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Jak probíhá vyučovací hodina, když se role obrátí a ze žáků se stanou zkoušející? 
Přesvědčit se mohli účastníci jedné z aktivit Benešovy školy v rámci dne otevřených 
dveří. Konal se 11. února a do školy zavítali bývalí žáci, rodiče současných školáků 
i předškoláků, které nástup do první třídy teprve čeká.

„Akcí jsme chtěli především oslovit rodiče našich 
žáků. Třídní učitelé s dětmi pro ně připravili různé 
aktivity,“ popsala ředitelka Benešovy školy Bar-
bora Bolcarovičová. V jedné učebně probíhaly 
tvůrčí výtvarné dílny, v tělocvičně společné po-
hybové aktivity, v učebně hudební výchovy se 
rozezněly rozličné hudební nástroje. Zejména děti 
si pak hodně užily kvízovou písemku naruby. 
Stály totiž za katedrou a kladly záludné otázky, 
zatímco jejich tradiční místa v lavicích zaujali 
rodiče a snažili se s testem popasovat, aby si neu-
řízli ostudu.

Součástí návštěvního dne byla samozřejmě 
i prohlídka. „Rodiče obvykle znají pouze třídu, 
kterou navštěvují jejich potomci. Nyní jsme jim 
mohli ukázat celou školu, všechny odborné 
učebny,“ dodala Bolcarovičová s tím, že se 
dospěláci mohli také zúčastnit besedy s kli-
nickou psycholožkou na téma prevence 
patologických jevů.

Programem Benešovka cílila na rodiče, 
ovšem školu si mohli prohlédnout všich-
ni zájemci. Přišli bývalí žáci, kteří tady 
strávili školní léta docela nedávno 

i před mnoha lety. Naopak úplně poprvé si učeb-
ny, zázemí školy a její vybavení přišli prohlédnout 
rodiče, jejichž potomky první školní povinnosti 
teprve čekají. (tch)

Už v dubnu se cestáři vrhnou  
na opravy silnic   Str. 2

Adaptace půdy rozšíří  
zázemí Cesmíny   Str. 3

Požárem vynucená rekonstrukce 
spěje do finále   Str. 5

S výukou pomůže armáda 
šikovných robotů   Str. 7

Zastupitelé navýšili rozpočet o 107 milionů
Díky úsporám, dotacím, vyššímu výběru daní i úvěru zvyšuje Bohumín letošní roz-
počet z 800 na 907 milionů. Zastupitelé úpravy schválili v minulých dnech. Peníze 
mimo jiné posílí o 74 milionů plánované investice. Nakonec na ně půjde 224 mili-
onů. Ze 17 na 40 milionů vzrostla také rezerva na neočekávané výdaje a dofinan-
cování úspěšných žádostí o dotaci.

Městu se finančně daří a hospodaření loň-
ského roku skončilo opět přebytkem. Ten Bo-
humín znovu použije na posílení investic. 
„Úprava rozpočtu například navýšila dvouletý 
80milionový úvěr, z něhož letos půlku využije-
me. Z úvěru budeme financovat projekty, na 
které se nám podařilo získat dotace, konkrétně 
dopravní terminál u nádraží a plovoucí mola 
na Vrbickém jezeře. Uhradí i přestavbu dvou 
bývalých pečovatelských domů ve Starém Bo-
humíně na moderní byty a zateplíme za něj 

i sportcentrum Bosporka,“ sdělil starosta Petr 
Vícha. Dodal, že momentální zadluženost 
města je 145 milionů a letos půjde na splátky 
čtyř úvěrů z předchozích let 25 milionů.

Do navýšení letošního rozpočtu se promítla 
rekonstrukce elektroinstalace a sociálního 
zázemí v městské knihovně. Další prostředky 
půjdou na dokončení výměny oken radnice 
včetně navazujícího čištění její fasády. Rekon-
struovat se bude i sociální zázemí pro zaměst-
nance. V centru vzniknou nové parkovací 

plochy, ve Studentské ulici v blízkosti staveb-
ního bytového družstva a v Okružní ulici 
u Slunečnice. „Chceme připravovat další roz-
vojové projekty, takže jsme vyčlenili větší objem 
financí i na projektové dokumentace,“ dodal 
starosta.

Peníze navíc zastupitelé přiklepli také na 
opravy komunikací, rozšíření zázemí domova 
Cesmína nebo modernizace ve školách. Ve 
Skřečoni to bude instalace rekuperačních jed-
notek ve třídách, v Pudlově druhá etapa vý-
měny oken, v ZŠ ČSA obnova elektroinstalace 
a osvětlení tělocvičny. Posílený rozpočet 
umožní také vybudování venkovních kolum-
bárií na hřbitovech a posílí prostředky vyčle-
něné na bezúročné kotlíkové půjčky.  

 Lucie BALCAROVÁ

Dospělí v lavicích, děti za katedrou

Foto: Pavel Čempěl
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Komplikovala dopravu a dodávky elektřiny, pustošila a bohu-
žel také zabíjela. evropou se počátkem února přehnala bouře  
sabine. Na kontinentu si vyžádala deset obětí, jednu také 
v Česku. Provázel ji zejména silný vítr, který v nárazech na 
vrcholcích hor přesahoval rychlost 180 kilometrů v hodině.

V našem regionu řádila Sabine ne-
jintenzivněji v pondělí 10. února. Mo-
ravskoslezští hasiči si v souvislosti 
s větrem připsali během jediného dne 
390 zásahů. „Šlo převážně o odstraňo-
vání spadlých stromů, v mnoha přípa-
dech i o provizorní upevnění či stržení 
uvolněné střešní krytiny,“ informoval 

mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela. 
V sousedních okresech spadly mo-

hutné stromy na dva rodinné domy 
a poškodily je. V Ostravě se vyvráce-
ný smrk svalil na dvě zaparkovaná 
auta, v Havířově zasáhla hned osm 
automobilů velká část utržené střechy. 
Stromy padaly také na silnice a způ-

sobovaly dopravní nehody. Na severu 
Moravy narazili do kmenů čtyři šofé-
ři, z nichž dva se při kolizích zranili. 
Žádné další úrazy v souvislosti s vět-
rem hasiči a  záchranáři naštěstí 
neevidovali.

V  některých oblastech padaly 
vzrostlé stromy při poryvech větru na 
dráty elektrického vedení. V šesti pří-
padech v kraji i na to vysoké. Výpad-
ky proudu tak postihly na tři tisíce 
domácností. „Zrušili jsme všechny 
plánované opravy, abychom měli při 

odstraňování škod a poruch k dispo-
zici maximální počet elektromontérů 
a techniků,“ uvedl mluvčí Skupiny 
ČEZ Vladislav Sobol.

Sabine o sobě dala vědět i v Bohu-
míně. Silný vítr odnesl část střechy 
v Bezručově ulici na Záblatském kop-
ci. Poryv větru měl takovou sílu, že 
čtvrtinu střechy vytrhl i s krovy. Za-
střešení poničil také rodinnému 
domu v Koperníkově ulici. Na zeleni 
ve městě naštěstí Sabine žádné větší 
škody nenapáchala. Neodolal jí pouze 
topol v Rafinérském lesíku, olše u Gli-
ňoče a habr v Rychvaldské ulici.

  (tch)

Kontinent sužovala větrná smršť

Bohumín letos opraví nejméně čtrnáct tisíc metrů čtverečních cest napříč všemi 
městskými částmi. V rozpočtu má na opravy výtluků i souvislých ploch devět mi-
lionů, ale počítá s tím, že částku v průběhu roku ještě navýší.

„Do seznamu námětů k opravám přispívají 
občané a nedostatky v terénu zjišťují pravidelně 
také pracovníci radnice. Na podzim pak během 
tradiční objížďky na místě posoudíme jednotlivé 
položky seznamu. Aktuálně jsme vybrali dva-
advacet úseků silnic, které jsme vyhodnotili jako 
nejhorší. Jejich opravy odstartují už v dubnu 
a potrvají do konce června, aby byly v pořádku 
před letními prázdninami,“ sdělil místostarosta 
Lumír Macura.

V centru dostanou novou živici další stezky 
v parku Petra Bezruče, tentokrát poblíž gymná-
zia, kde nahradí staré betonové panely. Asfalto-
vat se bude také za parkem v Družstevní ulici 
nebo ve vnitroblocích v Mírové a Nádražní uli-
ci. Ve Starém Bohumíně město zvýší komfort 
parkovací plochy u náměstí, místo udusaného 
recyklátu bude povrch asfaltový. Cestáři opraví 
také Tichou ulici a několik dalších komunikací 
v areálu nemocnice. V Pudlově se vylepšení 

dočkají železniční přejezdy pro pěší a cyklisty 
v Trnkové ulici a Na Chalupách, kde nechá 
město vyasfaltovat také zhutněnou plochu před 
garážemi. 

Ve Skřečoni bude letos třeba opravit úsek 
ulice U Hřiště v sousedství bývalé polské školy 
a novou vozovku dostane další komunikace 
v kolonii rodinných domů v Nové Vsi, tento-
krát to bude Přední ulice. V úzkých uličkách 
v Záblatí vzniknou nové »výhybny« vozidel, 
a to v Anenské ulici a Na Pískách. V ní projde 
inovací i vozovka. Vylepšení se dočká i spojo-
vací cesta mezi Budovatelskou a Tovární ulicí, 
dílčími úpravami projde ulice Na Úvoze.

„Rozpočet na opravy silnic každoročně navy-
šujeme. Loni jsme začínali s opravami za osm 
milionů, ale nakonec jsme je díky dobrému hos-
podaření navýšili na téměř osmnáct. Letos jsme 
měli na silnice v základu devět milionů, ale už 
v únoru zastupitelé schválili navýšení o další čty-
ři miliony,“ dodal k tématu starosta Petr Vícha.
 Lucie BALCAROVÁ

Už v dubnu se cestáři vrhnou na opravy silnic

Úpravami letos projde cyklistický přejezd a přechod železnice Na Chalupách.

Krajští hasiči odstraňují vyvrácený jehličnan v Petřvaldu.

V lepším případě v Bohumíně vichr obyvatele jen »obtěžoval«.

V první verzi loňského rozpočtu bylo na údržbu cest 
osm milionů, nakonec jich město opravila za téměř 
osmnáct.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl

Foto: tomáš Lach, HZs msK
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Klientům a pracovníkům domova důchodců Cesmína zatím slouží tři patra histo-
rické budovy z roku 1913 poblíž starobohumínského náměstí. V dohledné době 
zde najdou využití i půdní prostory. Jejich adaptací vznikají centrální šatny a soci-
ální zázemí pro personál. Do stavebních úprav se pustilo město, které domov 
provozuje.

Nové sprchy, toalety a především prostorná 
převlékárna se šatními skříňkami pro až čtyři-
cet osob zajistí kvalitnější zázemí personálu. Ve 
finále se však na větší komfort mohou těšit 
také samotní obyvatelé v nejnižším podlaží 
domova. „Společné prostory v přízemí nejsou 
ideální. Denní místnost je malá a chybí tady 
důstojná jídelna. Stravovací stoly jsou prakticky 
na chodbě a klienty tady ruší příchozí,“ ozřej-
mila vedoucí domova Katrin Mitopulu. Část 
přízemí nyní zabírají právě šatny pro zaměst-
nance. Jakmile se uvolní a přestěhují na půdu, 
prostory budou moci využívat obyvatelé. Má 
zde vzniknout odpovídající denní místnost, 
která bude zároveň sloužit jako jídelna.

Práce probíhají už od podzimu a na půdě 
více než stoleté budovy vznikají zcela nové dis-
pozice. Pro ně bylo nejprve třeba vytvořit sta-
bilní základnu. Původní dřevěné trámy tak 

doplnily ocelové nosníky a nová železobetono-
vá podlaha. Oříškem byla doprava potřebného 
materiálu, často rozměrného. „Objekt se nachá-
zí v památkové zóně a do jeho uliční části jsme 
nemohli zasahovat. Proto se veškerý ruch sou-
středil do dvora. Do zdi v úrovni půdy firma 
vybourala otvor a k němu postavila k dopravě 
materiálu stavební výtah,“ popsala Markéta 
Urgácsová z městského odboru rozvoje a in-
vestic. Dodala, že vybouranou »díru ve zdi« 
nebude nutné zazdívat. Poslouží k instalaci 
jednoho ze tří nových oken, které prosvětlí 
půdní prostory.

Na stavbě nyní řemeslníci dokončují sprchy. 
Dělají se obklady, dlažby, navazovat bude voda, 
topení, elektroinstalace, zdravotechnika nebo 
sádrokartonový strop. „Počítáme, že v podkroví 
bude vše hotovo do konce dubna. Na tuto první 
etapu ihned navážeme druhou. V domově vy-

budujeme evakuační výtah a stavební úpravy 
čekají také chodby a dveře ve všech patrech,“ 
dodala Urgácsová. Posledním krokem pak 
bude přestavba uvolněných šatem v přízemí na 
společenskou místnost a jídelnu. Do všech ino-
vací domova Cesmína investuje město deset 
milionů.

 Pavel ČemPěL

Základní škola ve Skřečoni hledá pedagogic-
kého pracovníka - speciálního pedagoga. 
Škola nabízí práci v příjemném prostředí 
rodinného typu v mladším pracovním ko-
lektivu. Možnost samostatné tvůrčí práce, 
pracovní doba podle dohody. Nástup v dub-
nu. Bližší informace www.zsskrecon.cz, tele-
fon 596 033 045, 731 130 705, e-mail zs-skre-
con@mubo.cz.

speciální pedagog

téměř sedm milionů letos Bohumín rozdělí mezi místní kultur-
ní, sportovní, zájmové spolky a organizace. Peníze půjdou na 
jejich činnost, pořádání akcí, opravy a inovace. Letos poprvé 
schválilo zastupitelstvo část finanční podpory už v únoru, tedy 
o dva měsíce dříve než v předchozích letech. spolky tak budou 
mít více času na zajištění stavebních firem a plánování investič-
ních akcí.

O finanční podporu se mohou 
ucházet spolky, které působí v Bo-
humíně a minimálně polovina 
členské základny zde trvale bydlí. 
Město na konci loňského roku evi-
dovalo 219 žádostí o dotaci a v roz-
počtu na ně vyčlenilo 6,8 milionu. 

Mezi deset kulturních spolků 
Bohumín rozdělí 950 tisíc. Zájmo-
vá sdružení, kam patří například 

myslivci, rybáři, zahrádkáři či dob-
rovolní hasiči, obdrží 560 tisíc. 
„Tyto spolky mají přes 1 600 členů, 
což svědčí o tom, že zájmová činnost 
je v Bohumíně velmi populární a za-
pojuje se do ní veřejnost napříč vše-
mi městskými částmi,“ konstatoval 
místostarosta Igor Bruzl.

Dotace poslouží také na pořádá-
ní významných akcí, město je pod-

poří částkou 950 tisíc. „Uskuteční se 
například mistrovství v kulturistice, 
mezinárodní šachové a kulečníkové 
turnaje nebo atraktivní hudební 
koncerty. Po čtyřech letech k nám 
také zavítá mezinárodní fotbalový 
turnaj obcí s názvem Záblatí,“ vy-
počítala vedoucí odboru školství, 
kultury a sportu Pavla Skokanová. 
Město pamatujeme i na to, že spol-
ky mohou uspořádat novou akci 
ještě v průběhu roku. Dodatečné 
žádosti na jejich zajištění lze podá-
vat do konce května. 

Už schválených 400 tisíc půjde 
také na opravy a investice. „V kužel-
ně proběhne výměna elektroinstala-
ce, fotbalový klub v Záblatí plánuje 

výměnu dveří a florbalisté potřebují 
poslední blok mantinelů. Společně 
s házenkářkami získali i příspěvek 
na transportní vůz, kterým se bu-
dou přepravovat na turnaje a zápa-
sy,“ doplnila Skokanová.

Další balík dotací bude zastupitel-
stvo schvalovat v dubnu. Ty se týkají 
činnosti a chodu místních sportov-
ních klubů, přičemž výše příspěvku 
zohledňuje velikost členských zákla-
den a rekreační či výkonnostní pů-
sobnost. „Nyní zpracováváme desít-
ky žádosti a připravujeme podklady 
k rozdělení téměř čtyř milionů,“ uza-
vřela Skokanová.

 Jana KONČÍtKOVÁ

Stavbaři dopravují materiál na půdu výtahem a vybouraným otvorem ve zdi. Z něj bude ve finále okno.

Podlahu z dřevěných trámů nahradila železobeto-
nová deska, na které vyrostou šatny a další zázemí 
pro personál.

Adaptace půdy rozšíří zázemí Cesmíny

spolková činnost žije a město ji podporuje

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. Vyvoláva-
cí 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. město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 28, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Byt je po celkové rekon-
strukci, má prostornou koupelnu se 
sprchovým koutem. Dům je zateple-
ný 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. 
Prohlídka 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 blízkosti školy, školky, zdravotního 
střediska a supermarketu. Byt s bal-
konem, kuchyňskou linkou a kombi-
novaným sporákem. Plocha pro vý-
počet nájemného 55,13 m2, celková 
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 0+1, ul. Bezručova 1144, čís-
lo bytu 19, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům po 
celkové rekonstrukci. Byt s plastový-
mi okny a balkonem. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,13 m2, celková 
plocha bytu 29,70 m2. Prohlídka 24.2. 
v 14.15-14.30 hodin. Opakovaná li-
citace bytu se koná 26.2. v 16.30 ho-
din.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, čís-
lo bytu 21, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
s plastovými okny. Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 67,15 
m2, celková plocha bytu 69,02 m2. 
Prohlídka 24.2. v 14.45-15.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
26.2. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v cent-
ru města. V blízkosti domu jsou ná-
kupní možnosti a vlakové nádraží. 
Možnost parkování u domu Plocha 
pro výpočet nájemného 79,31 m2, 
celková plocha bytu 79,31 m2. Pro-
hlídka 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 roce 2007. 
V blízkosti domu je lesopark, Kau-
fland, škola a školka. V bytě je kou-
pelna se sprchovým koutem. Plocha 
pro výpočet nájemného 63,33 m2, 
celková plocha bytu 69,30 m2. Pro-
hlídka 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. Po-
dání přihlášky do 26.2..

 ● Byt 1+1, ul. U Školky 65, číslo 
bytu 15, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zrekonstruovaný dům s vý-

tahem a uzavřenou zahradou. V bytě 
je kuchyňská linka. Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 44,03 
m2, celková plocha bytu 47,78 m2. 
Prohlídka 24.2. v 14.30-14.45 hodin 
a 25.2. v 10.15-10.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 2.3. v 16.30 hodin. Lici-
tace se mohou zúčastnit pouze zá-
jemci s omezenou schopností pohy-
bu či orientace (zejména pohybově, 
zrakově, sluchově, mentálně postiže-
ní či osoby pokročilého věku), kteří 
si do 26. 2. podají přihlášku.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo bytu 
30, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. 
Cihlový zateplený dům v klidné čás-
ti města, v blízkosti školy, školky 
a marketu. Zděné bytové jádro, spr-
chový kout. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,68 m2, celková plocha 
bytu 29,65 m2. Prohlídka 2.3. v 14.30-
14.45 hodin a 3.3. v 10.00-10.15 ho-
din. Licitace bytu se koná 9.3. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+4, tř. Dr. E. Beneše 1064, 
číslo bytu 12, I. kategorie, 4. nadzem-
ní podlaží. Nízkopodlažní dům 
v blízkosti centra města, střediska 
zdravotnických služeb, autobusové 
zastávky, mateřské a základní školy. 
Dům s funkcí domovníka. Plocha 
pro výpočet nájemného 90,16 m2, 
celková plocha bytu 96,18 m2. Pro-
hlídka 2.3. v 15.00-15.15 hodin a 3.3. 
v 10.30-10.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 9.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, čís-
lo bytu 55, I. kategorie, 12. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům. Byt 
s plastovými okny a balkonem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 67,15 
m2, celková plocha bytu 69,02 m2. 
Prohlídka 2.3. v 14.15-14.30 hodin 
a 3.3. v 8.00-8.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 9.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 20, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům 
s plastovými okny se nachází v blíz-
kosti potravin a školky. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájemného 
75,83 m2, celková plocha bytu 77,53 
m2. Prohlídka 2.3. v 14.45-15.00 ho-
din a 3.3. v 8.45-9.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 9.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 933, číslo 
bytu 11, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v cent-
ru města. Byt s kuchyňskou linkou 
a balkonem je po rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 51,82 
m2, celková plocha bytu 54,02 m2. 
Prohlídka 4.3. v 15.00-15.15 hodin 
a 5.3. v 9.45-10.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 9.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 1154, číslo 
bytu 12, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Věžový, celkově zateplený 
dům s plastovými okny se nachází 
poblíž marketu, školy a školky. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 47,75 m2, celková plocha 

bytu 51,49 m2. Prohlídka 9.3. v 15.45-
16.00 hodin a 10.3. v 10.45-11.00 
hodin. Licitace bytu se koná 11.3. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, nám. T. G. Masaryka 
226, číslo bytu 6, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města. V blízkosti domu se 
nachází nákupní možnosti a vlakové 
nádraží. Možnost parkování u domu. 
Plocha pro výpočet nájemného 42,30 
m2, celková plocha bytu 42,30 m2. 
Prohlídka 9.3. v 14.45-15.00 hodin 
a 10.3. v 9.15-9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 11.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, číslo 
bytu 26, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům s vý-
tahem se nachází v klidné lokalitě 
v blízkosti parku. Byt se skládá z bal-
konu, kuchyně s kuchyňskou linkou 
a sporákem, dvou pokojů, koupelny 
s vanou a samostatného WC. Na 
podlahách je kombinace PVC a dlaž-
by. Plocha pro výpočet nájemného 
40,47 m2, celková plocha bytu 42,36 
m2. Prohlídka 9.3. v 15.00-15.15 ho-
din a 10.3. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 11.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 23, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Zateplený panelový dům 
s plastovými okny. V blízkosti domu 
jsou potraviny a školka. Plocha pro 
výpočet nájemného 33,05 m2, celko-
vá plocha bytu 33,05 m2. Prohlídka 
9.3. v 14.15-14.30 hodin a 10.3. 
v 8.00-8.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 11.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 125, 
číslo bytu 13, I. kategorie, 4. nadzem-
ní podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města. V blízkosti domu se 
nachází nákupní možnosti a vlakové 
nádraží. Možnost parkování u domu. 
V bytě jsou nové podlahové krytiny. 
Plocha pro výpočet nájemného 58,95 
m2, celková plocha bytu 58,95 m2. 
Prohlídka 9.3. v 15.15-15.30 hodin 
a 10.3. v 9.45-10.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 11.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 1157, číslo 
bytu 32, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům po 
částečné rekonstrukci. V blízkosti 
domu je škola, školka, zdravotní 
a nákupní středisko. Možnost parko-
vání u domu. V bytě je koupelna se 
sprchovým koutem, kuchyň s ku-
chyňskou linkou. Součástí bytu jsou 
dva balkony. Plocha pro výpočet ná-
jemného 48,51 m2, celková plocha 
bytu 53,01 m2. Prohlídka 9.3. v 16.00-
16.15 hodin a 10.3. v 10.15-10.30 
hodin. Licitace bytu se koná 16.3. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, čís-
lo bytu 13, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům po 
celkové rekonstrukci. Byt s plastový-
mi okny a balkonem. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,88 m2, celková 

plocha bytu 31,20 m2. Prohlídka 10.3. 
v 8.30-8.45 hodin a 11.3. v 14.30-
14.45 hodin. Licitace bytu se koná 
16.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 156, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Nízká cihlová zástavba v centru 
města. Byt s plastovými okny byl na-
pojen na centrální zásobování tep-
lem. Plocha pro výpočet nájemného 
73,80 m2, celková plocha bytu 73,80 
m2. Prohlídka 10.3. v 10.30-10.45 ho-
din a 11.3. v 15.30-15.45 hodin. Lici-
tace bytu se koná 16.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, čís-
lo bytu 71, I. kategorie, 13. nadzemní 
podlaží. Věžový dům s funkcí do-
movníka je po rekonstrukci (okna, 
balkony, střecha, zateplení). V blíz-
kosti domu je dětské hřiště, autobu-
sové stanoviště, Kaufland, Penny, 
mateřská a základní škola. Byt s bal-
konem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,55 m2, celková plocha bytu 
30,10 m2. Prohlídka 11.3. v 14.45-
15.00 hodin a 12.3. v 10.45-11.00 
hodin. Licitace bytu se koná 16.3. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Žižkova 127, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní pod-
laží. Cihlový nízkopodlažní dům 
v klidné části města, v blízkosti školy, 
školky, polikliniky a marketu. Plocha 
pro výpočet nájemného 53,55 m2, 
celková plocha bytu 55,60 m2. Pro-
hlídka 9.3. v 14.30-14.45 hodin 
a 10.3. v 10.00-10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 16.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 33, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v centru města. V blízkosti domu se 
nachází nákupní možnosti a vlakové 
nádraží. Možnost parkování u domu. 
V bytě byly vyměněny pokojové dve-
ře a podlahová krytina. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájemného 
67,52 m2, celková plocha bytu 69,74 
m2. Prohlídka 11.3. v 15.15-15.30 ho-
din a 12.3. v 9.45-10.00 hodin. Lici-
tace bytu se koná 16.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 949, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Zateplený nízkopodlažní dům 
v blízkosti parku, v žádané lokalitě. 
V kuchyni je kuchyňská linka s kom-
binovaným sporákem. Plocha pro 
výpočet nájemného 52,13 m2, celko-
vá plocha bytu 53,08 m2. Prohlídka 
9.3. v 15.30-15.45 hodin a 10.3. 
v 9.30-9.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 16.3. v 16.45 hodin.

Lenka VACHtARČÍKOVÁ,  
majetkový odbor
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Loni v srpnu zachvátil starou budovu skřečoňské školy požár a popelem lehla celá 
její střecha. město se okamžitě pustilo do likvidace škod a oprav. ty si nakonec 
vyžádají přes pět milionů a potrvají až do března. Příčinu požáru se hasičům dosud 
nepodařilo objasnit.

„Nyní už je škola zase pod střechou, ale rekon-
strukce tím zdaleka nekončí. Radní teď schválili 
rozpočet finální třetí etapy. Ta se týká jazykové 
učebny a kabinetu pod shořelou střechou v prv-
ním patře, kde se musí udělat nová podlaha. 
Původní zničila voda při hašení. V přízemí se 
na chodbě i ve skladu budou měnit stropní pod-
hledy včetně elektroinstalace. Místnosti dosta-
nou nová led světla a také omítky,“ uvedl mís-
tostarosta Igor Bruzl.

V první fází oprav odstranili dělníci shořelý 
krov a krytinu, pryč musel i poškozený strop 
s nosnou konstrukcí mezi půdou a učebnou. 
Vodou zasažené prostory pak bylo nutné vyk-
lidit. „V prosinci už byla škola zase pod novou 
střechou a zdivo prošlo sanací. Řemeslníci pak 
začali pracovat na nových stropních konstruk-
cích. Byly nestabilní, musely se zbourat a posta-
vit znovu. Nutné bylo provést i nové elektroin-
stalace, omítky a montáž ústředního topení,“ 
vyjmenoval Michal Lorenc z radničního odbo-
ru školství, kultury a sportu.

Škola už šest měsíců funguje v omezenějším 
režimu. „Hodiny probíhají v náhradních učeb-

nách a do zadní části školy chodí děti přes dvůr. 
Na omezení, stavební hluk a prašnost jsme si 
zvykli. Víme, že je to dočasné,“ sdělila ředitelka 
školy Renata Wybraniecová. Stavební práce 
skončí v březnu. Pak škola začne vybavovat 
zrekonstruované učebny i kabinet. Nový bude 
nábytek, lavice, židle a také moderní zvukové 
i obrazové technologie. „Nic z původního vyba-
vení bohužel požár nepřežilo. Vše zlé je ale k ně-
čemu dobré, takže učebnu vylepšíme a zmoder-
nizujeme,“ dodala Wybraniecová.

Škodní událost řeší radnice s pojišťovnou. Vět-
šinu nákladů na opravy, které uvedou školu opět 
do plného provozu, by měla uhradit pojistka. 
 Lucie BALCAROVÁ

Jsou slušní, včas platí, a díky tomu ušetří. živnostníkům, kteří 
v Bohumíně podnikají v městských nebytových prostorech, 
nebude město letos zvyšovat nájem o inflaci. ta loni podle Čes-
kého statistického úřadu dosáhla 2,8 procenta. 

Bohumín nebude pro letošní 
rok využívat takzvanou inflační 
doložku, která umožňuje zvyšovat 
každoročně nájem ve svých neby-
tových prostorech o výši inflace. 
Město jich aktuálně vlastní 133 
a z jejich pronájmu získá ročně 
10,5 milionu. Pokud by radnice 
využila možnosti navýšit nájem 
o 2,8 procenta, zaplatili by podni-
katelé o 294 tisíc více než loni.

„Nezvyšování nájmu vnímáme 
jako konkrétní adresnou pomoc 
nájemcům nebytových prostorů 

v majetku města, kteří mají dobrou 
platební morálku, tedy nemají vůči 
městu žádné dluhy. Těch je v Bohu-
míně naprostá většina. V minulosti 
se sice vyskytly jednotlivé případy, 
kdy jsme museli sáhnout k navýše-
ní či dokonce k výpovědi, ale aktu-
álně máme řádně platící nájemce, 
kterým chceme vyjít vstříc a podpo-
řit je,“ vysvětlil starosta Petr 
Vícha.

Praxe zachování ceny nájmu bez 
navýšení o inflaci trvá ve městě už 
od roku 1998. Za tu dobu Bohu-

mín navyšoval plošně nájemné 
pouze jedinkrát. Takové vstřícné 
jednání není samozřejmé, jak uka-
zují zkušenosti z řady českých 
měst, která naopak zvyšování ná-
jemného prostřednictvím inflační 
doložky využívají pravidelně.

Bohumín má v tuto chvíli k dis-
pozici pouze šest volných nebyto-
vých prostorů. „Jejich využití na-
bízíme formou licitace. Nebytové 
prostory jsou rozděleny do ceno-
vých zón podle atraktivity lokality, 
v níž se nacházejí,“ přiblížil Marek 
Sobaniec z odboru správy domů. 
Jak dodal, nejbližší licitace se 
uskuteční 26. února. Jde o zázemí 
s výlohou a bezbariérovým přístu-
pem na náměstí Svobody ve Sta-

rém Bohumíně. Podrobné infor-
mace najdou zájemci na městském 
webu.

 Jana KONČÍtKOVÁ

Požárem vynucená rekonstrukce spěje do finále

živnostníci inflaci v nájmu nepocítí

Opravy v požárem zasažené škole 
pokračují. Střecha a strop mezi 
půdou a prvním patrem jsou zcela 
nové. O patro níž se nosné trámy 
podařilo zachránit a vyměnit je 
nutné jen podlahu.

Foto: Pavel Čempěl

Do konce roku by měl bohumín-
ský odbor dopravy vyměnit více 
než dva a půl tisíce řidičských prů-
kazů, kterým končí platnost. Vý-
měna se týká šoférů z Bohumína, 
Rychvaldu a Dolní Lutyně. O vý-
měnu mohou požádat nejdříve tři 
měsíce a nejpozději tři týdny před 
ukončením platnosti. Nejpočetněj-
ší věkovou skupinou jsou řidiči od 
41 do 50 let, největší počet výměn 
připadá na říjen a listopad

Výměna řidičáků
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Na domácí půdě obhájili 5. února žáci Zš ČsA prvenství v měst-
ském kole školní konverzační soutěže v cizích jazycích. Zvítězi-
li počtvrté v řadě, nicméně tentokrát šlo o nejtěsnější výsledek. 
První Zš ČsA dělily při zisku 196 bodů od druhé Zš skřečoň 
pouhé tři body.

Formát soutěže zůstal stejný jako 
v minulých letech a ctil název »kon-
verzační«. Žádné poslechy cizích 
textů, žádné rozbory a odříkávání 

slovíček. Zadáním bylo praktické 
užití cizího jazyka, tedy rozhovory 
žáků s lektory. Rolí porotců se pro 
větší objektivitu ujali převážně uči-

telé cizích jazyků z jiných měst, pří-
padně místních středních škol. Vý-
kony soutěžících hodnotil v každém 
jazyce i rodilý mluvčí jazykové ško-
ly Hello, se kterou pořádající ZŠ 
ČSA už několik let spolupracuje. 

Jednapadesát soutěžících se utka-
lo v pěti kategoriích. Tři patřily an-
gličtině a dílčím věkovým skupi-
nám, zbývající dvě pak němčině 
a ruštině. Každá škola mohla vyslat 
maximálně dva zástupce do katego-
rií anglického jazyka a tři do ruštiny 
a němčiny. Celkem tak mohlo jed-
notlivé školní týmy tvořit až dvanáct 
členů. Odborná porota s ohledem 
na množství kategorií rozdělila pat-

náct hodnotných cen, které do sou-
těže věnovalo město.  (red)

Vítězové kategorií
Angličtina 5. třída Jáchym Sikora (ZŠ Skřečoň)

Angličtina 6. a 7. třída Le Thi Nhung (ZŠ Beneše) 

Angličtina 8. a 9. třída Jaromír Zajíček (ZŠ ČSA)

Němčina František Basista (Masarykova ZŠ)

Ruština Natálie Panašová (ZŠ ČSA)

Soutěž škol 1. ČSA, 2. Skřečoň, 3. Masarykova 

Všichni žáci sedmých až devátých tříd z Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lutyně zhléd-
nou dokumentární film o zneužívání dětí na internetu »V síti«. město na podporu 
prevence před nebezpečím v on-line prostředí vyčlenilo 50 tisíc. Dotované promí-
tání pro školáky začne už příští měsíc.

Radikální dokument zachycuje tři dospělé 
herečky s dětskými rysy, které se v rolích »dva-
náctiletých dívek« vydávají na sociální sítě. 
V kopiích dětských pokojů, jež vyrostly ve fil-
movém studiu, komunikují s muži, kteří je na 
internetu aktivně vyhledali. Drtivá většina 
těchto mužů požaduje sex přes webkameru, 
posílá fotky svých penisů a odkazy na porno. 
Dívky jsou dokonce vystaveny vydírání. 

Sugestivní snímek má v běžné distribuci 100 
minut a je přístupný až od 15 let. Vznikla také 
zkrácená hodinová verze pro školy, kterou mo-
hou vidět i děti od 12 let. „Nejprve jsme v před-
premiéře zajistili promítání pro pedagogy. Film 
zhlédlo přes dvě stě kantorů, a to v originální 
nesestříhané verzi,“ uvedla vedoucí školství bo-
humínské radnice Pavla Skokanová. Po učite-
lích se do kina chystají i školáci včetně dětí 
z odpovídajících ročníků gymnázia. Ti uvidí 
mírnější verzi dokumentu bez záběrů na in-
timní partie exhibujících zvrhlíků. „Současně 

apelujeme na všechny rodiče, aby se v rámci 
běžného promítání přišli na film také podívat,“ 
dodala Skokanová. Veřejná projekce proběhne 
v kině 2., 4. a 6. března v 19 hodin.

Podle odborníků se setká se závadným ob-
sahem či nevhodným chováním na internetu 
třetina českých dětí, a to už od jedenácti let. 
„Chceme, aby si děti z promítání odnesly zkuše-
nost, že navazování kontaktů s cizími lidmi přes 

internet je nejen neopatrné, ale potenciálně vel-
mi nebezpečné,“ doplnil místostarosta Igor 
Bruzl. Prevence v oblasti kyberšikany je sou-
částí aktivit školského projektu Lepší klima pro 
Bohumínsko, který zastřešuje Místní akční 
skupina Bohumínsko. Zaměřuje se na kvalitní 
vzdělávání dětí a rozvoj zájmových činností 
v rámci volnočasových aktivit.

 Jana KONČÍtKOVÁ

Celá polovina reprezentantů naší školy, která si v tomto roce 
připomene padesát let od svého založení, se dokázala pro-
sadit na pomyslné stupně vítězů:

Jaromír Zajíček (1. místo, ang-
ličtina 8. a 9. třída), Natálie Pana-
šová (1. místo, ruština), Aneta 
Bendová (2. místo, ruština), Natá-
lie Klečková (2. místo, němčina), 
Matyáš Luštěk (2. místo, angličti-
na 6. a 7. třída), Josef Hanuliak (3. 
místo, angličtina 8. a 9. třída).

Za svůj výkon a znalosti zaslou-
ží pochvalu rovněž zbývající čle-
nové týmu pořádající školy, kteří 
se tentokrát mezi oceňovanou 
trojici účastníků nedostali: Marie 
Adámková, Patrik Bruzl, Naděžda 
Tóthová, Jan Ferfecki, Tereza 
Šustková a Ondřej Kastl.

 René WODeCKi, Zš ČsA

školáci se domluví i za hranicemi

Varovný snímek uvidí školáci, měli by i rodiče

Úspěch domácích

Pracovnice sociálního odboru bohumínské 
radnice děkují Karlu Mulovi, který 12. úno-
ra poskytl první pomoc zraněnému kliento-
vi odboru. Ten zkolaboval na chodbě, upadl 
do bezvědomí a ještě si pádem na dlažbu 
rozbil hlavu. Na situaci pohotově zareagoval 
návštěvník, který si přišel na úřad vyřídit 
administrativní záležitost. Přispěchal ke zra-
něnému, uvedl jej do stabilizované polohy, 
zajistil mu dýchací cesty a poskytoval po-
moc až do příjezdu záchranné služby. Za 
obětavost a téměř profesionální zákrok si 
zaslouží obdiv a poděkování.

Pomoc zraněnému

Foto: Pavel Čempěl

Natáčení filmu V síti.

Foto: milan Jaroš, Hypermarket Film Ltd.
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Dash robot, Bee Bot, Ozobot, mBot. Ač tyto názvy připomínají aktéry fantastické 
»vzpoury robotů«, ve skutečnost jde o neškodné, ale velmi chytré pomocníky - učeb-
ní pomůcky. Benešova škola v únoru slavnostně otevřela novou interaktivní učebnu 
a roboti v ní hrají velmi důležitou roli.

Nová multioborová učebna vyrostla doslova 
od základů. Původní starou jazykovou třídu si 
vzali do parády stavbaři. Bylo třeba provést zed-
nické práce, vyměnit elektroinstalaci a rozvody 
dalších sítí, položit novou podlahu a upravit 
také strop. Až pak bylo možné novotou 
zářící místnost vybavit nakoupeným 
nábytkem a hromadou pomůcek.

Základem moderní třídy je 
dnes kompletní počítačové vy-
bavení, interaktivní tabule, tab-
lety či 3D tiskárna. To vše děti 
v novém prostředí na Benešov-
ce samozřejmě najdou. Krom 
toho zde při výuce využijí různé 
druhy experimentálních sad 
a stavebnic. A také roboty, celý 
zástup robotů. Pomůcky a moderní 

technologie poslouží při výuce cizích jazyků, 
fyziky a přírodních věd, informatiky nebo robo-
tiky.

Špičkově vybavené školní pracoviště mohlo 
vzniknout díky dotaci z Integrovaného regionál-
ního operačního programu, Integrované územní 
investice (IROP ITI) ve výši 2,8 milionu. Část 
prostředků šla na bezbariérovost, která je pod-
mínkou podobných dotačních projektů. Zahr-
novala pořízení schodolezu, vybudování bezba-
riérového WC, rozšíření dveří do učebny a její 
uzpůsobení pro pohyb na vozíčku.

V Benešově škole současně prokoukla ještě 
jedna učebna. Tentokrát už bez dotace dostala 
novou podobu hudebna. Je vymalovaná, má 
nový koberec, nábytek a především spoustu pří-
růstků nástrojového vybavení, zejména rytmic-
kého. K muzicírování žáci využijí africké bubny, 
kachony, perkusní hrací roury nebo zvonkohru. 
Zbývá ještě opravit klavír a malí hudebníci to 
mohou rozjet. (tch)

Kde jsou ty doby, kdy si kantor nosil do hodiny obří globus 
nebo vycpanou vydru. současné školní pomůcky jsou prošpi-
kované nejmodernějšími technologiemi. A přestože se o nich 
Komenskému nemohlo zdát ani v nejdivočejších snech, stále 
ctí jeho motto »škola hrou«.

Nové vybavení, které je současně 
hračkou i učební pomůckou, pořídi-
la školákům ZŠ ČSA. Programova-
telný vláček Intelino rozvíjí kreativi-
tu, logiku, učí základy programování 
a robotiky.  Práce se značkami navíc 

zdokonaluje jemnou motoriku nej-
menších dětí.

Vláček se dá ovládat bezdrátově 
aplikací v mobilu nebo tabletu. Je 
to efektní, ale jde jen o moderní 
pojetí »vozítek« na dálkové ovládá-

ní, která existují desítky let. Pravou 
výzvou je programování. Povely lze 
mašinkám zadávat také pomocí 
malých barevných bloků, které se 
vkládají do kolejiště. Vláček dispo-
nuje senzory a každá barva pro něj 
znamená jiný příkaz - změnit směr 
na výhybce, změnit rychlost, odpo-
jit vagon, zahoukat a další.

„V hodině například zadám trasu 
a činnosti, které má vláček vykonat. 
Úkolem žáků je vše naprogramovat. 

A protože máme k dispozici dvě 
sady Intelina, mohou spolu školní 
týmy i soutěžit, který z nich se zadá-
ní zhostí rychleji a bez chyb,“ popsal 
praktické využití učitel Aleš Bajnar.

Dětskou tvořivost rozvíjí také 
navrhování a výstavba plastové že-
leznice. Školáci mohou postavit 
libovolnou trať, koleje lze různě 
kombinovat, doplňovat. A kdyby 
jejich zásoba náhodou došla, plas-
tové koleje dokáže vytvořit 3D tis-
kárna, kterou škola ČSA také 
v tomto školním roce pořídila.

 (tch)

s výukou pomůže armáda šikovných robotů

Jede, jede hodně chytrá mašinka

Foto: Pavel Čempěl

Chytrý vláček dokáže vyvinout rychlost až 80 centimetrů za vteři-
nu. Na jedno dobití může být v provozu 100 minut.

Foto: Pavel Čempěl
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Africké bubny djembe, kalimba, dešťová hůl a další originální hudební nástroje po-
máhají malým dětem s přípravou na školu a vlastně i na život. Ve svém programu je 
spolu s dětmi využívá učitelka masarykovy školy marcela suchánková. Hudební pro-
gram s prvky muzikoterapie pomáhá s rozvojem rytmu, zlepšuje koordinaci pohybů, 
jemnou motoriku a jeho součástí jsou také dechová cvičení.

V posledních letech se zvyšuje počet dětí, kte-
ré mají problém s vnímáním rytmu. Ten je při-
tom základem celé řady činností v běžném živo-
tě, počínaje mluvou, čtením či psaním. V tomto 
směru předškolákům pomáhá právě muzikote-
rapie a hodina »Hudební hrátky se zvířátky«. Už 
čtvrtým rokem jej pod vedením Marcely Su-
chánkové absolvují děti ze spádové mateřinky 

Skřivánek ve Smetanově ulici. Premiérově si 
lekci 7. února vyzkoušely také děti z logopedické 
třídy školky v Nerudově ulici.

„Program pro děti od čtyř let tvoří pasivní část, 
kdy jen leží a vnímají tóny. V té aktivní pak zkou-
ší opakovat jednotlivé rytmy, bubnují, vnímají 
hudbu celý tělem,“ popsala Marcela Suchánková. 
Hudební lekcí se prolíná příběh z lesa, ve kterém 

se děti setkávají s různými zvířátky a snaží se 
prostřednictvím hudebních nástrojů napodobo-
vat jejich zvuky. „Kostra příběhu je vždy stejná, 
ale scénář vymýšlím pokaždé nový,“ svěřila se 
učitelka a muzikoterapeutka.

U malých dětí je poměrně náročné udržet je-
jich soustředění, takže lekce netrvá déle než pa-
desát minut. Předškolákům, kteří navštívili ho-
dinu poprvé, musela lektorka dávat více 
instrukcí, pravidelní účastníci už si úkoly větši-
nou pamatují. A pokud ne, po ruce jsou vždy 
učitelky z mateřinky, pohotově přiskočí a pomo-
hou. (tch)

Bohumínské gymnázium spolupracuje s Přírodovědeckou fakul-
tou Ostravské univerzity. Díky tomu se 28. ledna studenti biolo-
gického semináře a další zájemci ze čtvrtých ročníků gymnázia 
mohli zúčastnit projektu přímo v prostorách katedry biologie. 

Žáci si mohli na fakultě vybrat 
z oborů mikrobiologie nebo mo-
lekulární biologie. Celé dopoledne 
se jim pak věnovali v profesionál-
ním prostředí zdejších výzkumných 
laboratoří. »Mikrobiologové« se 

seznámili se způsobem kultivací 
mikroorganismů a naučili se zá-
kladní očkovací techniky, tedy pře-
nesení bakteriální kultury z jedno-
ho prostředí do druhého. Studenti 
kultivovali bakterie například ze 

svých úst, WC prkýnek či odpadko-
vého koše. Po následném srovnání 
vyšlo najevo, že největší množství 
bakterií se neukrývá na záchodě, 
nýbrž za nehty. Druhá polovina 
práce sestávala z barvení a podbar-
vování bakteriálních buněk a ná-
sledného mikroskopování.

V laboratoři molekulární biolo-
gie se studenti naučili metodu po-
lymerázové řetězové reakce, která 
se používá při diagnostice genetic-
kých mutací, infekčních onemoc-
nění nebo k identifikaci osob. Dále 
si vyzkoušeli izolaci plasmidové 

DNA a následně gelovou elektro-
forézu. Na závěr si mohli prohléd-
nout celou přírodovědeckou fakul-
tu a zvážit své následné studium na 
tomto prestižním vědeckém praco-
višti.

Projekt byl vítaným zpestřením 
náročného studia posledního roč-
níku gymnázia a poskytl studen-
tům vzácnou možnost pracovat 
pod vedením doktorandů v oblasti 
biologie. 

 Lucie sKUDŘÍKOVÁ,
 Anna Agáta KAštiLOVÁ, 
 studentky 4. ročníku gymnázia

  š KO L s t V Í

Rytmická muzikoterapie pro nejmenší

Gymnazisté ve výzkumných laboratořích

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Andrea Nadažyová

Foto: Jiří Červeň
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žáci bohumínských základních škol oblékají dresy a vydávají se reprezentovat své 
devítiletky. Rozběhla se městská kola v jednotlivých sportovních odvětvích. První 
únorový týden patřil košíkové v podání žáků druhého stupně. Nejprve se na palu-
bovce městské sportovní haly představili chlapci, o dva dny později dívky. 

Městská sportovní kola pravidelně pořádá 
dům dětí a mládeže. Školní týmy se utkávají na-
příklad v házené, florbalu, sálové kopané, plavá-
ní a okusí také atmosféru atletických závodů. 
V únoru byl na programu basketbal, který svým 
pojetím a pravidly dokáže nezkušeným hráčům 
zamotat hlavu. Musí zvládat driblování, hlídat 
si kroky, a ač je to k nevíře, zapamatovat si, kte-
rý koš patří soupeři. „Ve školních kolech se ne-
zřídka stává, že se hráč zapomene a útočí na 
vlastní koš, někdy i »úspěšně«. Letos jsme to chtě-
li dětem ulehčit a v poločase si týmy neměnily 
strany, aby v tom neměly ještě větší guláš,“ 
pousmát se Jaroslav Kalous z DDM.

Krom komických situací 
ale byly na palubovce k vidě-
ní i velmi pohledné akce a zá-
pasy. Postarali se o ně hráči, 
kteří mají zkušenosti přímo z ko-
šíkové nebo podobných míčových 
sportů. „Umí se pohybovat s míčem, driblovat, 
nahrát, vyskočit,“ popsal přednosti Kalous. 
Chlapci z gymnázia měli v sestavě dva basket-
balisty, kteří doslova táhli celý tým. V družstvu 
Benešovky zase exceloval házenkář, který hraje 
ligu v Ostravě, a svými schopnostmi zajistil ško-
le celkové vítězství. Druzí byli gymnazisté, třetí 
hoši ze Skřečoně.

V Bohumíně působí úspěšný házenkářský, 
ryze dívčí klub. A protože se jeho členky před-
stavily také na basketbalovém hřišti, jejich zku-
šenosti byly znát. V klání děvčat proto padlo 
výrazně více košů než v tom chlapeckém. Suve-
rénně prošly turnajem žákyně Masarykovy ško-
ly, které nepoznaly hořkost porážky a vyhrály 
s celkovým skóre 94:8. Připsaly si také rekord 
školních basketbalových kol, když v jednom 

z utkání zvítězily poměrem 44:0. Druhé mís-
to za Masaryčkou obsadila ZŠ ČSA, třetí 

byla Skřečoň. Další městské kolo, tento-
krát právě ve zmiňované házené, čeká 
školáky 12. března.

 (tch)

sportovní klub 1. sC Bohumín '98, který se specializuje na ha-
lové aktivity, podpořila skupina ČeZ. Úspěšnému klubu, který 
sdružuje házenkářky, florbalisty, vyznavače frisbee i tanečníky, 
přispěli energetici padesáti tisíci.

ČEZ podporuje aktivity bohu-
mínské radnice a místních spolků 
pravidelně. V minulých letech při-
spěl například na nasvícení několi-
ka přechodů, vybudování zahrady 
v mateřské škole nebo nové vyba-
vení v domově důchodců. Další 
částky jdou pravidelně na podporu 
sportu a volného času dětí. „Je to 
pro nás přirozená součást podniká-
ní. Z nedaleké Elektrárny Dětmaro-
vice dodáváme do Bohumína teplo, 
takže se snažíme být městu a jeho 
obyvatelům dobrým sousedem,“ 
uvedl obchodní ředitel společnosti 
ČEZ Teplárenská Radim Sobotík.

Díky podpoře klub nakoupil po-
můcky, které už malí sportovci za-
čali používat. Házenkářský oddíl 
pořídil dostatek kvalitních míčů, 
florbalisté zase nakoupili branky 
včetně snižovačů pro nejmladší 
kategorie. Všichni pak začali při 
trénincích využívat i nové balanční 
a posilovací pomůcky. „Náš klub 
sdružuje skoro tři sta členů, přede-

vším dětí. Snažíme se, aby měl kaž-
dý oddíl kvalitní vybavení. To je 
spolu se zkušenými trenéry zákla-
dem rozvoje talentů. Nesmírně si 
vážíme podpory společnosti ČEZ, 
díky které mohou děti sportovat 
s kvalitním náčiním,“ sdělil sekretář 
1. SC Bohumín '98 Ondřej Veselý. 

Po fotbalovém FK Bospor a bo-
humínském Sokolu se 1. SC Bohu-
mín '98 za jednadvacet let rozrostl 
na třetí nejpočetnější jednotu ve 
městě. „Nikdy by takový rozmach 
nebyl možný, kdyby sport štědře ne-
podporovalo město,“ dodal Ondřej 
Veselý s tím, že se klub dlouhodo-
bě snaží získávat finance i jinde. 
„Uspěli jsme například v Bonagran-
tu nebo v rámci projektu Podpora 
regionů při Nadaci ČEZ. Teď vyšla 
i naše žádost na pořízení nového 
vybavení pro házenkářky a florba-
listy, za což vřele děkujeme,“ doplnil 
Ondřej Veselý.

 Vladislav sOBOL

   s P O R t

trefit koš na správné straně hřiště

energetici přispěli na sportovní vybavení

Foto: Pavel Čempěl

Foto: archiv



  s P O R t  ·  A K t UA L i t y10 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

sportovní hala byla 8. a 9. února dějištěm žákovských fotbalových turnajů. šes-
tý ročník Bospor Cupu pořádal domácí fotbalový klub, jehož tým starších žáků 
podával výborné výkony a zaslouženě svou kategorii vyhrál. 

Fotbalový víkend zahájili starší žáci do čtr-
nácti let. Deset oddílů bojovalo ve dvou zá-
kladních skupinách, jejichž vítězové postupo-
vali do finále a ostatní se utkali o konečné 
pořadí. Starší žáci FK Bospor v základní sku-

pině čtyřikrát zvítězili a z prvního místa po-
stoupili do semifinále. V něm se utkali s loň-
ským vítězem MFK Havířov a zdolali jej 2:0. 
Ve finále pak narazili na Karvinou, ale ani ta 
je na cestě za prvenstvím nezastavila. Bohu-

míňáci ve finále zaslouženě vyhráli 3:1 a zís-
kali putovní pohár. Domácí odchovanec 
Adam Veverka navíc získal cenu pro nejlep-
šího hráče turnaje. Za zlatým Bohumínem 
obsadila druhou příčku Karviná a bronz při-
padl Darkovičkám.

Následujícího dne obsadili dvě hrací plochy 
v hale mladší žáci do dvanácti let. Hrálo se 
stejným systémem a stejnou dobu, každé 
utkání trvalo osmnáct minut. Mladší bohu-
mínští žáci bohužel nenavázali na úspěch 
zkušenějších hráčů z předchozího dne a v zá-
kladní skupině jednou vyhráli, jednou remi-
zovali a utrpěli dvě porážky. Podlehli také 
v následujícím zápase o celkové umístění, 
a tak na ně zbyla až osmá příčka. Turnaj 
mladších žáků vyhrála Stará Bělá před No-
vým Jičínem, třetí byla Ostrava-Jih.

Bospor Cup nabídl zajímavou podívanou 
a vyrovnané zápasy. Mladí fotbalisté často 
předváděli nadprůměrné výkony před téměř 
plnou tribunou rodičů a dětí. Ceny obdržely 
tři nejúspěšnější týmy, individuální ocenění 
pak nejlepší střelci, brankáři a hráči. Také tre-
néři mohli zvolit svého nejužitečnějšího hrá-
če týmu, který pak dostal trofej. (red)

V Krnově se 25. ledna konalo 28. otevřené mistrovství České 
republiky dorostu, juniorů a masters v silovém trojboji. Zúčast-
nil se jej rodinný tandem oddílu silového trojboje tJ Viktorie 
Bohumín a závodní sobota pro něj byla velice úspěšná. 

Šestnáctiletá Denisa Turková 
získala titul mistryně republiky 
v kategorii do 52 kilogramů i v ab-
solutním pořadí dorostenek. Navíc 

pokořila svůj dosavadní národní 
rekord 125 kg ve dřepu, který vy-
tvořila na loňském mistrovství 
Evropy v Plzni.  V Krnově jej na-

výšila druhým pokusem na 125,5 
a třetím dokonce na 130,5 kg. Vy-
tvořila tím nejen rekord doroste-
necký, ale jde současně i o nejlepší 
výsledek ve dřepu v kategorii juni-
orek i žen. V soutěžích s podpůr-
nými dresy se tak stala historicky 
nejmladší držitelkou národního 
rekordu v kategorii dospělých.

Dařilo se také otci rekordmanky 
Martinovi Turkovi (47). Už popáté 
obhájil titul mistra republiky v ka-
tegorii M1 (40 až 50 let) do 83 ki-
logramů s výkony 225 kg ve dřepu, 
200 kg v benchpressu a 197,5 kg 
v mrtvém tahu.

V Krnově se o den později ko-
nalo také 25. mistrovství Čech 
a Moravy mužů a žen v silovém 
trojboji. V kategorii do 93 kilogra-
mů na něm bohumínskou Viktor-
ku zastupoval Tomáš Burda (30). 
230 kg ve dřepu, 165 kg v ben-
chpressu a 242,5 kg v mrtvém tahu 

mu zajistilo čtvrtou příčku. Všich-
ni tři závodníci se svými výkony 
nominovali na mistrovství repub-
liky mužů a žen, které se koná  
29. února ve Vítkovicích.

Oddíl silového trojboje TJ Vik-
torie Bohumín soutěže také orga-
nizuje, například 18. dubna pořá-
dá už 19. ročník Bohumínského 
benchpressu. Informace o soutěži 
budou k dispozici na oddílovém 
facebooku. (red)

žáci učebního oboru kuchař-číšník střední 
školy Bohumín se pravidelně účastní soutěže 
mistr kávy junior, kterou pořádá Česká bar-
manská asociace. Letos akci hostila 12. úno-
ra střední škola hotelová a služeb v Kromě-
říži pod názvem Kroměřížská koktejlová 
soutěž. 

Baristické umění si vyzkoušela také žákyně třetí-
ho ročníku bohumínské školy Barbora Pohlová (na 
snímku) pod vedením učitelky Bronislavy Vicení-
kové. Úkolem bylo připravit za deset minut dvě 
espressa, dvě cappuccina a dva volné nápoje. V ob-
rovské konkurenci soutěžících z celého Česka a Slo-
venska obsadila Barbora třetí příčku, z českých 
účastníků však byla nejlepší.

 text a foto: marcela HORVÁtHOVÁ

Kynologická organizace Rychvald pořádá 
kurzy základní ovladatelnosti psa bez roz-
dílu plemene a věku. Cílem je naučit maji-
tele, jak mají se svými psy správně praco-
vat. Náplní lekcí je nácvik přivolání, chůze 
na vodítku, poloh sedni, lehni, odložení 
psa, překonávání překážek. To vše i za ztí-
žených podmínek v přítomnosti cizích lidí, 
psů či rušivých elementů. Výcvik bude pro-
bíhat na cvičišti ZKO v Rychvaldu v ulici 
Na Fojtství ve dvou termínech. Od 5. dub-
na do 14. června každou neděli ráno nebo 
od 6. dubna do 15. června každé pondělí 
odpoledne. Další informace na www.zko-
rychvald.cz, telefonicky 736 413 715.

 ZKO Rychvald 

Domácí Bospor vyhrál žákovský turnaj

Za Viktorku bodovala i mladá rekordmanka

Úspěch v koktejlové soutěži Kurz ovladatelnosti psa

Foto: FK Bospor
Bez jediné porážky dokráčeli bohumínští 
starší žáci k celkovému vítězství.

Foto: tJ Viktorie Bohumín
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SOCIÁLNÍ  
ČINNOST
Žáci tohoto oboru jsou vnímaví 
a citliví k lidem ve svém okolí. 
Svou pomocnou ruku nabídnou 
všem, kteří ji zrovna potřebují. 
Pokud jste kreativní, hudebně či 
umělecky nadaní, vaše dovednos-
ti prohloubíme a naučíme vás, jak 
je využít pro práci s klienty, nau-
číme vás poskytovat první pomoc 
utonulému i hovořit znakovou 
řečí.

PROVOZ  
A EKONOMIKA 
DOPRAVY
Lítáme v tom, občas v oblacích, 
občas ve vlaku, a pokud zůstane 
chvilička, tak i v kamionu. Tráví-
me čas na letištích, sledujeme 
odbavování vlaků, máme přístup 
do autosalónů světových značek. 
U nás získáš nejen možnost řídit 
svůj svět, ale také získáš řidičský 
průkaz skupiny B.

PODNIKÁNÍ  
DENNÍ A DÁLKOVÉ
Máš za sebou odborné vzdělání 
a chceš získat maturitní vysvědče-
ní? Chceš si založit firmu a netušíš, 
co tě čeká? Provedeme tě spletitou 
cestou zákonů, získáš základní 
znalosti o účetnictví a marketingu.

ELEKTRIKÁŘ
Pečlivost a bezchybná práce je 
předpokladem k vlastní živnosti. 
Chceš to zkusit také? Řada našich 
absolventů se uplatnila v tomto 
oboru, který je oceněn i Morav-
skoslezským krajem, pokud budeš 
důsledný a zručný, čeká tě totiž 
stipendium.

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK
Pro tento obor hledáme lidičky, 
kteří jídlo a jeho přípravu nepova-
žují za nudu. U nás se neučíš jen 
přesně odměřovat a vážit, vybírat 
čerstvé suroviny a dodržovat tech-
nologii přípravy pokrmů, učíš se 
skládat symfonii, která lahodí oku 
a chuťovým buňkám. Naučíme tě 
jídlo připravovat s láskou a serví-
rovat hostům, staneš se mistrem 
v přípravě kávy a ocenění tě jistě 
nemine na celostátních i meziná-
rodních soutěžích.

OBRÁBĚČ KOVŮ 
A STROJNÍ  
MECHANIK
Jsi zručný, máš odvahu se postavit po-
řádné  mašině? Pokud jsi soustředěný 
a šikovný, o práci nouzi mít nebudeš. 
Tyto obory jsou především o přesnos-
ti na milimetry a důkladnosti. Prak-
tická zkušenost, kterou získáš v hodi-
nách odborného výcviku, se ti bude 
hodit i ve firmách, které s naší školou 
už tradičně spolupracují.

MECHANIK  
OPRAVÁŘ  
MOTOROVÝCH 
VOZIDEL
Pokud se zajímáš o motory a tou-
žíš poznat, co je pod kapotou, bu-
deš u nás vítán. Předpokladem 
pro tento obor je dostatek šikov-
nosti a zručnosti. Toužíš řídit 
osobní vůz a možná i kamion? 
Naše škola poskytuje svým žákům 
řidičské průkazy B a C.

KADEŘNÍK
Cesta k zákazníkovi je jednodu-
chá, s úsměvem naladit a vytvořit 
nový účes s kapkou extravagance. 
Rádi tě naučíme moderním tech-
nologickým postupům a předsta-
víme tvé umění na mezinárod-
ních soutěžích. Výhra je pak jen 
na tobě!

POJĎTE STUDOVAT K NÁM!



  s P O L e Č e N s K Á  K R O N i K A12 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

VZPOMÍNKY

Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička ke hřbitovu zůstala jen. 
Čas plyne dál, nevrátí, co vzal, jen bolestné vzpomínky i po deseti letech 

v očích zanechal.
4. února jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí našeho 

milovaného bratra, švagra, strýce, 

pana Františka JUNGA z Bohumína.


S velikou láskou a vděčností vzpomínají a nikdy 
nezapomenou bratr Václav a švagrová Marcela.

Odešla... jediná na světě, jež nikdy nezradí. Na ni nám zůstane nejhezčí 

vzpomínka. Ta bytost nejdražší, to byla maminka.

26. února vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí 
naší drahé maminky, babičky, tety, 

paní Jindřišky SODZAWICZNÉ 
z Bohumína.


S láskou a úctou vzpomíná a nikdy nezapomene 

syn Milan s rodinou.

S láskou jsi kráčel světem, láska po tobě zůstala. 

Vzpomínka na tebe krásná je, tvá hvězda svítit nepřestala.

18. února jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí našeho 
milovaného bratra, švagra, strýce, 

pana Miroslava JUNGA.


S velikou láskou a vděčností vzpomínají a nikdy 
nezapomenou bratr Václav a švagrová Marcela.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

21. února si připomeneme nedožité 80. narozeniny 

pana Ericha KICY.
17. ledna uplynulo 8 smutných let, 

kdy nás navždy opustil.


S úctou a láskou vzpomíná manželka s rodinou.

27. února si připomínáme 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila 

paní Zdenka WOLFOVÁ.


Zároveň si letos připomínáme jejích nedožitých 80 let.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery 
Šárka a Kateřina s rodinami, přítel Leoš.

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

21. února si připomínáme 10. smutné výročí úmrtí 
naší milované maminky, babičky, tety a tchyně, 

paní Viktorie MIRGOVÉ.
8. dubna by se dožila 95 let.


S láskou a úctou nikdy nezapomenou synové 

Andrej a Antonín s rodinami, dcery Valerie, Alžběta 
a Viktorie s rodinami, vnoučata, zeťové, snachy.

Jenom my víme, čím jsi pro nás byl, a děkujeme za každý den, 
který jsi s námi žil.

28. února si připomeneme nedožité 80. narozeniny 
pana Josefa NOVÁKA ze Záblatí.

Zároveň 23. března vzpomeneme 
15. smutné výročí jeho úmrtí.


S úctou a láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka Zdeňka, synové Antonín a Milan 

s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo tě miloval, vzpomíná dál.

28. února vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 

pana Jana BAJERA.


S láskou a slzami v očích vzpomínají 
a nikdy nezapomenou manželka Jarmila, dcery 

Radmila a Pavlína s rodinou, vnuci Tomáš a Dominik, 
tchyně Žofie a sestra Dagmar s rodinou.

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

22. února vzpomeneme 5. výročí úmrtí naší 
maminky, babičky, prababičky a tety, 

paní Jindřišky KOLESÁROVÉ z Bohumína.


S láskou a úctou vzpomínají rodiny 

Šalagova a Kolesárova.

Čas plyne, ale vzpomínka v srdci zůstává.

12. února jsme vzpomněli 15. smutné výročí úmrtí 

pana Vladimíra ZATLOUKALA.


Za tichou vzpomínku děkují manželka Jana, 

syn Kamil a celá rodina.

23. února by oslavil 90. narozeniny 

pan Bedřich SIKORA.



S úctou a láskou vzpomínají manželka Zdenka, 

děti Jarmila a Karel s rodinami.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a zná-
mým, že nás opustila milovaná manželka, 

maminka a babička, 

paní Naděžda ŠTOURAČOVÁ. 
Zemřela 2. února po dlouhé nemoci ve věku 76 let. 
Rozloučili jsme se s ní v úzkém rodinném kruhu.


Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její 

památku. Manžel Milan, dcera Dáša, 
vnuci Honza a Lukáš.
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Milovala svou rodinu, chtěla ještě žít, přišla nemoc zlá a musela odejít.

5. března si připomeneme 3. smutné výročí úmrtí 
naší manželky, maminky a babičky, 

paní Věry MADECKÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel Zdeněk, syn 

Michal, dcera Veronika s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ

28. února oslaví krásné životní jubileum 
90 let náš manžel, tatínek a dědeček, 

pan Bruno KWICZALA.
Do dalších let všechno nejlepší, hodně 

zdraví, štěstí a spokojenosti přejí manželka 
Ingrid, syn Robert s manželkou a vnoučata 

Veronika, Tomáš a Vendula.

13. února oslavila své krásné 80. narozeniny 
naše maminka, babička a prababička, 

paní Miluše FAJMONOVÁ.

Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životní 
pohody do dalších let jí ze srdce přejí dcery 

s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

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

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ

Vyberte si model ŠKODA SCALA 125 let. Edice 125 let přidává 16" kola z lehké 
slitiny, vyhřívání předních sedadel, signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu, 
Sunset – zatmavená zadní okna, zadní top LED světla  s animovaným ukazatelem 
směru jízdy nebo elektrické ovládání oken pro pasažéry na zadních sedadlech. 
Zastavte  se v našem autorizovaném dealerství ŠKODA.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOSALON KUDRNA s.r.o.
Příčná 1245
735 14 Orlová Poruba
Tel.: 596 511 944
www.autosalonkudrna.cz

ŠKODA

SCALA
již za 377 900 Kč

Ilustrativní fotografie
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu   
ŠKODA SCALA: 4,1–5,0 l/100 km, 108–115 g/km

Výkupní bonus
30 000 Kč

Produktový 
bonus 26 000 Kč

56 000 Kč

se zvýhodněním až ZVÝHODNĚNÍ
56 000 Kč = +

 
 

 

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). 

 Zajímáte se o práci v oboru železniční nákladní 
dopravy a chcete pracovat v stabilní společnosti 
se silným nadnárodním zázemím? 

 Jste zkušený odborník s praxí v železničním 
provozu a hledáte nové uplatnění nebo 
uvažujete o změně zaměstnání? 

DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT!!! 

Pošlete nám svůj životopis. Jakmile se objeví volné 
pracovní místo, které by mohlo odpovídat Vašim 
schopnostem a dovednostem, dáme Vám vědět. 
 

career.cz@railcargo.com 

 

 

Ostravská univerzita a VŠB-TU 
vytváří v rámci unikátního výzku-
mu web, jenž nabídne prostor pro 
sdílení zkušeností lidem, kteří pe-
čují o blízkou osobu po cévní 
mozkové příhodě. Účastníci vý-

zkumu se na webu mohou svěřit, 
co jim péče přináší, co musí obě-
tovat, které služby jsou užitečné 
a jaká podpora jim naopak chybí. 
Mohou se také spojit s lidmi, kte-
ří jsou v podobné situaci. Do vý-
zkumu se lze zapojit na www.
cmp-radce.cz

Péče po mrtvici 
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žákyně bohumínské střední školy, které navštěvují poslední ročník oboru sociální činnost, 
navštívily 7. února Univerzitní mateřskou školu VšB-tU Ostrava. Ověřily si, jak fungují 
dnešní moderní školky a zda by se na chodu takového zařízení nechtěly ve svém dalším 
profesním životě podílet. 

UMŠ VŠB-TUO je unikátní mateřinkou pro děti 
zaměstnanců a studentů domovské univerzity. Fun-
guje od roku 2013. U vchodu moderní budovy 
bohumínské středoškolačky přivítala ředitelka 
školky, která je v úvodu seznámila s historií zaříze-
ní, s rozdíly ve financování státních, firemních 
a mateřských školek. Představila jednotlivá oddě-
lení a pomůcky, se kterými se dnes ve školkách 
pracuje. Děvčata zhlédla hudební výchovu dvoule-
tých dětí, po které následovala diskuse o zákonné 
povinnosti přijímat do mateřinky děti už v takto 
raném věku. V předškolním oddělení probíhala 

hodina dechové gymnastiky. Ta se pro změnu stala 
výchozím bodem pro další nosné téma, a to nové 
trendy v současné předškolní výchově.

V závěru se dívky seznámily s náplní práce uči-
telky mateřské školy, chůvy a pomocného pedago-
ga, s kvalifikačním podmínkami spojenými s výko-
ny jednotlivých funkcí a také s jejich průměrným 
finančním ohodnocením. Exkurze moderní UMŠ 
VŠB-TUO přispěla k lepší orientaci v prostředí 
předškolního vzdělávání a pomohla žákyním ujas-
nit si, bude-li to směr jejich kariéry, nebo spíše sle-
pá ulička.  text a foto: Alena HeJDUKOVÁ

Co je to společnost? Jak funguje demokracie? A je internet bezpeč-
ný? Bohumínský zastupitel Daniel Galuszka besedoval 7. února 
s dětmi ve školní družině Benešovy školy.

Děti si vyzkoušely, jak funguje hla-
sování a skupinové rozhodnutí, dozvě-
děly se o nástrahách lží na internetu 
a objasnily si, co je to společnost a de-
mokracie. Ti nejaktivnější obdrželi 
drobné dárky. 

,,Děti si vyzkoušely například hlaso-
vání. Měly si zvolit, zda si ve školní dru-
žině budou pouštět animovaný seriál 

Sponge Bob nebo Simpsonovy. Věřím, 
že je tato zkouška pobavila a současně 
pochopily, jak funguje společnost,“ ko-
mentova l  b es edu host  Danie l 
Galuszka. 

Za návštěvu a besedu panu zastupi-
teli děkujeme. 

 Vychovatelky školní družiny

Spolek Veselá věda ve spoluprá-
ci s DDM Bohumín pořádá od 20. 
do 24. července a od 3. do 7. srpna 
příměstské tábory pro malé bada-
tele od 5 do 12 let. Čeká je týden 
zábavných pokusů, her a poznání 
uvnitř i v terénu. Program zahr-
nuje jednoduché, věku dětí při-
způsobené experimenty z oblasti 

chemie, biologie či fyziky. Kromě 
pokusů je čas i na hry, odpočinek, 
prostě užívání si léta a prázdnin. 
A součástí je i celodenní výlet. Tá-
bor probíhá ve všední dny od 8 do 
16 a stojí 1 950 korun. Podrobnos-
ti na www.veselaveda.cz/tabory.

 (red)

Církev adventistů sedmého dne or-
ganizuje besedy se zajímavými hos-
ty.  Konat se budou vždy v sobotu 
od 15 hodin v modlitebně v Mírové 
ulici (u bývalého židovského hřbito-
va).  Odpolední setkání moderuje 
Jiří Loder.

22.2. FINANCE A DLUHY POD 
KONTROLOU
Miroslav Kučera: Jak se dostat z dlu-
hů a znovu do nich nespadnout.
2 9 . 2 .  A D R A  –  F E N O M É N 
DOBROVOLNICTVÍ
Hana Čadová: Jak být člověku 
člověkem.

7.3. LÁSKA V AKCI
Daniel Kašlík: Odpoledne s hudbou 
a slovem.
14.3. GENY II. – AKÁ MATKA, 
TAKÁ KATKA
Pavel Kostečka: Můžeme být jiní než 
naši rodiče?
21.3. STRAVA JAKO LÉK
Marta Kralovičová: Léčba a preven-
ce civi l izačních onemocnění 
jídlem.
28.3. ÚSPĚŠNÉ VZTAHY
Marta Kralovičová: Nejnovější po-
znatky pro budování naplňujících 
vztahů. (red)

Čerpaly inspirace v unikátní školce

Demokraticky zvolený seriál

Badatelský letní tábor

Besedy v modlitebně

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.

 ● Prodám dr. podíl k bytu v dr. vlast. 
2+1, podlahová plocha 63,9 m2, balkon 
– výhled na nám. T.G.M., 3. patro bez 
výtahu, cihlová výstavba, plast. okna, 
zateplený dům. Cena dohodou. Tel.: 
777 888 735, e-mail: AK.Vicherek@
cmail.cz.

 ● Prodám družstevní byt 2+1 (výkle-
nek, balkón, zděné bytové jádro, nové 

rozvody elektřiny) v Mírové ulici v Bo-
humíně. Pouze pro vážné zájemce. 
E-mail: prodej.bytu.bohumin@se-
znam.cz.

 ● Pronajmeme byty v nově zrekon-
struovaném domě v Bohumíně. Pod-
lahové vytápění + chlazení, rekuperace 
(brání prachu a hluku z venku), bez-
pečnostní zabezpečení, 2x parkovací 
místo ke každému bytu v uzamknutém 
intravilánu. Vybavené kuchyňskou lin-
kou, případně dalším nábytkem. Ne-
bereme sociální doplatky a osoby v in-
solvenci, exekuci atp. V ceně je i otop 
a ohřev teplé vody. K úhradě zbývá 
pouze studená voda, odpad a běžná 
spotřeba elektrické energie domácnos-
ti. K dispozici od 1.5.2020. Cena:  
14 000 Kč. Více na webu bezrucova59.
fincall.cz. Tel.:  608 709 562, e-mail: 
info@fincall.cz, web: bezrucova59.fin-
call.cz.

 ● Nabízím kancelářské prostory 
k pronájmu. Rozměry kanceláří 2 x 30 
m2, 2 x 15 m2, 18 m2. Možnost proná-
jmu jako celku 125 m2 vč. WC a ku-
chyňky.Cena 50 Kč/m2/měsíc bez 
DPH. Tel.: 737 240 043.

 ● Nabízím k pronájmu 3 příruční 
plechové sklady. Možnost pronájmu 
celku 84 m2 nebo jednotlivě 28 m2. Tel.: 
737 240 043.
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.

 ● Med z Jeseníků od Luďky za par-
kem. Tel.: 776 684 719.

INZERCE

Česká pošta hledá nového 
provozovatele pobočky Pošta 
Partner ve Skřečoni. Stávající 
provozovatelka oznámila 
ukončení činnosti k 30. červ-
nu. Město stojí o to, aby poš-
tovní služby ve Skřečoni po-
kračovaly, a zájemcům chce 
nabídnout odpovídající volný 
prostor k pronájmu.

Pošta ve 
skřečoni

Foto: světlana Galuszková
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KAm V BOHUmÍNě?

KINO

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 
seriál), 2008-09, dabing, přístup-
ný, 7 hodin a 58 minut (23 epi-
zod, po třech epizodách 10mi-
nutová pauza), 50 Kč.

23.2. ve 13 hodin MRTVÁ NEVĚS-
TA TIMA BURTONA. USA (Animo-
vaný/Černá komedie), 2005, da-
bing, přístupný, 74 minut, 50 Kč.

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

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

27.2. v 19 hodin CHLAP NA STŘÍ-
DAČKU. Česko (Pokus o kome-
dii), 2020, od 12 let, 130 Kč.

28.2. v 19 hodin MODELÁŘ. Čes-
ko (Thriller), 2020, od 12 let, 109 
minut, 130 Kč.

29.2. v 19 hodin 1917. Velká Bri-
tánie (Válečný), 2019, titulky, od 
15 let, 119 minut, 130 Kč.

1.3. v 19 hodin VOLÁNÍ DIVOČI-
NY. USA (Dobrodružný), 2020, 
titulky, přístupný, 105 minut, 130 
Kč.

2.3. v 19 hodin, 4.3. v 17 hodin 
a 6.3. v 19 hodin V SÍTI. Česko 
(Dokument o zneužívání dětí na 
internetu), 2020, od 15 let, 100 
minut, 100/70 Kč.

4.3. v 9 hodin SKLENĚNÝ POKOJ. 
Česko (Drama), 104 minut, 50 Kč 
(FK pro seniory).

7.3. a 8.3. v 16 hodin FRČÍME. 
USA (Animovaný/Rodinná ko-
medie), 2020, dabing, přístupný. 
7.3. ve 2D za 130 Kč, děti 110 Kč, 
8.3. ve 3D za 150 Kč, děti 130 Kč.

7.3. v 19 hodin KRÁLÍČEK JOJO. 
USA (Komedie/Drama), 2019, titul-
ky, přístupný, 109 minut, 130 Kč.

8.3. v 19 hodin NEVIDITELNÝ. 
USA (Horor), 2020, od 12 let, ti-
tulky, 124 minut, 130 Kč.

DIVADLO

24.2. v 19 hodin ŽENA, KTERÁ 
UVAŘILA MANŽELA. Černá ko-
medie o žárlivosti, zradě, nevěře.  
Hrají Nela Boudová, Ilona Svobo-
dová, 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

5.3. v 19 hodin TVÁŘE PETRA 
RYCHLÉHO. Hudebně zábavná 
show známého herce, baviče 
a moderátora. Kinosál, 240 Kč.

PRO DĚTI

22.2. v 10 hodin TOM A JERRY: 
TŘESKY PLESKY. Americký kres-
lený film, 2012, dabing, 68 mi-
nut, 50 Kč

21.2. v 16 hodin a 23.2. v 10 ho-
din LEGO SCOOBY-DOO! PŘÍPAD 
PIRÁTSKÉHO POKLADU. Americ-
ký animovaný film, 2017, da-
bing, 72 minut, 50 Kč.

29.2. v 16 hodin TLAPKOVÁ PAT-
ROLA: VŽDY VE STŘEHU. Kanad-
ský animovaný film, 2019, da-
bing, 70 minut, 110 Kč.

1.3. v 10 hodin KOSÍ BRATŘI. Ve-
selá divadelní pohádka pro děti, 
hraje Liduščino divadlo. Kinosál, 
80 Kč.

1.3. v 16 hodin MOSLEY. Novozé-

landský animovaný film, 2019, 
dabing, 97 minut, 120 Kč.

8.3. v 10 hodin SUPER MAZLÍČCI. 
Čínský animovaný film, 2019, 
dabing, 89 minut, 100 Kč.

KNIHOVNA

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

21.2. v 9-12 a 13-17 hodin TEN 
DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE. Vý-
tvarné dílny, soutěže, hry. Dětské 
odd. N. Bohumín.

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

27.2. v 15-16 hodin KUCHTÍCI. 
Zábavné vaření i pro ty nejmen-
ší, dětské odd. N. Bohumín.

2.3. až 6.3. (mimo středu) ve 13-
17 hodin PRŤOLATA ČTOU A VY-
RÁBÍ. Výtvarná dílna pro před-
školáky a malé školáky. Dětské 
odd. N. Bohumín.

TEEN ZÓNA 

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

27.2. a 5.3. ve 13-16 hodin VIRTU-
ÁLNÍ REALITA. Virtuální realita při 
hraní her na PS4, teen zóna N. 
Bohumín.

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. Přednáš-
ková místnost knihovny, 100 Kč.

KURZY
v teen zóně

22.2. v 9.30 hodin PAPÍROVÁ 
KRAJKA 

24.2. v 9. 30 hodin ZÁKLADÝ 
S FACEBOOKEM

29.2. v 10 hodin LIGHTROOM

3.3. v 9.30 hodin  ZÁKLADY PRÁ-
CE S PC A INTERNETU.

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

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. 

6.3. v 17 hodin ZAPOMENUTÁ 
MINULOST. Vernisáž výstavy čer-
nobílých fotografií Ivety Mutino-
vé.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 21.2. do 8.3.
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(Pokračování na  str. 16)

9.3. v 18 hodin RETRO MDŽ. 
Recesní večer pro dívky, ženy, 
matky i jejich polovičky. Od 19 
hodin promítání hudebního ži-
votopisného filmu Rocketman. 
Foyer a sál kina, 100 Kč. 

28.2. v 8-17 hodin MASOPUST-
NÍ JARMARK. Stánky slezského 
rynku, hudba, výstava ma-
sopustních zvyků a  masek. 
Nám. T. G. Masaryka. Ve 14 ho-
din masopustní průvod od ZUŠ 
(Žižkova ul.) přes hlavní třídu na 
nám. TGM.
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Hlemýžď zahradní       
(Helix pomatia)
Hlemýžď zahradní obývá světlé háje, křoviny a hlavně kul-
turní stanoviště v nižších a středních nadmořských výškách 
prakticky na celém území Česka. Do vyšších poloh byl dru-
hotně zavlečen – na šumavě až do 900 metrů nad mořem. 

Jeho ulita dosahuje velikosti 40 
až 50 milimetrů a dožívá se přibliž-
ně šesti let. Živí se rostlinami 
a  zimu přečkává zavíčkovaný 
v zemi. Páří se od poloviny května 
a na přelomu května a června mů-
žeme nalézt jedince zahrabané 
v půdě, kde kladou bělavá vajíčka. 
Hlemýžď zahradní se vyskytuje 
v západní, střední a východní Evro-
pě, na sever jeho areál zasahuje do 
Nizozemí. Byl oblíbenou potravou 
už ve starém Římě, kde ho chovali 
ve zvláštních nádobách. Dříve byl 

také součástí tradiční české kuchy-
ně; v západní Evropě je vyhledáva-
nou pochoutkou dodnes.  
 text a foto: Jiří šUHAJ

Příroda Bohumínska – 
měkkýši (253)

Každou středu v 15 hodin KROJE V MARYŠ-
CE. Vlastivědně-etnografický klub, který se 
věnuje tradici bohumínského kroje. 

 
OSTATNÍ AKCE

28.2. v 19 hodin POCHOVÁNÍ BASY. Po-
slední ples sezony. Pohřební soutěže - po-
jídání rakviček, obleč si svého nebožtíka 
na čas, skok do rakve, běh s rakví. Hraje 
Orchestra Party. Pod Zeleným dubem, 
650 Kč.

SPORT - 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.
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?

malí vodáci z Bohumínska 
v ledové Praze

Děti z logopedických tříd školky 
v Nerudově ulici si 3. února udělaly 
výlet ke krmelci v Hraničních mean-
drech Odry. Během procházky po-
zorovaly stromy, rostliny, zahrádky 
a poznávaly okolí Bohumína. Každý 
nesl zvířátkům v batůžku něco na 
zub. Mrkvičky, jablíčka nebo ovesné 
vločky. U krmelce si učitelky s dětmi 
povídaly o tom, jak se v lese chovat, 

abychom ho neznečišťovali a neru-
šili zvířátka v jejich přirozeném 
prostředí. 

Při zpáteční cestě si předškoláci 
prohlédli náměstí ve Starém Bohu-
míně, řeku Odru a odjeli autobusem 
zpět do školky. Všem se akce moc 
líbila a po dlouhém výletě se těšili na 
oběd a odpočinek.

 Jarmila ZiKmUNDOVÁ

Výlet s dobrotami ke krmelci

Výlet do hlavního města za sebou mají nejmenší vodáci z Bo-
humínska. Děti z oddílu Kotvičky využily evropské dotace 
a vydaly se poznávat památky, navštívit muzea a vychutnat si 
zimní atmosféru metropole. Díky projektu »Ledová Praha« 
navíc ušetřily za dopravu i vstupné. 

Během třídenního víkendového 
pobytu na přelomu ledna a února 
se oddíl Kotvičky v Praze sešel se 
zástupci České rady dětí a mláde-
že, navštívil mořský svět, muzeum 
lega, voskových nebo ocelových 
figurín. Malí vodáci si prohlédli 
Pražský hrad, Karlův most, Vác-
lavské náměstí i Vyšehrad. „Lanov-
kou jsme vyjeli na Petřín, kde jsme 
se pobavili v zrcadlovém bludišti. 
A protože je náš oddíl vodácký, 
v Pražských Benátkách jsme se na-
lodili a absolvovali plavbu na lodi 
s poutavým výkladem kapitána,“ 
popsal výlet vedoucí oddílu Kot-
vičky a předseda spolku Posejdon 
Roman Štolfa.

Vodáci využili k návštěvě hlav-
ního města termín projektu Ledo-
vá Praha, který už dvacátým ro-
kem dětem během pololetních 
prázdnin přibližuje památky a kul-
turní instituce za zvýhodněnou 
cenu. Levnější je i cestování hro-
madnou dopravou. „Navíc jsme 
dopravu, vstupné a ubytování pla-
tili z evropské dotace na projekt 
Zvyšování kvality neformálního 
vzdělávání v Moravskoslezském 
kraji, jehož jsme partnerem. Rodiče 
tak řešili pro děti jen jídlo a kapes-
né,“ pochvaloval si Štolfa.

 Jana KONČÍtKOVÁ

Foto: Roman štolfa

Foto: Lenka Nodžáková


