážných 
dívenek. „Několik holek u nás pra-
videlně trénuje a rádi přivítáme dal-
ší. V nižším věku mezi nimi a chlap-
ci není až takový rozdíl a na ledě je 
ve výstroji kolikrát od sebe ani ne-
rozlišíte. Až do zhruba šesté třídy 
navíc není hokej kontaktním spor-
tem,“ uvedl Lukáš Man z  HC 
Bospor Bohumín.

Tréninky menších dětí probíhají 
v úterý a čtvrtek a zpočátku jim 
klub půjčuje kompletní hokejovou 
výstroj. „První polovinu sezony na-
víc rodiče neplatí žádný příspěvek, 
aby měli s dětmi dostatečný čas se 
rozhodnout, jestli v tomto sportu 
pokračovat,“ dodal Man. Díky zá-
bavnému programu na náborové 
akci to vypadá, že se řady bohu-
mínských hokejistů opět rozrostou.

Týdny hokeje se konají dvakrát 
ročně na více než 130 místech po 
celém Česku. Jsou součástí projek-
tu »Pojď hrát hokej«, jehož pro-
střednictvím ČSLH podporuje za-
čínající hráče i  jejich rodiče 
a poskytuje jim důležité informace 
a rady v začátcích.

 Jana KOnČÍTKOVÁ

Foto: Pavel Čempěl

charitativní cvičení proběhlo 28. ledna také  
v Bosporce. Pro dobrou věc se ve sportcentru 
potily tři desítky účastníků.

Foto: Jana Končítková 
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sK Zbýšov pořádal 26. ledna v Zastávce na Brněnsku 27. republi-
kové mistrovství v silovém trojboji dorostu, juniorů a masters. 
Mistrovství se zúčastnilo třiadvacet klubů, mezi nimiž nechyběla 
pětičlenná výprava oddílu silového trojboje TJ Viktorie Bohumín. 
Ta díky skvělým výkonům jednotlivců obsadila první místo v hod-
nocení oddílů.

V mládežnických kategoriích re-
prezentoval Viktorku jeden doroste-
nec a dvě juniorky. Mezi masters 
měl klub zástupce dva. 

Nicolas Tóth (17) díky výsledkům 
240/220/220 – 680 kg zvítězil v kate-
gorii do 105 kilogramů a v absolut-
ním pořadí mezi dorostenci obsadil 
druhé místo. Navíc se úspěšně poku-
sil o překonání národního rekordu 
v benchpressu, který má nyní hod-
notu 220 kg.

V kategorii juniorek do 72 kilo-
gramů se utkaly Tereza Herrmanno-
vá (19) a Natálie Plevová (22). Natá-
lie svými výkony 125/72,5/132,5 
– 330 kg (všechny pokusy RAW) 
dosáhla na druhé místo, což ji vy-
neslo i na třetí příčku v absolutním 

pořadí. Tereza kategorii výkony 
160/85/120 – 365 kg ovládla a také 
se stala absolutní vítězkou mezi 
juniorkami.

V mužské masters skupině M1 
obsadil Martin Turek (46) v katego-
r i i  do  83  k i logramů v ýkony 
237,5/190/205 – 632,5 kg první mís-
to a v absolutním páté. A to ještě 
stihl koučovat obě děvčata. Marek 
Banas (45) do 105 kilogramů vybo-
joval výkony 250/160/265 – 675 kg 
druhé místo a v absolutním pořadí 
mu patřilo sedmé.

Krásnou tečkou za vydařenými 
výkony bylo vyhlášení nejlepšího 
oddílu soutěže podle dosažených 
bodů a umístění. Prvenství získala 
právě TJ Viktorie Bohumín. (red)

O víkendu 19. a 20. ledna se v alpském městečku spittal an der 
Drau konaly mezinárodní plavecké závody. Zúčastnili se jich 
závodníci třiceti klubů z Rakouska, itálie a slovinska. Česko 
reprezentovala osmičlenná výprava Plaveckého klubu Bohumín. 

Jakkoliv patřili bohumínští co do 
počtu reprezentantů k průměrným 
výpravám, v žebříčku získaných me-
dailí je předčili pouze domácí plavci 
ze Spittalu a Italové z nedalekého 
klubu Comonuoto. Oba kluby na 
závodech představily více než čtyři-
cet vlastních odchovanců.  

Nejhodnotněji přispěla k celkové-
mu třetímu místu Bohumína dva-
náctiletá Andrejka Czerná, která 
zvítězila ve všech svých šesti star-
tech. Nadto přidala i celkové vítěz-
ství ve spojené kategorii ročníků 
2007 a 2008. V téže kategorii skon-
čila celkově druhá Anička Kohano-
vá. Aňa zvítězila ve třech svých star-
tech, dvakrát vystoupala na stupně 
vítězů pro stříbro. V téže kategorii 
se ze čtyř medailí, dvou stříbrných 
a dvou bronzových, radovala o rok 
mladší Julie Kalvarová. Stejně stará 

Klárka Macurová, ani letos čtrnác-
tiletá Klárka Nováková na medaile 
tentokrát nedosáhly. Mladší z obou 
Klár dohmátla nejlépe čtvrtá, starší 
brala šestá místa.

Chlapce při účasti některých tra-
dičních jmen táhl svými výkony 
dvanáctiletý Michal Matoušek. 
Motýlkář, který má doma ve sbírce 
individuální medaile z českého po-
háru, zvítězil v obou delších motý-
lových disciplínách. K nim přidal 
v dalších startech tři druhé příčky. 
První větší medaile v kariéře se 
v Rakousku dočkal Michael Pecl 
poté, co dohmátl třetí na polohové 
stovce. David Pálka dosáhl svého 
rakouského maxima šestým místem 
na znakové padesátce.

Adrian KuDER,
prezident PK Bohumín

na kvantitu soupeřů 
odpověděli kvalitou

Medaile, rekord  
a klubové prvenství

V silné konkurenci vybojovali bohumínští plavci v Rakousku skvělé třetí místo.

Nicolas Tóth vybojoval zlato a vytvořil nový český rekord v benchpressu.

Foto: TJ Viktorie Bohumín

Foto: PK Bohumín

Firma  MORAMIS s.r.o.
nabízí nově výstavbu základových desek pro pasivní rodinné domy a také novou službu tepelně technického měření nejen 
pasivních domů termokamerou a zjišťování vzduchotěsnosti obálky budovy při výstavbě RD pomocí BloowerDoor testu pro 
firmy i soukromé stavebníky. Tato nová podnikatelská činnost firmy Moramis s.r.o. vznikla ve spolupráci s MAs Bohumínsko 
v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií z Programu rozvoje venkova.

www.moramis.cz
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Mgr. Věra Kerlínová, Ph.D. 
• je učitelkou přírodovědných předmětů (matematika, fyzika)
• lásku k přírodním vědám završila postgraduálním studiem 

(titul Ph.D.)
• organizuje pro žáky řadu odborných exkurzí (optoelektronika, 

elektrotechnika, nanotechnologie, astronomie, organická 
chemie, biochemie, ekologie)

• zajišťuje přednášky zaměřené na profilaci jednotlivých tech-
nických oborů od předních tuzemských vědeckých pracov-
níků, např. z Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Palackého 
v Olomouci či Akademie věd České republiky

• externě přednáší na vyšších odborných školách i na Přírodo-
vědecké fakultě Ostravské univerzity, kde spolupracuje na 
mnoha projektech

• aktivně se účastní řady tuzemských i zahraničních odborných 
konferencí, což se odráží také v její bohaté odborné a meto-
dické publikační činnosti

• získané poznatky žáků nezůstávají pouze v teorii, ale žáci je 
dále rozvíjejí v odborných předmětech

Mgr. Radim Kozel
• je učitelem tělesné výchovy a občanské nauky a zároveň nad-

šeným instruktorem školního lyžování a snowboardingu
• jeho životní láskou je vzpírání, ve kterém je trenérem 1. třídy 

a jako bývalý reprezentant ČR ve vzpírání, účastník ME a MS 
získal řadu ocenění, ku příkladu je desetinásobným mistrem 
ČR v kategorii mužů

• dnes aktivně trénuje, je vedoucím trenérem sportovního cen-
tra mládeže při Českém svazu vzpírání

• jako asistent trenéra reprezentace se zúčastnil dvou úspěš-
ných kvalifikací na OH

• vede sportovní kroužky Střední školy Bohumín
• účastní se a organizuje sportovní kurzy a aktivity žáků školy
• po skončení aktivní sportovní kariéry je zaníceným amatér-

ským sportovcem, účastní se horských ultramaratonů B7 
a LH24

Bohumínské kino zažilo 19. ledna první počítačový turnaj. Hra na 
velkém plátně slavila úspěch, a proto se brzy dočká pokračování. 
Po fotbalu bude kino patřit závodům rychlých aut, o měsíc později 
motorkám. Lístky pro únorový a březnový turnaj jsou už v prodeji.

První turnaj ve fotbale FIFA 19 na 
konzoli PlayStationu 4 se hrál na 
dvou stanovištích, z toho jedním 
bylo plátno deset krát šest metrů 
v sále s prostorovým ozvučením. 
Něco takového doma nezažijete. 
„Podobný herní turnaj jsme pořádali 
poprvé. Chtěli jsme teď v zimě, kdy je 
méně možností něco podniknout ven-
ku, nabídnout vyžití pro mladé. Nic-
méně jak se ukázalo, herní konzole 
boduje napříč generacemi a zahrát si 
přišli i tátové od rodin,“ uvedl ředitel 
K3 Bohumín Karel Balcar. 

Z vítězství na prvním turnaji se 
radoval Martin Vujtík (22) z Ostra-
vy-Poruby. Platí za zkušeného hráče. 

„Hraji asi dvacet hodin týdně, větši-
nou právě FIFU. Prostředí kina jsem 
se trochu obával, ale byla to super 
zkušenost. Chvíli trvalo zvyknout si 
na tak velký obraz a vychytat místo, 
odkud hrát. Docela mě překvapilo, 
jak velká účast ve finále byla a oprav-
du jsem si to užil,“ uvedl Martin 
Vujtík.    

Další herní den proběhne v sobo-
tu 16. února, kdy půjdou do akce 
rychlá auta Grandturismo Sport. 
V sobotu 23. března si pro změnu 
přijdou na své milovníci motorek, 
herní den nabídne MX vs. ATV. 
 (luk)

představuje
učitele teorie

stojí nenápadně za úspěchy žáků střední školy

Fotbalisté na plátně

Nejlepší hráči premiérového turnaje, uprostřed vítěz Martin Vujtík.

Foto: Karel Balcar
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VZPOMÍNKY
Kdo tě znal, vzpomene, kdo tě měl rád, nezapomene.

12. ledna jsme se rozloučili 
s panem Zdeňkem KRAJČÍM

z Orlové.


Děkujeme všem za účast na pohřbu,  

slova útěchy a květinové dary.
Manželka Jarmila s rodinou.

30. ledna jsme si připomněli 4. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil 

pan Alois GRATKE. 


12. února by se dožil 93 let.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna, 

synové Ladislav, Jiří a dcera Jarmila s rodinami.

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

12. února jsme si připomněli  
1. smutné výročí náhlého úmrtí  

naší manželky a maminky, 

paní Aleny KLÁROVÉ. 


S úctou a láskou vzpomínají  
manžel Ladislav a syn Dušan.

9. února si připomeneme 

1. smutné výročí úmrtí 

paní Libuše MOSKWIKOVÉ. 


S láskou vzpomíná celá rodina.

12. února jsme si připomněli  

2. výročí úmrtí  

pana Branislava BUKOVČANA. 


Vzpomínají dcery Monika a Lenka  

s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstanou.

12. února vzpomeneme 2. výročí,  

kdy nás opustil náš syn,  

pan Pavel BLAHUTA. 


Vzpomínají rodiče, bratr Petr s rodinou.

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

12. února by se dožil 60 let  

pan František JARABICA. 


S úctou a láskou vzpomínají manželka Helena  
a dcery Danuše, Pavla, Marie a Bohunka  

s rodinami.

3. února jsme vzpomněli 5. smutné výročí 
úmrtí maminky, babičky a prababičky,  

paní Jiřiny PÁNKOVÉ  
z Bohumína-Vrbice


S láskou a úctou vzpomínají a v srdcích stále 

mají dcera Jana s manželem Jendou,  
vnučka Lenka s manželem Kamilem,  
vnuk Martin s manželkou Lenkou,  

pravnuci Denisa, Ilona, Evička a Ondra.

Dopracovaly tvé pilné ruce, utichlo navždy tvé srdíčko. Očima se už na nás 
nepodíváš, teď klidným, spokojeným spánkem odpočíváš.

Díky za všechno, čím jsi pro nás byl. Za každý den, jenž jsi pro nás žil.

5. února uplynuly 3 roky od chvíle,  
kdy od nás odešel bez slůvka rozloučení náš 

věrně milovaný manžel, tatínek, 
pan Eduard SZWAJNOCH. 


Zároveň 12. března vzpomeneme jeho nedožité 

67. narozeniny. S láskou a úctou vzpomínají  
a nikdy nezapomenou manželka s dětmi.

6. února 2009 nás navždy opustil 

pan Zdeněk JANÍK.



Stále vzpomínají manželka a syn Robert.

Osud nevrací, co jednou vzal, zůstaly vzpomínky, smutek a žal.

5. února jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí 

pana Karla DZIEŽI 
a zároveň 5. dubna vzpomeneme nedožité 70. narozeniny 

paní Boženy DZIEŽOVÉ.


S láskou, úctou a bolestí v srdci stále vzpomíná 

a nikdy nezapomene dcera Lenka s rodinou.
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Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.bohumin.cz,  

sekce zpravodajství/městské 
noviny Oko.

BLAHOPŘÁNÍ
16. ledna se dožila krásného  

životního jubilea 95 let  
paní Anna STACHOVÁ ze Záblatí.
Do dalších let jí všichni přejeme hlavně 

hodně zdraví a životní pohody.
Dcera Jana s celou rodinou.

Zároveň vzpomeneme 30. výročí úmrtí  
pana Václava STACHA.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Anna s rodinou.

11. února oslaví 65. narozeniny  

náš otec, dědeček a pradědeček 

Zdeněk ORÁLEK.

Všechno nejlepší, hlavně zdraví  

a pohodu přeje rodina.

17. února oslaví své významné  
jubileum 90 let  

paní Brigita BAKOVSKÁ.

Do dalších let hlavně hodně zdraví a osobní 
pohodu přejí manžel Emil, neteř Věra, 

rodiny Kublova, Pastuškova, Grycmanova  
a malá Kačenka posílá velkou pusu.

Poslední rozloučení
Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti,  

květinové dary a doprovod na poslední cestě  
naší milované manželky, maminky a babičky, 

paní Marie Placzkové 
z Bohumína. 

Manžel Werner a děti Roman a Hanka s rodinami.

VZPOMÍNKY

Čas plyne, ale vzpomínky zůstanou.

13. února vzpomeneme 3. výročí,  
kdy nás opustila  

paní Wanda TOMICOVÁ. 


Vzpomíná manžel Bohumil,  
který oslaví 12. února 96 let.

Vzpomínají dcera Renata s manželem Jiřím  
a také vnuci Kamil a Tomáš s rodinami.

naposledy jsme se rozloučili
Adámková Jaroslava * 1941 

z Nového Bohumína  Březina 
Bohuslav * 1939 z Nového Bohu-
mína  Durčáková Božena * 
1946 ze Záblatí  Dyduchová 
Hedvika * 1935 z Nového Bohu-
mína  Franecký Bruno * 1926 
ze Skřečoně  Gábor Július * 
1947 z Nového Bohumína  Go-
dula Dušan * 1956 ze Skřečoně  
Groszová Anna * 1935 z Nového 
Bohumína  Hodslavský Zdeněk 
* 1933 z Nového Bohumína  
Honová Markéta * 1940 z Nové-
ho Bohumína  Chyliňská Soňa 
* 1969 ze Starého Bohumína  
Kareta Petr * 1955 z Nového Bo-
humína  Kavuláková Zdenka * 
1942 z  Nového Bohumína  
Klich Tomáš * 1950 z Nového 
Bohumína  Kovaříková Alžběta 
* 1933 ze Záblatí  Kret Vladimír 
* 1961 z Nového Bohumína  

Krouti l  Jaroslav * 
1927 z   Pudlova  
Krůlová Marie * 1928 ze Starého 
Bohumína  Kubicová Olga * 
1928 ze Skřečoně  Kucharczy-
ková Olga * 1937 z Nového Bo-
humína  Lišťáková Teresie * 
1930 ze Starého Bohumína  
Moravec Jiří * 1940 z Nového 
Bohumína  Ochwatová Eva * 
1939 ze Záblatí  Onysková Jiři-
na * 1943 z Nového Bohumína  
Plonková Lydie * 1952 z Nového 
Bohumína  Skoumal Jaromír * 
1958 z Nového Bohumína  So-
lichová Irena * 1928 ze Starého 
Bohumína  Svobodová Antonie 
* 1922 z Nového Bohumína  
Tepenis Grigorios * 1933 ze Skře-
čoně  Urban Miroslav * 1944 ze 
Skřečoně  Walicová Dagmar * 
1930 z Nového Bohumína   
 (mat)

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

17. února si připomeneme  
20. výročí úmrtí našeho otce,  

pana Evžena VACHA. 


S láskou a úctou vzpomínají  
syn Karel a dcera Miluše.

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 
čalounění, sedacích souprav 
a koberců. 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-jeseni-
ky.cz.

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

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

statistici  
navštíví  
domácnosti
Do domácností opět vyrazí 
pracovníci Českého statistic-
kého úřadu, aby zjišťovali 
životní podmínky. Průzkum 
navazuje na předchozí roční-
ky, jejichž smyslem je získat 
dlouhodobě údaje o sociální 
a ekonomické situaci ve dva-
atřiceti evropských zemích.

V Česku se do projektu zapo-
jí 11 500 domácností, z nichž  
6 700 se zúčastnilo už minulých 
ročníků. Tazatelé je navštíví nej-
později do 26. května. Pracovní-
ci se budou legitimovat průka-
zem tazatele a  příslušným 
pověřením nebo rovnou průka-
zem zaměstnance Českého sta-
tistického úřadu. Ve všech fá-
zích zpracování je zaručena 
anonymita zjištěných údajů 
a jejich ochrana. (red)
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V prvních čtrnácti dnech nového roku mohli lidé opět 
potkávat koledníky Tříkrálové sbírky. Ta proběhla už 
podevatenácté. charita Bohumín, která ji v regionu 
zajišťuje, vypravila devadesát skupinek. Dárci byli velmi 
vstřícní a přispěli do kasiček rekordní částkou.

Koledníci tradičně nesli posel-
ství solidarity s lidmi, kteří se ocit-
li v tělesné, duševní nebo sociální 
nouzi kvůli nemoci, stáří, ztrátě 
zaměstnání či rozpadu rodiny. 
A mezi lidmi našli pochopení. 
Dárci v Bohumíně přispěli do za-
pečetěných pokladniček částkou 
195 tisíc (loni 173,5 tisíce). Celko-
vá darovaná částka v působnosti 
Charity Bohumín (Bohumín, 
Rychvald, Dolní Lutyně, Dětma-
rovice, Orlová, Doubrava) byla 
historicky nejvyšší, a to 477 tisíc 
(loni 433 tisíc). 

Z výtěžku sbírky zůstává 65 
procent v regionu a Charita Bohu-
mín využije prostředky na zakou-
pení části vnitřního vybavení 
v nově budované odlehčovací 
službě. Výtěžek dále podpoří pro-
voz denního centra pro osoby bez 

přístřeší. Zbývajících 35 procent 
sbírky jde na podporu celorepub-
likových projektů a mezinárodní 
humanitární pomoc na Ukrajině 
a v Moldávii.

Děkujeme všem dárcům, kteří 
podle svých možností přispěli do 
kasiček. Koledníci se setkali se 
vstřícností nejen v domácnostech, 
ale i u některých živnostníků, kteří 
je rovněž nenechali odejít s prázd-
nou. Každý příspěvek, i ten nej-
menší, je pro nás výrazem nejen 
solidarity s lidmi v nouzi, ale také 
důvěry, že každá darovaná koruna 
přijde tam, kde může pomáhat 
a sloužit. A této důvěry si vážíme 
nejvíce. Informace o celé Tříkrálo-
vé sbírce jsou k dispozici na www.
bohumin.charita.cz. 

Zdeňka KniEZKOVÁ BRŇÁKOVÁ, 
ředitelka charity Bohumín

Bohumínská skupina Grog letos slaví 25. výročí. Je stálicí místní 
hudební scény, ale její renomé překročilo hranice města i regi-
onu. Vystupuje na prestižních festivalech, pravidelně bodovala 
v anketě Český slavík. Historií kapely nás ve svých vzpomínkách 
provede kytarista, zpěvák a skladatel, lídr skupiny Martin sitek.

Samotný Grog má oficiálně 25 let, 
ale jeho kořeny sahají ještě dál. 
O dalších deset let do minulosti. Do 
doby, kdy dnes zkušení muzikanti 
teprve nacházeli cestu k rockové 
hudbě, vyloudili na nástrojích první 
tóny, složili první píseň a založili 
první kapelu. Psal se rok 1984 a tou 
kapelou byl Radiator.

Začátkem 80. let jsem pravidelně 
navštěvoval ostravskou hudební 
burzu. Rocková muzika se stala 
mým velkým koníčkem a chtěl jsem 
se svým velkým hudebním vzorům 
co nejvíce přiblížit. Rozhodli jsme 
se tedy s kamarády z gymnázia, To-
mášem Lietavským a Davidem 

Kempným, že založíme rockovou 
skupinu. Nejprve jsme ale museli 
rozhodnout, kdo bude na co hrát. 
Nikdo z nás totiž určené hudební 
nástroje do té doby nedržel v ruce. 
Inspirací pro název Radiator se stal 
náš soused, který odpor k bigbítu 
vyjadřoval hlasitým boucháním na 
radiátory. 

Zbývalo už jen sehnat zkušebnu 
a aparaturu. Davidův otec byl aktiv-
ním muzikantem a poskytl nám 
techniku i místo. První zkouška 
díky tomu proběhla nad samoob-
sluhou Budoucnost. Kvůli stížnos-
tem návštěvníků pivnice se však ty 
další přesunuly do divadla Osvěta. 

Ta sloužila jako sklad aparatury Zá-
vodního klubu ŽDB, takže to byl 
pro nás úplný ráj. 

První pozitivní ohlasy a popula-
rita Radiatoru zaujaly i vedení školy. 
Zkoušku osobně zhlédl třídní pro-
fesor, a když v našich textech ne-

shledal nic závadného, souhlasil 
s koncertem Radiatoru na půdě 
gymnázia. Jedno vystoupení se ode-
hrálo na chodbě školy v rámci velké 
přestávky, druhé ve velké tělocvičně. 
Myslím, že toto ještě gymnázium za 
dobu své existence nezažilo.

Moravskoslezský kraj uzavřel v lednu se společností Roc-
kwool dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kva-
lity ovzduší v regionu. Firma se zavázala k aktivitám, jež pod-
nikne nad rámec zákonných povinností.

Společnost Rockwool hodlá pod-
le dobrovolné dohody do roku 2020 
kromě jiného snížit negativní vliv 
kamionové dopravy na životní pro-
středí v Bohumíně. Suroviny a zbo-
ží tu bude vozit o 1 800 vozidel roč-
ně méně. Společnost investuje 114 
milionů do výstavby vlastního recy-
klačního závodu, který sníží přepra-
vu materiálu a zboží nákladními 
auty. Každoročně Rockwool vynalo-
ží minimálně 420 tisíc na úklid vni-
tropodnikových silnic a zpevněných 
ploch. Dalších 840 tisíc dá také na 

péči o trávníky, stromy a izolační 
zeleň v areálu společnosti.

Hejtmanství už dříve podepsalo 
dobrovolné dohody také s Třinecký-
mi železárnami, společnostmi Bor-
sodChem MCHZ, TEVA, OKK 
Koksovny a Al Invest Břidličná. Kraj 
pak v dohodě například slíbil zvýšit 
náklady na nadlimitní čištění svých 
komunikací, finančně podpořit 
ozdravné pobyty předškoláků 
a žáků prvního stupně či přispět na 
výměnu starých kotlů za ekologické.
 (nibi)

Štědří dárci přispěli k rekordnímu výsledku

Čtvrtstoletí s rockovou skupinou Grog (1)

Dohoda pomůže 
ovzduší v regionusedmnácté narozeniny už za pár týdnů oslaví bohumín-

ská elektronická služba E-info. Od 1. března 2002, kdy 
rozeslala první e-mail a sMs zprávu, těmito cestami pře-
dala přes 25 milionů zpráv. E-info za dobu svého fungo-
vání opakovaně bodovalo v oborových soutěžích na 
úrovni kraje i republiky.

E-info nabízí balík informa-
cí o dění v Bohumíně, ať už jde 
o zprávy, kulturu, sport, počasí 
nebo výluky v dodávkách elek-
třiny, vody či plynu. Kulturní 
a sportovní akce konané v Bo-
humíně mohou pořadatelé 
vkládat do systému bezplatně. 
SMS zprávy a e-maily služba 
rozesílá zdarma, stačí se za-
registrovat a nastavit si k od-
běru až 44 různých kategorií 
informací.

Za sedmnáct let služba 
E-info odbavila přes 18 760 
000 e-mailů a 6 750 000 SMS 
zpráv. „V současné době evidu-
jeme 2 717 uživatelů, z toho 
zprávy na mobil si přeje 1 862 
lidí. Věkový průměr uživatele je 
pětačtyřicet let. Registrace do 
služby je snadná, vše vyřídíte 
na internetu a zabere to jen 
pár minut,“ uvedl informační 
technik Jiří Rozsypal z bohu-
mínské radnice.

informace elektronicky už 17 let

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Archiv
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ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ: 

Naděje je chudákův chléb

KAM V BOHuMÍnĚ?

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781  596 012 124 
www.k3bohumin.cz

 ● 8.2. v 16 hodin LEGO PŘÍBĚH 
2. USA (Animovaný / Rodinná 
komedie), 2019, dabing, přístup-
ný, 107 minut, 120 Kč.

 ● 8.2. v 19 hodin MARIE, KRÁ-
LOVNA SKOTSKÁ. Velká Británie 
(Životopisný), 2018, titulky, od 
15 let, 125 minut, 120 Kč.

 ● 9.2., 13.2. a 16.2. v 19 hodin 
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍ-
NÁ. USA (Sci-fi), 2018, dabing, od 
12 let, 140 minut, 50 Kč.

 ● 10.2. ve 13 hodin TEORIE VEL-
KÉHO TŘESKU (Kompletní I. sé-
rie). USA (Komedie), 2007, da-
bing, přístupný, 357 minut, 50 
Kč.

 ● 12.2. v 19 hodin a 17.2. v 16 
hodin ZABIJÁK A BODYGUARD. 
USA (Akční / Komedie), 2017, 
dabing, od 15 let, 118 minut, 50 
Kč.

 ● 13.2. v 9 hodin MAMMA MIA: 
HERE WE GO AGAIN. USA (Muzi-
kál), 2018, dabing, 114 minut, 50 
Kč (FK pro seniory).

 ● 14.2. v 15.30 hodin, 15.2., 17.2. 
a 18.2. v 19 hodin ALITA: BOJOVÝ 
ANDĚL. USA (Sci-fi/Akční), 2019, 

dabing, 120 minut. 14.2. a 18.2. 
ve 3D za 150 Kč; 15.2. a 17.2. ve 
2D za 130 Kč.

 ● 14.2. v 19 hodin LÉTO S GENT-
LEMANEM. Česko (Romantický), 
2019, přístupný, 98 minut, 130 
Kč.

 ● 20.2., 21.2. a 22.2. v 19 hodin 
ŽENY V BĚHU. Česko (Komedie), 
2019, přístupný, 93 minut, 130 
Kč.

 ● 22.2. v 16 hodin a 23.2. v 10 
hodin JAK VYCVIČIT DRAKA 3. 
USA (Animovaný/Rodinný), 
2019, dabing, 104 minut. 22.2. ve 
2D za 130 Kč, děti 110 Kč; 23.2. 
ve 3D za 150 Kč, děti 130 Kč.

 ● 24.2. v 19 hodin ÚHOŘI MAJÍ 
NABITO. Česko (Komedie), 2019, 
od 12 let, 101 minut, 120 Kč.
PRO DĚTI

 ● 9.2. a 14.2. v 10 hodin a 12.2. 
v 16 hodin TOM A JERRY: TŘESKY 
PLESKY. Kreslený film pro děti, USA, 
2012, dabing, 68 minut, 50 Kč.

 ● 9.2. a 15.2. v 16 hodin, 12.2. 
a 17.2. v 10 hodin SCOOBY DOO: 
SHAGGYHO SOUBOJ. Kreslený film 
pro děti, USA 2017, dabing, 79 mi-
nut, 50 Kč . 

 ● 10.2., 11.2. a 15.2. v 10 hodin, 
13.2. v 16 hodin a 17.2. ve 13 hodin 
LEGO NINJAGO FILM. Animovaný 
film, USA, 2017, dabing, 101 minut, 
50 Kč.

 ● 24.2. v 10 hodin LEDOVÁ SEZÓ-
NA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT. Animo-
vaný film, USA, 2019, dabing, 90 
minut, 120 Kč.

 ● 24.2. v 16 hodin CIRKUSÁCKÁ 
POHÁDKA. Divadlo pro děti, hraje 
divadlo Láryfáry. Sál kina, 80 Kč.

DIVADLO
 ● 11.2. v 19 hodin CENTRAL PARK 

WEST. Konverzační komedie Woo-
dyho Allena, hraje Moravské diva-
dlo Olomouc. Sál kina, 430 Kč.
HUDBA

 ● 23.2. v 19 hodin BIANCA ROSE 
TRIO. Britsko-jamajsko-nigerijskou 
písničkářku Biancu Rose doprovází 
kytarista Mirek Linka a kontrabasi-
sta Petr Dvorský. Sál kina, 130 Kč

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203 
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 8.2., 11.2. a 12.2. ve 13-17 hodin 

VALENTÝNSKÉ VYRÁBĚNÍ. Výtvarná 
dílna; 8.2. N. Bohumín, 11.2. a 12.2. 
Skřečoň, 12.2. St. Bohumín.

 ● 11.2. až 15.2. v 9-12 a 13-17 ho-
din INDIÁNSKÉ JARNÍ PRÁZDNINY. 
Výtvarná dílna, tématický týden 
plný vyrábění. Středa pouze dopo-
ledne, N. Bohumín.

 ● 11.2. až 15.2. ve 13-17 hodin 
HERNÍ PRÁZDNINY VE SKŘEČONI. 
Zahrajte si oblíbené deskové hry. 
Knihovna Skřečoň.

 ● 18.2. až 22.2. (mimo středu) ve 
13-17 hodin PRŤOLATA ČTOU 
A VYRÁBÍ. Výtvarná dílna pro před-
školáky a  malé školáky.  N. 
Bohumín.

 ● 21.2. od 15 hodin POKUSY 
A ROŠŤÁRNY. Série pokusů a růz-
ných triků pro děti od 8 let. N. 
Bohumín.

TEEN ZÓNA  
 ● 8.2. ve 13-17 hodin VALENTÝN-

KA. Výtvarná dílna, vyrob si sám 
valentýnku. 

 ● 19.2. v 15 hodin TRIKY A EXPERI-
MENTY. Vyzkoušejte si sérii pokusů 
a různých triků.

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

 ● 21.2. v 17 hodin JAK ZVLÁD-
NOUT NEZBEDNÉ DĚTI? Přednáška 
Libuše Peckové Svitákové o po-
ruchách pozornosti a hyperaktivitě. 
Omezená kapacita, přihlášky zá-
jemců do 19.2. na e-mail knihovna-
-teen@k3bohumin.cz, 190 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

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

 ● 16.2. HERNÍ DEN - GRANDTURIS-
MO SPORT. Počítačové automobi-
lové závody, zážitek z hraní na fil-
movém plátně.  V   8  hodin 
registrace, v 9 start turnaje. Foyer 
a sál kina, hráči 180 Kč a diváci 50 
Kč.

MARYŠKA 

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

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

 ● Do 12.3. JIŘÍ GREGER: OBRAZY. 
Výstava olejomaleb bohumínské-
ho malíře, básníka a hudebníka Ji-
řího Gregera. 

 ● 22.2. v 17 hodin VIETNAMSKÝ 
RÁJ. Vyprávění Jany Fedorčák van 
Coppenolle, doplněné promítáním 
fotografií, 

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

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.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 8.2. do 24.2.

POMŮCKA: NARD, TONALIT, VAJ.

13.2. v 8-16 hodin sLEZsKÝ 
RynEK. Potraviny a produkty 

regionálních výrobců, 
ochutnávka zabíjačkových 

specialit. V 15.30 hodin 
losování tomboly. nám. TGM.

anglické přísloví pomůcka: nard, tonalit, vaj.
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slavnostní vernisáží zakončili 25. ledna studenti univerzity 
třetího věku (u3V) svůj semestr v ateliéru Bart. Výsledky 
jejich snažení mohli zhlédnout pozvaní hosté, rodiny a přáte-
lé. Tu možnost ale bude mít i veřejnost. Výběr děl nyní 
poputuje do knihovny, kde bude součástí měsíční výstavy.

Po desetiletém fungování změ-
nila U3V předloni koncept a nově 
je součástí univerzity také tvůrčí 
ateliér. Kurzem účastníky prove-
dou a základy malování jim dají 
členové spolku Bart. Tentokrát 
měli pod svými uměleckými kří-
dly osmnáct žen a dva muže. Stu-
denti se během šestnácti hodin 
popasovali s perspektivou, záti-
ším, živým modelem, tvořili uh-
lem i barvami. Nejen že vše zvlád-
li, ale v některých případech 
vznikla u malířských stojanů dílka 
hodná obdivu.

„Dvě účastnice jsem si vytipo-
val a domluvili jsme se na další 
spolupráci. Ačkoli ani jedna 
z nich nikdy v životě nekreslila, 
nestála u stojanu, dřímal v nich 
nevídaný talent,“ prohlásil uznale 
pře d s e d a  B a r tu  Vl a d i m í r 
Pustówka. V tom je právě kouzlo, 
ale i bolístka všech uměleckých 
disciplín. Když někdo nemá nadá-
ní, může dřít, cvičit, trénovat ho-
diny denně a stejně z něj nikdy 
dobrý zpěvák, spisovatel nebo 
malíř nebude. Ale když někdo 
vlohy od narození má, to je jiná. 

„Buď to v sobě člověk má, nebo 
nemá. A když se v někom talent 
skrývá, je radost ho objevit a pro-
budit,“ uzavřel Pustówka. (tch)

žluťásek čilimníkový je 
typicky tažným motýlím 
druhem, kterého u nás 
nalezneme od nížin až do 
hor, ale v nižších polohách 
je hojnější. Od podobné-
ho žluťáska tolicového se 
liší hnědooranžovou 
barvou lícní strany křídel.

Vyskytuje se v Evropě, Středo-
moří a na Blízkém a Středním 
východě. Ve střední a severní 
Evropě žijí pouze sezonní popu-
lace, které jsou každoročně ob-
novovány migračními vlnami 
z jižní Evropy. Teplomilný žluťá-
sek čilimníkový obývá suché 
a bezlesé lokality, pole s pícnina-

mi, kamenité stráně, lomy a dál-
niční nebo železniční náspy. 
V Česku létá od června do října, 
část podzimní generace odlétá 
zpět na jih. Housenky žijí na bo-
bovitých rostlinách, ale naši 
zimu nepřežijí v důsledku níz-
kých teplot a nedostatku potravy. 

 Text a foto: Jiří Šuhaj

Tečkou za úspěšným kurzem bude výstava

žluťásek čilimníkový 
(Colias crocea)

KAM V BOHUMÍNĚ

SPORT

HOKEJ  Krajská liga mužů.
 ● 16.2. v 17.30 hodin HC BOSPOR - TJ HOR-

NÍ BENEŠOV.
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.

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 ceremoniály ve 
srubové sauně. 
Každé pondělí a středu v 19.30 hodin 
aquaerobic.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:
11.2. až 14.2. 6.00 – 21.00
15.2. 10.00 – 21.00
11.2. až 15.2. akce 1+1 hodina zdarma 
(neplatí pro saunu)

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.
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.

Hledaný s pohřešovanou
Odpoledne 13. ledna zahlédla 

hlídka městské policie na auto-
busovém stanovišti hledaného 
muže a zadržela ho. Muž se po-
hyboval ve společnosti třinácti-
leté dívky. Ukázalo se, že je po ní 
coby pohřešované vyhlášeno 
pátrání. Hledaného i dívku si 
převzala republiková policie.

Zloděj na kamerách
V prodejně Lidl došlo 15. led-

na ke krádeži tašky s doklady 
a finanční hotovostí. Strážníci 
podle záznamu kamerového 
systému vytipovali podezřelého 
a vypátrali jej v Myslivecké ulici 
ve Skřečoni. Lapka se sice zprvu 
snažil zapíral, ale brzy to vzdal 
a přiznal se.

Bohumínské aquacentrum zve 
na další saunovou noc, tentokrát 
valentýnskou. Proběhne v pátek 
15. února od 21.15 do 2 hodin 
a návštěvníci se mohou těšit na 
uvítací drink, občerstvení, ro-
mantickou atmosféru s hudbou. 
Součástí jsou tradičně saunové 
ceremoniály, peeling, koupání 
při svíčkách. Valentýnská sauno-
vá noc vyjde na 690 korun.

saunová noc

V době jarních prázdnin od 
11. do 15. února má aquacent-
rum a zimní stadion uprave-
nou prázdninovou provozní 
dobu. Detailní přehled najdete 
na straně 15 v  rubrice Kam 
v  Bohumíně. V  aquacentru 
v tuto dobu současně probíhá 
akce 1+1 hodina zdarma. Vzta-
huje se výhradně na bazén, 
saunového světa se netýká.

Prázdniny v Bosporu

Příroda Bohumínska – motýli (230)

Milovníci kultury, zejména výtvarného umění, nemohli 25. led-
na vynechat vernisáž v salonu Maryška na náměstí T. G. Masa-
ryka. Rodilý Bohumíňák Jiří Greger (58) tady s hudebním dopro-
vodem kapely Šansonika zahajoval výstavu svých olejomaleb.

Jiří Greger chtěl být původně 
námořníkem, pak sochařem, dnes 
působí jako ošetřovatel v organi-
zaci Čtyřlístek. Celý život ho však 
oslovovaly múzy a probouzely 
jeho všestranný talent. Napsal 
sbírky básní Kaštan v dlani a Mr-
kací panna, v 80. letech se účast-
nil folkové Porty v Havířově, kde 
s autorskými písničkami obsadil 
první, druhé i třetí místo. Bodoval 
také poezií a písňovými texty. Jeho 

velkou vášní je zároveň malování. 
Dostal se k němu jako samouk, 
nicméně dva roky také sbíral zku-
šenosti na ostravské konzervatoři. 
Spolupracoval mimo jiné se spol-
ky Bart a Maryška, vedl malířský 
kurz. Nyní mohou několik desítek 
jeho děl, olejomaleb, obdivovat 
návštěvníci bohumínského salo-
nu. Výstava bude k vidění do 12. 
března vždy v úterý a ve čtvrtek 
od 15 do 18 hodin. (luk)

Písničkář a poeta se štětcem v ruce

Foto: Antonín Hubáček

Hudebník Ota Maňák s malířem Jiřím 
Gregerem a jeho díly.  Foto: Maryška

KRIMI


