
Radana Vozňáková z agen-
tury K3 Bohumín. Letošní 
premiéru měla na jarmarku 
dvojice robotických stračen. 
Šlo o dva věrné simulátory 
krav, na kterých si zájemci 
mohli vyzkoušet dojení.

Hlavním lákadlem jar-
marku ovšem byly stánky 
s nejrůznějšími domácími 
pochutinami nebo rukoděl-
nými výrobky. A zatímco 
rodiče nakupovali, děti se 
mohly zabavit soutěžemi 

nebo tvůrčím způsobem. Na 
náměstí malovaly a zdobily 
velikonoční vajíčka, vyráběly 
zvířátka z drátků, ve foyer 
kina zase tvořily placky nebo 
magnetky s obrázkem. 

Jarmark se letos konal za 
poměrně chladného počasí. 
To se projevilo menší ná-
vštěvností než loni. Na náměs-
tí zavítaly asi dvě tisícovky 
lidí.  (erh, balu)

Fotostory z Velikonočního 
jarmarku na straně 10

vychází 17. dubna

8

Na procházce po skládce  
 Str. 3

Ignorace zkomplikovala očistu 
a malování   Str. 5

Kantorské ceny pro mládí 
i zkušenost   Str. 6

Výzbroj pro hasiče, překážková 
dráha pro děti   Str. 8 a 9

Příští číslo 

vychází 

30. dubna, 

uzávěrka 

23. dubna

Lidová tvorba, domácí dobroty i umělé dojnice
Nejvýznamnější svátky 
křesťanů, symbol jara pro 
lidi bez vyznání, klepou 
na dveře. V Bohumíně 
jsme si ale Velikonoce 
vychutnali s předstihem. 
Pomlázek, kraslic, stánků 
s dobrotami, živých a také 
»robotických« zvířat bylo 
5. dubna plné náměstí.

Náměstí T. G. Masaryka se 
pod dohledem pořádající 
městské agentury K3 promě-
nilo v lidovou vesničku. Na 
velikonoční jarmark se sjelo 
na osmdesát prodejců a ře-
meslníků. Nechyběl 
ani historický kolotoč. 
„Jarmarkem tradičně 
zvěstujeme příchod 
jara a blížících se Veli-
konoc. Letos jsme opět 
vsadili na jarní aranž-
má v lidovém stylu. 
K vidění byly ukázky 
kovářského řemesla, 
tkaní na stavu, práce 
košíkáře, paličkování 
nebo výroba keramiky 
na hrnčířském kruhu. 
Nechyběl ani malíř, kte-
rý zájemcům vytvořil 
portrét přímo na místě,“ 
uvedla za pořadatele 

ře

Patří šrot do komerčních výkupen, nebo sběrných dvorů?
Nebývalý zájem vyvolala anketa na webu města ohledně záměru obcí 
Bohumínska. Podle něj by občané měli odevzdávat kovový odpad zdarma 
výhradně do sběrných dvorů provozovaných obcemi.

Zprvu šlo o iniciativu Bohumína, 
Rychvaldu a Dolní Lutyně, ale po dubno- 
vém jednání Svazku měst a obcí okresu 
Karviná už lze hovořit o záměru měst 
a obcí Karvinska. Všichni členové svazku 
myšlenku rozšířit opatření ve svých ob-
cích podpořili a současně zahájili jednání 
o koordinaci dalšího postupu také s Čes-
kým Těšínem a Havířovem. Jednoznač-
ně totiž platí, že opatření má smysl jen 

tehdy, pokud bude platit jednotně na 
velkém území.

Do ankety na webu města se zapojilo 
přes šest set hlasujících. Šestadvacet 
procent souhlasí s opatřením s tím, že 
oželí peníze za sběr, pokud to přispěje 
k řešení tohoto celospolečenského pro-

blému a zamezení škod způsobovaných 
krádežemi kovů. Sedmnáct procent hla-
sujících rovněž souhlasí s opatřením, 
pokud výtěžek z prodeje kovů obcemi 
půjde zpět do odpadového hospodář-
ství, například na snížení ceny za popel-
nice nebo na řešení příčiny krádeží, kdy 
pro určitou část obyvatelstva je to způ-
sob obživy, ať už legální či protizákonné. 
Odpůrci návrhu se také rozdělili do dvou 
skupin. Osm procent nesouhlasí s opat-
řením, protože jej považují za omezení 
svobodného podnikání výkupen šrotu. 

AKTUÁLNÍ TÉMA

Dokončení na str. 2
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Patří šrot do komerčních výkupen, nebo sběrných dvorů?
Dokončení ze str. 1

Nejvíce hlasujících, osmačtyřicet pro-
cent, nesouhlasí s odůvodněním, že je 
to jen náhražka neschopnosti státních 
orgánů zamezit nelegálním výkupům 
kradených kovů.

Nesouhlasím s názorem, že opatření 
má omezit svobodu podnikání výkupen. 
Obce jen využijí práva vyplývajícího ze 
zákona o odpadech, aby svou vyhláškou 
stanovily systém shromažďování, sběru, 
třídění a využívání komunálních odpa-
dů. Kovy z domácností, od fyzických 
nepodnikajících osob, patří mezi komu-
nální odpad, stejně jako plasty, sklo 
a papír. Kovový odpad pak sběrné dvory 
obcí prodají výkupnám, které jim nabíd-
nou nejlepší podmínky. Pokud občan 
například mění kotel nebo bojler, tak 
toto jistě neprovádí svépomocí, ale od-
bornou fi rmou nebo živnostníkem, který 
tento kovový odpad odprodá legálně 
výkupně a cena šrotu zlevní vlastní 
výměnu zařízení v domácnosti. 

Naopak souhlasím s většinovým ná-
zorem, že státní orgány nejsou schopny 
zamezit nelegálním výkupům krade-

ných kovů. O které státní orgány jde? 
Česká inspekce životního prostředí 
(ČIŽP), která má kontrolovat například 
dodržování provozního řádu výkupen, 
zejména s ohledem na ochranu životního 
prostředí (za rok 2012 provedla v celé 
České republice jen 383 kontrol s vymě-
řením pokut za pouhých šest milionů, 
tedy zhruba jednu kontrolu denně). 
Česká obchodní inspekce (ČOI), která má 
kontrolovat vyvěšení ceníku výkupu, 
správné seřízení vah, aby byl chráněn 
spotřebitel (v roce 2012 jen 332 kontrol 
v celé ČR). Policie ČR, která vstupuje do 
výkupen pouze v souvislosti s odhalová-
ním trestných činů krádeží kovů, kterých 
bylo za rok 2012 v našem kraji téměř 
1 700 se škodou přes 61 milionů, a pře-
stupků, které nelze ani spočítat a vyčíslit. 
Úředníci odborů životního prostředí 
měst a obcí, kteří v rámci výkonu státní 
správy a mezích zákona o odpadech mo-
hou kontrolovat schválené provozní řády 
výkupen a dodržování povinné evidence 
o výkupu odpadů. Krajské úřady, které 
povolují výkupny a následně kontrolují 
dodržování schválených provozních řádů.

Každý státní orgán kontroluje sběrny 
ze svého pohledu, ale patrně nikdo se 
nezabývá tím, zda ten, kdo opakovaně 
odevzdává stovky kilogramů železa 
a barevných kovů, zároveň nepobírá so-
ciální dávky. Zda kovový odpad, který je 
od občanů zakázáno vykupovat, se ne-
nachází ve výkupnách v podobě střepů 
a tak dále. Systém nastavených kontrol 
očividně nefunguje. Obcím je vytýkáno, 
že nedostatečně využívají své pravomoci, 
přitom obec ve své samosprávné čin-
nosti je pouze bezmocným účastníkem 
řízení, když vzniká nová výkupna. 
V Bohumíně jsme si to odzkoušeli 
nedávno, když se místní podnikatel po-
koušel zřídit další výkupnu kovů poblíž 
Kaufl andu.

Ano, je to zoufalý krok obcí, jak zame-
zit narůstajícím škodám na majetku 
správců železnic a silnic, na majetku 
podnikatelů, občanů a obcí. Chceme 
opravdu čekat, až nám jednou vykolejí 
Pendolino, a pak vše půjde rychle a vý-
kupy kovů budou zakázány plošně, jako 
například v Rakousku či Belgii?

Lumír MACURA, místostarosta

K návštěvě přepážky vás vyzve displej
Konec zmatků. Radnice zprovoznila na jednom ze 
svých z nejvytíženějších úseků nový vyvolávací systém. 
Pořadí lidí, kteří si přišli vyřídit občanku nebo pas, nyní 
organizuje elektronika. Lidé si na ovládacím panelu 
vyberou požadovanou službu a s vytištěným lístkem 
počkají, až se na světelné tabuli objeví jejich číslo a 
kancelář, kterou mají navštívit.

Řada lidí už vyvolávací 
systém důvěrně zná. V Bohu-
míně funguje například na 
hlavní poště nebo ve spoři-
telně. Nyní ho zavedla i rad-
nice pro agendu osobních 
a cestovních dokladů, ohla-
šovnu a stanoviště Czech
Point, které sídlí v přízemí 
levého křídla hlavní budovy. 

Nová technologie je velmi 
důmyslná. Kromě standard-
ního řazení příchozích klientů 
spolupracuje i s rezervačním 
systémem. Jeho prostřednic-
tvím se lidé mohou na inter-
netových stránkách města 
předem objednat na určitou 
hodinu (pouze v neúřední 
úterky) k vyřízení vybraných 

agend. „Pokud občan přijde 
v úterý osobně a stiskne tla-
čítko na ovládacím panelu, 
systém ověří, jestli na tuto 
dobu není už někdo předem 
objednaný. A pokud ano, 
příchozího zařadí až za něj,“ 
vysvětlila vedoucí organi-
začního odboru Miroslava 
Šmídová. 

Nový vyvolávací systém 
radnice pořídila po četných 
žádostech občanů, přišel na 
sto tisíc. Nyní je v testovacím 
provozu, a pokud se osvědčí, 
může se rozšířit na další úse-
ky a kanceláře. Systém totiž 
dokáže obsloužit až 250 pře-
pážek. Do budoucna se s jeho 
zavedením počítá například 
na odboru dopravy v oblasti 
evidence řidičů a motoro-
vých vozidel. (tch)

Důmyslná nová technologie spolu-
pracuje i s rezervačním systémem.

Foto: Pavel Čempěl

Povinné očkování psů
Veterinární zákon ukládá 

chovatelům několik povinnos-
tí. Jednou z nich je zajistit, 
aby byli psi ve stáří od tří do 
šesti měsíců platně očkováni 
proti vzteklině a poté během 
doby účinnosti použité očko-
vací látky přeočkováni.

Město Bohumín se ve spolu-
práci s místními veterinárními 
lékaři snaží tuto povinnost 
chovatelům nejen připome-
nout, ale i ulehčit. V květnu 
tak mohou občané navštívit 
veterinární ordinace v centru 
města – ABvet veterinární 
kliniku Martina Nováka a Ve-
terinární ošetřovnu Richarda 
Molaty, v Záblatí veterinární 
ordinaci Šárky Přibylové a ve 
Skřečoni veterinární ordinaci 
Oldřicha Červenky. Zde bude 
jejich psům poskytnuto očko-
vání proti vzteklině za 120 
korun s platností očkovací 
látky na dva roky. V případě 
zájmu mohou majitelé psů 
využít rozšířené typy vakcín. 
Například kombinovanou 
vakcínu nebo vakcínu dekla-
rující delší dobu účinnosti, 
které budou poskytnuty za 
obvyklou cenu.  (veda)

KRÁTCE
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Do mateřských škol jednotně
Zápisy dětí do městských mateřských škol pro školní rok 2014/2015 proběhnou 
v Bohumíně opět v jednotném termínu. Radniční odbor školství, kultury a sportu 
je vyhlásil po dohodě se školkami na pondělí 5. května.

„Jednotný termín je výhodný mimo jiné 
proto, že vzápětí po zápisu se zástupkyně ško-
lek sejdou na pracovní poradě a sdělí, kde je 
kapacita naplněná, pro kolik dětí ještě místa 
schází a kde jsou volná,“ uvedla vedoucí 
odboru školství, kultury a sportu Pavla 

Skokanová s tím, že se společný termín měs-
to praktikuje už pátým rokem.

Bohumínské školství pracuje s demografi c-
kou křivkou a reaguje na změny počtu dětí. 
V devadesátých letech klesal počet předško-
láků a v roce 2000 proto město zrušilo ma-
teřskou školu v Nerudově ulici číslo 1156. 
„V posledních čtyřech letech počet žádostí 
o umístění do mateřinek opět narůstá, a tak 
jsme postupně otevřeli tři třídy ve stávajících 
objektech škol v Tovární, Nerudově a v objek-
tu družiny skřečoňské školy. Navýšili jsme 
tím kapacitu bohumínských školek na 630 
míst,“ dodala Skokanová. 

Do prvních tříd základních škol nastoupí po 
prázdninách 230 současných předškoláků, 
takže minimálně tolik míst se v mateřinkách 
uvolní a bude k dispozici. V loňském roce při-
tom školky nabízely jen 200 volných míst. 
Letos by tedy rodiče neměli mít s umístěním 
dítěte problém.  (red)

Časový harmonogram 
zápisů do mateřských škol 

5. května
MŠ Čáslavská 8–15 hodin

MŠ Smetanova 10–15 hodin

Fit školka Okružní 8–15 hodin

MŠ Rafi nérský lesík 9.30–15 hodin

MŠ Nerudova 8–15 hodin

MŠ Na Pískách, Záblatí 9–15 hodin

MŠ Starý Bohumín 10–15 hodin

MŠ Skřečoň 8–15 hodin

Národní dům 
k pronájmu

Město Bohumín nabízí 
k pronájmu hotel, res-
tauraci a společenský sál 
v Národním domě ve Sta-
rém Bohumíně, který bu-
de v roce 2015 plně vyba-
vený a zrekonstruovaný.

Hotel bude disponovat 
jedenácti vybavenými pokoji. 
Restaurace, kavárna a ban-
ketka mají kapacitu 112 míst, 
vše v plné výbavě včetně 
kuchyně. Společenský a kon-
gresový sál nabídne 166 míst, 
prostory budou plně vybave-
né včetně audiovizuálních 
systémů a osvětlení. Další 
komerční prostory jsou k dis-
pozici v suterénu, výstavní 
prostory v recepci. Celková 
plocha k pronájmu má 2 120 
metrů čtverečních.

Uzávěrka nabídek je 30. 
června. O výběru nejvhod-
nější nabídky rozhodne Rada 
města Bohumína. Bližší in-
formace poskytne Marek So-
baniec, majetkový odbor rad-
nice, kancelář B 208, e-mail 
sobaniec.marek@mubo.cz, 
telefon 596 092 212. (sb)

Otevřená školka
Mateřská škola Na Pískách 

v Záblatí pořádá 23. dubna 

od 10 do 11.30 hodin den 
otevřených dveří. Rodiče si 
mohou prohlédnout prostory 
a vybavení, dozvědí se o dění 
ve školce i užitečné informa-
ce o zápisu dětí.  (daš)

Bazén zdarma
Bohumínské aquacentrum 

připravilo pro ženy a dívky 
velikonoční akci. Od 17. do 
21. dubna budou mít vstup 
na bazén zdarma.  (red)

KRÁTCE

Na procházce po skládce
Kdysi smetiště, dnes odpočinková zóna s vycházkovým 

okruhem. V Budovatelské ulici na pomezí Záblatí a Skře-

čoně vzniklo biocentrum se stovkami nových stromů.

V Budovatelské fungovala 
v minulých desetiletích sklád-
ka komunálního odpadu. Ta 
je ale od roku 1993 zakonzer-
vovaná a podle nedávných 
zkušebních vrtů bezpečná, 
nevznikají tam žádné nežá-
doucí reakce. Město proto po 
dvaceti letech »spánku« loka-
lity přistoupilo k její proměně. 
Stavební suť z demolic nejprve 
posloužila k vyrovnání teré-
nu, návoz ornice vytvořil po-
třebné podmínky pro budoucí 
zeleň a mohlo se začít sázet.

Loni zahradníci na území 
bývalé skládky vysadili šest-
náct set dočasných i dlouho-
věkých stromů. Na projekt 
izolační zeleně za osm set 
tisíc město získalo evropskou 
dotaci. Letos se dokončují 
drobná vylepšení nového 

biocentra. Novinkou jsou na-
příklad hned troje dřevěné 
schody a dvě dřevěné lávky, 

které lokalitu spojí s pozem-
ky v Tovární ulici, kde je vel-

ké sídliště. 
„Lidé tu nemohou 

počítat s dlážděnými 
chodníky. Chceme 
dát lokalitě přírodní 
tvář, proto jsme ji 
vybrali pro zalesně-
ní. Zahradníci tady 
budou udržovat vy-
sekané chodníky, ve 
zbytku ploch poros-
tlých rákosem zů-
stane prostor, který 
je vhodným bioto-

pem pro živočichy,“ vysvětli-
la Ľubica Jaroňová z odboru 
životního prostředí a služeb 
bohumínské radnice. 

Biocentrum by se mohlo 
stát cílem vycházek místních 
obyvatel. V lokalitě proběhnou 
ještě drobné terénní úpravy.

Lukáš KANIA

 Poslední úpravy kolem nových 
schodů.  Bezejmenný potůček pře-

klenula lávka. Foto: Pavel Čempěl 

k

p
c
d
t
v

pem pro



  L I C I TAC E  BY T Ů4

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo 
dveří A243. Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se 
mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné 
informace naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie Licitace 
bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Bene-
še 1071, číslo bytu 24, kate-
gorie I., 5. patro. Věžový dům 
v centru města poblíž vlako-
vého a autobusového nádraží. 
Možnost parkování u domu. 
Plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,04 m2, 
celková plocha bytu 29,62 
m2. Prohlídka 23.4. v 15.15
–15.30 hodin. Licitace se 
koná 23.4. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 
718, číslo bytu 7, kategorie I.,  
3. patro. Cihlová zástavba po-
blíž centra města, vlakového 
a autobusového nádraží a ná-
kupního centra Billa, plasto-
vá okna. Plocha pro výpočet 
nájemného 72,31 m2, celková 
plocha bytu 73,35 m2. Pro-
hlídka 28.4. v 14.15–14.30 
hodin. Licitace se koná 28.4.
v 15.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Masarykova 
418, číslo bytu 5, kategorie I.,  
3. patro. Nízká cihlová zástav-
ba v centru města, plastová 
okna, byt je po celkové rekon-
strukci včetně generální opra-
vy elektroinstalace a instalace 
etážového topení. Plocha pro 
výpočet nájemného 89,57 m2, 
celková plocha bytu 93,64 m2. 
Prohlídka 23.4. v 16.15–16.30 
hodin a 24.4. v 8.30–8.45 ho-
din. Licitace se koná 28.4. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
542, číslo bytu 9, kategorie 
I., 3. patro. Nízká cihlová zá-
stavba poblíž restaurace, v pří-
zemí domu se nachází pro-
dejna potravin, v bytě jsou 
velké místnosti. Plocha pro 
výpočet nájemného 100,40 
m2,  celková plocha bytu 
100,40 m2. Prohlídka 23.4. 
v 16.45–17.00 hodin a 24.4. 
v 9.15–9.30 hodin. Licitace se 
koná  28.4. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masaryko-
va 927, číslo bytu 5, katego-
rie I., 3. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům v centru města. 
V bytě je koupelna po rekon-
strukci, plastová okna a ústřed-
ní topení. Plocha pro výpočet 

nájemného 50,76 m2, celková 
plocha bytu 52,95 m2. Pro-
hlídka 23.4. v 15.45–16.00 
hodin a 24.4. v 10.30–10.45 
hodin. Licitace se koná  28.4. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 865, 
číslo bytu 7, kategorie I., 3. 
patro. Nízkopodlažní dům 
v klidové zóně poblíž centra 
města, supermarketu, základ-
ní a mateřské školy. Plocha 
pro výpočet nájemného 50,11 
m2, celková plocha bytu 50,76 
m2. Prohlídka 23.4. v 15.00
–15.15 hodin a 24.4. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace se koná  
28.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 1153, 
číslo bytu 52, kategorie I., 11. 
patro. Věžový zateplený dům 
v klidové zóně poblíž centra 
města, supermarketu, základ-
ní a mateřské školy. Plocha 
pro výpočet nájemného 47,75 
m2, celková plocha bytu 51,49 
m2. Prohlídka 23.4. v 14.30
–14.45 hodin a 24.4. v 9.30–
9.45 hodin. Licitace se koná  
28.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 177, 
číslo bytu 1, kategorie I., 
1. patro. Nízkopodlažní dům 
v klidové zóně poblíž centra 
města, supermarketu, základ-
ní a mateřské školy. Plastová 
okna, zrekonstruovaná koupel-
na. Plocha pro výpočet nájem-
ného 57,86 m2, celková plocha 
bytu 63,11 m2. Prohlídka 23.4. 
v 14.15–14.30 hodin a 24.4. 
v 9.45–10.00 hodin. Licitace 
se koná  28.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1063, číslo bytu 10, katego-
rie I., 4. patro. Nízká zástavba 
poblíž centra města, školy a ob-
chodů. Byt je po rekonstrukci 
sociálního zařízení. Plocha 
pro výpočet nájemného 67,25 
m2, celková plocha bytu 70,57 
m2. Prohlídka 22.4. v 8.00–
8.15 hodin a 23.4. v 15.30
–15.45 hodin. Licitace se 
koná  28.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1054, číslo bytu 58, katego-
rie I., 12. patro. Věžový dům 

v klidové zóně poblíž centra 
města, supermarketu, základ-
ní a mateřské školy. Byt s plas-
tovými okny a zrekonstruova-
nou koupelnou. Plocha pro 
výpočet nájemného 59,37 m2, 
celková plocha bytu 60,71 m2. 
Prohlídka 28.4. v 14.30–
14.45 hodin a 29.4. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace se koná  
30.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, 
číslo bytu 22, kategorie I., 2. 
patro. Nízkopodlažní dům 
v klidové zóně poblíž centra 
města, supermarketu, základ-
ní a mateřské školy. Plastová 
okna, sprchový kout. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,68 
m2, celková plocha bytu 29,65 
m2. Prohlídka 28.4. v 15.00
–15.15 hodin a 29.4. v 9.30–
9.45 hodin. Licitace se koná  
30.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 
1068, číslo bytu 12, katego-
rie I., 2. patro. Dům s funkcí 
domovníka se nachází poblíž 
centra města, odpočinkové 
zóny, obchodů, školy a školky. 
Byt je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 47,72 m2, celková plocha 
bytu 50,38 m2. Prohlídka 22.4. 
v 8.30–8.45 hodin a 23.4. 
v 16.00–16.15 hodin. Licitace 
se koná  30.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Bene-
še 1071, číslo bytu 38, kate-
gorie I., 7. patro. Věžový dům 
v centru města s možností 
parkování před domem. V blíz- 
kosti domu se nachází vlako-
vé a autobusové nádraží. Byt 
je s balkónem, plastovými 
okny a ústředním topením. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 67,82 m2, celková plocha 
bytu 70,34 m2. Prohlídka 23.4. 
v 15.15–15.30 hodin a 24.4. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
se koná 30.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvobodite-
lů 1021, číslo bytu 7, katego-
rie I., 3. patro. Nízká zástavba 
poblíž školky, školky, zdra-
votního střediska a super-
marketu. Byt s balkonem, 

neprůchozími pokoji a poko-
jem s výklenkem. Koupelna i 
WC po GO elektroinstalace, 
parkování u domu. Plocha pro 
výpočet nájemného 58,70 m2, 
celková plocha bytu 61,89 m2. 
Prohlídka 29.4. v 9.15–9.30 
hodin a 30.4. v 16.00–16.15 
hodin. Licitace se koná 5.5. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1015, 
číslo bytu 19, kategorie I., 5. 
patro. Věžový dům s bezbarié-
rovým vstupem do domu. V ro-
ce 2010 prošel dům celkovou 
rekonstrukcí (okna, balkony, 
střecha, zateplení) Poblíž se 
nachází zdravotní středisko, 
Albert. Byt s balkonem a ku-
chyňskou linkou. Plocha pro 
výpočet nájemného 63,45 m2, 
celková plocha bytu 64,45 m2. 
Prohlídka 29.4. v 9.45–10.00 
hodin a 30.4. v 15.30–15.45 
hodin. Licitace se koná 5.5. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Slezská 26, 
číslo bytu 5, kategorie I., 3. 
patro. Bezbariérový byt v nově 
postaveném, zatepleném, 
nízkopodlažním domě s výta-
hem ve Starém Bohumíně. 
Poblíž školka, základní škola 
a nemocnice. K bytu náleží vlast-
ní parkovací místo, sklepní 
kóje. V domě je správce a za-
jištěn úklid společných pro-
stor. Plocha pro výpočet ná-
jemného 66,17 m2, celková 
plocha bytu 73,02 m2. Prohlíd-
ka 28.4. v 16.15–16.30 hodin. 
Licitace se koná 5.5. v 16.45 
hodin. Licitace se mohou zú-
častnit pouzei zájemci, kteří 
si do 30.4. podají přihlášku 
(majetkový odbor, č. dv. B207 
– vedlejší budova MěÚ). 
K žádosti je nutné doložit 
lékařské potvrzení o nut-
nosti bezbariérového 
bytu, a že žadatel je scho-
pen samostatného bydle-
ní. Bezbariérový byt je 
určen lidem s omezenou 
schopností pohybu a ori-
entace. Například občanům 
upoutaným na vozík, případ-
ně osobám, které se při chůzi 
dlouhodobě neobejdou bez 
holí, lidem se zrakovým, 
sluchovým nebo mentálním 
postižením, případně osobám 
pokročilého věku.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů 
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Voda na hřbitově 
ve Skřečoni bude

Radnice zajistí před Veli-
konocemi na hřbitově ve 
Skřečoni náhradní zásobo-
vání vodou. Aby si lidé před 
svátky mohli umýt hroby. 
Vyschlá studna je mimo 
provoz, a tak bude 17. a 18. 

dubna od 9 do 17 hodin před 
hřbitovem přistavena cister-
na.  (el)

Celoplošná 

deratizace je povinná
Dvakrát ročně, v dubnu a říj-

nu, probíhá ve městě celo-
plošná deratizace. Likvidaci 
hlodavců mají za povinnost 
provést všichni majitelé veřej-
ně přístupných objektů.  (el)

Maják městské policie
 ●  Přes dva metráky železného 

materiálu převáželi dva muži 
27. března v Lidické ulici ze 
sběrny do sběrny. V jedné ma-
teriál odcizili, ve druhé ho 
chtěli zpeněžit. Kradené žele-
zo museli vrátit a hlídka jim 
za přestupek vyměřila pokuty.

 ● Další krádeže kovů strážní-
ci řešili 1. a 2. dubna. První 
zloděje přistihli na železnici, 
další v Jeremenkově ulici, kde 
kradli plechovou krytinu z opuš-
těného městského domu.

 ● Před půlnocí 2. dubna do-
šlo k vloupání do přízemního 

bytu ve Štefáni-
kově ulici. Ně-
kdo tady rozbil okno, avšak 
v bytě, jehož nájemce nebyl 
doma, se nikdo nenacházel. 
Prověřil to majitel domu. 
Hlídka se ale tak rychle ne-
vzdala. Dům z povzdálí sledo-
vala a za necelou hodinu si 
všimla podezřelého, který se 
k domu plížil se žebříkem. 
Když tento muž lezl přes roz-
bité okno do bytu, strážníci 
jej zadrželi a předali kolegům 
z Policie ČR. 

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín

MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 

Kolegyni zasvěcovala 
do pochybného řemesla
Troufalost podomních prodejců v poslední době nezná 
mezí. Z obecní vyhlášky si dělají dobrý den. Přestože je 
tento způsob prodeje v Bohumíně striktně zakázán, dealeři 
dál krouží po domech, zvoní u dveří a snaží se ulovit 
důvěřivé duše. I přes hrozbu postihu se jim to prý vyplácí.

Obchodní zástupci nabíze-
jí pokoutním způsobem růz-
né zboží, v poslední době ale 
»frčí« hlavně 
alternativní 
d o d a v a t e l é 
energií. „Tyto případy se 
množí. Počátkem dubna 
jsme řešili případ dvou žen. 
Věděly, že podomním prode-
jem porušují zákaz, a tak se 
před hlídkou daly na útěk 
jako uličnice. Marně,“ sdělil 
ředitel městské policie Karel 
Vach. Ukázalo se, že jednu 
z hříšnic strážníci za stejný 
delikt pokutovali už třikrát. 
Tentokrát měla navíc k ruce 
začínající kolegyni, kterou do 
»řemesla« zaučovala. Dalo 
by se čekat, že se po zadržení 
kála, ale opak byl pravdou. 
„Drze tvrdila, že ve své čin-
nosti bude pokračovat, pro-

tože pokuty za ni hradí její 
štědrá fi rma,“ doplnil Vach. 
Frackovitým vystupováním 

si vysloužila 
to, že strážníci 
její přestupek 

postoupili správnímu orgánu 
k důraznějšímu potrestání.

Někteří podomní dealeři 
se snaží důvěřivé občany zlo-
mit tvrzením, že mají doho-
du s městem, což je neho-
rázná lež. Město proti tomuto 
způsobu prodeje bojuje a ni-
komu výjimky neuděluje. 
Pokud město s ně jakou 
firmou spolupracuje, jako 
v případě e-aukcí na dodáv-
ky plynu a elektřiny, zastře-
šující firma (Marandis) má 
pronajatou kancelář přímo 
na radnici, kde ji mohou 
občané každé pondělí od 12 
do 17 hodin navštívit.  (tch)

STALO SE

KRÁTCE

Ignorace zkomplikovala očistu a malování
Parkovací plochy v pěti ulicích mají nové vodorovné značení. Dočkaly se 
ho na přelomu března a dubna v rámci kombinované akce. BM servis 
nejprve provedl blokové čištění, specializovaná fi rma pak nanesla barvu 
na vypulírovaný asfalt.

Řada řidičů ignorovala zákaz stání během čištění. Dočkali se tak botičky a pokuty.  Foto: Pavel Čempěl

vali až ve chvíli, když spatřili čisticí vůz 
BM servisu. Skoro v deseti případech 
jsme sáhli k blokové pokutě,“ uvedl ředitel 
městské policie Karel Vach. V Čáslavské 
ulici blokovalo parkoviště pět zaparkova-

Vodorovné značení se v Česku zpravidla 
obnovuje za peníze, které obcím na konci 
roku zbudou z balíku na veškerou údržbu 
dopravního značení. Bohumín jde ale 
jinou cestou. „Nástřik zadáváme už na 
jaře, aby vodorovné značení sloužilo po 
celou sezonu,“ prohlásil Petr Sobek z od-
boru dopravy. Dodal, že v některých lo-
kalitách se stávající značení obnovovalo, 
někde vzniklo zcela nové. Práce přišly 
na třicet tisíc a probíhaly v Nerudově, 
Čáslavské, Osvoboditelů, Čs. armády 
a Tovární.

Letošní blokové čištění a nástřik pruhů 
ale neprobíhaly hladce. Akci provázela 
velká nekázeň ze strany řidičů. Přestože 
ve vybraných ulicích stály už týden pře-
dem dopravní značky, které na blokové 
čištění upozorňovaly, šoféři zákaz stání 
hromadně ignorovali. 

„V Nerudově ulici stálo při zahájení 
akce ještě asi dvacet aut. Někteří řidiči 
vyběhli z bytů a narychlo přeparková

ných aut, v Tovární ulici dvanáct. Proto 
i zde nekompromisně padaly pokuty. 

»Zapomenutá« auta nezkomplikovala 
jen čištění, ale také obnovu značení. 

Kvůli blokujícím vozům nemohla fi rma 
v některých úsecích nástřik dopravního 
značení dokončit. Až hříšníci své vozy 
konečně přemístí, bude třeba chybějící 
kousky ještě doplnit.  (tch, luk)
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Už počtrnácté Bohumín oceňoval u příležitosti Dne učitelů své kantory 
 a školské pracovníky. Letos se dočkalo dvanáct pedagogů. Deset 

navrhli ředitelé škol, další dva zástupci města. Slavnostní vyhlašování 
bohumínských Ámosů proběhlo 31. března v kině. 

Hlavní cenu si letos odnesla ředitelka 
Masarykovy základní školy Dagmar 
Šostoková. Radnice ji ocenila za čtyřicet 
let pedagogické praxe. Škola letos slaví 
90. výročí založení a paní ředitelka se 
rozhodla po dvaceti letech ve vedení 
»Masaryčky« předat štafetu mladší 
generaci. 

Speciální ocenění Rady města Bohu-
mína obdržela také dlouholetá kantorka 
Marta Lučanová ze záblatské školy. V ní 
působí neuvěřitelných 27 let a úspěšně 
zde rozvíjí malotřídní vyučování. 

Z ocenění podle návrhů ředitelů škol 
se dále radovalo devět žen a jeden muž 

– Michaela Tomicová (ZŠ Beneše), Renáta 
Holeszová (ZŠ Bezručova), Eva Adamcová 
a Aleš Bajnar (ZŠ ČSA), Barbora Hilšerová 
(Masarykova ZŠ), Radka Bašandová (ZŠ 
Starý Bohumín), Milada Dubnická (ZŠ 
Pudlov), Šárka Exnerová (ZŠ Skřečoň), 
Renáta Horáková (střední škola) a Jana 
Sochorová (gymnázium). Ocenění obdrže-
li od města fi nanční odměnu a keramické 
obrázky z dílny žáků ZŠ ČSA.

„Děkujeme všem kantorům i nepedago-
gickým pracovníkům za jejich obětavou 
práci. Nesmírně si na našich školách 
cením, jak spolupracují. Dlouhodobě se 
to osvědčuje například při rovnoměr-

ném vytěžování škol i integraci dětí ze 
sociálně slabých rodin. Letos se ředitelé 
při hledání Ámosů zaměřili na učitele 
s kratší praxí a doufáme, že to bude další 
motivací nejen pro odměněné, ale i jejich 
vrstevníky a další talentované kantory,“ 
uvedl místostarosta Igor Bruzl.

Kandidáti na bohumínského Ámose 
se každý rok vybírají podle jiných krité-
rií. Jednou své nej učitele navrhovali 
žáci, jindy si pro ocenění šly učitelky 
z mateřinek a svého ročníku se dočkali 
i nepedagogičtí pracovníci – kuchařky, 
ekonomky, školnice. Předloni Ámose 
získali učitelé, kteří propagovali nové 
vzdělávací programy, loni přišla na řadu 
oblast speciálního školství a letos to byli 
kantoři s praxí do patnácti let.

Lucie BALCAROVÁ

1) Bohumín letos oceňoval mladé kantory s praxí do patnácti let. Na snímku předává místostarosta Igor Bruzl ocenění Janě Sochorové. 2) Pocta a loučení. 
Ředitelka Masarykovy školy Dagmar Šostoková předá po dvaceti letech štafetu svému nástupci.  Foto: Lucie Balcarová

Kantorské ceny pro mládí i zkušenost

Užitečné elektronické služby radnice
Soutěž webových stránek a elektronických služeb měst 

a obcí »Zlatý erb« vstoupila do 16. ročníku. Bohumín se 

klání pravidelně účastní a ani letos neodešel z krajského 

kola s prázdnou.

V kategorii internetových 
stránek tentokrát Bohumín 
nebodoval, ale uspěl v kate-
gorii elektronických služeb. 
Do té letos šest moravsko-
slezských měst a obcí nomi-
novalo jedenáct projektů. 
Bohumín měl dvě želízka 

v ohni a uspěla obě. Druhé 
místo obsadil »Rezervační 
systém« na webových strán-
kách www.mesto-bohumin.cz 
a pomyslný bronz vybojovala 
aplikace »Hlášení závad« 
pro mobilní telefony s ope-
račním systémem Android.

Rezervační systém funguje 
na webu Bohumína od loň-
ského května. Lidé se díky 
němu mohou objednat na 
konkrétní hodinu v úterý 
k vyřízení vybraných agend, 
například občanských a ces-
tovních dokladů, registru vo-
zidel či řidičských průkazů.

„Hlášení závad jsme vyvi-
nuli pro internetové stránky 
a následně rozšířili i pro 
chytré telefony. Služba je 

mobilům a tabletům s ope-
račním systémem Android 
dostupná od letošního ledna 
a radnice touto cestou přijala 
už 115 podnětů,“ uvedl autor 
aplikace, informační technik 
Jiří Rozsypal.

Prostřednictvím »Hlášení 
závad« mohou občané upo-
zornit například na poroucha-
nou lampu, rozbitý chodník 
nebo na závadu v městských 
domech. Služba funguje od 
loňského února a celkově už 
eviduje téměř sedm set pod-
nětů.  (luk, erh)
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Značky už jsou volné, přednost se může změnit
Motoristy v dolní části 
Záblatí čeká v nejbližších 
dnech zásadní změna. Na 
křižovatce Budovatelské 
a Tovární ulice dojde 
k úpravě přednosti v jízdě. 
Řidiči, kteří jezdí ve směru 
od Bagince, budou nyní 
na křižovatce dávat 
přednost.

„Při odbočování z Tovární 
na Budovatelskou je špatně 
vidět doleva. Výhledu brání 
plot a zaparkovaná auta. 
Hrozí, že řidič přehlédne při-
jíždějící vůz. Navíc se mi zdá 
zbytečné, aby hlavní silnice 
vedla do slepé ulice,“ uvedl je-
den z pisatelů v rubrice Ptejte 
se na webu města. A nebyl 
sám.

V době, kdy byla Budova-
telská ulice pod Bagincem 
průjezdná, měl její statut 
hlavní silnice svou logiku. 
Nyní je ale do úseku, který 
vede lesem, vjezd zakázán 
a z komunikace se tak stala 
slepá ulice. Argumenty řidičů, 

kteří žádají změnu přednosti 
na křižovatce, jsou proto na 
místě a městský odbor dopra -
vy je vyslyšel. Na křižovatce 
typu »T« už nepovede hlavní 
ulice rovně, ale z Budovatel-
ské se bude stáčet doleva na 
Tovární.

„Změnu máme připravenu 
už delší dobu, ale s úpravou 

značení jsme museli počkat,“ 
vysvětlil Petr Sobek z odboru 
dopravy. Důvod zdržení je 
prozaický. Změny přednosti 
se až tak často neprovádějí, 
a město má proto jen jednu 
varovnou sadu značek »Po-
zor, změna přednosti v jíz-
dě«. Ta dosud upozorňovala 
šoféry na nové dopravní 

uspořádání u parkoviště 
v lokalitě Osvěta. Na zdejší 
změnu už si řidiči zvykli, 
a tak je možné varovné znač-
ky použít jinde. Přesunou se 
tedy na křižovatku Tovární 
a Budovatelské, kde budou 
na nové vedení hlavní silnice 
upozorňovat asi tři měsíce.

(red)

Značka »dej přednost« z Tovární ulice brzy zmizí. Zatáčka 

na Budovatelskou bude hlavní silnicí. Foto: Pavel Čempěl

Velké jarní gruntování města
Na pláži a v okolí Kališova jezera bylo rušno jako v parných letních dnech. 
K vodě však nevyrazili rekreanti, ale brigádníci, aby před sezonou uklidili 
nepořádek po loňských nedisciplinovaných návštěvnících. 

Brigádu u jezera zorganizovala 5. 
dubna komise pro městskou část Šu-
nychl. Ruku k dílu přiložili i členové 
rybářského svazu, sdružení Posejdon, 
Abecedy Bohumín a pomoct přišli i cho-
vanci místního diagnostického ústavu. 
Celkem se sešlo šestapadesát pracantů. 

A měli se co otáčet, smetím naplnili še-
desát velkých plastových pytlů.

„Většinu pytlů zaplnily odhozené 
lahve. Od alkoholu nebo plastové po ná-
pojích. Některé minerálky byly ještě ne-
dopité, ale na obsahu by si stěží ještě 
někdo pochutnal,“ poznamenala předsed-
kyně šunychelské komise Eva Rozsypa-
lová. Dodala, že nouze nebyla ani o kuri-
ózní nálezy. Našla se nafukovací loď, 
dvoukolák nebo zapomenuté holínky.

Jarní očista probíhala v prvních aprí-
lových dnech i na pomezí Nového Bohu-
mína a Záblatí. U pěšinky poblíž restau-
race Partyzán a nedalekými věžáky 
v Bezručově vyrostlo přes zimu několik 
černých skládek. Veřejně prospěšní pra-
covníci naplnili sesbíraným odpadem 
dvě multikáry, které pak BM servis, 
stejně jako v případě brigády u »Kališo-
ku«, odvezl na městskou skládku. Kro-
mě úklidu se v lokalitě také mýtila kříd-
latka, pracovníci Rybářství Rychvald 
odváželi polámané větve a drcenou 
dřevní hmotou vyrovnávali upravená 
místa.  (tch)

U Kališova jezera naplnili dobrovolníci smetím 
šedesát pytlů.  Foto: Pavel Čempěl

99 dílků za 9 minut
Mateřská škola Rafi nérský lesík uspořádala 
10. dubna už 14. ročník městské předškolní 
Puzzliády. Do klání se přihlásilo šest mateři-
nek. Jejich zástupci měli za úkol složit obráz-
kové puzzle z devětadevadesáti dílků. Nej-
rychleji, za pouhých devět minut, zkomple-
toval obrázek medvídka Pů a jeho kamarádů 
Jan Košinár (na snímku) z pořádající školky 
Rafi nérský lesík. Druhé místo obsadila Hana 
Bártová z MŠ Starý Bohumín, která měla 
puzzle složené za deset minut. O třetí příčku 
se shodným časem podělily Anežka Kuchar-
czyková z MŠ Skřečoň a Karin Wiśniowská 
z Fit školky. Bronzové medailistky si s obráz-
kem poradily za čtvrt hodiny.   (erh)
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Sušicí věž smekla »klobouk«
Žádné stavění lešení, žádné obavy ze závrati. Střechu lze pohodlně opravit i stojíc 
nohama na pevné zemi. Díky unikátní operaci takto počátkem dubna prokoukla 
střecha sušicí věže dobrovolných hasičů ve Starém Bohumíně. 

Vrchol věže u starobohumín-
ské zbrojnice už opravu nutně 
potřeboval, ale budování lešení 
by bylo příliš nákladné. Po-
mocnou »hydraulickou« ruku 
naštěstí podali profesionální 
hasiči z bohumínské jednotky, 
kteří věž k sušení hadic rovněž 
využívají. Autojeřábem střechu 
nejprve snesli na zem a po 
opravě ji opět jako klobouk na-
sadili.

„Stříšku jsme díky tomu 
mohli komfortně opravit na 
zemi v hasičské zahradě. Vy-
měnili jsme krytinu, vyspravili 
krovy,“ pochvalovala si ve-
doucí organizačního odboru 

Miroslava Šmídová a tlumo-
čila poděkování moravsko-
slezským hasičům za pomoc. 
Během rekonstrukce došlo 
také k zesílení nosné kon-
strukce střechy, aby lépe 
zvládla tíhu mokrých hadic, 
které se na ni zavěšují.

Obnova sušicí věže bude 
pokračovat i v dalších měsí-
cích. Objekt se dočká elek-
trické přípojky a díky tomu 
i osvětlení. Skleněné výplně 
oken nahradí odolný polykar-
bonát. „Při vytahování hadic 
se může stát, že masivní kovo-
vé koncovky »ťuknou« do 
okna. U stávajících výplní 

jsme mohli rovnou volat skle-
náře, plast ale odolá,“ vysvět-
lila Šmídová a dodala, že prá-
ce  na  sušic í  věž i  završ í 
výměna vstupních dveří.

Pavel ČEMPĚL

Historické heslo z titulku, které bývá dodnes vyšito na 
praporech dobrovolných hasičů, ani po letech nezevšed-
nělo. Ať vyšlehne plamen, přivalí se vody, spadne strom, 
dobrovolní hasiči vyrazí do akce. Pomoci a ochraně rodin, 
přátel, sousedů věnují svůj volný čas. A když neřádí živly, 
dokáží jim zprostředkovat společenská i sportovní 
setkání, zabavit je. I Bohumín a jeho městské části se 
mohou na své požárníky spolehnout. Dobrovolných 
sborů (SDH), které plní společenskou funkci, je šest. 
Pět z nich má navíc svou jednotku požární ochrany (JPO), 
která zasahuje u požárů a dalších mimořádných událostí. 

SDH Vrbice / JPO V.

Rok založení: 1926
Velitel: Eduard Rajski, 
od roku 2008
Počet členů: 15 jednotka, 
112 členů SDH
Dětský / mládežnický 
oddíl: 24 dětí

Technika: Dodávka Ford 
Transit s protipožární výba-
vou a vodní nádrží k hašení 
drobných požárů,  osobní 
Ford Transit k přepravě osob 
a materiálu, motorový člun, 
nafukovací raft, prostředky 
na odchyt hmyzu a další.
Činnost v roce 2013: Jed-

notka se každoročně účastní 
řady výjezdů, od likvidace bo-
davého hmyzu, technické po-
moci přes likvidace požárů až 
po pomoc při mimořádných 
událostech. Loni byla vyslána 
do povodní postižené obci Kly 
v Čechách, kde týden pomáha-
la odstraňovat následky záplav. 

Dvě družstva mužů absolvu-
jí za sezonu až 60 soutěží, pře-

SDH St. Bohumín / JPO III.

Rok založení: 1872
Velitel: Jan Hanusek, 
od roku 2012
Počet členů: 17
Dětský / mládežnický 
oddíl: 14 členů

Technika: Autocisterna Re-
nault Midlum, dodávka Ford 
Transit, hliníkový člun Marine 
12, gumový člun Zodiac, suché 
obleky a výbava pro prá ci na 
vodě, kalová a plovoucí čerpa-
dla, hydraulické nůžky, zvedací 
vaky, přetlakový ventilátor, 
prostředky na odchyt hmyzu. 

SDH Záblatí / JPO V.

Rok založení: 1893
Velitel: Stanislav Tyrala, 
od roku 2014
Počet členů: 9
Dětský / mládežnický 
oddíl: zatím ne

Technika: Zásahové vozy 
DA 12 Avia a CAS 25 Liaz, 
plovoucí a kalová čerpadla, 
elektrocentrála, motorové 
pily, prostředky na odchyt bo-
davého hmyzu.
Činnost v roce 2013: 

Proběhla kompletní rekon-
strukce podlah, zasypání 
sklepních prostor, pokládka 
nové betonové podlahy a cel-
kové malování garážových pro-
stor. Jednotka si loni připsala 
pouze tři zásahy, protože od 
poloviny roku byla bez stěžej-
ního vozidlo CAS 25 Liaz, které 
procházelo kompletní přestav-
bou. Sbor má dvě soutěžní 
družstva, mužské i ženské, kte-
rá se zúčastnila asi patnácti 
soutěží v okrese a v Polsku.

Činnost v roce 2013: Sta-
robohumínští měli loni na 
kontě 67 zásahů. Jednotka má 
jako jediná v Bohumíně klasi-
fi kaci JPO III, takže je »pra-
vou rukou« profesionálních 
hasičů podílí se s nimi na lik-
vidaci požárů a mimořádných 
událostí i mimo město. Ve 
svém teritoriu má malé a velké 
Kališovo jezero i Odru, a proto 
je také předurčena k zásahům 
na vodě. Jednotka zajišťuje 
také městskou půjčovnu lodí 
pro vodáky na Odře. Pro sta-
robohumínský tým je priori-
tou zásahová činnost, s tím 
souvisí i pravidelná školení 
a výcviky. Na soutěžní aktivity 
mnoho času nezbývá, ale po-
kud je možnost, účastní se 
jich. Loni jednotka také jednu 
soutěž pořádala a mimo jiné 
zorganizovala slavnost v za-
hradě za zbrojnicí.

Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, 
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vlasti k rozkvětu

SDH Kopytov

SDH Šunychl / JPO V.

Výzbroj pro hasiče, dráha pro děti
V roce 2007 se město pustilo do radikální obnovy hasičských zbrojnic. Všechny 
postupně dostaly nový kabát. Investice tím ale nekončí, stále je co vylepšovat. 
Letos půjde z městské pokladny do oprav a inovací zbrojnic jeden milion korun.

Ve Starém Bohumíně letos proběhla 
oprava střechy sušicí věže. Její okna ještě 
dostanou nové výplně, práce se dotknou 
i elektrické přípojky a kladky. U zbrojnice 
vyroste přístřešek pro tréninkové překážky 
a v plánu jsou terénní úpravy zahrady. 
V objektu vrbické zbrojnice proběhne re-
konstrukce bývalých bytových prostor 
a před hasičárnou vyroste parkoviště. Ve 
Skřečoni se bude opravovat střecha pří-
střešku a mělo by dojít na terénní úpravy 
zahrady. Záblatská zbrojnice je poslední, 
která ještě nemá moderní automatická ga-
rážová vrata. Letos se jich dočká.

Kromě budov chce město tento rok inves-
tovat i do výstroje a vybavení hasičů. Nej-
větší položkou je nová cisterna pro Šunychl 
za dva miliony. Na další technické prostřed-

ky vynaloží dvě stě tisíc. Mezi požadavky, 
se kterými jednotky přišly, jsou mimo jiné 
zásahové obleky, pracovní stejnokroje, přil-
by, hadice, řetězy, svítilny a další věci, bez 
kterých se hasiči při své činnosti neobejdou.

Novinkou letošních hasičských investic je 
pořízení tréninkových překážek pro děti 
i dospělé. „Poslední dobou se rozrůstá zá-
kladna dětí u jednotlivých sborů, což nás 
velmi teší. Proto jsme se dohodli, že zakou-
píme sadu pro malé hasiče. Do překážek 
investujeme sto tisíc,“ uvedla vedoucí orga-
nizačního odboru Miroslava Šmídová. Dě-
tem poslouží k výcviku bariéra, tunel, lávka 
nebo terč, dospělým hasičům město zakoupí 
bariéru a kladinu. Překážky budou umístěny 
ve Starém Bohumíně a jednotlivé sbory si 
dohodnou časy tréninků.  (tch)

Rok založení SDH: 1924
Starosta SDH: Michal 
Mlynkec, od roku 2005
Počet členů: 108
Dětský / mládežnický 
oddíl: ano  

Technika (ke cvičným úče-
lům, SDH nemá výjezdovou 
jednotku požární ochrany): 
Vozy CAS Liaz L 101 a Volksw-
agen Transporter, motorový a 
raftový člun, čerpadlové agre-
gáty, motorová pila.
Činnost v roce 2013: Sbor 

se přihlásil do soutěže Dobrovol-
ní hasiči roku a v kategorii SDH 
v regionu severní Moravy zvítě-
zil. Sbor má dvě závodní druž-
stva mladých hasičů, po jednom 
družstvu dorostenců, mužů a žen. 
Pro mladé připravuje letní ha-
sičský tábor, organizuje pre-
ventivně výchovnou činnost na 
základních školách a dětském 
diagnostickém ústavu v Šu-
nychlu. Během červnových 
povodní členové pomáhali ve 
středočeských Oušticích a v se-
veročeském Hřensku. Koncem 
roku si sdružení ze sponzor-
ských příspěvků pořídilo starší 
požární cisternu.  (red)

Oprava střechy byla díky její demontáži poho-
dlná a rychlá.  Hasiči ji opravili na zemi v za-
hradě zbrojnice. Vyspravili krovy a vyměnili 
krytinu.  Foto: Pavel Čempěl

SDH Skřečoň / JPO V.

Rok založení: 1929
Velitel: Roman Téma, 
od roku 2011
Počet členů: 24 aktiv-
ních členů
Dětský / mládežnický 
oddíl: 11 členů (od r. 2013) 

Technika: Zásahové vo-
zidlo Ford Transit, prostřed-
ky na odchyt hmyzu.
Činnost v roce 2013: 

Jednotka loni zasahovala 
u jednoho požáru a provedla 
třináct technických pomocí. 
Tým průběžně trénoval a bo-
joval na soutěžích. Členové 
kontrolují a čistí rošty a vodní 
toky ve Skřečoni i v Nové Vsi. 
Loni odpracovali 47 hodin na 
vodních tocích, 370 hodin na 
údržbě výstroje a výzbroje, 
1 350 hodin při rekonstrukci 
požární zbrojnice a absolvova-
li 310 hodin školení a výcviku.

SDH se podílí na přípravě 
setkání občanů Skřečoně, loni 
poprvé se sdružením Maryška 
organizoval akci Léto-kruhy. 
Hasiči pořádají pro školu i 
mateřinku den otevřených 
dveří, tradičně se účastní 
branného dne, který organi-
zuje skřečoňská škola. V pro-
sinci proběhla kolaudace 
opravené zbrojnice a s ní spo-
jená mikulášská besídka.

Rok založení: 1928
Velitel: Václav Ferfecki, 
od roku 1985
Počet členů: 22 jednotka, 
95 členů SDH

Technika: CAS Škoda 706 
RTHP, nákladní automobil 
Praga V3S s hydraulickým 

devším v rámci Moravskoslez-
ské ligy v požárním útoku. 
Soutěží i družstvo »veteránů« 
nad 35 let. Jednotlivci, Karel 
Ryl a  Adam Hrbáč, bojují na 
hasičských mistrovstvích re-
publiky, světa či hasičských 
olympiádách. Vrbičtí pořádají 
už dvanáct let hasičskou soutěž 
o Putovní pohár Rady města 
Bohumína. Účastní se jí až 70 
družstev z Česka i Slovenska 
a patří k nejprestižnějším pod-
nikům MS ligy. SDH pořádá 
kulturní a společenské akce. 
Pro mladé dětský den, mikuláš-
skou besídku, pro dospělé ha-
sičský ples či pochování basy.

zadním čelem, elektrickým 
navijákem a osvětlovacím sto-
žárem, elektrocentrála, kalová 
a plovoucí čerpadla, přenosná 
motorová stříkačka, lodní zá-
věsný proudový motor.
Činnost v roce 2013: 

Jednotka absolvovala 20 výjez-
dů k událostem. Dva členové se 
aktivně zúčastnili týdenní po-
moci při povodních na Mělnic-
ku, jednotka dále zajišťovala 
odvoz humanitární pomoci 
města Bohumína obcím Tuháň, 
Kly a Zálezlice na Mělnicku.

Šunychl má tři závodní 
týmy – muže, ženy, veterány. 
Loni se zúčastnili deseti soutěží, 
vždy s minimálně dvěma týmy. 
Vybojovali dvě první místa, 
pět druhých míst, jedno čtvrté 
a dvakrát skončili šestí. Jed-
nou pohárovou soutěž v po-
žárním sportu také sami pořá-
dali. Sbor žil i kulturními akce- 
mi. Proběhly dvě letní slav-
nosti, hasičský ples, den dětí 
nebo smažení vaječiny.

Klasifikace JPO:
V.  jednotka zasahuje pouze 
 ve městě
III. jednotka vyjíždí i mimo
 Bohumín
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Rytíři psaného slova
Dvě stovky prvňáčků v Bohumíně pasoval na čtenáře 
pohádkový král s královnou opravdovým mečem. 
Slavnostní akt uspořádala knihovna K3 v pobočkách 
v Novém Bohumíně, Záblatí a ve Starém Bohumíně.

„Stejně jako chrabří rytíři 
museli svému panovníkovi 
dokázat, že se mohou stát 
rytíři, musely i děti králov-
skému páru předvést splně-
ním několika úkolů, že umí 
opravdu číst a že znají po-
hádky,“ uvedla vedoucí kni-
hovny Magdaléna Jedzoková.

Úkoly jako například říct 
správný název záměrně po-
pletených pohádek, přiřa-
dit k sobě pohádkové po-
stavy, uhádnout hádanky 

a povolání děti hravě splnily. 
Každé dítě si odneslo domů 
malou pohádkovou knížku, 
odznak s textem »Už jsem 
čtenář«, malý dárek se slad-
kostí a roční registraci do 
knihovny zdarma.

„Přejeme všem čtenářům, 
a to nejen těm nejmenším, 
aby vždy měli ke čtení knihu, 
která je potěší,“ dodala ve-
doucí knihovny Magdaléna 
Jedzoková.  (luk)

 Foto: Pavel Čempěl

D

Prvňáčci museli splnit několik úkolů. Na-

příklad dokázat, že už skutečně umí číst.

Velikonoční jarmark na náměstí
FOTOSTORY PAVLA ČEMPĚLA
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Z oválu i tribun se ozýval štěkot
Malí, velcí, chundelatí, krátkosrstí. Tolik čtyřnohých kamarádů se ve sportovním 
areálu ve skřečoňském Gliňoči ještě nesešlo. Několik desítek pejskařů z  celého 
Bohumína a okolí si 12. dubna nenechalo ujít »První bohumínský canicross«.

„Spousta lidí má doma psa, mnozí však 
ani netuší, jak aktivně s nimi mohou trávit 
volný čas. Canicross, čili závod s pejsky, 
není jen pro sportovní plemena. Hravě 
jej zvládnou i yorkshirové a další menší 
rasy,“ uvedl za pořadatele Martin Urbančík, 
přední český musher a závodník. A účast-
níci mu museli dát za pravdu. Ať už se na 
start závodu postavili psi s »papíry« 
nebo voříškové, jejich nadšení z běhu 
bylo bez rozdílu nefalšované. Příroda, 
čerstvý vzduch, krásné počasí. Organizá-
toři, pejskaři i jejich svěřenci si nemohli 
přát víc.

První akci tohoto druhu uspořádal DDM 
Bohumín, Canicross Ostrava a Individual 
mushing tým Bohumín. Pořadatelé vypsa-
li start v pěti věkových kategoriích, od dětí 
až po dospělé. Bez startovného, jedinou 
podmínkou byl očkovací průkaz psa. 
Výstroj potřebnou pro canicross, tedy 

postroj pro psa, šňůru a opasek, si lidé 
mohli půjčit na místě. V rámci doprovod-
ného programu se divákům představili 
závodníci z Canicross Ostrava. Připrave-
ny byly také soutěže pro děti a ukázka 
agility, včetně možnosti si překážkovou 
dráhu pro psy vyzkoušet.  (luk, tch)

Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Příroda Bohumínska – rostliny (133)

Křivatec žlutý je časně kvetoucí hájovou bylinou 
oživující svými květy často už v předjaří dosud bezlisté 
lužní lesy. Krásu květů této vcelku nenápadné liliovité 
rostliny oceníme teprve při pohledu zblízka.

Křivatec žlutý roste nejen 
v nivách větších toků a teplo-
milných doubravách, ale také 
na loukách, v sadech, suťo-
vých lesích a rovněž jej 
najdeme v horských karech 
Jeseníků a Krkonoš. Kvete 
od března do dubna, letos 
se jeho první květy objevily 
5. března. V České republice 

bylo zjištěno celkem sedm 
druhů křivatců – zde uvede-
ný druh patří k nejhojnějším 
z nich. Na Bohumínsku se 
vyskytuje běžně na řadě lo-
kalit a chybí především tam, 
kde se při povrchu hromadí 
podzemní voda.

Text a foto: 

Jiří ŠUHAJ

Pejskaři ze širokého okolí se sjeli na originální 

akci do Skřečoně. Na start se postavili hafani bez 

rozdílu rasy či velikosti.  Foto: Pavel Čempěl
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Setkání s Puškinem
V pátek 4. dubna se sešli soutěžící základních a střed-
ních škol na krajské přehlídce ARS Poetika – Puškinův 
památník. Konal se už její 48. ročník. V bohumínském 
kině předváděli soutěžící své výkony v kategorii 

kolektivů, sólové recitaci a hudebním projevu.

Letošní soutěž byla o to vý-
znamnější, že si připomíná-
me 215. výročí narození Ale -
xandra Sergejeviče Puškina, 
velkého klasika ruské a svě-
tové literatury. 

Přehlídky se zúčastnilo 
na 120 soutěžících téměř 
ze všech koutů Moravsko-
slezského kraje. Naše město 
reprezentovali studenti Gym-
názia Františka Živného.

V kategorii sólové recitace 
vystoupila studentka Zuzana 
Švancarová ze septimy a v ka-
tegorii hudebního projevu 
soutěžily studentky třídy 1. A 
Karolína a Tereza Korejzovy 
a Adéla Opartyová. Všechna 
děvčata byla za svůj vydařený 
výkon odměněna čestným 
uznáním a sladkou odměnou.

Letošní soutěž se opět vy-
dařila a už se všichni, soutě-
žící i organizátorky, těší na 
další ročník.

Hana HABRAMOVÁ

V rekordním čase mezi krajskou elitou
Bohumín se stává Mekkou mladých violoncellistek. V krajském kole národní soutěže 
základních uměleckých škol, které se konalo 4. dubna v Ostravě, slavily úspěch hned 
dvě bohumínské hráčky na cello. Ve 4. věkové kategorii zvítězila Alexandra Krejčí (12), 
v 8. kategorii vybojovala stříbro Michaela Sirotiarová (16). Ta navíc získala zvláštní 
ocenění poroty za interpretaci skladby Jiřího Hanouska »Pro Míšu«.  

Léta neměla bohumínská 
»zuška« v krajském klání 
svého zástupce. Nyní do něj 
postoupily hned dvě žačky a 
zároveň se umístily na před-
ních pozicích. Skvělý úspěch. 
A to obě dívky soupeřily se 
zkušenějšími violoncellistka-
mi, které se nástroji věnují 
mnohem déle. „Míša hraje 
teprve od svých dvanácti let, 
přitom v její kategorii byly 
dívky, které jsou starší a hrají 
od šesti. Některé se tak hře na 
nástroj věnují až o šest let 
déle. U Saši byl ten rozdíl až 
čtyřletý,“ poznamenala Ka-
mila Krejčí, maminka kraj-
ské vítězky.

Za obrovský úspěch a zvlád-
nutí nástroje v tak krátké době 
vděčí obě dívky učitelce Vlas-
tě Hanouskové. Ta hraje na 

cello v Janáčkově fi lharmo-
nii a na podzim 2010 se roz-

hodla založit třídu violonce-
llistů v Bohumíně. „Zaslouží 

si uznání. Za pouhých tři 
a půl roku dostala obě dívky 
mezi krajskou špičku,“ vysek-
la učitelce poklonu Krejčí 
a velký dík tlumočila také ko-
repetitorce Radce Tvardkové, 
která dívky doprovází na 
klavír. Dodala, že Míša Siro-
tiarová navíc díky nabytým 
zkušenostem uspělav přijí-
mačkách na konzervatoř, 
kde bude ve studiu hry na 
violoncello pokračovat.

„Mým cílem není pouze na-
učit hrát dítě na nástroj. Těší 
mě, že se před mýma očima 
proměňují v osobnosti, pro 
které je hudba důležitou sou-
částí jejich života. Brávám je 
s sebou na koncerty Janáč-
kovy filharmonie a mám 
radost z jejich spontánních 
reakcí. Je příjemné pozoro-
vat, s jakou chutí se zapojují 
do společného muzicírování 
v hudecké muzičce naší ško-
ly,“ zhodnotila pokrok svých 
žaček učitelka Vlasta Ha-
nousková.  (erh)

Kvartet, který stojí za úspěchem bohumínských violoncellistek: Michaela 
Sirotiarová, Radmila Tvardková, Alexandra Krejčí a Vlasta Hanousková. 

Foto: Kamila Krejčí

Psí návštěva ve školce
V pátek 4. dubna navštívila naši mateřskou školu 

v Nerudově ulici lektorka Johanka z Ostravy se svými  

pejsky. Štěňátkem rasy american bully jménem Esmen, 

zdrobněle Esíčko, a fenkou australského ovčáka 

Shennou, přezdívanou Šiška.

Během programu jsme se 
dozvěděli o historii a zákla-
dech canisterapie. A že i psi 
mohou pracovat a pomáhat, 
například lidem slepým či 
jinak postiženým. Jsou to psi 
terapeutičtí nebo ve speciál-
ním výcviku. Dětem se do-

stalo poučení, co všechno 
tito chlupáči umí a jak se 
mají chovat, jestliže  potkají 
vodícího či asistenčního psa 
se svým handicapovaným 
pánem. 

Celé povídání bylo spojeno 
s praktickými ukázkami. 

Pejsci například ukázali, jak 
umí reagovat na povely, do-
nést věci nebo otevřít dveře. 
Lektorka dále vysvětlila, jak 
se o pejsky starat, čím je kr-
mit, co je pro ně dobré a co 
špatné. Děti se s nadšením 
zapojily i do debaty, v níž 
uplatnily své zkušenosti 
a zážitky se svými čtyřnohý-
mi kamarády. Na závěr si 
mohly pejsky pohladit a po-
mazlit se s nimi. Všem se ná-
vštěva psích kamarádů moc 
líbila. Děkujeme paní Johan-
ce a pejskům Šišce a Esíčku.

Vilma VALENTOVÁ

Za pejsky do útulku
Od 1. dubna platí v měst-

ském psím útulku v Šu-
nychlu letní provozní doba. 
Útulek v areálu bývalých ka-
sáren má otevřeno v pondělí, 
čtvrtek a pátek od 15 do 17 
hodin, v úterý od 7 do 9 
hodin a v neděli od 14 do 18 
hodin. Ve středu a v sobotu 
je zavřeno. Oblíbenou aktivi-
tou se stalo venčení opuště-
ných psů dobrovolníky a dal-
šími zájemci. První letošní 
venčení se konalo 13. dubna. 
Následně  bude probíhat 
každou neděli od 14 do 18 
hodin až do odvolání.  (veda)

Poděkování za péči
Děkuji primáři Martinu 

Jakubjákovi, lékařům a ses-
třičkám interního oddělení 
Bohumínské městské ne-
mocnice za péči, kterou mi 
věnovali. Poděkování patří 
také celému lékařskému per-
sonálu, sestřičkám, rehabili-
tačním sestrám a ošetřovate-
lům z oddělení LDN.

Valerie BUROVÁ

KRÁTCE
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Ve středu 2. dubna 
se konala regionální 
přehlídka v dětském 
zpěvu lidových písní 
»Zpěváček 2014«. Do 
soutěže, kterou hostil 
Městský dům kultury 
v Karviné, postoupili 
z městského bohumín-
ského kola čtyři sólisté, 
jeden duet a dvě tria. 

Soutěže se účastnily děti 
od 6 do 15 let. Účinkující 
museli zvládnout dvě lidové 
písně z regionu Těšínského 
Slezska, jednu svižnou a jed-
nu pomalou, každou nejmé-
ně o dvou slokách. Jednu 
z vybraných písní děti zpíva-
ly bez doprovodu, druhou 
s lidovou muzikou.

Bohumínští zpěváčci se 
s nástrahami soutěže vypo-
řádali na výbornou. Veroni-
ka Kachlová zvítězila ve III. 
kategorii a postupuje na ce-
lostátní přehlídku do Vel-
kých Losin. Mezi jednotlivci 
jednu z kategorií vyhrála 
Eliška Vladyková, Anna 

Zpěváčci se na regionální přehlídce prosadili

Opartyová a Jakub Ligocký 
obsadili druhá místa. V sou-
těži pěveckých párů zvítězily 
Veronika Kachlová s Klárou 
Lesákovou, v soutěží trií skon-
čili na druhém místě Michae-
la Skupieňová, Tereza Bydlin-
ská a Jakub Ligocký, třetí 
příčka patří Sabině Vassové, 
Evě Rokoszové a Nele Zem-

binské. Porota hodnotila vý-
běr písní vzhledem k věku in-
terpreta a jeho hlasovým 
schopnostem. Dalším hodno-
ceným kritériem bylo zvládnu-
tí regionálního stylu, dodržení 
dialektu, intonační přesnost. 
Svou roli hrál i přirozený 
projev a radost ze zpěvu, pří-
padně užití lidového oděvu. 

A porota přihlížela i k tomu, 
jak soutěžící spolupracovali 
s doprovodnou kapelou.

Velké poděkování patří pe-
dagogům, kteří děti na sou-
těž připravovali. Jak učite-
lům základních škol, tak 
Základní umělecké školy 
v Bohumíně.

Lýdie BALCÁRKOVÁ

Bohumínští zpěváci lidových písní bodovali na regionální přehlídce.  Foto: Marcela Suchánková

Dvě rány bucharu patří Bohumínu
Boban bodoval. Bohumínští ochotničtí herci si z regionální divadelní přehlídky 
amatérských souborů Ostravské buchary přivezli dvě ceny. Porota ocenila autorskou 
hudbu Oty Maňáka a herecký výkon Evžena Vašulína.

Ostravské buchary jsou krajskou přehlíd-
kou amatérského činoherního a hudebního 
divadla. Letos se konaly počtvrté. Boban 
patří mezi pravidelné účastníky a na přehlíd-
ce bodoval i v minulých letech. Letos se 
Bohumínské bavidélko zpravidla nedělní 
prezentovalo muzikálovou komedií »Jak to 
udělat, aby nezůstaly hezký holky na ocet«.

Hudebníka a herce Otu Maňáka porota 
»Bucharů« ocenila čestným uznáním za au-
torskou hudbu, kterou k muzikálové komedii 

složil. Evžen Vašulín, civilním povoláním kožní 
lékař, porotu zaujal ztvárněním role vrátného, 
ze kterou dostal cenu za herecký výkon.

„Oběma gratuluji, jsem na ně hrdá, ostatně 
jako na celý náš soubor. Boban hraje od roku 
2007 a pořád si máme co říct, objevovat nové 
herecké polohy. Máme k sobě blízko nejen jako 
herci, ale především jako lidé, a to je z celého 
našeho počínání to nejlepší,“ uvedla za soubor 
Boban Martina Bielanová.  (luk)

Muzikant Ota Maňák přebírá cenu za autorskou hudbu.
  Foto: Jiří Sekáč

Evžen Vašulín uchvátil porotu svým ztvárněním vrátného 
Hromádky.  Foto: Pavel Čempěl

POZVÁNKY

Závody horských 

kol v Gliňoči
V neděli 4. května se ve 

skřečoňském Gliňoči konají 
závody horských kol MTB 
cena Bohumína. Klání od-
startují v 11 hodin soutěžící 
v nejmladší kategorii (ročník 
2005 a mladší). Následovat 
budou závody mladšího 
a staršího žactva, kadetů, 
juniorů, žen, mužů a masters. 
Poslední soutěžící vyrazí na 
trať v 15 hodin.  (red)

Startuje18. ročník 
Běhu ulicemi města

8. května se uskuteční už 
18. ročník Běhu ulicemi měs-
ta. Jedna z nejprestižnějších 
sportovních akcí roku se tra-
dičně koná na náměstí T.G. 
Masaryka, kde navazuje na 
pietní akt kladení kytic. Pro-
gram a přesný rozpis jednot-
livých závodů přineseme 
v příštím čísle. (red)
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Uplyne 69 let od konce 2. světové války
Začátkem května roku 1945 byla naše vlast osvobozena od nenáviděných fašistických 
okupantů. Každé město i obec si každoročně různým, ale slavnostním způsobem 
připomíná své osvobození Rudou armádou nebo spojeneckými vojsky a ani 
v Bohumíně tomu není jinak. Na území Bohumína vstoupili sovětští vojáci po 
nelehkých bojích v »Ostravské operaci« 1. května 1945 kolem třetí hodiny ranní. 
Proto i letos budou zástupci organizací KSČM 8. května v 9 hodin klást kytice 
k památníkům v Záblatí, v Pudlově a u centrálního památníku ve Skřečoni. 

Spolu s ostatními zástupci 
města, organizací a spolků se 
pak a v 9.30 hodin zástupci 
organizací KSČM zúčastní 
pietního aktu kladení kytic 
k pamětní desce na budově 
městského úřadu. Na ná-
městí T. G. Masaryka pak 
následuje 18. ročník „Běhu 
ulicemi města“. 

Zveme k těmto kladením 
i ostatní občany a především 
mládež, protože na hrůzy 
války a její oběti nesmíme 
nikdy zapomínat.

A protože bychom se měli 
s příchodem jara a zvláště 
rozkvetlého měsíce máje 
také radovat a navíc se blíží 

volby do Evropského parla-
mentu, tlumočíme zájem-

cům z řad občanů  naše 
skromné pozvání na Májo-
vou veselici.

Zdeněk VESELÝ, 
zastupitel města za KSČM

Nejjednodušší je nedělat vůbec nic
Je snadné nedělat nic, nic nenavrhovat, nad ničím moc nepřemýšlet a raději kritizovat 
ty, kteří se o něco snaží. A asi ono nepřemýšlení pravděpodobně vedlo v minulém 
čísle Oka Mgr. Davida Maryšku (ODS) k napsání článku, ve kterém zkritizoval vedení 
radnice za záměr řešit problematiku krádeží kovových odpadů. 

Napsal, že na vině je vláda, 
v níž je zastoupena ČSSD, 
Sněmovna, v níž je nejvíce 
sociálních demokratů, Senát, 
v němž má většinu ČSSD 
– a nikdo nic nedělá...

Takovou ztrátu paměti lze 
viníkům závidět, musí to být 
velmi osvobozující. Sedm let 
nám vládla ODS, poslední 
roky s TOP 09. A byla to přece 
jejich vláda, která způsobila 
zvýšenou nezaměstnanost, 
rozpad dříve funkčních Úřa-
dů práce (Drábek!), vznik 
ubytoven a zneužívání dávek 
na bydlení a s tím spojenou 
zvýšenou kriminalitu. Byli to 
ministři životního prostředí 
za ODS, kteří neřešili novelu 
zákona o odpadech. Byli to 
Tlustý (ODS) a Kalousek 
(TOP 09), kteří jako ministři 
financí způsobili rozmach 
heren. A byl to exprezident 
Klaus (dříve ODS), který ne-

horáznou amnestií pustil do 
ulic s čistým trestním rejstří-
kem tisíce kriminálníků. 
A ejhle, podle Davida Maryš-
ky (ODS) je na vině ČSSD... 
Vláda: máme ji tři měsíce, 
přesto její premiér již v Bo-
humíně byl – seznámil se se 
situací v regionu a slíbil pod-
poru. Sněmovna: její předse-
da již v Bohumíně také byl
– seznámil se se situací a při-
slíbil podporu. Senát: před 
měsícem schválil přísnější 
novelu zákona o odpadech 
umožňující rušení sběren, 
které nedodržují předpisy, 
a poslal ji poslancům. Nejen 
díky většině ČSSD, ale i ve 
spolupráci se zbytkem ro-
zumných senátorů za ODS. 

Bohumín to štěstí na ro-
zumné členy ODS bohužel 
nemá a asi proto zůstal po 
několika volebních obdobích 
pan Maryška v zastupitelstvu 

jediným členem této dříve 
mocné strany. Proto dost zmí- 
nek o autorovi onoho článku, 
nechci mu dávat větší význam, 
než má. Napsal, že jsme si 
odpady vzali za volební téma. 
Prý místo toho, abychom se 
chlubili opravenými chodní-
ky a cestami a domy.

Ano, opravujeme chodní-
ky, zateplujeme věžové domy 
a napojujeme je na levnější 
zdroje tepla. Naše školy jsou 
moderně vybavené. Stavíme 
sportovní halu a opravujeme 
Národní dům. Máme ve měs-
tě nádhernou květinovou vý-
zdobu. Pokračuje napojování 
na kanalizaci. Hasiče vyba-
vujeme technikou. Seniorům 
slouží senior taxi...

Nemůžeme však zavírat 
oči ani nad problémy, které 
naše město, podobně jako 
všechna ostatní tady v regio-
nu, trápí. Nelze nevidět sou-

POLITIKA

kromé ubytovny, které díky 
bývalému ministru Drábkovi 
vyrostly jako houby po dešti. 
Nelze necítit problémy v souži- 
tí s nájemníky těchto ubytoven. 
Nelze nevidět obavy slušných 
lidí, kteří se necítí bezpečně 
a kterým mizí z jejich majetku 
vše kovové. Ano, naše řešení 
krádeží kovových odpadů je 
nestandardní a možná zoufa-
lé. A přijdeme ještě s dalšími 
kroky, které získávají podporu 
v okolních městech a obcích. 
Možná zaslouží i určitou kri-
tiku. Určitě se nebudou líbit 
těm, kteří z kradených kovo-
vých odpadů žijí. Nemusí se 
líbit ani slušným lidem, kteří 
jen chtějí odevzdat jednou za 
pár let něco kovového do sbě-
ru. Ale politickou kritiku si 
snad můžeme odpustit. Nebo 
je možné přijít s jiným, ro-
zumným, návrhem řešení. To 
je však pracné a vyžaduje pře-
mýšlení a důkladnou znalost 
problematiky... A toho již zde-
cimovaná ODS asi schopna 
není. Škoda.

Petr VÍCHA, 
starosta města (ČSSD)

POLITIKA

Bohumín byl osvobozen 1. května 1945 kolem třetí hodiny ranní

Městský výbor KSČM 
a Odborové sdružení Čech, 

Moravy, Slezska v Bohumíně 
vás srdečně zvou na 

MÁJOVOU VESELICI.
Těšíme se na vás v sobotu 3. května 

od 14 hodin. Akce se uskuteční 
v areálu PZKO v Novém Bohumíně, 

občerstvení a hudba zajištěna.

Zveme na cyklistický 

memoriál
Ve čtvrtek 1. května se na 

bohumínsko–lutyňském 
okruhu pojede cyklistický 
Memoriál Janka Ferdyna. 
Závod, který je součástí Slez-
ského poháru amatérských 
cyklistů, pořádá Lowell pro 
Šafrata team Bohumín.

Závod je určen všem zá-
jemcům o cyklistiku, takže 
není nutné být držitelem 
sportovní licence. Jede se za 
plného silničního provozu na 
okruhu, který měří 7,1 kilo-
metru. Cyklisté urazí v závis-
losti na své kategorii od 36 
do 79 kilometrů.

Kancelář  závodu bude 
tradičně v restauraci U Bys-
troňů v Dolní Lutyni–Nera-
du. První závod startuje v 10 
hodin (hodinovka), další 
v 11.30 hodin (dvouhodinovka 
I) a ve 14 hodin (dvouhodi-
novka II).

(red)

KRÁTCE
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Liga mužů ve vzpírání
V sobotu 22. března proběhlo v Novém Hrozenkově 1. kolo 
ČEZ ligy mužů ve vzpírání. Družstvo Bonatrans Bohumín 
závodilo ve složení Petr Petrov, Jiří Gasior, Jaromír Gasior, 
Petr Sedláček, Eduard Sedláček a Tomáš Kejík. 

Bohumínský tým se před-
vedl ve výborné formě. Po 
třiatřiceti letech vyhrál 1. kolo 
a doufejme, že získá po mno-
ha letech mistrovský titul.

 ● První kolo ČEZ ligy mu- 
žů ve vzpírání: 1. Bonatrans 
Bohumín, 2. Havířov, 3. Os-
trava, 4. Nový Hrozenkov. 

 ● Bonatrans Bohumín:
Petr Petrov (25 let; váha 

70 kg): trh 123 kg, nadhoz 
163 kg, dvojboj 286 kg, sinc-
lairovy body 381,2380

Jiří Gasior (23 let; váha 
95 kg): trh 148 kg,  nadhoz 
178 kg, dvojboj 326 kg, sinc. 
b 367,3156 

Petr Sedláček (22 let; 
váha 92 kg): trh 135 kg, nad-
hoz 160 kg, dvojboj 295 kg, 
sinc. b 340,3413 

Tomáš Kejík  (25 let; 
váha 87 kg): trh 130 kg, nad-
hoz 157 kg, dvojboj 287 kg, 
sinc. b 339,4636

Jaromír Gasior (17 let; 
váha 69 kg): trh 100 kg, nad-
hoz 117 kg, dvojboj 217 kg, 
sinc. b 292,4507 

Eduard Sedláček (20 
let, váha 83 kg): trh 110 kg, 
nadhoz 128 kg, dvojboj 238 
kg, sinc. b 287,1231.

Text a foto: Oldřich TCHURZ 

Bohumín má mistra 
ve střelbě

22. a 23. března se ve 
Vítkovicích konalo ha-
lové Mistrovství České 
republiky ve sportovní 
střelbě. Jan Hlásnik 
(41) z Nového Bohumí-
na v disciplíně sportov-
ní vzduchová pistole 
30 + 30 obhájil loňský 
triumf a stal se i pro 
letošní rok mistrem 
České republiky.

Jan Hlásnik pracuje 
v ŽDB Drátovně a střelbě 
se věnuje ve volném čase 
už od svých třinácti let. 
Závodí za Sportovní a stře-
lecký klub policie Ostrava. 
Disciplína, které momen-
tálně Jan v Česku kraluje, 

kombinuje střelbu na 
pevný a otočný terč. Mist-
rovství je vrcholem sezony, 
na kterém o titul bojuje 
několik desítek střelců 
z celé republiky.  (erh)

 Foto: archiv

PRODEJ NOVÝCH 
DOMKŮ A BYTŮ

V Bohumíně u Aquacentra

více na: www.domkybohumin.cz

KONTAKT NA PRODEJCE:  775 475 229

BYDLETE VE SVÉM!!!
od 6500,- Kč

za měsíc

NÍZKÁ POŘIZOVACÍ CENA VÝBORNÁ 

DOSTUPNOST NÍZKONÁKLADOVÉ BYDLENÍ

NENÁROČNÁ ÚDRŽBA

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové 
obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k03-90x90_CB.indd   1 22.3.2012   15:09:56

Jiří Gasior vzepřel v nadhozu 180 kg.
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Už jsou to čtyři roky, ale tvá smrt 
je stále stejně neuvěřitelně bolestná.

27. dubna vzpome-
neme 5. výročí 

úmrtí mého drahého 
manžela a našeho 
tatínka, dědečka, 

pradědečka a tchána

pana Vladimíra BEDNÁŘE 
z Vrbice.

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka Jiřina, synové Svatopluk 

a Vladimír s rodinami.

Dík za to, čím jsi pro nás byl, za 
každý den, který jsi pro nás žil.

8. dubna vzpomene-
me 116. výročí, kdy 

se narodil náš drahý 
otec pan

Rudolf MASNÝ
z Vrbice.

25. června tomu bude 72 let, kdy byl 
v roce 1942 umučen v koncentračním 
táboře Osvětim. Položil život za vlast.

Vzpomíná s láskou 
dcera Jiřina Bednářová s rodinou.

S největší láskou, co v srdíčku 
máme, stále na tě, Zdenečku, 

vzpomínáme.

22. dubna uplyne 
10. smutné výročí 

úmrtí našeho 
vroucně milovaného 
a nenahraditelného 

manžela, bratra,
otce, strýce a dědečka, 

pana Zdenka KUPKY. 
S láskou, úctou a bolestí v srdci stále 

vzpomíná manželka Elena 
a celá rodina.

Měl jsi nás rád, chtěl jsi žít, 

přišla nemoc zlá, musel jsi odejít.

27. dubna 
vzpomeneme 5. 

smutné výročí úmrtí 
mého milovaného 

druha, tatínka 
a dědečka, 

pana Antonína KOCHA.

S láskou a úctou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou družka 

a sourozenci.

Zapalte svíčku 
všichni, koho bolí 

srdce při vzpomínce 
na našeho milova-
ného syna, bratra, 

vnuka, synovce, 
bratrance, přítele 

i kamaráda 

Honzíka PIETRA 
ze Záblatí,

který nás v roce 2007 nečekaně opustil 
ve věku nedožitých 22 let. 19. duben 
navždy zůstane nejsmutnějším dnem 
pro všechny, kteří tě znali, měli rádi 

a kterým stále hodně chybíš, Honzíčku.

Odešla, ale zůstala navždy 
v srdcích těch, kteří ji měli rádi.

25. dubna 
vzpomeneme 

4. smutné výročí 
úmrtí naší drahé 

maminky 
a babičky,

paní Marie KOCHOVÉ.

S láskou a úctou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

synové a dcera s rodinami.



VZPOMÍNKY

Kdo lásku a dobro rozdával, ten 

neodešel, žije v našich srdcích dál.

14. dubna by oslavil 
své 85. narozeniny

pan Rudolf 
USZKO.


S láskou vzpomínají 

manželka Anna, 
snacha Irena a vnoučata 
Petr a Lucie s rodinami.

24. dubna 
vzpomeneme 

nedožitých 
55 let 

paní Šárky 
KOLKOVÉ, 

roz. Kalikové 
ze Skřečoně.


S láskou stále vzpomínají rodiče 

s rodinou.

Kdo žije v srdcích těch, 
které miloval, ten neodešel.

28. dubna 
si připomeneme 12. 
výročí úmrtí našeho 

drahého tatínka, 
dědečka, pradědečka 

a tchána, 
pana 

Oldřicha MACHACZKA.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Eva a Božena s rodinami.

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

23. dubna 
vzpomeneme 5. 

výročí úmrtí našeho 
drahého a milova-

ného bratra, strýce, 
manžela a dědečka,

pana Václava VATAŠKY
ze Skřečoně.

S láskou vzpomínají 
manželka Dagmar, syn Libor, 

vnučka Ludmila a ostatní rodina.

Ruku ti už nepodáme, 
abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme 
a budeme na tebe vzpomínat.

27. dubna by se 
dožil 75 let 

pan Bronislav 
JAWORSKI

a zároveň 23. května vzpomeneme 
14. výročí jeho úmrtí.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka Marie, dcera Dana, zeť Jirka, 

syn Lubomír a vnučka Jana 
s rodinou.

Říká se, že čas zahladí bolesti 
i ztráty, ovšem jsou rány, 

které se jen tak snadno nezacelí.

13. dubna to byl rok, 
co nás náhle navždy 
opustil můj manžel

Tomáš 
PCHÁLEK 
z Bohumína. 


Děkuji všem, kteří mu věnovali tichou 

vzpomínku.

Manželka Hanka 
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Kdo v srdci žije, neumírá

3. května vzpome-
neme 10. smutné 

výročí, kdy nás 
navždy opustila 
naše milovaná 

maminka, babička 
a prababička, 

paní Berta SLÍVOVÁ 
ze Starého Bohumína.

S úctou a láskou vzpomínají 
dcera Kristýna, vnučka Karin 

s rodinou a vnučka Lucka s rodinou.

Odešla jsi, jak osud si to přál, 
ale v našich srdcích žiješ stále dál.

29. dubna 
vzpomeneme 5. 

smutné výročí úmrtí 
mé manželky 

a naší maminky 
a babičky,

paní Věry MAZURKOVÉ. 
S láskou vzpomínají manžel Jiří, 

dcery Gabriela a Romana s rodinami.

VZPOMÍNKY

Prodej palivového dřeva
špalky 30 cm  690,- Kč / 1prms
štípaný 850,- Kč / 1prms

špalky 1050,- Kč/ 1prms
štípaný 1100,- Kč/ 1prms

Prodej cca 8 kg pytlíků třísek za 39,- Kč/ks
Při objednávce nad 3 prm 

1 ks pytlíku třísek ZDARMA.
Doprava zajištěna AVIE – 200,- Kč

Smrk špalky 650,- Kč / 1prms 
(do vyprodání zásob)

S
M

R
K

B
U

K
A

K
C

E

725 987 422 



BLAHOPŘÁNÍ

22. dubna oslaví 
své krásné životní 

jubileum 75 let 

pan 
František 
CHRUŠČ.
Do dalších let 

hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky 
v kruhu rodinném přejí manželka 

Alena, dcera Jana s manželem 
a vnoučata Petr, Klárka a Veronika.

Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.

Své »ano« si řekli: 
Dušan Godula a Hana 
Strnadlová, oba z Bohumína
Jan Bútora a Jana Vaněková, 
oba z Bohumína
Robert Kroščen a Ivana Gáborová, 
oba z Bohumína
Jan Kroščen a Michaela Mirgová, 
oba z Bohumína
Tomáš Klich a Lucie Dragová, 
oba z Bohumína
Miroslav Tejbus a Ilona Kožuchová, 
oba z Bohumína
Marcel Gazdík z Bohumína a Miroslava 
Wawrzaczová z Jablunkova. (mat)

Noví občánci 
našeho města

Matyáš Antonín Adamczyk  Veroni-
ka Bělíková  Rozálie Cielepová  Robin 
Čech  Damian Čonka  Daniel Herman 
 Ondřej Imre  Jakub Klisz  Ondřej 
Klus  Laura Krysková  Daniel Kupka 
 Florentýna Kusynová  Tereza Kříst-
ková  Martin Macháň  Ester Mirgová 
 Vendula Plačková  Tadeáš Sirotiar  
Denisa Spáčilová  Ester a Eliška Šust-
kovy  Marek Tauš  Jonáš Vařák  
Markéta a Veronika Zientkovy. (mat)

Naposledy jsme 

se rozloučili
Drápelová Jindřiška * 1926 
ze Starého Bohumína  Figurová Libuše 
* 1930 z Nového Bohumína  Gryń Stefan 
* 1945 z Nového Bohumína  Hridová 
Milada * 1927 z Nového Bohumína  Ka-
čala Peter * 1954 z Nového Bohumína  
Kolaříková Helena * 1940 z Nového Bo-
humína  Kollertová Marie * 1955 ze 
Skřečoně  Kopec Jan * 1937 z Pudlova 
 Kršová Marie * 1933 z Nového Bohu-
mína  Medviďová Dáša * 1952 z Nové-
ho Bohumína  Mereková Marie * 1927 
z Nového Bohumína  Pala Karel * 1947 
z Nového Bohumína  Paw Eduard * 
1923 z Nového Bohumína  Rodovská 
Gertruda * 1927 ze Skřečoně  Ryl Vladis-
lav * 1939 z Nového Bohumína  Sládek 
Josef * 1949 z Nového Bohumína. (mat)

Řešení křížovky z minulého čísla: 
Ciceronův výrok: Píle dokáže 

ze všeho nejvíc.
 Řádkovou inzerci můžete podávat také prostřednictvím on-line 

formuláře na stránkách www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.
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ŠVIHÁK

V. RICHTER: ROZHODČÍ JE MUŽ, KTERÝ ... TAJENKA. POMŮCKA: AMYL, ATAR, EA, KRAG, RAM.

INZERCE

REALITY

● Prodám nadstandard- 
ní RD 6+1 v Bohumíně, bez 
sousedů.  603 488 048.
● Prodám novostavbu 

RD 5+1 v Bohumíně Skřečo-
ni, 240 m2, RK nevolat. 
Cena: 3 900 000 Kč.  605 
905 949, e-mail: alegry@
post.cz. 
● Prodám byt v Boh. 

2+1 s balkonem ve vlastnic-
tví.  775 610 464.
● Prodám dr. byt 2+1, 

cihla, klidná zóna v centru 
Bohumína v ul. Seifertově 
584. Cena dohodou.  775 
700 895. E-mail: janusz.
bittmar@seznam.cz.
● Prodám byt 1+1, 37 

m2, 5. podlaží, č. 6.13, Svat. 
Čecha.  731 836 712.
● Koupím dům, parce-

lu, byt. Prosím nabídněte. 
Tel./SMS: 608 370 379.
● Koupím byt v Boh. 

 736 228 883.

● Pronajmu garsonku 
v Tovární ul. Cena dohodou. 
 731 614 437.
● Pronajmu nový byt 

1 + KK ve Skřečoni, 37 m2, 
ihned volný.  603 488 048.
● PRONAJMU NEBYT. 

PROSTORY v Šunychlu. 
130 m2, např. jako sklad. 
S dobrým přístupem, možný 
vjezd dodávkou. Cena doho-
dou.  721 460 581. 

PRÁCE
●  Firma STARLIFT 

s.r.o. Bohumín přijme 
na HPP servisního me-
chanika se zaměřením na 
opravy motorů. Požadujeme: 
vyučen v tech. oboru, praxe 
v opravách motorů, ŘP B. 
Nabízíme benefity, motivují-
cí mzd. ohodnocení. Nástup 
dle dohody, nabídky zasílejte 
na e-mail: personalistika 
@starlift.cz.
RŮZNÉ

● Prodej medu z Jese-
níků a včelařských potřeb 
v obchůdku U Luďky ve 
Skřečoni.  776 684 719.

SLUŽBY

● Hloubkové čištění ko-
berců, sedacích souprav, 
rohových lavic, židlí, interié-
ru aut, technikou Kärcher. 
www.cistyautointerier.cz 
 724 088 643. 
● Provádíme pokládku 

plovoucích podlah, PVC, 
koberců, samonivelační stěr-
ky.  604 265 861.
● NEPEČTE-NAPEČU 

VÁM! Cukroví, dorty, po 
celý rok. Super kvalita i cena. 
 737 856 868.

Starobohumínské 

dobroty
Sdružení Přátel bohumínské 

historie uvedlo před Velikono-
cemi na trh novou laskominu. 
Po tradičních a oblíbených 
Starobohumínských oplatkách 
jsou tu nyní Trojhránky ze 
Starého Bohumína.

Lahodné trojhránky jsou 
v prodeji od dubna. Zájemci 
si je mohou pořídit v prosto-
rách sdružení v domě U Ry-
tíře ve Starém Bohumíně, 
kde je otevřeno v úterý a v pá-
tek od 15 do 18 hodin. Troj-
hránky lze zakoupit také 
u manželů Fajových v Tiché 
ulici 69 za starobohumín-
ským kostelem. Laskomina 
je k mání ve čtyřech příchu-
tích a stojí pětatřicet korun.

Starobohumínské oplatky 
začaly městskou část a tamní 
poutní místo, kostel Naroze-
ní Panny Marie, propagovat 
před sedmi lety. Dnes si je 
mohou místní i turisté vy-
chutnat ve více než deseti 
příchutích. (luk)

Trojhránky ze Starého Bohumína 
stojí pětatřicet korun a jsou k mání 
ve čtyřech příchutích. 

Foto: Radomír Faja  
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 17. DO 30. DUBNA

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 18.4. v 9–16 hodin a 19.4. v 9–12 hodin FARMÁŘ-
SKÉ TRHY. Ovoce, zelenina, sýry, domácí máslo, za-
bijačkové výrobky, uzeniny, med, výrobky z vosku, 
pekařské a cukrářské výrobky. Náměstí T.G. Masaryka.

 ● 1.5. v 17 hodin POLÍBENÍ U KAŠNY A DOTEKY 
ASIE. Asijské divadlo, ukázky bojového umění, tanec 
gejši, výstava japonských zbraní a soutěže pro děti. 
Nám. T. G. Masaryka. Vstup zdarma.

PRO DĚTI
 ● 24.4. v 9.30 hodin KRTEČEK. Promítání pro ma-

minky s dětmi; kreslené pohádky a hraní na pódiu. 
Kino, 20 Kč.

 ● 27.4. v 15 hodin SLET ČARODĚJNIC. Stezka od-
vahy, létání na koštěti, focení s hadem, program na 
pódiu, pohádka „Jak šla Andula do světa“. Budova 
kina.

 ● 26.4. ve 14 hodin KLAUNI V DOPRAVĚ. Soutěže, 
tanečky, písničky v dopravním duchu. Hobbypark, 
vstup zdarma.

DIVADLO

 ● 28.4. v 19 hodin BÁTHORYČKA. Příběh baronky 
Báthoryové, hraje Těšínské divadlo. Sál kina, 185 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

AKCE PRO DĚTI probíhají v dětském oddělení 
knihovny, není-li uvedeno jinak

 ● 18.4. v 15.30 hodin SOUBOJ V TIK TAK BUM. 
Soutěž o ceny v zábavné deskové hře.

 ● 22.4. ve 13–17 hodin KORÁLKY Z PAPÍRU. Výtvar-
ná dílna u příležitosti Dne Země, knihovna Skřečoň.

 ● 25.4. ve 13–17 hodin ČAJOVÝ DÝCHÁNEK S KNI-
HOU. Čítárna při čaji nebo horké čokoládě, s sebou 
hrníček a sáček porcovaného čaje, knihovna Starý 
Bohumín.

 ● 25.4. v 17–19 hodin ČTENÍ PŘI ČAJI PO ZAVÍ-
RAČCE. Čítárna při čaji nebo horké čokoládě, s sebou 
hrníček a sáček porcovaného čaje. 

 ● 5.5. až 9.5. ve 13–17 hodin (mimo středu) PŘÁNÍ 
PRO MAMINKU. Výtvarná dílna: vlastnoručně 
vyrobená přání ke Dni matek. 5.5. až 9.5. dětské 
oddělení knihovny, 5.5. a 6.5. knihovna Skřečoň, 
6.5. a 9.5. knihovna Starý Bohumín.

KINO K3 BOHUMÍN  

On-line rezervace vstupenek na webu 
www.k3bohumin.cz.

 ● 18.4. v 16 hodin ZVONILKA A PIRÁTI. Animova-
ný fi lm USA (Pro děti / Dobrodružný), 2014, dabing, 
78 minut, 100 Kč.

 ● 18.4. v 19 hodin GRAVITACE. Film USA, Velká Bri-
tánie (Thriller / Sci-fi ), 2013, 3D, titulky, přístupný, 
91 minut, 60 Kč.

 ● 19.4. v 16 hodin DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEA-
BODYHO A SHERMANA. Animovaný film USA 
(Komedie / Dobrodružný), 2014, dabing, přístupný, 
92 minut, 100 Kč.

 ● 19.4., 20.4. a 30.4. v 19 hodin POJEDEME 

K MOŘI. Film Česko (Komedie), 2014, přístupný, 90 
minut, 130 Kč.

 ● 20.4. v 10 hodin a 21.4. v 16 hodin RIO 2. Animo-
vaný fi lm USA (Rodinný / Pro děti), 2014, 101 minut, 
125 Kč, děti 100 Kč.

 ● 21.4. v 19 hodin AVATAR. Film USA, Velká Británie 
(Sci-fi  / Akční), 2009, dabing, přístupný, 162 minut, 80 Kč.

 ● 23.4. v 9 hodin KLAUNI. Film Česko, Finsko (Dra-
ma / Komedie), 2013, přístupný od 12 let, 120 minut, 
50 Kč (FK pro seniory).

 ● 24.4. a 25.4. v 19 hodin TRANSCENDENCE. Film 
USA (Sci-fi  / Thriller), 2014, titulky, přístupný od 12 
let, 119 minut, 110 Kč.

 ● 26.4. a 27.4. v 19 hodin LÁSKA, SOUDRUHU. 
Film Finsko, Česko, Norsko (Komedie), 2013, přístup-
ný, 100 minut, 100 Kč.

 ● 27.4. v 10 hodin SCOOBY-DOO NA OLYMPIÁDĚ. 
Animovaný fi lm USA (Pro děti), 1977, dabing, 85 mi-
nut, 20 Kč.

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A.V.

Modrá budova v Masarykově ul. (vedle 

parku Chopina) bohumin@sceav.cz

 736 627 503

 ● 18.4. v 16.30 hodin VELKOPÁTEČNÍ BOHOSLUŽ-
BA. V kostele.

 ● 20.4. v 8.30 hodin VELIKONOČNÍ NEDĚLE. V kos-
tele.

 ● 26.4. v 17 hodin ČAJKA PRO MLÁDEŽ. Na faře.

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@almamater.cz

 608 608 955, 608 975 161

 ● 22.4. v 17.30 hodin VELIKONOČNÍ RELAXACE A PO-
VÍDÁNÍ. S Renátkou Bittovou v solné jeskyni, 250 Kč.

 ● 24.4. v 17.30 hodin SVÍČKY. Provoněný podvečer 
s Monikou a krásnými svícemi, sídlo Alma mater.

 ● 23.4. v 18 hodin MEDITACE. S Janou Van Coppe-
nolle v solné jeskyni.

PROFIT 12

Klubovna Mírová 1038, www.profi t12.cz, 

 731 310 048, 733 343 942   

 ● Každý čtvrtek v 17 hodin CVIČENÍ PRO ŽENY.  
Cvičení v rodinném prostředí s Janou.

 ● 22.4. ve 14 hodin VÝROBA PŘÁNÍČKA. Dílna.

 ● 24.4. v 17 hodin  RANDE–DAM. Ukázky společen-
ského tance, soutěže, posezení s hudebníkem Otou 
Maňákem.

 ● 29.4. od 14 hodin VÝROBA BIŽUTERIE. Výroba 
náramků a náušnic s Květou Rusovou.

SPORT

 ● 1.5. od 10 hodin MEMORIÁL JANKA FERDYNA. 
Závod Slezského poháru amatérských cyklistů na 
bohumínsko-lutyňském okruhu. 

 ● 4.5. od 11 hodin MTB CENA BOHUMÍNA. Závody 
horských kol v Gliňoči ve Skřečoni.

FOTBAL Utkání se hrají na hřišti za parkem, není-li 
uvedeno jinak.

 ● 19.4. ve 13 a 14.30 FK BOHUMÍN – DEPOS 
HORNÍ SUCHÁ. Starší / mladší žáci KS sk. C.

 ● 20.4. ve 14.30 hodin FK BOHUMÍN B – SOKOL 
DOLNÍ LUTYNĚ. Mladší žáci, okresní přebor.

 ● 20.4. v 16 hodin FK BOHUMÍN – FC IRP ČESKÝ 
TĚŠÍN. Muži A, krajský přebor.

 ● 24.4. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN B – DEPOS H.
SUCHÁ. Starší přípravka B, okresní přebor OP sk. A .

 ● 24.4. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN A – DOLNÍ 
DATYNĚ. Starší přípravka A, okresní přebor sk. B.

 ● 28.4. v 16.40 hodin FK BOHUMÍN B – FK BOHU-
MÍN A. Mladší přípravka, turnaje OS - OFS Karviná.

 ● 26.4. ve 13 a 14.30 FK BOHUMÍN – VIKTORIE 
BOHUMÍN. Starší / mladší žáci KS sk. C.       

 ● 27.4. v 10 hodin FK BOHUMÍN – FK TĚRLICKO. 
Dorost, okresní přebor.

CVIČENÍ

 ● CVIČENÍ NA MASARYKOVĚ ZŠ: BOSU v pondě-
lí v 19 hodin, úterý v 19.30 hodin, středu v 18 a 19 
hodin, neděli (začátečníci) v 19 hodin; PILATES 
v pondělí v 18 a ve čtvrtek v 18,30 hodin. Na BOSU 
nutná rezervace na   734 532 903.

 ● ZUMBA S MONIKOU. Každý čtvrtek v 19 hodin 
velká tělocvična ZŠ Masarykova.

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, tělocvična 
ZŠ Beneše u PZKO. Na tel. objednávku 604 999 
147. slunerc.webnode.cz

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin, velká tělocvična. 
ZŠ Čs.armády.  731 134 525, www.pilatesruzena.cz.

 ● ZUMBA FITNESS. Neděle v 19 hodin tělocvična 
SŠ v Husově ulici. www.zumbabohumin.cz.

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé v pondělí 
v 18 hodin a ve středu v 18.30 hodin, pro děti v pon-
dělí v 17 hodin a ve středu v 17.30 hodin. Tělocvična 
ZŠ Skřečoň,  606 903 505.

AQUACENTRUM 

Koperníkova 1216,  596 092 300, 

777 707 786, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí až čtvrtek: 6 – 7.45 a 12 – 21 hodin
pátek:  12 – 21 hodin
víkendy a svátky:  8 – 21 hodin

 ● Každou středu v 19.30 AQUA AEROBIK

17.4. až 21.1. VELIKONOČNÍ AKCE: 
ženy a dívky vstup zdarma

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA:  denně 9 – 19 hodin

Ve všední dny v dubnu jednotná cena 50 Kč bez 
omezení hrací doby.

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218,  596 016 530, 

777 707 782, www.bospor.info

Zimní sezóna skončila. Na stadionu probíhá pří-
prava povrchu pro letní sporty - badminton, 
tenis, stolní tenis, nohejbal a volejbal.

Od 27.4. letní sporty:  PO až PÁ: 14 – 22 hodin
  SO a NE: 10 – 22 hodin
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V České republice žije 23 druhů 
netopýrů a všichni jsou chráněnými 
živočichy. Dokonce někteří z nich 
patří mezi druhy ohrožené. Čím 
se tito malí létající savci vyznačují?

Snad jejich nejznámější vlastností je 
noční orientace, neboli schopnost oriento-
vat se prostřednictvím echolokace po-
mocí přírodního sonaru, pracujícího na 
základě příjmu odražených vysokofrek-
venčních zvukových signálů. Přesnost 
orientace netopýrů pomocí ultrazvuku 
je fantastická a intenzita vysílaných sig-
nálů, které lidské ucho neregistruje, je 
taková, že kdybychom je slyšeli, pak by 
byly silnější než pneumatická sbíječka.

To jim umožňuje spolehlivou orienta-
ci v prostoru. Tyto zvuky vznikají u neto-

pýrů rezonancí hlasivek a jsou vydávány 
tlamou nebo nosem s blanitými výrůstky, 
které jim umožňují vysílat daleko přes-
nější zvukový kužel, což netopýrům za-
ručuje bezpečnou orientaci v prostoru 
a značnou úspěšnost při lovu. Vysokofre-
kvenční signály se odrážejí od předmětu 
a vlny, které se vrací ve změněné podobě 
zpět, jsou přijímány sluchovým aparátem. 
Tak je netopýr schopen přesně zjistit 
polohu překážky či kořisti.

K páření netopýrů, dochází už na pod-
zim, kdy samice vyhledávají samce. Sami-
ce je schopna v pohlavních žlázách ucho-
vat sperma do doby klimaticky vhodné 
k vývoji zárodku, až do jara příštího roku. 
Takovému jevu říkáme zpožděné oploze-
ní. Pokud i během vývoje embrya dojde 
ke zhoršení vývojových podmínek, třeba 
z důvodu ochlazení, může samice zpoma-
lit i růst zárodku nebo ho i zcela zastavit 
a vyčkat na vhodnější dobu. Potom mlu-
víme o utajené březosti. Doba březosti 
trvá v našem klimatickém pásmu podle 
druhu dva až tři měsíce. Samice obyčej-
ně mívá jen jedno mládě, které se rodí 
už značně veliké a vyvinuté. Porod trvá 
až jednu hodinu. Narozené mládě je za-
chyceno ocasní částí létací blány, avšak 
k prsním bradavkám se musí vyškrábat 
samo. Samičky vrápenců mají ještě u po-
hlavního otvoru pár příchytných bradavek, 
kde se mládě přidržuje při změně polohy 

matky. Ještě čtyři až šest týdnů je mládě 
plně na matce závislé, přibližně prvních 
deset dní je nosí všude s sebou, i na noční 
lov. Později mládě zůstává v úkrytu a sa-
mice se k němu vrací v čase kojení, a to 
i několikrát za noc. Některé kolonie čítají 
i statisíce jedinců, samice je schopna díky 
pachovým a především individuálním 
zvukovým signálům poznat spolehlivě 
právě to své mládě.  (Pokračování příště)

Výlet ze Záblatí do renesančních Benátek
Jeptišky, manželky, 

kurtizány. Osudy žen 

v Benátkách 16. století 

zachytil spisovatel 

a básník té doby Pietro 

Aretino. Jeho postřehy 

převedla do jevištní 

podoby herečka Milena 

Steinmasslová a divákům 

je představila 4. dubna 

v sokolovně v Záblatí.

Milena Steinmasslová, tato 
jemná a moudrá dáma, byla 
už potřetí hostem akce, 
pořádané občanským sdru-
žením Alma mater. Kompo-
novaný večer v sokolovně 
nesl název »Ženy benátské«. 
Hlavními partnery akce byli 
MAS Bohumínsko a město 
Bohumín.

Více než sto žen, ale také 
několik mužů, se na chvíli 
přeneslo do Benátek 16. sto-
letí. Diváci díky tomu mohli 

Součástí komponovaného večera byl i benátský karneval 
v renesančních kostýmech.  Foto: Petr Bielan

nahlédnout do života něžné-
ho pokolení té doby. Zjistili 
například, že ženy před čtyř-
mi sty lety byly mnohdy 
moudřejší a dokázaly zvládat 
velmi mnoho. Celé předsta-
vení bylo vtipné, poučné 

a místy i rozverné. Po jeho 
zakončení následovala úprava 
sálu, a pak se mohli přítomní 
hosté občerstvit, zatančit si, 
navázat nové kontakty.

Velkým zpestřením večera 
byla možnost vyfotit se v do-

bových renesančních kostý-
mech, které sdružení Alma 
mater pro tuto příležitost 
zapůjčilo z Moravskoslezské-
ho divadla v Ostravě. 

Dagmar KNÝBLOVÁ

Mýty a fakta
o netopýrechýrech

Píše Josef Wagner

1. díl

Ve starých důlních dílech Jeseníků jsou jedny z nej-
větších zimovišť vrápenců. Foto: Orcus Bohumín


