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Když se zamilovaný pár spontánně rozhodne, že »do toho praští«, nastává 
šťastný okamžik. Ten ale mohou záhy vystřídat vrásky, protože vystrojit po-
řádnou veselku je pěkná fuška. Těch věcí, které je třeba zařídit. V tomto 
směru budoucím novomanželům vychází vstříc hotel Pod Zeleným dubem. 
Počátkem roku pravidelně pořádá svatební veletrh, na kterém lze pořídit 
celý svatební balíček.

Akce s názvem Svatba na hranici aneb Wesele 
na granicy poodkrývá česko-polské zázemí. Však 
také vystavovatelé i návštěvníci proudí z obou 
břehů řeky Odry. Zatímco našinci si neumí vesel-
ku představit bez pořádného dortu a hromady 
sladkostí, polské páry častěji investují do různých 
atrakcí. Pod Zeleným ale všichni najdou vše na 
jednom místě. Nejinak tomu bylo 26. ledna, kdy 
veletrh vstoupil do čtvrtého dějství.

Zatímco během prvních dvou ročníků měli 
příchozí vstup volný, loni zavedli organizátoři 

kvůli enormnímu zájmu alespoň 
symbolické vstupné. Třicet korun 
nebo pět zlotých. Na návštěvnosti 
se to ale nijak negativně neproje-
vilo, ta naopak rok od roku 
stoupá. Zatímco loni si na vele-
trh našlo cestu šest set lidí, ten-
tokrát už jich bylo bezmála 
osm set. Dvě třetiny přitom 
tvořili snoubenci z Česka. De-
taily zamýšlené svatby mohli 
pilovat u sedmatřiceti stánků. 
Nevěsty se zájmem sledovaly 
módní přehlídku a výstavu 
svatebních šatů, ovšem do 
gala se mohli hodit i pánové. 
Vystavovatelé dále nabízeli 
snubní prstýnky a další zlat-
nické výrobky, kosmetické 
i kadeřnické služby, hudeb-
ní produkci pak zastupo-
vali dýdžejové i kapely. 
Tisk oznámení patří ke 
klasice, ovšem novinkou 
byla výroba svatebních 
nov in s   a rch iv ní mi 
i současnými snímky 
a informacemi o snou-
bencích. Další stánky 
patřily dokumenta-
ristům, živým profe-
sionálním fotogra-
fům i automatům, 
které jsou v  po-

slední době velmi populární. A protože láska už 
od svatby prochází žaludkem, chybět nemoh-

ly pultíky, které se prohýbaly pod různými 
dobrotami. 

Veselka se nakonec vydaří, stréc Fanóš 
vystřílí baterii vtipů, tchán si ustele pod 

stolem a tetička z Ouběnic smočí 
dederonový rukáv v dortu. Hosté 
odjedou a novomanžele čekají 
líbánky. Také erotika ke svazku 
muže a ženy patří, pročež na 
veletrhu měl své místo i stánek 
s pomůckami a  smyslnými 
hračkami. Jejich uplatnění pře-
ce nemusí končit svatební nocí.  
 Pavel ČEMPĚL
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Školy zvou na prohlídky a připravují předškoláky
První měsíce nového roku patří ve školách tradičním dnům otevřených dveří. Některé už 
je mají za sebou, jiné právě finišují s jejich přípravou. Na návštěvníky čeká slavnostní za-
hájení výuky v nových učebnách, workshopy i konzultace s pedagogy. Základní školy 
připravují také speciální akce pro budoucí prvňáčky.

Nasát atmosféru vzdělávání školou povinných 
dětí může veřejnost v hlavní budově Benešovy 
školy 11. února od 15 do 17.30 hodin. „Na návštěv-
níky čeká prohlídka všech prostor naší školy. Chys-
táme slavnostní otevření nových učeben, které jsme 
dokončili a díky nimž mají děti modernější a pří-
jemnější zázemí pro vzdělávání,“ uvedla ředitelka 
Barbora Bolcarovičová s tím, že na programu bu-
dou i společné třídní aktivity rodičů se žáky.

Březen patří v bohumínských základních ško-
lách budoucím prvňáčkům. ZŠ ČSA je uvítá  
10. března od 16 hodin na akci Budu školákem. 

Děti se seznámí se školním prostředím i pedagož-
kami, něco si vyrobí a odnesou si malý dárek. 
Rodiče se dozví bližší informace o výuce i fungo-
vání družiny. Na nové tváře se těší i v Bezručově 
škole. Akce pro předškoláky Hrajeme si na školu 
tady začíná 17. března v 15 hodin. 

Masarykova škola plánuje den otevřených dveří 
20. března od 9 do 16 hodin. „V naší mateřince ve 
Smetanově ulici už teď běží projekt Těšíme se do 
školy. Jde o pravidelné setkávání předškoláků v po-
čítačové učebně u výukových programů zaměře-
ných na logické myšlení. Děti z mateřské školy ve 

Starém Bohumíně hravou formou poznávají školní 
prostředí a v místní malotřídce se věnují předškolní 
přípravě,“ sdělil ředitel Miroslav Rosík s tím, že 
u samotného zápisu do první třídy mohou rodiče 
přihlašovat své děti do kroužku Předškolák, který 
odstartuje v dubnu. Pět lekcí absolvují pod vede-
ním pedagogů, kteří budou jejich třídními. Pří-
pravný blok nazvaný Škola nanečisto pořádá i Be-
nešova škola. Uskuteční se ve čtyřech termínech 
od 27. února do 19. března v bývalé polské škole 
v Masarykově ulici. 

Zápisy do prvních tříd v Bohumíně letos pro-
běhnou ve středu 1. dubna, přičemž v Masarykově 
a Benešově škole budou probíhat ještě následující 
den. Naopak ve Skřečoni a Pudlově se zápis usku-
teční pouze ve čtvrtek 2. dubna.

 Jana KONČÍTKOVÁ

Více veselí, méně nervů. Veletrh nabízí řešení

Foto: Pavel Čempěl
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i zelené plíce potřebují péči a ošetření

Projekt Benešovy školy, který loni poprvé nabídl dětem s odkladem školní docház-
ky možnost vzdělávání a adaptace v přípravné třídě, bude pokračovat. V září opět 
přivítá předškoláky, kteří ještě nejsou zralí na první třídu.

Pilotní projekt přípravné třídy funguje od 
loňského září. Maximální kapacita patnácti 
dětí se zaplnila do posledního místa a rodiče 
jsou po půl roce nadšení. „Na tuto formu vzdě-
lávání a rozvoje potřebných dovedností a návy-
ků máme pozitivní ohlasy. Děti jsou v příjem-
ném prostředí s  individuálním přístupem. 
Spolupracujeme se školskými poradenskými 
pracovišti, sledujeme vývoj dětí a společně s ro-
diči konzultujeme výsledky. V září mohou bez 
obav nastoupit do první třídy,“ míní třídní uči-
telka přípravky Hana Palková.

Rodiče, kteří mají o přijetí dítěte do příprav-
né třídy zájem, mohou získat informace  
17. března a 14. dubna od 16 hodin během dne 
otevřených dveří v přípravné třídě. Uskuteční 
se v bývalé polské škole v Masarykově ulici, 
kde má přípravka samostatný vchod, šatnu 
i sociální zázemí. Děti zde využívají tělocvičnu 
i venkovní areál. Samotná třída se dělí na vý-

ukovou část s lavicemi a relaxační s kobercem 
a hračkami. Stravování a družinu pak zajišťuje 
Fit školka.

Hlavním cílem projektu je odstranění nedo-
statků, které byly příčinou odkladu nástupu do 
první třídy. „Výuka probíhá podle potřeb 
a schopností dětí. Učí se jemné i hrubé motorice, 
zvykají si na sezení v lavicích, procvičují znalosti 
potřebné pro nástup do školy. Čtení a psaní ne-
cháváme až na první třídu, zaměřujeme se na 
prostorovou orientaci, posilujeme spolupráci 
a vzájemnou komunikaci,“ popisuje ředitelka 
školy Barbora Bolcarovičová. 

Město otevřením přípravné třídy reagovalo 
na dlouhodobě vysoký počet dětí s odkladem 
školní docházky. „Loni jsme zaznamenali třicet 
odkladů z celkových dvou set zápisů do první 
třídy. Letos počet dětí u zápisů mírně klesne, ale 
předpokládáme že počet odkladů zůstane pro-
centuálně stejný. Proto je žádoucí, aby příprav-

ná třída pokračovala,“ konstatuje vedoucí od-
boru školství bohumínské radnice Pavla 
Skokanová.

Žádost o přijetí do přípravné třídy by měla 
být podložena doporučením pedagogicko-psy-
chologické poradny. Přihlásit je možné také 
děti, které nejsou ze spádové oblasti Benešovy 
školy a které budou následně navštěvovat jinou 
školu. Týká se i dětí z Rychvaldu a Dolní Luty-
ně, které mohou v případě zbylých volných 
míst přípravku doplnit. Podrobnější informace 
najdou rodiče na www.zsbenesovka.cz.

 Jana KONČÍTKOVÁ

Údržba veřejné zeleně ve městě zahrnuje také kácení a vý-
sadbu stromů. Loni v Bohumíně zahradníci odstranili 336 
dřevin, jejichž kácení vyžaduje povolení nebo ohlášení. 
součet zahrnuje i ovocnany. 

Ke kácení radnice přistupovala 
z bezpečnostních a zdravotních 
důvodů. Šlo o dřeviny dožívající, 
nebezpečné, nevzhledné, nehod-
notné nebo takové, které omezo-
valy či ohrožovaly mnohem kva-
litnější dřeviny v blízkosti. 

Největší rodovou skupinu káce-
ných dřevin představovaly vrby 
(173 stromů). Odstranění většího 
počtu suchých nebo přestárlých 
vrb souviselo s první fází revitali-
zace veřejného prostranství v lo-

kalitě Jateční, kde probíhala roz-
sáhlá probírka za účelem uvolnění 
perspektivnějších a dlouhověkých 
dřevin.

Druhou nejpočetnější skupinou 
byly břízy (50). Tato krátkověká 
dřevina postupně dožívá v celém 
Bohumíně, stejně jako třetí nej-
častěji kácené topoly (33). Převáž-
ná část topolů rovněž padla při 
probírce zpustlého lesíku za no-
vým parkovištěm v Jateční. Ostat-
ní porážené dřeviny v počtu od 

pěti do patnácti kusů tvořily smr-
ky, lípy, javory, jasany, třešně či 
akáty.

Nejmohutnějšími kácenými 
stromy byly duby v městském 
parku, jejichž neutěšený stav od-
halily provedené tahové zkoušky. 
Na jejich místě proběhne opět 
výsadba dubů, aby nová generace 
stromů zajistila obnovu kostry 
parku. Malou skupinku rozměr-
nějších poražených stromů tvořily 
akáty v areálu nemocnice. 

Na kácení šlo loni z městského 
rozpočtu 1,7 milionu, stejnou 
částku si pak vyžádalo ošetřování 
dřevin, zejména ořezy. Na zalévá-

Pilotní projekt připravuje děti na školu

Děti tráví v přípravné třídě čas v lavicích, tělocvičně i poutavými vzdělávacími aktivitami.

Nejmohutnějšími kácenými stromy 
byly loni oslabené duby v městském 
parku. (Pokračování na str. 3)

Foto: Hana Palková
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ní město vynaložilo 178 tisíc, při-
čemž prioritou byla zálivka mla-
dých výsadeb nebo stromů 
v centru města. Bylo potřeba za-
lévat už v červnu. Náklady na za-
lévání se zvyšují, jelikož srážek 
v sezoně ubývá a průměrná teplo-
ta stoupá.

V rámci údržby zeleně zahrad-
níci vysadili 43 nových stromů za 
319 tisíc. Největší výsadby pro-
běhly v Drátovenské ulici na 
upravené ploše po zdemolovaném 
domě, v místě dřívějšího panelo-
vého parkoviště ve Slezské ulici ve 
Starém Bohumíně, kde vznikla 
také cyklistická dráha, a v parčíku 
naproti nemocnici. Ostatní stro-

my se dosazovaly v blízkosti pře-
dešlého kácení. Významnější část 
výsadeb tvořily keře, těch ve měs-
tě přibylo 1 123.

Zatímco loni byl počet nových 
stromů výrazně nižší než počet 
pokácených, v nejbližší době se 
poměr zásadně otočí. Koncepce 
územního systém ekologické sta-
bility (ÚSES) počítá se zalesňová-
ním stávajících polí a luk v okolí 
Polní a Úvozní ulice na pomezí 
Skřečoně a Dolní Lutyně. Podle 
projektu tady přibude 3 750 no-
vých stromů a 1 250 keřů.

 Rostislav PaLÁN,
 odbor životního prostředí a služeb

Většina dobových snímků architektury z druhé půlky minulého 
století má společný znak. Domy na nich jsou omšelé, oprýskané, 
zanedbané. a nikoho to netrápilo. Dnes je trend zcela opač-
ný. Majitelé si na fasádách a kondici staveb dávají záležet, 
a když ne, skončí v hledáčku stavebního úřadu. Ten bohu-
mínský aktuálně eviduje sedmnáct nejkřiklavějších ne-
udržovaných staveb.

„Pokud majitel o nemovitost nepečuje, prove-
de stavební úřad kontrolní prohlídku a vydá 
výzvu k provedení udržovacích prací s termínem 
jejich splnění. Když vlastník výzvu ignoruje, sta-
vební úřad mu práce nařídí. Jestliže se i to mine 
účinkem, přichází v úvahu uložení pokuty,“ po-
psal vedoucí stavebního odboru Libor Ra-
diňák. Dodal, že ve většině případů končí jed-
nání s vlastníky budov povolením udržovacích 
prací nebo vydáním stavebního povolení. 

Bohužel existují případy, se kterými »nejde 
hnout«. To když majitel ruiny nemá prostředky 
na opravu či není způsobilý zjednat nápravu. 
Například ve skřečoňské ulici U Hřiště bude 
ještě dlouho strašit vyhořelý dům. Ten totiž 
v dědickém řízení připadl nezletilým teenage-
rům z druhého konce republiky. Dlouhé roky 
je také neutěšený pohled na bývalý mlýn, který 
dal pojmenování ulici v Šunychlu. Předchozí-
mu »mlynáři« neumožňoval péči o stavbu po-

kročilý věk. Nový vlastník po zemřelém už ale 
začal jednat. Mlýn je ve stavu, kdy jej zachránit 
nelze, a tak přijde na řadu demolice. Majitel už 
připravuje dokumentaci bouracích prací.

Trvalkou a smutným pomníčkem seznamu 
neudržovaných staveb je dům v Žižkově ulici. 
Je v centru a desítky let se před očima rozpadá. 
Stavební úřad se přitom objektem zabývá pra-
videlně a koncem ledna zde proběhla další 
prohlídka s asistencí statika. Nařízení udržo-
vacích prací ani pokuty za narušování vzhledu 
obce ale příliš nezabírají. Po velkých peripeti-
ích dosáhl úřad jen dílčích výsledků. Po papí-
rové bitvě a za pět minut dvanáct vlastník od-
stranil střechu garáží, která byla před 
samovolným zborcením, nebo zajistil stavbu 
před nepovoleným vstupem.

Ve výjimečných případech má úřad ještě 
jednu možnost. „Jde však o složité, krajní řešení, 
a to prostřednictvím exekutora. Město pak může 

zanedbanou stavbu opravit či rovnou 
zbourat a následně vymáhat vy-

naložené prostředky,“ vysvětlil 
Radiňák. Bohumín k tomu 

přistoupil před několika 
lety ve Vrbici, kdy nechal 
zdemolovat polorozpad-
lý domek, který ohrožo-
val okolí. Jít cestou 
oprav cizího majetku 
ale město nechce. Bylo 
by to kontraproduktivní 

a vlastníci pastoušek by 
toho mohli zneužívat.
 Pavel ČEMPĚL

Zpustlý dům už desetiletí 
hyzdí Žižkovu ulici.

Dny bývalého mlýna v Šunychlu jsou sečteny, při-
pravuje se jeho demolice.

* včetně izolační zeleně

Roky neudržované stavby hyzdí okolí

i zelené plíce potřebují péči a ošetření
(Pokračování ze str. 2)

Rok Kácení Výsadba 

2010 107 372

2011  45 70

2012* 559 710

2013* 81 3106

2014* 180  230

2015* 118 276

2016 168 67

2017 160 33

2018* 172 351

2019 336 43
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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 60 korun za m2. 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. Měs-
to nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1052, číslo 
bytu 47, I. kategorie, 10. nadzemní 
podlaží. Věžový dům v blízkosti stře-
diska zdravotnických služeb, základní 
a mateřské školy. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. K bytu ná-
leží sklepní kóje, umístěná na patře. 
Plocha pro výpočet nájemného 37,27 
m2, celková plocha bytu 38,61 m2. 
Prohlídka 10.2. v 15.00-15.15 hodin 
a 11.2. v 10.45-11.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 12.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, číslo 
bytu 37, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům po 
celkové rekonstrukci. Byt s plastovými 
okny a balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,13 m2, celková plocha 
bytu 29,70 m2. Prohlídka 10.2. 
v 14.15-14.30 hodin. Opakovaná lici-
tace bytu se koná 12.2. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 59, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správcov-
skou a úklidovou službou je po celko-
vé rekonstrukci. V blízkosti domu je 
lesopark, Kaufland, škola a školka. 
V bytě koupelna s vanou. Plocha pro 
výpočet nájemného 63,84 m2, celková 
plocha bytu 69,77 m2. Prohlídka 10.2. 
v 14.30-14.45 hodin a 11.2. v 8.30-8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 17.2. 
v 16.00 hodin. Podání přihlášky do 
12.2.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 686, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní pod-
laží. Byt se nachází v třípodlažním 
cihlovém domě se sedmi byty a dvo-
rem. V blízkosti domu je park, škola 

a autobusová zastávka. Byt má dvě 
vytápěné komory, prostornou kuchyň 
a koupelnu s vanou. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 69,39 m2, celková plocha 
bytu 70,89 m2. Prohlídka 17.2. 
v 14.30-14.45 hodin a 18.2. v 8.30-8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 19.2. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. 9. května 68, číslo bytu 
1, I. kategorie, 1. nadzemní podlaží. 
Nízká cihlová zástavba v centru měs-
ta, v blízkosti vlakového nádraží a au-
tobusových zastávek. Byt s plastovými 
okny. Plocha pro výpočet nájemného 
51,66 m2, celková plocha bytu 51,66 
m2. Prohlídka 17.2. v 14.15-14.30 ho-
din a 18.2. v 8.15-8.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 19.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 28, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Byt je po celkové rekonstruk-
ci, má prostornou koupelnu se spr-
chovým koutem. Dům je zateplený 
s provedenou rekonstrukcí lodžií. 
U domu se nachází park, školka, ná-
kupní centra Kaufland a Albert. Plo-
cha pro výpočet nájemného 50,39 m2, 
celková plocha bytu 54,33 m2. Pro-
hlídka 24.2. v 15.00-15.15 hodin 
a 25.2. v 9.15-9.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 26.2. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 45, I. kategorie, 12. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům v blíz-
kosti školy, školky, zdravotního stře-
diska a supermarketu. Byt s balko-
n e m ,  k u c h y ň s k o u  l i n k o u 
a kombinovaným sporákem. Plocha 

pro výpočet nájemného 55,13 m2, cel-
ková plocha bytu 56,13 m2. Prohlídka 
24.2. v 15.15-15.30 hodin a 25.2. 
v 10.00-10.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 26.2. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v centru 
města. V blízkosti domu jsou nákupní 
možnosti a vlakové nádraží. Možnost 
parkování u domu Plocha pro výpočet 
nájemného 79,31 m2, celková plocha 
bytu 79,31 m2. Prohlídka 26.2. 
v 15.00-15.15 hodin a 27.2. v 9.30-9.45 
hodin. Licitace bytu se koná 2.3. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 85, I. kategorie, 10. nadzemní 

podlaží. Zateplený věžový dům se 
správcovskou a úklidovou službou je 
po celkové rekonstrukci v r. 2007. 
V blízkosti domu je lesopark, Kau-
fland, škola a školka. V bytě je koupel-
na se sprchovým koutem. Plocha pro 
výpočet nájemného 63,33 m2, celková 
plocha bytu 69,30 m2. Prohlídka 24.2. 
v 15.30-15.45 hodin a 25.2. v 9.45-
10.00 hodin. Licitace bytu se koná 2.3. 
v 16.15 hodin. Podání přihlášky do 
26.2.

Lenka VacHTaRČÍKOVÁ,  
majetkový odbor

Vyvolávací cena, za níž mohou lidé v Bohumíně vylicitovat městský byt, zůstává 
pro letošní rok nezměněná. Licitace začínají na 60 korunách za metr čtvereční 
a probíhají téměř každé pondělí a středu odpoledne. aktuální nabídku najdou 
zájemci na městském webu.

„Průměrná cena licitovaného měsíčního ná-
jemného dosáhla v loňském roce 88,28 korun za 
metr čtvereční, tato částka se však uplatňuje 
pouze při směnách bytů,“ vysvětluje vedoucí 
odboru správy domů bohumínské radnice Ro-
man Klepek. Jak připomíná, průměrná cena 
licitací v roce 2018 byla 72,19 korun za metr 
čtvereční, za poslední rok tedy vzrostla o šest-
náct korun.

Vylicitované částky se u jednotlivých bytů 
liší, stále častěji však přesahují částku 100 ko-
run za metr čtvereční. „U posledních licitací, 
které se konaly v polovině ledna, byly vylicitová-
ny za sumu vyšší než 100 korun čtyři byty ze 
šesti,“ potvrzuje Klepek s tím, že o městské 
byty je velký zájem, a to i ze strany obyvatel 
okolních měst a obcí. Přesto není bydlení v Bo-
humíně nedostupné. Jsou i případy, kde se byt 

vylicituje za vyvolávací cenu nebo za cenu jen 
o něco málo vyšší.

Pro účast v prvním kole musí uchazeč splňo-
vat podmínku trvalého a prokazatelného po-
bytu na území města, a to nepřetržitě po dobu 
jednoho roku před datem licitace bytu. Nebo 
musí mít zaměstnání či musí být osobou samo-
statně výdělečně činnou na území ČR nejméně 
jeden rok před datem licitace bytu.

„Současně nesmí být dlužníkem vůči městu, 
být v insolvenci, bydlet na ubytovně či mít ad-
resu trvalého pobytu na úřadě a pobírat dávky 
hmotné nouze,“ vyjmenovává Klepek a dodává, 
že drtivá většina bytů se vylicituje hned v prv-
ním kole. Jana KONČÍTKOVÁ

O byty je zájem, licitující se nebojí přihazovat

V pondělí 10. února ve 14 hodin se ve velké 
zasedací síni radnice uskuteční zasedání 
městského zastupitelstva. Celý program je 
k dispozici na www.bohumin.cz, v sekci 
Radnice, rubrice Úřední deska, na sociál-
ních sítích nebo v městských vývěskách. 
Zasedání je veřejné a vysílá jej v přímém 
přenosu TIK.  (red)

Zasedání městského 
zastupitelstva

26. února se bude licitovat byt 2+0 v Okružní 1087. Byt v zatepleném domě je 
po celkové rekonstrukci, má lodžii, prostornou koupelnu se sprchovým koutem. 
Zájemci si jej mohou prohlédnout 24. února od 15 do 15.15 hodin nebo 25. úno-
ra od 9.15 do 9.30 hodin.

ilustrační foto: Pavel Čempěl
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Ministerstvo dalo zelenou úpravám výjezdu z dálnice v Šunychelské ulici, jehož sou-
časný stav není ideální. Pár metrů před křižovatkou končí cyklostezka a kola, která 
naberou rychlost jízdou z mostu, musí náhle vybočit do vozovky. Na reakci mají 
všichni účastníci v křižovatce jen okamžik. 

Jedním z řešení je obměna značek u výjezdu 
ze současného trojúhelníku »dej přednost« na 
»stopku«. Proti tomu Ministerstvo dopravy 
s posvěcením Ministerstva vnitra nic nenamí-

tá. Samo navrhlo ještě další úpravy, a to pro-
dloužení cyklostezky a navazující cyklistický 
přejezd v křižovatce. „Zpráva nás potěšila, ale 
také překvapila. Tuto variantu jsme totiž sami 

před časem navrhovali, ale Ředitelství silnic 
a dálnic nám ji zamítlo,“ komentoval vedoucí 
bohumínského odboru dopravy Pavel Vavreč-
ka. Dodal, že na základě doporučujícího ver-
diktu ministerstva nyní město ŘSD znovu 
osloví.

Prodloužení stezky a zřízení přejezdu si vy-
žádá nějaký čas, čekání na navazující úpravy 
by mohlo být kratší. Současně se zmíněnou 
obměnou dopravních značek se počítá také se 
stažením dopravy na dálničním výjezdu ze 
současných dvou pruhů do jednoho. Kromě 
zvýšení bezpečnosti v křižovatce má tato úpra-
va plnit ještě jednu funkci. Minimalizuje rizi-
ko, že na výjezd nějaký šofér odbočí neprozře-
telně ze Šunychelské ulice ve snaze dostat se na 
dálnici. Tam by se ovšem ocitl v opačném smě-
ru. Ač to zkušeným řidičům přijde bizarní 
a nelogické, případy jízdy na dálnici v proti-
směru nejsou výjimečné, naopak jich přibývá. 
Většinou za snížené viditelnosti a u šoférů 
v důchodovém věku. ŘSD na tento neblahý vý-
voj zareagovalo v uplynulých měsících instalací 
nových výrazných návěstí se symboly zdvižené 
dlaně a zákazu vjezdu do jednosměrky. Tato 
varovná cedule by se měla rovněž objevit na 
výjezdu z déjedničky v Šunychlu. 

 (tch)

že se můžeme procházet a odpočívat v městském parku, vděčí-
me našim předkům, kteří v roce 1907 položili jeho základní ká-
men. i s vědomím, že se ve stínu vzrostlých košatých stromů za 
svého života neprojdou. Jednou se zkrátka začít musí. Park je 
zelenými plícemi města a Bohumín nyní zakládá druhé pro bu-
doucí generace. Na jaře se rozběhnou práce na vytvoření le-
soparku Na Panském.

Zhotovitelská firma si na podzim 
převzala staveniště, vykolíkovala 
jednotlivá území a v nejbližších týd-
nech už kopnou do země i bagry. 
Stavební práce zahrnují vytvoření 
systému návrší, vodních ploch a vý-
sadbu rozsáhlé zeleně na ploše 
o rozloze třinácti hektarů. Součástí 
lesoparku bude jedenáct tůní růz-
ných hloubek a tvarů. Vodní plocha 
největší z nich bude mít 1,2 hektaru 
a bude hluboká až 2,2 metru. „Upro-
střed jezírka vznikne menší ostrov, 
který ale nebude přístupný, ze všech 

stran jej bude obklopovat voda. 
U jednoho z břehů pak vybudujeme 
vyhlídkové molo,“ informovala Eliš-
ka Pecháčková z městského odboru 
rozvoje a investic. Plány město ko-
ordinovalo s Agenturou ochrany 
přírody a krajiny. Všechny tůně 
proto budou mít přírodní ráz a je-
jich účelem je vytvoření podmínek 
pro existenci vodních a mokřad-
ních rostlin a živočichů.

Zemina z vybagrovaných jezírek 
na místě zůstane a poslouží k vy-
modelování dvou návrší. V jejich 

okolí vzniknou rekreační i květnaté 
louky. Do areálu se návštěvníci do-
stanou ze tří směrů a jednotlivé 
vstupy propojí pěší okruh, spleť 
štěrkových chodníčků. A protože 
vzniká lesopark, jeho základem je 
samozřejmě zeleň. „Na Panském 
přibude 2,5 tisíce stromů a 1,5 tisíce 
keřů,“ dodala Pecháčková.

Budování lesoparku předcházela 
před dvěma roky stavba 620 metrů 
dlouhé cyklostezky mezi Novým 

Bohumínem s Novou Vsí. Právě 
stezka bude tvořit severní ohraniče-
ní budoucí zelené oázy, která by 
měla v budoucnu sloužit Bohu-
míňákům k procházkám, odpočin-
ku a klidnějším aktivitám. Vytvoře-
ní lesoparku si vyžádá investici ve 
výši sedmnácti milionů, přičemž 
deset milionů pokryje dotace. Na 
kompletní dokončení mají stavbaři 
čas do května příštího roku.

 Pavel ČEMPĚL

Tisíce stromů, jezírka a návrší. Vzniká nový lesopark

Úpravy zvýší bezpečnost výjezdu z D1

Jedna z dřívějších vizualizací lesoparku. Během projektování došlo k některým 
dílčím změnám. 

Foto: Pavel Čempěl

Situační plán vodních ploch, 
návrší a výsadby zeleně.

Výjezd z dálnice v Šunychlu čekají změny. 
Výměna dopravních značek, zúžení do jed-
noho pruhu a v budoucnu také zřízení pře-
jezdu pro cyklisty.

Lesopark Na Panském vyroste na poli za dálničním přivaděčem.



  ž i VO T  V E  M Ě s T Ě6 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Město Bohumín nabízí 
k  pronájmu nebytový 
prostor o celkové rozloze 
43,4 m2 s výlohou, bezba-
r iérovým přístupem 
a možností parkování 
u objektu. Nebytový pro-
stor se nachází v domě 
číslo 7 na náměstí Svobo-
dy ve Starém Bohumíně. 
Cenová zóna 1 200 Kč/m2/rok. Licitace se koná 26. února ve 14 hodin 
v budově radnice »B«, kancelář B101. Vyvolávací cena je pouze čisté nájem-
né bez služeb. Bližší informace v kanceláři B107, telefonicky 596 092 212 
nebo e-mailem sobaniec.marek@mubo.cz.

Bohumín každým rokem ve velkém staví, inovuje, opravuje a na projekty vynakládá 
z vlastních zdrojů nemalé částky. Například letošní 800milionový rozpočet počítá se 
150 miliony právě na investice. Krom toho je město mimořádně úspěšné i v získávání 
dotací. ačkoli je s nimi spojená obří byrokracie a mnohdy až kocourkovsky absurdní 
požadavky poskytovatelů. Navzdory těmto úskalím Bohumín loni získal na projekty 
z dotací 53 milionů.

Z loňských akcí, které pomohly uskutečnit ev-
ropské či státní prostředky, lze namátkou zmínit 
česko-polské příhraniční projekty. „Ty podporují 
turistický ruch prostřednictvím zkvalitnění infra-
struktury, rozšíření služeb a možností trávení vol-
ného času,“ popsala projektová manažerka Radka 
Michaliková. Díky dotacím vznikly také nové 
interaktivní učebny v Benešově a skřečoňské ško-
le, cyklostezka Na Panském, chodník na Záblat-

ském kopci. Finanční podpora zvenčí šla na vý-
sadbu zeleně ve Starém Bohumíně, rekonstrukci 
nového sídla centra sociálních služeb nebo na 
mzdy asistentů prevence kriminality.

O dotace se město uchází průběžně a pro letoš-
ní rok už má jistých sedmnáct milionů na dva 
projekty. Pokračování působení asistentů preven-
ce a nový lesopark Na Panském. Další žádosti 
jsou ve fázi posuzování a schvalování. Pokud by 

uspěly všechny, znamenalo by to dotačních sto 
milionů. Hned dvě žádosti se týkají přípravy lo-
kality Petra Cingra pro rodinnou výstavbu. Jedna 
na vybudování vodovodu a kanalizace, druhá na 
zvýhodněný úvěr, který chce město použít na 
komunikace, veřejné osvětlení a inženýrské sítě. 
„O největší dotaci žádáme na dopravní terminál 
u vlakového nádraží. Odhadované celkové náklady 
jsou 61,5 milionu a dotace představuje 52 milio-
nů,“  sdělila projektová manažerka Hana Gonsi-
orová. Další žádosti se týkají vytvoření chráněné-
ho bydlení v nevyužívané vilce v Husově ulici, 
kotlíkových půjček, výsadby stromů a keřů u Pol-
ní a Úvozní ulice ve Skřečoni, vodní atrakce u Vr-
bického jezera nebo na fotovoltaiku - solární 
panely na střeše sportovní haly, které by vyráběly 
energii pro potřeby areálu Bosporu. (tch)

Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základně návrhu Bo-
humína vypsal výběrové řízení na poskytování zdravotní péče 
v oboru zubní lékařství, ambulantní péče (okres Karviná). Lhů-
tu, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, 
jenž jsou předmětem výběrového řízení, stanovil na 1. dubna.

Přihlášky s nabídkou lze podat 
do 12. března na adresu Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje, od-
bor zdravotnictví, 28. října 117, 702 
18 Ostrava. „Jde o konkrétní nabíd-
ku města Bohumín na zajištění 

zdravotních služeb v oboru zubní 
lékařství. Plně vybavená ordinace, 
včetně možnosti ubytování, se na-
chází na ulici Čáslavská 1176, Bo-
humín,“ uvedlo hejtmanství.

 (luk)

Florbal B98 v moderním kabátu. sportovní klub, který sdružuje 
na 85 členů napříč věkovými kategoriemi, vstoupil do dvaadva-
cáté sezony s novými webovými stránkami. Moderní prezenta-
ci klub uvedl na známé doméně www.florbalbohumin.cz.

„Chceme, aby byly informace od 
nás snadno dostupné, což nový při-
způsobivý web zajišťuje. Nová pre-
zentace je optimalizována pro růz-
né druhy zařízení, to znamená, že 
se dobře zobrazuje nejen na klasic-
kém počítači, ale i na notebooku, 
mobilním telefonu nebo tabletu. 
Stejná platforma je připravena 
také pro naše skupiny házené 

a frisbee,“ uvedl za klub Ondřej 
Veselý. 

Sportovní klub zároveň přijímá 
posily do hráčských kádrů. Do-
vednosti s florbalovou holí si zá-
jemci mohou přijít vyzkoušet na 
některý z tréninků, které probíha-
jí ve sportovní hale. Největší zá-
jem o nové talenty je v kategorii 
přípravky, elevů a žáků. 

investicím pomáhají i prostředky z dotací

Výběrovka na zubaře Nebytové prostory k pronájmu

Nové stránky florbalistů

Foto: Pavel Čempěl

Předvojem lesoparku Na Panském bylo vybudování cyklostezky. Tu už dotace ve výši 11,4 milionu podpoři-
la a město dostane příspěvek ve výši deseti milionů také na samotný lesopark.

S pomocí pětimilionové dotace vyrostl nový chodník 
na Záblatském kopci.

ilustrační foto: Jana Končítková
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Loni omezily koupání ve Vrbickém jezeře přemnožené sinice, ale 
myšlenku rekreačního využití vodní plochy rozhodně nezhatily. 
Zanedlouho se na pláži utáboří stavbaři a pustí se do instalace 
prvků, které zatraktivní pobyt u vody milovníkům koupání, dál-
kového plavání i projížděk v lodičkách. svůj plácek dostane 
i místní fauna.

Zatímco rekreace u Kališova je-
zera v posledních letech vzkvétá 
a návštěvnost roste, na kdysi vyhle-
dávanou vrbickou vodní plochu 
lidé zanevřeli. Město se to snaží 
změnit a dílčími projekty vytváří 
u jezera podmínky pro rekreační 
využití. První vlaštovkou byla před-
loni instalace cykloboxů, pikniko-
vého posezení s grilem a naučné 
tabule. U protipovodňového valu 
přibyly přístupové schůdky a pláž 
prošla terénními úpravami. 

Nejzásadnější inovace čekají jeze-
ro letos. U stávající betonové cesty 
vyroste plovoucí přístavní můstek. 
„Zakotví u něj až deset plavidel. Kla-
sické lodičky, veslice, nic motorové-
ho,“ specifikoval místostarosta Lu-
mír Macura. Ke břehu ukotvená, ale 
jinak plovoucí sestava modulů za-
jistí variabilitu použití, případné 
rozšiřování nebo kombinaci s prvky 
jiných plovoucích sestav. Ve stej-
ném »skládačkovém« duchu bude 
navazující plovárna. Ta umožní lep-
ší přístup do vody, relax a opalování 
na plovoucí ploše. 

Plavcům, spíše těm dálkovým, 
má sloužit další prvek - distanční 

molo. „S umístěním se počítá pěta-
šedesát metrů od břehu. Molo bude 
tvořit dvojice plovoucích segmentů 
o rozměrech dva krát šest metrů se 
žebříky pro výstup z vody,“ popsala 
Lenka Jochimová z bohumínského 
odboru rozvoje a investic. Dodala, 
že molo využijí plavci k odpočinku. 
O to, aby nikam neodplulo, se po-
starají dva tunové betonové bloky 
na dně jezera, ke kterým bude molo 
uchyceno řetězy. A konečně posled-
ním prvkem je takzvané ekomolo, 
které ovšem nevyužijí rekreanti, ale 
vodní ptactvo a živočichové.

Ukotvení příbřežních modulů 
zajistí betonové bloky a gabiony, 
tedy drátěné koše vyplněné kame-
nivem. Stabilizační prvky zároveň 
zajistí vstup na plovoucí zařízení. 
Stavební práce zahrnují rovněž 
úpravy pláže a vybudování mlato-
vého chodníku. Město už vyhlásilo 
výběrové řízení na zhotovitele, od-
hadované náklady činí 11,4 milio-
nu. Má také velkou šanci, že většinu 
nákladů pokryje dotace, o kterou 
Bohumín zažádal prostřednictvím 
česko-polského projektu. 

 Pavel ČEMPĚL

cihlová »rafinérská« kolonie v Okružní ulici se postupně vylidňuje a byty zůstávají 
prázdné. Noví nájemníci se do nich vrátí až za pár let, ale to už budou mít bytové 
jednotky úplně jinou podobu. Město připravuje kompletní proměnu kolonie. Zámě-
rem je vytvořit hezkou, upravenou lokalitu s kvalitním bydlením.

Už v době příprav projektu byla polovina čer-
vené kolonie neobydlená. Na přelomu roku zde 
pobývalo jen dvacet domácností a postupně se 
uvolňují další a další byty. Na světě už je projek-
tová dokumentace rekonstrukce domů, doladit 
zbývá jen některé detaily. Letošní rok ještě zabere 
papírování, administrativní přípravy, napřesrok 
už na práci úředníků navážou stavbaři.

Kolonie je jedním z dvanácti zastavení naučné 
Červené stezky po stavbách z režných cihel. A zů-
stane její součástí, protože se zachováním vnější 
podoby projekt počítá. Cihlové zdivo je hodnotné 

a pro bohumínské historické stavby typické. 
Domky sice dostanou zateplení, ale vnitřní. To 
bývá silnější, takže se o něco zmenší obytná plo-
cha, ale za zachování vnějšího vzhledu to stojí. 
Zato z vnitřních dispozic nezůstane prakticky nic. 
Interiérové uspořádání bude zcela nové. „Přestože 
domky vypadají na první pohled identicky, zdání 
klame. Liší se výškou i dalšími parametry. Tomu 
pak odpovídá i odlišné vnitřní uspořádání. Někde 
vytvoříme samostatný podkrovní byt, jinde  mezo-
netový, tedy vícepodlažní bydlení,“ vysvětlil  Jan 
Hock z městského odboru rozvoje a investic.

Vnější plášť bude třeba očistit a poškozené 
cihlové zdivo zrestaurovat či nahradit. Domky 
dostanou novou střešní krytinu a díky přístavbě, 
která bude respektovat vzhled staveb, získají ně-
které byty také balkóny. Lokální vytápění v kam-
nech nahradí centrální zásobování teplem 
(CZT) a v lokalitě vyrostou také dvě nová par-
koviště. Po celkové přestavbě nabídne kolonie 
dvaapadesát nových atraktivních bytů. 

 Pavel ČEMPĚL

Moderní bydlení v původním červeném kabátu

Opalování, plavání, projížďka na pramičce

Domečky pro pracovníky rafinérie minerálních olejů vyrostly v roce 1908. Původně jich bylo devět, ale jeden 
zdevastovala povodeň v roce 1997, takže se mu nevyhnula demolice.

V posledních letech vypadají cihláky v Okružní ulici 
i jejich okolí neutěšeně. Radnice vyzvala zbývající 
obyvatele k úklidu. Co nedali do pořádku sami, to 
vyvezli veřejně prospěšní pracovníci do sběrného 
dvora.

Jedna ze studií modernizace navrhovala přístavbu 
balkónů. Aktuální projekt s nimi také počítá.

Foto: Pavel Čempěl
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V Prostějově se 21. ledna konalo učňov-
ské mistrovství republiky v oborech ka-
deřník, kosmetička a vizážista. Tématem 
šestého ročníku šampionátu Koruna 
kreativity bylo science fiction.

Soutěž byla rozdělena do sedmi kategorií a zú-
častnilo se jí osm škol. Svůj talent a zručnost 
předvedly také žákyně Střední školy Bohumín 
a s konkurencí se poměřily úspěšně.

Žákyně druhého ročníku Lucie Steffková zví-
tězila v dámském střihu a stylingu. Ke zlatu pak 

přidala třetí místo dámským společenským úče-
sem. Prvenství v téže kategorii zaslouženě při-
padlo Elišce Hejdové, která se zároveň stala 
absolutní vítězkou soutěže, takzvaným laureá-
tem. Úspěch bohumínských soutěžících zavr-
šila krásným čtvrtým místem Bohdana Zdraži-

lová se svým modelem »alter ego«.
Koruna kreativity je postupovou soutěží. Ti 

nejúspěšnější postoupili na evropský šampionát, 
jehož dějištěm byla 4. února Bratislava.

 Text a foto: Lucie Bena RyŠKOVÁ

Bohumínské gymnázium příští rok oslaví sto let existence. a přestože má ve sbírkách 
řadu archivních exponátů, jde o moderní a prestižní školu. Přesvědčit se o tom mohli 
hosté během dne otevřených dveří. V sobotu 18. ledna zavítali na gymnázium bývalí 
absolventi i školáci, které studium teprve čeká. 

Gymnázium Františka Živného zpřístupnilo 
veškeré prostory, nové odborné učebny, laborato-
ře, multimediální přednáškový sál, posilovny či 
tělocvičnu. Prohlídku školy, na které strávili stře-
doškolská léta, si nenechali ujít bývalí študáci. 
Rodiče s nadanými dětmi si pro změnu chtěli pro-
hlédnout zázemí, ve kterém budou možná součas-

ní páťáci či deváťáci ve studiu pokračovat. Velkým 
lákadlem byly moderní pomůcky v laboratořích 
fyziky, chemie a přírodovědných předmětů. Od-
borné učebny gymnázia patří k těm nejmoderněj-
ším v regionu. Většina pomůcek je demonstrač-
ních, lze si s jejich pomocí prakticky ověřit, jak 
fyzikální či přírodní jevy probíhají. Rolí průvodců 

se zhostili současní gymnazisté, kteří předváděli 
také atraktivní pokusy v laboratořích.

Kromě klasické prohlídky si zájemci přišli také 
pro informace. Mohli se dozvědět vše podstatné 
o studiu, přípravných kurzech a přijímacích 
zkouškách. Kurzy pro páťáky už probíhají a na-
vštěvuje je více než třicet dětí. Lekce pro žáky de-
vátých tříd začínají počátkem března a zájemci se 
průběžně hlásí. Oba kurzy pak budou končit 
v dubnu.

Uchazeči nebo jejich rodiče musí letos podat 
přihlášku na střední školu nejpozději do 1. března. 
Na gymnázia se vztahují přijímací zkoušky z češ-
tiny a matematiky. Pro čtyřleté studium v Bohu-
míně proběhnou 14. a 15. dubna, pro osmileté 16. 
a 17. dubna. Škola otevírá jednu třídu s kapacitou 
třiceti žáků pro každou z forem studia. O přijetí 
rozhodují ze dvou třetin výsledky přijímaček, 
z třetiny prospěch na základní škole.

 (tch)

  Š KO L s T V Í

Kadeřníci opět na stupních vítězů

starší generace vzpomínala, mladá byla zvídavá

Foto: Pavel Čempěl

Lucie Steffková se svými modely.

Absolutní vítězka Eliška Hejdová v akci.

Bohdana Zdražilová
a její »alter ego«.
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Plesová sezona je v plném proudu. Městská kulturní agentura K3 Bohumín každo-
ročně pořádá hned několik bálů různého zaměření. V pátek 7. února se uskuteční 
velký reprezentační městský ples, 28. února humorné pochování basy, obojí Pod 
Zeleným dubem. Pro změnu v sále záblatské sokolovny proběhl už 25. ledna recesní 
maškarní bál. 

Kátrojka se snaží každý ples koncipovat tro-
chu jinak, aby vyšla vstříc všem zájemcům. 
Maškarní cílí především na mladé, zejména 
z řad spolupracovníků agentury. Je levnější, 
skromnější, ale uvolněnější s plnohodnotnou 
zábavou. Letošní měl podtitul »profese« a účast-
níci se při výrobě a prezentaci masek opravdu 
vyřádili.

Do sokolovny dorazilo 110 hostů, které čeka-
ly recesní soutěže. Bez použití váhy odhadovali 
hmotnost sypkých potravin nebo se mohli vy-
blbnout ve fotokoutku s instaxem. Tyto foťáky 
na bázi polaroidu, které okamžitě »vyplivnou« 
hotové snímky, zažívají renesanci a na společen-
ských akcích jsou velkým hitem. Hlavním bo-
dem programu byla pochopitelně soutěž masek. 

V té se z vítězství radovala čtveřice »ghostbus-
ters« aneb filmových krotitelů duchů, která si 
krom stylových kombinéz vyrobila i batůžková 
protonová děla. „U krotitelů jsme ocenili samotný 
nápad a také náročnost přípravy masek,“ komen-
toval verdikt poroty ředitel K3 Karel Balcar.

Na recesním plese nemohla chybět tombola, 
křepčícím párům na parketu vyhrávala kapela 
SuperFox z Petřkovic, svými výstupy je bavil 
moderátor večera Jaroslav Kalous a celé osazen-
stvo sokolovny se skvěle bavilo až do třetí hodi-
ny ranní. (tch)

Kaplička z roku 1906 na skřečoňském 
hřbitově, která je součástí dvanácti zasta-
vení naučné »Červené stezky«, prošla 
předloni obnovou. Radnice nechala očis-
tit fasádu, vyměnit chybějící kusy a nově 
cihly vyspárovat. Nyní u kaple z režného 
zdiva, typického pro bohumínskou archi-
tekturu, přibyl důstojný vstup. Zděný plot 
s kovanými prvky.

Klasický drátěný plot u vstupu do hřbitovního 
areálu nahradilo na přelomu roku nové oplocení.
Tvoří jej podezdívka z červených cihel, která ko-
responduje s podobou kapličky, a kovová plotová 
pole. Jsou sice sériově vyráběná, ale imitují histo-
rický vzhled. „Stejnou podobu má i branka a vjez-
dová brána,“ uvedla Eva Liszoková z městského 
odboru životního prostředí a služeb s tím, že 
práce už jsou téměř u konce a doladit zbývá jen 
pár detailů. Za 25metrový úsek plotu město za-
platilo 240 tisíc. (tch)

   ž i VO T  V E  M Ě s T Ě

Ples bez duchů, zasáhli krotitelé

Na červenou kapli navázal stylový plot

Foto: Karel Balcar

Foto: Pavel Čempěl

Slezská církev evangelická a.v. 
připravila v rámci projektu 
Fara dokořán lekce anglické 
konverzace s rodilou mluvčí 
z USA. Lekce budou probíhat 
v klubovně na evangelické 
faře od 12. února. Vždy v úte-
rý od 15.30 do 16.30 hodin 
pro studenty (cena 50 korun) 
a ve středu od 17.30 do 18.30 
hodin pro dospělé (100 ko-
run). Zájemci se mohou hlásit 
na bohumin@sceav.cz nebo 
na čísle 736 627 503.

Konverzace 
v angličtině
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Řada motoristů, která míří po dálnici od Ostravy do Bohumína, skončí nepláno-
vaně v Polsku. stává se to přespolním, ale když se zapomenou, i místním. Posled-
ní sjezd z magistrály na českém území se nachází čtyři kilometry od hranice 
a jeho značení by mohlo být lepší. O jeho zvýraznění se řadu let snaží bohumín-
ská radnice, leč neúspěšně. 

Benzinka napravo, benzinka nalevo, pak 
rychle šlápnout na brzdu a odbočit. Kdo to 
nestihne, má smůlu, skončí v Polsku. Zkuše-
nost mnoha motoristů. Přestože značení na 
české magistrále odpovídá normám, podle 
řidičů tady něco chybí. Mnoho jich přehlédne 
poslední sjezd z dálnice. Ten se nachází za 
železničním a silničním mostem u vojenské-
ho bunkru. Kdo tady neodbočí, nemá už na 
české straně další šanci. Nejbližší možnost 
k otočení a návratu se nachází až po patnácti 
kilometrech u Mszany v Polsku. 

Je pochopitelné, že sjezdy z dálnice nemo-
hou být každých pár set metrů. Poslední mož-
nost odbočení na území republiky by ale pod-
le řidičů měla být označena viditelněji. 
„Opakovaně jsme oslovili ministerstva dopravy 
a vnitra, zda by označení posledního sjezdu 
mohlo být výraznější, například v podobě vo-

dorovného nápisu přímo na vozovce,“ uvedl 
vedoucí bohumínského odboru dopravy  
Pavel Vavrečka.

Ministerským úředníkům se ale toto řešení 
nezamlouvá. Jména měst přímo na asfaltu 
u výjezdů z komunikací jsou sice běžná, ale 
ne v blízkosti státních hranic. Nic takového 
údajně není k vidění nikde v Česku ani v za-
hraničí. „V zamítavém stanovisku navíc argu-
mentují tím, že nápis lze umístit pouze v odbo-
čovacím pruhu. To by šoféry, kteří pojedou ve 
vzdálenějším pruhu, mohlo nutit k neuváže-
ným a riskantním manévrům, brzdění a pře-
jíždění několika pruhů naráz,“ tlumočil Va-
vrečka. A nakonec ministerstvo konstatuje, že 
by nápis »CZ« u sjezdu mohl část motoristů 
mást. Tatáž odbočka totiž slouží i k výjezdu 
do polských Chałupek.

 (tch)

Mladší přípravka FK Bospor Bohumín válí. V neděli 26. ledna 
se zúčastnila fotbalového turnaje v Hlučíně, kde po výbor-
ném výkonu a pěti výhrách vybojovala zlaté medaile. Třeš-
ničkou bylo navíc čisté konto v kolonce obdržených gólu. 

Klukům se v Hlučíně vyloženě 
daří. Také v prosinci v rámci ad-
ventního turnaje nenašli přemoži-
tele. Porazili týmy Kylešovic, Tře-
bovic, Ostravy-Jihu a akademii 
Baníku Ostrava. Jediný bod pak 
ztratili remízou s domácími fot-
balisty. Zaslouženě slavili vítězství 
a také individuální ocenění pro 

nejlepšího kanonýra turnaje Se-
bastiana Sittka za šest vstřelených 
branek. Velká pochvala všem hrá-
čům a poděkování rodičům za 
neustálou podporu.

 Text a foto: 
 Petr BiJOK, trenér

Osmatřicet florbalistů klubu 1. sc Bohumín '98 se zúčastnilo 
herního kempu ve smilovicích. Členové čtyř družstev napříč 
kategoriemi zvládli osm tréninkových jednotek v hale, kon-
diční kruhový trénink, běh v přírodě, zápolení ve stolním te-
nisu nebo bowlingu. a to si ještě týmy přípravky a mladších 
žáků odskočily na své ligové turnaje. 

„Makalo se naplno a ke konci už 
bylo znát, že toho kluci měli plné 
zuby,“ hodnotil trenér elévů Jiří 
Habram. Trenérskou sestavu dále 

tvořili Jiří Kameník (mladší žáci), 
Ondřej Šalbut (starší žáci), Igor 
Bruzl (elévové), Jiří Navrátil 
(brankáři). S kruhovým trénin-

kem přijel pomoci šéftrenér bohu-
mínské házené Jaroslav Kalous.

Hráče čekalo i jedno velké pře-
kvapení. Vedení jednoho tréninku 
se ujal vzácný host, asistent trené-
ra reprezentace žen a kouč florba-
listek FBC Ostrava Jakub Robe-

nek. Sekundovali mu trenér 
gólmanů FBC Luděk Pasecký 
a trenérka elévek stejného klubu, 
současně aktivní hráčka Karin Va-

vrečková. „Kluci poznali, že tré-
nink pod jejich vedením je podobný 
tomu, na čem s nimi pracujeme 
i my. Všem hostujícím koučům dě-
kujeme, byla to poučná a pro naše 
florbalisty i vítaná změna,“ konsta-
toval Jiří Habram.

Speciální dík patří dalším čle-
nům výpravy. Během soustředění 
se totiž do dění významně zapojo-
vali i Martin Hanzlík (vedoucí 
mladších žáků) či zástupci rodičů 
Andrea Vichrová, Nikol Slavíčko-
vá, Petr Šeliga a Marek Gazda. 
„Kolem naší mládeže se vytvořila 
super parta,“ uznal kouč. Tým při-
jeli povzbudit i předseda Lukáš 
Marcalík a sekretář Ondřej Veselý.

Výprava našla útočiště ve Sport-
centru Smilovice, kde maximálně 
využila ubytovací kapacitu. Hráči 
pod jednou střechou spali, tréno-
vali a vychutnávali si skvělé stra-
vování. „Čtyřdenní herní kemp se 
vydařil. Určitě budeme v této tradi-
ci pokračovat, další soustředění 
přijde na řadu v srpnu,“ dodal Jiří 
Habram. (bir)

Nápisy nepovolí, značka prý stačí

Fotbalová radost mladší přípravky

Mládí v kempu pod reprezentačním dohledem

Foto: Pavel Čempěl

Návěst před posledním sjezdem z dálnice na českém území 
existuje a splňuje normy, ale řada šoférů ji přehlédne.

Foto: 1. sc Bohumín '98



  s P O R TČÍSLO 3 / 2020 11

V úterý 21. ledna proběhla na zimním stadionu akce Týden 
hokeje. Ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje ji 
pořádal místní hokejový klub Hc Bospor. 

HC Bospor Bohumín pracuje 
s dětmi od čtyř do čtrnácti let 
a stále rozšiřuje svou činnost. Za-
čátečníci mají možnost půjčení 
hokejové výstroje zdarma a mo-
hou se účastnit tréninků jednot-
livých mládežnických kategorií 
podle výběru a schopností.

První půlrok nepla-
tí ti nejmladší žádné pří-
spěvky, později se příspěvky 
odvíjejí podle věku a schopností. 
Aby děti získaly obratnost a do-
vednosti také v jiných sportech 
a pohybových aktivitách, věno-
vat se jim mohou pod dozorem 

vyškolených trenérů v průběhu 
hlavní hokejové sezony i mimo 
ni. K dispozici jim jsou další 
sportoviště a bazén společnosti 
Bospor.

Prostřednictvím akce s podti-
tulem »Pojď hrát hokej« získali 
rodiče informace o možnostech 
a podmínkách sportování jejich 
potomků v klubu. Děti se sezná-
mily s   hokejovou výstrojí , 
zhlédly instruktážní video a pří-
mo na ledě si vyzkoušely bruslař-

ské dovednosti s kama-
rády a  trenéry. 

Viděly  také 

trénink o něco starších malých 
hokejistů.

Akce se zúčastnilo čtrnáct dětí 
a budeme rádi, když bude část 
z nich chtít své dovednosti dále 
zdokonalovat v rámci hokejové 
přípravky, která trénuje pravidel-
ně v pondělí, úterý a čtvrtek od 
15.45 do 16.45 hodin. Také rodi-
če, kteří se akce nezúčastnili, ale 
mají zájem, aby se děti naučily 
bruslit a hrát hokej, mohou přijít 
na trénink přípravky, kde trenéři 
sdělí všechny informace.

 Michal GaVROŇ,
 předseda Hc Bospor Bohumín

Na největším mítinku nejmenších závodníků v republice, sou-
těži Brněnský tučňáček, zazářila nastupující generace Plavec-
kého klubu Bohumín. Na stupně vítězů 18. a 19. ledna vy-
stoupala rovnou trojice mladých sportovních talentů. 

Senzačním vítězem na prsařské 
padesátce se stal v nejstarší chla-
pecké kategorii letos desetiletý 
Matyáš Menšík. Nabuzen úspě-
chem přidal i třetí místo na téže 
vzdálenosti motýlem. Ještě před 

bronzovým vystoupením Matyáš 
dohmátl v první desítce i v závo-
dech kraulem a znakem.

Desetiletá Julie Trachová se 
rovněž probojovala do desítky 
nejlepších plavkyň ve všech čty-

řech startech. Na stupně vítězů 
pro vytouženou medaili s bronzo-
vým nádechem vystoupala po 
padesátce volným způsobem. 
V dalších disciplínách zazname-
nala dvě čtvrtá místa a jedno sed-
mé.

Třetí medailistkou se v Brně 
stala ve spojené kategorii devítile-
tých a mladších dětí Anna Ková-
řová. Vyhraněná prsařka získala 
bronz na 25 metrů dlouhé distan-
ci, přičemž aby cenný kov získala, 
musela za sebou nechat více než 
padesát soupeřek.

Sympaticky si vedly i  další 
hvězdičky z celkově dvanáctičlen-
né bohumínské výpravy. Devítile-
tá Gabriela Fišerová na sebe upo-
zornila desátým místem. Klára 
Kaletová se pohybovala ve druhé 
desítce. Nová posila klubu Valen-
týna Menšíková skončila na dva-
advacátém místě. Tereza Czerná 
dohmátla o  jednu, respektive 
o dvě příčky níž. Nejmladší dívka 
výpravy, Sabina Dudková, se rov-
něž dokázala probít do třetí desít-
ky, což v jejím případě znamenalo 
porazit polovinu všech soupeřek. 
Tobiáš Sova, Natalie Wolfová, 
Viktorie Sollichová a Pavel Kalvar 
se zase o kousek výkonnostně po-
sunuli, když překonávali svá 
osobní maxima.

Na úspěchy přímo na místě do-
hlížely trenérky Markéta Krčmá-
řová a Karolína Pifková. Jako 
spojka mezi světem nadšeně fan-
dících rodičů a trenérů pak Vlas-
timil Czerný. Všem zúčastněným 
a rovněž trenérům, kteří dva-
náctku reprezentantů připravova-
li v Bohumíně, patří obrovský dík 
za skvěle odvedenou práci.

 adrian KuDER,
 prezident PK Bohumín

První seznámení s ledním hokejem

Brněnský tučňáček rozdával medaile

Foto: Pavel Čempěl

V průběhu ledna kontrolova-
li městští strážníci domy, síd-
la podniků a firem s vlastním 
vytápěním. Zaměřili se na 
komíny a sledovali, zda vlast-
níci nezamořují ovzduší. Jedi-
ný prohřešek zaznamenali ve 
Vrbici, kde se z rodinného 
domu valil extrémně hustý 
kouř a znečišťoval okolí. Po-
znatek strážníci předali rad-
ničnímu odboru životního 
prostředí a služeb.

Zaměřeno 
na komíny

Foto: PK Bohumín
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VZPOMÍNKY

Naposledy jsme se rozloučili
Bakovská Brigita *1929 z Nového 

Bohumína  Bednář Svatopluk 
*1949 z Vrbice  Celnerová Anna 
*1926 z Nového Bohumína  Cie-
slar Jiří *1962 z Nového Bohumína 
 Dobřanská Antonie *1929 ze 
Skřečoně  Harwotová Jarmila 
*1957 ze Skřečoně  Kociolek Emil 
*1928 z Pudlova  Kubeczka Ri-
chard *1977 ze Skřečoně  Kupková 
Veronika *1940 ze Starého Bohumí-
na  Miczko Stanislav *1938 ze 
Skřečoně  Nagel Jiří *1950 z Pud-

lova  Paprňák Karel 
*1950 z Nového Bohu-
mína  Pivodová Miroslava *1967 
ze Záblatí  Pompa Jiří *1966 z Bo-
humína  Ramachová Augusta 
*1937 z  Nového Bohumína  
Schmidtová Libuše *1928 z Nového 
Bohumína  Schrottová Emilie 
*1929 z Nového Bohumína  Slu-
pecký Josef *1933 z Nového Bohu-
mína  Tesař Vlastislav *1969 
z Nový Bohumína  Zavadová Te-
rezie *1931 z Pudlova.

Přivítali jsme nové občánky
Jakub Drápela * Sofie Kuklišová * Miroslav Skokan * Kristina 
Porwoliková * Antonín Raška * Jiří Nadažy * Amálie a Leontýna Kan-
torovy * Elena Kočařová * Apolena Aniolová * Ema Krulová * Adéla 
Svobodová * Natálie Fedorowiczová * Matyáš Šrom * Klára Tešnarová * 
Maxmilián Poštulka.

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

31. ledna jsme vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí 

pana Miroslava KOBLIHY.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Eliška, dcera 

Marcela a syn Miroslav s rodinami, vnoučata Marek, 

Martina, Miroslav a pravnučka Zuzanka.

9. února si připomeneme 

20. výročí úmrtí 

pana Roberta SEBERY.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Drahomíra, 

dcera Jarmila a syn Jiří s rodinami.

Odešel náhle, bez slůvka rozloučení. Tak náhle, že je to těžko k uvěření.

1. února by oslavil 62. narozeniny 

pan Zdeněk BACÍK.


S úctou a láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka Růžena, dcera Lucie, syn Tomáš, vnučka 

Barborka a ostatní příbuzní.

Jediné srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat. Kdybychom láskou 
budit je chtěli, neozve se nám vícekrát. Utichlo, zmlklo, šlo už spát. 

5. února před 4 lety odešel bez slůvka rozloučení náš 
věčně milovaný manžel a tatínek, 

pan Eduard SZWAJNOCH ze Skřečoně.
Zároveň 12. března vzpomeneme 

jeho nedožité 68. narozeniny.


Stále vzpomíná a nikdy nezapomene  
manželka s dětmi.

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

12. února si připomeneme 2. smutné výročí 

náhlého úmrtí naší manželky a maminky, 

paní Aleny KLÁROVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel Ladislav 

a syn Dušan.

Milovali jsme tě a navždy tě budeme milovat. V slzách, bolesti i trápení. Osud nás 
nečekaně rozdělil a my jsme ti nestačili říct, že život s tebou byl krásný.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a zná-
mým smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš 

milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček, pradědeček, 
bratr, švagr a strýc, 

pan Ján ROVŇAK z Orlové. 


Zemřel v pondělí 20. ledna po těžké nemoci 

ve věku 80 let. Zarmoucená rodina. 

30. ledna jsme si připomněli 5. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Alois GRATKE.
12. února by se dožil 94 let.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna, synové 

Ladislav, Jiří a dcera Jarmila s rodinami.

sdružení rodičů při Masarykově škole pořádalo 17. ledna školní 
ples, který se uskutečnil v sokolovně v Záblatí. akci předcházely 
realizační schůzky, zajištění programu, občerstvení, propagace, 
sponzorů až po přípravu sálu a jeho výzdobu. Hodila se každá 
ruka.

V sokolovně všechny u vstupu 
vítala předsedkyně sdružení Lucie 
Bajnarová, ples zahájil průvodce 
večera Jiří Kaleta a krátký vstup při-
dal i ředitel školy Miroslav Rosík. 
Pak se na parketu předvedli taneč-
níci ze souboru Domino Orlová, 
aby svými kreacemi uvedli večer 
plný zábavy, tance, dobrého jídla 
a pití. O hudební produkci se stara-
la formace Štístko, bohaté občerst-
vení dodala bohumínská restaurace 
i kuchařky školní kuchyně. Pro zá-
jemce byl k dispozici recesní foto-
koutek s řadou rekvizit. Vrcholem 
společenského setkání byla bohatá 

tombola. Sponzoři, kteří do ní při-
spěli cenami a finančními dary, si 
zaslouží poděkování.

145 účastníků prožilo skvělý ve-
čer a mnoho jich vydrželo až do 
samotného konce. Hojná účast je 
velkou odměnou celému realizační-
mu týmu rodičovského sdružení při 
Masarykově škole, který celý výtě-
žek věnuje na podporu výuky 
a vzdělávání. Žáci se mohou těšit na 
novou interaktivní tabuli. Další vel-
kou akcí, které se mohou zúčastnit 
rodiče i se svými dětmi, je maškarní 
ples 8. února od 14 hodin v budově 
školy. Text a foto: Radka KaLETOVÁ

Vydařený ples Masarykovy školy
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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

www.jaropojisteni.cz

Spočítej

Zadejte SPZ a zjistíte,
kolik ušetříte!

5T1 0680
Bohumín, nám. T. G. Masaryka 944, mob. 602 607 454

POVINNÉ RUČENÍ
od 1.054 Kč ročně

REALITY
 ● Hledám ke koupi byt v Boh, Orl, 

Ka a okolí, bez RK. Tel.: 736 228 883.
 ● Koupíme byt nebo dům, možno 

i s dluhem. Děkujeme. Realitní kance-
lář Nova. Tel.: 608 370 379.

 ● Vyměním městský byt 3+1 v příze-
mí v nízké zástavbě za menší. Tel.: 737 
027 108.

PRÁCE A BRIGÁDY
 ● Přivýdělek: www.prijemzdomu.cz.

SLUŽBY
 ● Výrazné slevy cen kondičních 

a zeštíhlujících masáží pro seniory 65+. 
Tel.: 724 340 942.
RŮZNÉ

 ● Vykupujeme různé starožitnosti, 
staré věci i poškozené, případně celé 
pozůstalosti. Platíme hotově, přijede-
me. Děkujeme za nabídku. Tel.: 602 
796 422.

INZERCE

Začátek roku se v průběhu dvaceti uplynulých let stal časem 
tříkrálového koledování, spojeného se sbírkou pro potřeby lidí 
v nouzi. Koledníčci přinášejí do domovů požehnání a zprávu o na-
rození spasitele. charita Bohumín, která v regionu sbírku zajišťu-
je, letos vypravila celkem 93 koledujících skupinek. 

Působnost Charity Bohumín za-
hrnuje krom domovského Bohumí-
na také Rychvald, Dolní Lutyni, 
Dětmarovice, Orlovou a Doubravu. 
V rámci jubilejní dvacáté Tříkrálové 
sbírky překonaly příspěvky dárců 
půlmilionovou hranici a dosáhly 
částky 503 tisíc (loni 477 tisíc). V sa-
motném Bohumíně přispěli dárci do 
zapečetěných pokladniček 181 tisíci. 

Pětašedesát procent z vykoledova-
né částky zůstává v regionu. Letos 
prostředky poslouží k vytvoření za-

hrady u nového Charitního domu 
sv. Kláry ve Starém Bohumíně 
a k pořízení altánů pro klienty do-
mova seniorů a odlehčovací služby. 
Část prostředků půjde také na pod-
poru provozu denního centra pro 
osoby bez přístřeší v Pudlově. 

O využití zbylých pětatřiceti pro-
cent výtěžku Tříkrálové sbírky roz-
hodne zastřešující Charita ČR. Pení-
ze pomáhají celostátním projektům, 
slouží jako fond pro pomoc při ne-
předvídaných událostech a živelných 

pohromách nebo k financování hu-
manitární pomoci v zahraničí, na 
Ukrajině a v Moldávii. 

Charita Bohumín děkuje všem 
dárcům. Každý příspěvek, i ten nej-
menší, je pro nás výrazem nejen so-
lidarity s lidmi v nouzi, ale také dů-
věry, že každá koruna darovaná 
Charitě přijde tam, kde může pomá-
hat a sloužit. A této důvěry si vážíme 
nejvíce. Děkujeme také všem koled-
níkům a lidem, kteří jim vytvářeli 
zázemí, například uvařili čaj, nabíd-
li občerstvení, dobrovolníkům, kteří 
jakkoliv organizačně nebo technicky 
pomáhali. Jejich obětavost a ochota 
je prvním předpokladem této sbírky.

Případné dotazy k využití pro-
středků z Tříkrálové sbírky zodpoví-

me na čísle 593 035 046, 736 766 021 
nebo e-mailu info@bohumin.chari-
ta.cz. Informace o celé Tříkrálové 
sbírce na www.bohumin.charita.cz. 

 Zdeňka KNiEZKOVÁ BRŇÁKOVÁ, 
 ředitelka charity Bohumín

Technotrasa, která sdružuje třicítku technických atraktivit v Mo-
ravskoslezském kraji, získala první místo ve Velké ceně cestovního 
ruchu 2019/2020. Projekt zvítězil v kategorii nejlepší turistický 
produkt. součástí moravskoslezské Technotrasy je i pěchotní srub 
Na Trati ve starém Bohumíně. 

„Technotrasu považuji za klíčový 
produkt cestovního ruchu v našem 
kraji. Představuje unikátní technic-
ké dědictví, které jinde v Česku v ta-
kovém rozsahu ani kvalitě k vidění 
není. Udělené ocenění je důkazem, 
že technické památky jsou pro ná-
vštěvníky velmi atraktivní. Pro tu-
risty letos chystáme v rámci Techno-
trasy další vylepšení, nové zážitkové 
prohlídky či zapojení zcela nových 
atraktivit,“ uvedl náměstek hejtma-
na pro regionální rozvoj a cestovní 
ruch Jan Krkoška.

Projekt Technotrasy s původně 
dvanácti památkami vznikl v roce 

2012, dnes už nabízí třicítku atrak-
tivit. Kromě tradičních turistic-
kých tahounů, jakými jsou napří-
klad ostravský Důl Michal, Dolní 
Vítkovice nebo Landek, se k Tech-
notrase připojily i méně okoukané 
lokality. Vodní mlýn Wesselsky 
a mlýn v Bartošovicích ukazují 
mlynářské řemeslo v praxi, v kr-
novské synagoze se návštěvníci 
mohou zaposlouchat do příběhů 
místních průmyslníků a bohumín-
ský bunkr Na Trati zase zajímá 
nadšence válečné historie. Více na 
webu technotrasa.cz.

 (luk)

Tříkrálová sbírka slaví dvacáté narozeniny 

Ojedinělý soubor technických 
památek

 
 

 

Společnost Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o. 
patří mezi 5 největších tuzemských železničních 
nákladních dopravců. Je součástí nákladní divize 
Rakouských spolkových drah (ÖBB). 

Hledáme zájemce o vozmistrovský kurz! 

 Jste držitelem ŘP skupiny B (aktivní řidič)? 
 Máte zkušenosti z práce v technickém oboru, 

případně železničním provozu? 
 Chcete se dále vzdělávat a zajímáte se o práci 

v železniční nákladní dopravě v lokalitě Bohumín-
Vrbice? 

 Chcete pracovat ve stabilní společnosti se silným 
nadnárodním zázemím? 

Pro více informací kontaktujte Bc. Václava Rouču: 
e-mail vaclav.rouca@railcargo.com 
tel. č. +420 601 169 324 
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Malé psaníčko za třicet korun, velká kabelka za padesát a šátek 
za desetikorunu. stylové zánovní doplňky potěší, a ještě splní 
dobročinné poslání. Kabelkový bazar pořádá spolek Přátel bohu-
mínské historie s tím, že výtěžek podpoří fungování ostravského 
mobilního hospicu Ondrášek.

Pomyslná tečka k nové sukni, ha-
lence nebo botám? Staronová taška 
či šátek z kabelkového bazaru jsou 
tím pravým, protože vkusných do-
plňků není nikdy dost. „Rozhodli 
jsme se spojit příjemné s užitečným. 
Provětrali jsme šatníky, nabízíme za-
chovalé věci někomu jinému, a ještě 
pomůžeme dobré věci. Původní maji-
telé darovali věci bezplatně a výtěžek 
bazaru věnujeme na provoz mobilní-
ho hospice Ondrášek, který se stará 
i o pacienty z Bohumína,“ uvedla 
organizátorka Doris Starzyková ze 
spolku Přátel bohumínské historie. 

Dárkyně věnovaly na stylový »ble-
šák« více než stovku tašek a hroma-
du šátků. Kabelkový bazar probíhá 
v domě U Rytíře na náměstí Svobo-
dy ve Starém Bohumíně do 28. úno-
ra vždy v úterý a pátek od 15 do 17 
hodin. Lidé mohou hospic podpořit 
dobrovolným příspěvkem i bez za-
koupení zboží. Mobilní hospic On-
drášek poskytuje odbornou pomoc 
nevyléčitelně nemocným dětem 
i dospělým. Provází posledním ob-
dobím života lidi, kteří si přejí ze-
mřít v domácím prostředí. (luk)

Před pěti lety nás opustil vynikající člověk, malíř, řezbář, výtvar-
ník, Bohumíňák Petr Šablatura. Opustil, ale je pořád s námi, díky 
tomu, co zde vytvořil a zanechal. Vzpomínkovou výstavu uvádí 
rodina, spolky Bart a Maryška. Její vernisáž se konala 1. února 
v salonu Maryška. 

Výstava nazvaná »Petr Šablatura: 
555« představuje obrazy, dřevořezby 
a dřevěné přívěsky, všechno z jeho 
autorské dílny. „Petr by letos oslavil 
55. narozeniny a uplyne pět let od 
jeho poslední výstavy v Maryšce, pro-
to název 555,“ vysvětlila za rodinu 
Romana Šablaturová. 

Petr Šablatura se narodil 7. února 
1965, zemřel 10. října 2015. Vystu-
doval automobilovou průmyslovku 
v Bruntálu, od roku 1987 pracoval 
u policie, naposledy jako kriminali-
stický technik. Umělecký svět, vý-
tvarnictví, malířství – to byl jeho 
velký životní koníček. Působil v ob-

čanských sdruženích Bart a Maryš-
ka. Stál u zrodu legendárního festi-
valu Léto-kruhy.

„Petr chybí, odešel velký přítel, člo-
věk se spoustou nápadů, správný 
chlap. Velmi nás pojil zájem o kultu-
ru, spolu jsme plánovali vznik dřevo-
řezbářského plenéru a festivalu Léto-
-kruhy, jehož se aktivně účastnil jako 
řezbář. Dělal tento svět krásnějším,“ 
uvedla dlouholetá kamarádka Kami-
la Smigová, předsedkyně spolku 
Maryška. 

Výstava je v Salonu Maryška k vi-
dění do 28. února, vždy v úterý a ve 
čtvrtek od 15 do 18 hodin. (luk)

Pod střechou sportovní haly létaly během víkendu 18. a 19. ledna 
barevné házecí talíře. Místní klub Rainbow Banana Bohumín pořádal 
pátý ročník turnaje Rainbow Winter v ultimate frisbee. Ekvilibristiku 
s talíři předvádělo ve vzájemných soubojích na dvě stě hráčů.

Turnaj má mezinárodní věhlas 
a mezi dvacítkou sportovních týmů 
nechyběli zástupci z Polska a Sloven-
ska. V českých barvách pak bojovaly 

například oddíly z Prahy či Brna. 
Kvalita zimního turnaje rok od roku 
stoupá a letos byly k vidění skvělé 
zápasy. Zvláště ty o přední příčky 

byly divácky velmi atraktivní. „Bohu-
mínský tým měl zastoupení v kategorii 
mužů i žen, letos poprvé jsme postavili 
družstvo jedenácti dívek čistě z bohu-
mínských odchovanek,“ uvedl Jakub 
Staniek z pořádajícího klubu. V obou 
kategoriích sahaly domácí týmy po 
medailích. „Sice jsme neurvali první 
místa, ale s výsledkem jsme spokojení, 

neboť kluci obsadili druhé místo a hol-
ky čtvrté, což je úplně peckovní,“ do-
dal Staniek.

Turnaj zpestřil také doprovodný 
program. Organizátoři připravili sou-
těže v moderních hrách, které lze 
provozovat s frisbee talířem. Napří-
klad spikeball, kanjam a nebo exhi-
biční urban game.  (luk, red)

Dobročinný kabelkový bazar

Výstava připomene talentovaného umělce

Parádičky s frisbee talířem

Foto: Pavel Čempěl

Vernisáž vzpomínkové výstavy Petr Šablatura: 555 v Salonu Maryška.

Foto: Ladislav Pekárek

Konečné umístění muži

1. Team Under Construction  (Polsko)

2. Rainbow Banana (Bohumín)

3. Kus Plastu (Slovensko) 

Konečné umístění ženy

1. Left Overs (Brno)

2. S.T.H. (Slovensko)

3. 2obvious (Polsko) 
4. Rainbow Banana (Bohumín)

Foto: Rainbow Banana
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KaM V BOHuMÍNĚ?
KINO

7.2. a 12.2. v 19 hodin BIRDS OF 
PREY: PODIVUHODNÁ PROMĚNA 
HARLEY QUINN. USA (Komiks/
Akční), 2020, od 15 let, 140 Kč. 
7.2. s dabingem, 12.2. s titulky.

8.2., 9.2. a 10.2. v 19 hodin MO-
DELÁŘ. Česko (Thriller), 2020, od 
12 let, 130 Kč.

13.2., 14.2., 15.2., 16.2. v 19 hodin 
CHLAP NA STŘÍDAČKU. Česko 
(Komedie), 2020, od 12 let, 130 
Kč.

15.2. ve 13.30 hodin, 18.2. v 16 
hodin, 23.2. ve 13 hodin MRTVÁ 
NEVĚSTA TIMA BURTONA. USA 
(Animovaný/Černá komedie), 
2005, dabing, přístupný, 74 mi-
nut, 50 Kč.

15.2. a 19.2. v 16 hodin, 23.2. 
v 15.30 hodin JACK A OBŘI. USA 
(Fantasy/Pohádka), 2013, dabing, 
přístupný, 114 minut, 50 Kč.

16.2. v 16 hodin, 23.2. v 18 hodin 
ANIMATRIX. USA (Animovaný/
Sci-fi), 2003, dabing, přístupný, 
101 minut, 50 Kč.

19.2. v 9 hodin PŘES PRSTY. Čes-
ko (Komedie/Romantika), 2019, 
101 minut, 50 Kč (FK pro senio-
ry).

20.2. v 19 hodin CHVĚNÍ. Guate-
mala, Francie (Art/Drama), 2019, 
titulky, od 15 let, 107 minut, 110 
Kč.

21.2. v 19 hodin PŘÍLIŠ OSOBNÍ 

ZNÁMOST. Česko (Telenovela/
Drama), 2020, přístupný, 107 mi-
nut, 110 Kč.

22.2. ve 13 hodin FILMOVÝ MA-
RATON: TEORIE VELKÉHO TŘES-
KU, II. Série, USA (Komediální se-
riál), 2008-09, dabing, přístupný, 
7 hodin a 58 minut (23 epizod, 
po třech epizodách 10minutová 
pauza), 50 Kč.

DIVADLO

24.2. v 19 hodin ŽENA, KTERÁ 
UVAŘILA MANŽELA. Černá ko-
medie o žárlivosti, zradě, nevěře.  
Hrají Nela Boudová, Ilona Svo-
bodová, Otmar Brancuzský. Ki-
nosál, 280 Kč.

26.2. v 19 hodin NA STOJÁKA. 
Vtipné výstupy komiků Josefa 
Poláška, Vojty Záveského a Ar-
nošta Frauenberga. Kinosál, 180 
Kč.

PRO DĚTI

7.2. v 16 hodin LEDOVÉ KRÁ-
LOVSTVÍ 2. Animovaný film USA, 
2019, dabing, 103 minut, 100 Kč.

9.2. v 10 hodin ŠTÍSTKO A POU-
PĚNKA - AŤ ŽIJÍ POHÁDKY. Po-
hádkové představení s písnička-
mi, focení a  autogramiáda. 
Kinosál, 195 Kč - v síti Ticketpor-
tal.

15.2., 16.2. a 18.2. v 10 hodin, 
20.2. v 16 hodin, 22.2. v 10 hodin 
TOM A JERRY: TŘESKY PLESKY. 
Americký kreslený film, 2012, 

dabing, 68 minut, 50 Kč

16.2. ve 13.30 hodin, 17.2. v 16 
hodin, 20.2. v 10 hodin, 21.2. 
v 16 hodin, 23.2. v 10 hodin 
LEGO SCOOBY-DOO! PŘÍPAD 
PIRÁTSKÉHO POKLADU. Americ-
ký animovaný film, 2017, da-
bing, 72 minut, 50 Kč.

HUDBA

11.2. v 19 hodin BLUE CIMBAL. 
Zpěvák Roman Veverka hraje na 
elektrocimbál slavné pop-rocko-
vé hity. Kinosál, 120 Kč

KNIHOVNA

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

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

10.2. až 14.2. (mimo středu) ve 
13-17 hodin VALENTÝNSKÉ TVO-
ŘENÍ. Výtvarná dílna. 10.2. až 
14.2. dětské odd. N. Bohumín 
a Skřečoň, 10.2. Záblatí, 11.2. 
a 14.2. Starý Bohumín.

17.2. až 21.2. v 9-12 a 13-17 ho-
din (středa pouze dopoledne) 
TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE. 
Výtvarné dílny, soutěže, hry. Dět-
ské odd. N. Bohumín.

20.2. v 15-16 hodin PIZZA KVÍZ 
NA DĚTSKÉM. Hádanky, rébusy, 
otázky pro děti od 5 do 10 let. Na 
vítěze čeká pizza. Dětské odd. N. 
Bohumín.

21.2. v 15 hodin JAK SE DĚLÁ DI-
VADLO. Herec Petr Pěnkava zá-
bavnou formou provede vzni-
kem divadelního představení. N. 
Bohumín.

TEEN ZÓNA 

11.2. ve 14-16 hodin PROGRA-
MOVÁNÍ OZOBOTŮ. Programo-
vání malých robotů a vytváření 
drah, po kterých se pohybují.

13.2. a 27.2. ve 13-16 hodin VIR-
TUÁLNÍ REALITA. Virtuální realita 
při hraní her na PS4, teen zóna N. 
Bohumín.

25.2. ve 14-15 hodin PIZZA KVÍZ. 
Hádanky, rébusy, otázky. Na vítě-
ze čeká pizza.

BESEDY

27.2. v 17 hodin NA KOLE DO 
GRUZIE A ZPĚT. Osm zemí a 7 000 
kilometrů za 101 dní na kole. 
Přednáška Tomáše Vejmoly s pro-
mítáním fotek a videí. 100 Kč.

KURZY
v teen zóně

10.2. v 9. 30 hodin CHYTRÉ TELE-
FONY

11.2. v 17 hodin ITALŠTINA PRO 
MÍRNĚ POKROČILÉ

11.2. v 17 hodin KONVERZACE 
V ANGLIČTINĚ

22.2. v  9.30 hodin PAPÍROVÁ 
KRAJKA

VÝSTAVY

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

nám. Budoucnosti.

MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice 
»Bohumín - pohledy do minulosti 
města«. PO–PÁ v 10-12 a 17-20 
hodin, SO a NE v 10-20 hodin. Sta-
rý Bohumín, Pod Zeleným du-
bem.

MARYŠKA 
nám. TGM 939, www.maryska.cz,  

info@maryska.cz,  
telefon: 776 577 722

Každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 
hodin.

Do 28.2. PETR ŠABLATURA: 555. 
Vzpomínková výstava k 5. výročí 
úmrtí bohumínského malíře, 
řezbáře a výtvarníka Petra Šabla-
tury. 

Každou středu v 15 hodin KROJE 
V MARYŠCE. Vlastivědně-etnogra-
fický klub, který se věnuje tradici 
bohumínského kroje. 

OSTATNÍ AKCE

11.2. od 15 hodin DOD ZŠ BENE-
ŠE. Den otevřených dveří, otevře-
ní nových učeben, aktivity s rodi-
či. Hlavní budova Benešovy 
školy.

20.2. v 17 hodin ČAJ O PÁTÉ. Tan-
čírna, k poslechu i k tanci hraje 
kapela Štístko. Kavárna na nám. 
TGM, 60 Kč.

SPORT

HOKEJ

Krajská liga mužů

8.2. v 17.30 hodin HC BOSPOR – 
HC ROŽNOV P. RADHOŠTĚM.

15.2. v 17.30 hodin HC BOSPOR 
– HK KRNOV.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 7.2. do 23.2. 

fénelon: čím více mluvíte, ... tajenka. pomůcka: akad, epo, omra.
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...tím méně si lidé zapamatují.

(Pokračování na  str. 16)
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Nesytka lumčí      
(Bembecia ichneumoniformis)
Denní motýl nesytka lumčí žije v jižní a střední Evropě, na 
severu je rozšířená po jižní skandinávii, na východě po Ka-
zachstán, Kavkaz a Turecko. V Česku je hojná od nížin po 
nižší horské oblasti a létá od konce června do poloviny srpna. 

Význačným rysem nesytek je je-
jich výstražné zbarvení (mimikry) 
– svým vzhledem i chováním na-
podobují některé druhy žahadlové-
ho blanokřídlého hmyzu. Charak-
teristická jsou pro ně také úzká 
a průhledná křídla. Celosvětově 
bylo dosud popsáno přes 1 400 
druhů nesytek, ve střední Evropě se 
vyskytuje 57 druhů. Nesytka lumčí 
je teplomilná, obývá sušší nelesní 
stanoviště, skalní a sprašové stepi, 
meze, náspy, ochranné hráze 
a opuštěné lomy. Housenky se vy-

víjí jeden až dva roky v kořenech 
štírovníku, bílojetele, úročníku a le-
dence. Text a foto: Jiří ŠuHaJ

Příroda Bohumínska – motýli (252)

CVIČENÍ

Každé pondělí a středu v 19 hodin JÓGA. 
Velká tělocvična Benešovy školy, lektorka 
Míša Lalíková 731 905 040. 

BOSPORKA
Nerudova 1037

bosporka@bospor.info, 
tel.: 730 521 457, 9-21 hodin

Cvičení

Katka (K) 733 775 824, Michal (M) 603 308 
560, Iveta (I) 608 333 771, Naďa (N) 775 
665 169.
Pondělí
15.00  záda + core trénink (M) 
16.00 a 17.00 kruhový trénink (K)  
18.00 hubneme společně (N)
Úterý
17.00 kruhový trénink (K) 
18.00  kruhový trénink pro muže (M) 
Středa 
9.30 cvičení maminek (K)
17.00 tyče (K) 
17.30 step aerobic (I)
18.00 cvičení 50+ (K)
18.30 step aerobik pro začátečníky (I)
Čtvrtek 
17.00 hiit (K)
18.00 kruhový silový trénink (M) 
Pátek 
9.30 cvičení maminek (K)
16.00 kruhový trénink (K) 

SPORTOVNÍ HALA
sportovni-hala@bospor.info, 
tel.: 734 788 668, 6-22 hodin

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, Tel.: 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
Každé pondělí a středu v 19.30 hodin 
aquaerobic.

FITKO
pondělí až čtvrtek: 6-21 hodin
pátek: 10-21 hodin
víkendy a svátky: 8-21 hodin 

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218, Tel.: 596 016 530, 
777 707 782, www.bospor.info

Každý víkend v 15 – 16.30 hodin VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ. Možnost zapůjčení bruslí za 50 
Kč.
Mimořádné bruslení 31.1. v 15 – 16.30 
hodin.
Do 1.3. každou neděli ve 13.30-14.30 ho-
din ŠKOLA BRUSLENÍ. 8 hodinových lekcí, 
700 Kč.

(Pokračování ze str. 15)
 KAM V BOHUMÍNĚ?Bohumín na dobových  

fotografiích (60)

Do domácností opět vyrazí pra-
covníci Českého statistického úřadu, 
aby zjišťovali životní podmínky. Prů-
zkum navazuje na předchozí ročníky, 
jejichž smyslem je získat dlouhodobě 
údaje o sociální a ekonomické situaci 
ve čtyřiatřiceti evropských zemích. 
V Česku se do projektu zapojí 11 400 
domácností, z nichž 6 700 se zúčast-

nilo už minulých ročníků. Tazatelé je 
navštíví nejpozději do 24. května. 
Pracovníci se budou legitimovat prů-
kazem tazatele a příslušným pověře-
ním nebo rovnou průkazem zaměst-
nance Českého statistického úřadu. 
Ve všech fázích zpracování je zaruče-
na anonymita zjištěných údajů a je-
jich ochrana. (red)

statistici navštíví domácnosti

V dobách Rakousko-uherska panoval poněkud servilní zvyk de-
dikovat nové stavby mocnáři. Do užívání se většinou uváděly 
v den nějakého výročí, které souviselo s osobou a titulem císaře. 
Proto jejich názvy obsahovaly přívlastek »jubilejní«. Bohumín tak 
měl například jubilejní most, jubilejní farní úřad nebo jubilejní 
památník. 

Když se blížilo 60. výročí nastou-
pení císaře Františka Josefa I. na 
trůn, přijalo zastupitelstvo obce Šu-
nychl - Bohumín - nádraží rozhod-
nutí postavit milovanému císaři 
pomník. Myšlenku podporoval 
i hrabě Jindřich Larisch-Mönnich, 
který koncem 19. století založil 
v části šunychelského lesa bažantni-
ci. Daroval obci její část, aby zde 
mohl vzniknout městský park, 
v němž by se císařův pomník důstoj-
ně vyjímal. A stalo se. Bažantnice se 
proměnila v anglický park a 2. pro-
since 1908, tedy v den výročí nástu-
pu mladičkého panovníka na trůn, 
zde byl císařův jubilejní pomník 
slavnostně odhalen. Stál přibližně 

v místech, kde se dnes vyjímá po-
mník Petra Bezruče.

Zanedlouho však vypukla válka 
a vznik samostatného Českosloven-
ska v roce 1918 smetl vše, co souvi-
selo s monarchií. I památník. Na-
štěstí nedošlo k jeho barbarskému 
zničení, jen našel nové využití na 
jiném místě. Stal se z něj pomník 
obětí první světové války. Z centrál-
ního obelisku zmizely symboly Ra-
kousko-Uherska, tedy dvouhlavý 
orel a plaketa císaře. Kameníci pak 
do desek vytesali 370 jmen padlých, 
seřazených podle národností. V této 
podobě se pomník zachoval do 
dnešních časů. Je dominantou hřbi-
tova v Novém Bohumíně. (red)

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

sekce zpravodajství/městské 
noviny Oko.


