
Na špičkách zaujala porotu soutěže o bohumínskou 
královnu krásy Klára Čermáková (16) z Pudlova. 

Za svou volnou disciplínu si zvolila balet. Novopečená 
Miss Bohumína 2013 v současnosti studuje Janáčkovu 

konzervatoř a gymnázium v Ostravě. Hraje na klavír a další 
hudební nástroje, zpívá a věnuje se baletu.
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Levnější energie díky elektronickým aukcím
Utnout tipec nelegálním podomním prodejcům energií, 
motivovat domkaře k topení plynem a samozřejmě 
ušetřit. Tři hlavní cíle, které si město slibuje od elektro-
nických aukcí. Bohumín tuto možnost využije poprvé 
s tím, že chystá e-aukce na dodavatele elektřiny a plynu. 
Jednu pro město a jeho společnosti s fi xací ceny na rok, 
druhou pro obyvatele s fi xací ceny na dva roky.

„V e-aukci se bude soutěžit 
objem odebrané elektřiny 
a plynu. Čím více našich 
obyvatel bude mít o levnější 
energie zájem, tím je větší 
šance na nižší cenu. Dokonce 
uvažujeme o tom, že bychom 
zapojili i obyvatele z Rych-
valdu a Dolní Lutyně, které 
patří pod naši správu,“ sdělil 
místostarosta Lumír Macura. 
E-aukce, kterých už využívá 

řada českých měst, jsou stále 
populárnější kvůli možnosti 
získat levnější elektřinu a plyn. 
Tato úspora může mít navíc 
ekologický efekt. Kvůli ros-
toucím cenám energií totiž 
mnoho lidí přestává topit ply-
nem a vrací se zpět ke kotlům 
na tuhá paliva. Pokud by lidé 
měli plyn levnější, nenutilo 
by je to topit uhlím nebo ně-
čím ještě horším.

Bohumín momentálně 
shromažďuje podklady pro 
aukci městského holdingu. 
Pod ten spadají budovy rad-
nice, škol, K3, DDM, BM ser-
visu, nemocnice a Centra 
sociálních služeb. Také ve-
řejné osvětlení, nebytové 
prostory a hasičské zbrojnice. 
Tato e-aukce by mohla pro-
běhnout v květnu, o měsíc 
později se počítá s aukcí pro 
obyvatele.

„Na radnici zřídíme speci-
ální pracoviště, kde se budou 
obyvatelé hlásit o společný 
odběr energií. S sebou si musí 
vzít poslední roční vyúčtování 

za elektřinu a plyn,“ nastínil 
Macura a dodal, že kromě 
úspor a ekologie by mohly 
být e-aukce užitečné ještě 
v jedné oblasti. V Bohumíně 
stále operují podomní pro-
dejci, přestože to městská 
vyhláška zakazuje. Jen za le-
tošek jich bylo přistiženo 
osm a všichni vnucovali 
lidem své distributory elek-
třiny a plynu. Jakmile lev-
nější energii zajistí obyvate-
lům díky elektronické aukci 
město, ilegálním podomním 
prodejcům už pšenka nepo-
kvete.

(balu, tch)

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

„Ze všech soutěžních disciplín jsem se 
těšila nejvíce na tu volnou a na to, že si 
před diváky zatančím balet,“ svěřila se 

těsně po korunovaci Klára Čermáková 
a dodala: „Cítím se skvěle a jsem nadše-
ná. Před vyhlášením jsem vůbec nemys- 
lela na vítězství, ale na svoji rodinu 
a blízké, které jsem měla mezi diváky.“ 

První vicemiss se stala Aneta Frodlová 
(16), která nejvíce bodovala u diváků 
a získala cenu publika. Třetí místo ob-
sadila Alžběta Dudová (16). Obě studují 
na bohumínském gymnáziu.

V třetím ročníku Miss Bohumína za-
sedla čtrnáctičlenná porota, která měla 
na výběr z jedenácti dívek z Bohumína 
i okolí. Kromě rozhovoru s moderáto-
rem, promenády v plavkách a přehlídky 
ve svatebních šatech dívky sázely právě 
na své volné disciplíny. Mezi nimi se 
objevily například scénický monolog, 
stínový tanec, cha-cha či streetdance. 

Sponzoři dívkám věnovali ceny v celkové 
hodnotě devadesáti tisíc, vítězka získala 
zájezd pro dvě osoby do Paříže.  (kab)

(Fotostory z volby miss na straně 10.)
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Zaměřeno na »děravé« cesty a chodníky
Kde bude asfalt, kde zámková dlažba 

a kde mlatový chodník? Vedení 

města s úředníky odboru životního 

prostředí a služeb vyrazilo na 

okružní jízdu po všech zákoutích 

Bohumína. Výprava měla v hledáčku 

komunikace určené k opravě.

„Každoročně na jaře objíždíme komu-
nikace v naší správě, abychom vybrali 
ty nejhorší a navrhli je k opravě. Máme 
sice cesty i chodníky ve srovnání s jinými 
městy v dobrém stavu, ale vždy se najde 
něco ke zlepšení. A to rovnoměrně ve 
všech městských částech. Zastupitelstvo 
letos opět vyčlenilo na opravy vysokou 
částku,“ prohlásil starosta Petr Vícha

Místa, která vyžadují opravu, se do-
stávají na seznam na základě podnětů 
občanů i z poznatků úředníků v terénu. 
Úseky se vybírají podle toho, v jakém 
jsou stavu a jak jsou frekventované. Ne-
bylo by hospodárné investovat statisíce 

například do opravy chodníčku, kde 
projde jeden člověk za týden. „Výběr 
komunikací pak ještě musíme sladit 
s plány vodařů a plynařů. To abychom 
zbytečně neopravovali cesty, které se 
chystají kvůli obnově potrubí rozkopat,“ 
vysvětlila vedoucí odboru životního pro-
středí a služeb Věra Niklová. Zástupci 

města v terénu prověřují pouze komu-
nikace, jichž se týkají velké opravy 
s nutností vyhlašovat výběrová řízení. 
Malé správky se provádějí automaticky. 
V letošním rozpočtu má Bohumín na 
opravy a údržbu silnic a chodníků a in-
vestice v silniční dopravě sedmadvacet 
milionů.  (tch)

Nejraději vítá nové občánky
Volební období stávajícího 
zastupitelstva města se překlopilo 
do své druhé poloviny. Postupně 
se  budeme ptát všech jeho členů, 
jak se jim daří plnit jejich předse-
vzetí, volební sliby či očekávání. 
Pokračujeme Vilémem Bannertem, 
který je od roku 2002 předsedou 
komise pro občanské záležitosti. 
Znám je i jako bývalý odborář 
ŽDB, kde pracoval přes 40 let.

Z pozice předsedy komise 

pro občanské záležitosti 

přicházíte do styku jak 

s nejmladší generací, tak 

se staršími spoluobčany, 

jubilanty. Hovoříte s nimi 

i na téma využívání jejich 

volného času?

Je faktem, že jsem v čas-
tém kontaktu se staršími 
spoluobčany našeho města, 
můj věk mě k tomu předur-
čuje! Já prozatím nejsem za-
pojen v žádné aktivitě, které 
město nabízí, ještě jsem to 
na nějaký čas odložil. Postře-
hy od mých vrstevníků jsou 
pozitivní, čiší z nich spokoje-
nost. Zaznamenal jsem jedno 
povzdechnutí, a to že se do 

seniorských aktivit zapojuje 
málo mužů!

Které činnosti komise pro 

občanské záležitosti se těší 

vaší oblibě? 

Pravidelně si mezi členy 
komise dělíme návštěvy u ju-
bilantů, kterých je v průměru 
dvacet za měsíc. Poprvé přiná-
šíme jubilantům dárkový balí-
ček při dosažení 80 let. Přál 
bych vám zažít pocit, když 
několikrát slyšíte »děkuji, že 
jste si pro mě udělali čas, dě-
kuji vedení města, že na nás 
nezapomíná«. Veškeré akce, 
které absolvuji jako předseda 
komise, dělám rád. Ale mezi 
ty srdeční patří vítání nových 
občánků a jubilejní svatby!

Každoročně se účastníte 

s vedením města jarního 

výjezdu do terénu, 

posuzujete stav chodníků 

a vozovek a navrhujete 

priority jejich oprav.

Ano, už mnoho let objíž-
dím komunikace a osobuji si 
právo říci, že je máme v dob-
rém stavu. Při výjezdu rea-
gujeme na požadavky obča-
nů ,  ale ne všechny jsou 
splnitelné, je to o prioritách. 
Někteří například poukazují 
na to, že v dnešní době exis-
tuje mnoho druhů krásných 
dlažeb a oni mají před do-
mem sice plně funkční, ale 
už starý povrch. Malý dluh 
máme vůči vnitroblokům na 
sídlištích, kde jsou asfaltové 
chodníky ze šedesátých let. 
Ale i s jejich postupnými 
opravami se počítá.

Jak prožíváte své soukromé 

chvilky?

Neděle jsou zasvěceny fot-
balu a jarní a letní období 
trávím na zahradě mého 
syna, kde je mou hlavní ná-
plní neustálé sekání trávy.

(red)

Zastupitelstvo 2010 – 2014: BILANCE V POLOČASEKRÁTCE

Hodně složitá situace 
je momentálně v ulici 
Na Chalupách, kde je 

kromě komunikací třeba 
vyřešit také odvodnění. 

Foto: Pavel Čempěl

Kladení kytic
U příležitostí státního 

svátku Dne vítězství se 8. 
května v 9.30 hodin uskuteč-
ní kladení kytic k pamětní 
desce na budově radnice. 
Po pietním aktu bude na 
náměstí T. G. Masaryka od-
startován 17. ročník Běhu 
ulicemi města.  (red)

Poděkování
Velice ráda bych vyjádřila 

poděkování lidem, kteří se 
pokoušeli o záchranu života 
mého manžela  Tomáše 
Pchálka z Bohumína – po-
sádkám rychlé záchranné 
služby z Bohumína v čele 
s panem Seberou a rychlé 
záchranné služby z Orlové 
v čele s paní Riessovou, 
strážníkovi Městské policie 
Bohumín panu Honkyšovi, 
Šárce Urbančíkové s dcerou 
a švagrové Lucii. Při domá-
cím kolapsu mého manžela 
udě lali,  co bylo v jejich 
silách, bohužel naše snaha 
byla marná. Jmenovaným 
i tak patří vřelé poděkování 
za plně profesionální práci 
a za lidský přístup.

Hana PCHÁLKOVÁ, manželka
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Díky Národnímu domu v roli průkopníka
Národní dům ve Starém Bohumíně se po letech chátrání dočká rekonstrukce. 
Město si na jeho přeměnu vzalo dlouhodobý zvýhodněný úvěr z EU ve výši 
57,5 milionu. Bohumín se díky tomu stal průkopníkem nové formy fi nanco-
vání podobných projektů. Je první v republice, kdo pro svůj záměr, v tomto 
případě opravu kulturní památky, nepoužije z evropských peněz klasikou 
dotaci, ale dotovaný úvěr.

Památkově chráněný historický ob-
jekt, který má po opravě sloužit také ke 
komerčním účelům. Charakteristika 
Národního domu ve Starém Bohumíně 
je tak specifická, že se na ni dosud 
nehodila žádná dotace. Město o ni marně 
usilovalo několik let. A secesní stavba, 
která vešla do povědomí také jako re-
staurace a hotel Pod Zeleným, dále chá-
trala. Na hlavu ale nakonec nikomu 
nespadne, objevila se totiž Jessica. Jde 
o fond, do kterého plynou peníze z EU, 
ovšem ty se dále neposkytují ve formě 
dotací, ale úvěrů. Nutno podotknout, že 
velmi výhodných úvěrů. „Úroková saz-
ba je jen 0,2 procenta. Na úrocích za 
deset let zaplatíme pouhých 800 tisíc,“ 
vysvětlil místostarosta Lumír Macura. 

Iniciativa Jessica vznikla právě kvůli 
projektům jako je přestavba bohumín-
ského Národního domu. „Typově jde 
přesně o takový projekt, na nějž by bylo 
velmi těžké získat evropskou dotaci 
a kdy je dlouhodobý úvěr výhodnější 
variantou,“ vyzdvihuje přínosy David 

Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady 
Moravskoslezsko, která plní v iniciativě 
Jessica roli koordinátora.

Peníze z Evropské unie formou vý-

hodných úvěrů jsou k mání od loňska. 
Města i firmy za ně mohou například 
opravit či modernizovat infrastrukturu, 
kulturní dědictví a památky, univerzitní 
budovy, fi nancovat výzkum a vývoj nebo 
nové využití bývalých průmyslových 

prostor. „Bohumín je první v České 
republice, kdo této možnosti využije,“ 
potvrdil David Sventek. 

Pavel ČEMPĚL, Lucie BALCAROVÁ

Dvě starobohumínské dominanty, které jsou poslední dobou v centru dění. Pomník padlým a secesní 
Národní dům.  Foto: Pavel Čempěl

Hledají se staré fotky
Už letos v srpnu začne rozsáhlá rekonstrukce Národního 

domu. V nové podobě se představí o dva roky později. 

Kvůli co nejvěrnější podobě interiéru se teď radnice 

obrací na veřejnost s výzvou o dobové fotografi e.

„Budeme vděčni za jakou-
koli fotku s kouskem interiéru 
– schodiště, tanečního sálu 
nebo restaurace. I zdánlivá 
maličkost nám pomůže od-
halit, jak to uvnitř vypadalo. 
Může jít třeba o fotku z ro-
dinné oslavy, svatby, plesu či 
tanečních, na níž je vidět kou-
sek stěny, stropu či interiéru. 
Hledáme především fotogra-
fi e před rokem 1990, protože 
pak tehdejší majitelé nastříka- 
li taneční sál na černo,“ uvedla 
Lenka Jochimová z odboru 
rozvoje a investic.

Už v minulosti radnice po-
žádala veřejnost o fotografi e 
exteriéru hotelu Pod Zele-
ným. Díky nim mohli projek-
tanti navrhnout barvu i oz-
dobné prvky na fasádě. Teď 
se pídí po dobových fotogra-

fi ích vnitřních prostor. 
„Chceme sehnat co nejvíce 
materiálu. I sebemenší drob-
nost nám při rekonstrukci 
interiéru a vybavování taneč-
ního sálu či restaurace může 
pomoci. Vůbec nebude vadit, 
že fotografi e budou černobílé, 
ze světlých a tmavých tónů se 
dá také spousta věcí odvodit,“ 
dodala Jochimová. 

Fotografi e mohou lidé při-
nést do radničního infocentra 
– úředníci je naskenují a ihned 
majitelům vrátí. Fota lze zasí-
lat i poštou s uvedením zpá-
teční adresy kvůli vrácení. 
Obálku je nutné označit nápi-
sem »Foto – Národní dům«. 
Kvalitně naskenované sním-
ky lze zaslat také elektronicky 
na narodni-dum@mubo.cz.

Lucie BALCAROVÁ

Odvolejte stěhováky, 
památník zůstává
S památníkem se hýbat nebude. Nekolikaměsíční 
diskuze kolem budoucnosti monumentu na náměstí 
Svobody ve Starém Bohumíně jsou (zdá se) u konce. 
Návrh přestěhovat památník na místní hřbitov 
zastupitelé v polovině dubna neschválili.  

Starobohumínské náměstí 
nutně potřebuje rekonstrukci. 
Architekti na jeho nové podo-
bě pracují už třetím rokem, 
ale projekt se za tu dobu nikam 
nepohnul. Lidé nejprve odmít-
li fontány navržené ve tvaru 
»koryt«, pak se řešila středo-
věká studna (zasypaná, jak 
ukázal průzkum) a vrcholem 
všeho byl Pomník padlým. 
Nápad přemístit jej na místní 
hřbitov, jak to zamýšleli už 
jeho stavitelé ve 30. letech, si 
našel stejně velký tábor příz-
nivců jako odpůrců. A to jak 
mezi místními obyvateli, tak 
mezi zastupiteli. Anketa mezi 
Starobohumíňáky skončila 
plichtou a ze zastupitelů bylo 

deset pro a deset proti. A pro-
tože ke schválení stěhování 
byla nutná většinu hlasů, ná-
vrh neprošel. 

Architekti dostali před lety 
zadání navrhnout náměstí, 
na kterém bude památník 
a vedle něj vodní prvek. Pak 
se idea změnila a vytvářely 
se vizualizace s fontánou na 
místě památníku. Jak se ale 
nyní ukázalo, monument zů-
stane na svém místě. Trochu 
to celé připomíná popletené-
ho krále z Pyšné princezny, 
který odvolával, co odvolal. 
Vše se totiž vrací na začátek 
a architekti musí při tvorbě 
nových návrhů náměstí s pa-
mátníkem opět počítat.  (tch)
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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 Byty, 
nebyty, nemovitosti – licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty: 

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 
465, číslo bytu 6, kategorie 
II., 2. patro. Nízká cihlová 
zástavba v centru města, 
plastová okna. Plocha pro 
výpočet nájemného 66,68 m2, 
celková plocha bytu 66,68 
m2. Prohlídka 10.5. v 8.45
–9.00 hodin. Opakovaná 
licitace se koná 13.5. v 15.00 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 
765, číslo bytu 2, kategorie 
II., 1. patro. Nízká cihlová 
zástavba v centru města, 
plastová okna, lokální vytá-
pění Gamat. Plocha pro vý-
počet nájemného 76,08 m2, 
celková plocha bytu 84,08 
m2. Prohlídka 10.5. v 9.00
–9.15 hodin. Opakovaná 
licitace se koná 13.5. v 15.15 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Žižkova 
178, číslo bytu 1, kategorie 
II., 1. patro. Cihlový nízko-
podlažní dům v centru měs-
ta. Plocha pro výpočet ná-
jemného 73,30 m2, celková 
plocha bytu 74,60 m2. Pro-
hlídka 13.5. v 14.15–14.30 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 13.5. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1072, číslo bytu 64, katego-
rie I., 11. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka poblíž 
supermarketu Billa, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 67,64 m2, celková 

plocha bytu 69,96 m2. Pro-
hlídka 3.5.  v 9.00–9.15 
hodin a 6.5. v 14.30–14.45 
hodin. Licitace se koná 13.5. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 
1068, číslo bytu 50, katego-
rie I., 5. patro. Malometrážní 
dům v blízkosti školy, škol-
ky, obchodů a odpočinkové 
zóny, byt je po rekonstrukci 
sociálního zařízení. Plocha 
pro výpočet nájemného 
48,93 m2, celková plocha 
bytu 53,94 m2. Prohlídka 2.5. 
v 9.15–9.30 hodin a 6.5. 
v 14.45–15.00 hodin. Licitace 
se koná 13.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 
1055, číslo bytu 13, katego-
rie I., 3. patro. Věžový zatep-
lený dům v blízkosti školy, 
školky, obchodů a odpočin-
kové zóny, byt je po rekon-
strukci, v koupelně je spr-
chový kout. Plocha pro výpo- 
čet nájemného 58,49 m2, cel-
ková plocha bytu 58,93 m2. 
Prohlídka 2.5. v 9.45–10.00 
hodin a 6.5. v 15.15–15.30 
hodin. Licitace se koná 13.5. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+4, tř. Dr. E. Be-
neše 109, číslo bytu 1, kate-
gorie I., 2. patro. Nízkopod-
lažní cihlový dům v centru 
města. Možnost parkování 
před domem. Celková rekon-
strukce elektroinstalace, kou-
pelny, nové podlahy. V blíz-

kosti vlakové nádraží a kino. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 134,06 m2, celková plocha 
bytu 134,06 m2. Prohlídka 
6.5. v 15.00–15.15 hodin 
a 7.5. v 9.00–9.15 hodin. Li-
citace se koná 13.5. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 
1144, číslo bytu 43, katego-
rie I., 8. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,13 m2, celková 
plocha bytu 29,70 m2. Pro-
hlídka 6.5. v 16.30–16.45 
hodin a 7.5. v 9.15–9.30 ho-
din. Licitace se koná 13.5. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Šunychel-
ská 956, číslo bytu 7, kate-
gorie I., 4. patro. Nízkopod-
lažní dům v blízkosti parku 
a supermarketu. Žádaná lo-
kalita poblíž centra. Byt 
s plastovými okny, v koupel-
ně nové obklady a dlažba. 
Součástí bytu je sklep. Plocha 
pro výpočet nájemného 55,41 
m2, celková plocha bytu 56,58 
m2. Prohlídka 6.5. v 16.45
–17.00 hodin a 7.5. v 8.00
–8.15 hodin. Licitace se koná 
20.5. v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 
1144, číslo bytu 72, katego-
rie I., 13. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka, letos 
bude provedena celková 
rekonstrukce domu včetně 

zateplení. Plocha pro výpo-
čet nájemného 28,13 m2, cel-
ková plocha bytu 29,70 m2. 
Prohlídka 16.5. v 9.00–9.15 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 20.5. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Slezská 
363, číslo bytu 6, kategorie 
I., 2. patro. Nízkopodlažní 
dům vedle městské nemocni-
ce, možnost parkování u domu, 
v blízkosti školka, základní 
škola, dětský koutek, v domě 
je správce. Plocha pro výpo-
čet nájemného 38,67 m2, cel-
ková plocha bytu 40,99 m2. 
Prohlídka 14.5.  v  10.15
–10.30 hodin a 15.5. v 15.15
–15.30 hodin. Licitace se 
koná 20.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
1143, číslo bytu 6, kategorie 
I., 2. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka, letos 
bude provedena celková re-
konstrukce domu včetně za-
teplení. Plocha pro výpočet 
nájemného 67,61 m2, celková 
plocha bytu 69,93 m2. Pro-
hlídka 16.5. v 9.15–9.30 ho-
din. Opakovaná licitace se 
koná 20.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
1145, číslo bytu 58, katego-
rie I., 12. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka, letos 
bude provedena celková 
rekonstrukce domu včetně 
zateplení. Plocha pro výpo-
čet nájemného 67,15 m2, cel-
ková plocha bytu 69,02 m2. 
Prohlídka 16.5. v 9.30–9.45 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 20.5. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů 

Nebytový prostor ve Studentské ulici 1233 o rozloze 
cca 125 m2. Prostory jsou nově opravené, dříve zde byla 
prodejna obuvi, předtím pobočka banky. Cenová zóna 
A: 1.200 Kč/m2/rok. Licitace se koná 22. května ve 14 
hodin ve vedlejší budově radnice, číslo dveří B 101.

Vyvolávací cena je pouze čisté nájemné bez služeb. Plátcům 
DPH bude konečná cena nájmu zvýšena o příslušnou sazbu 
DPH. Licitace se mohou zúčastnit zájemci, kteří uhradí lici-
tační jistinu 37.455 Kč a v zalepené obálce předloží úvodní 
nabídku ceny za pronájem vyjádřenou v Kč/m2/rok. Pronájem 
prostor schvaluje Rada města. Bližší informace telefonicky na 
čísle 596 092 212, e-mailu sobaniec.marek@mubo.cz nebo 
osobně ve vedlejší budově radnice, číslo dveří B 208.  (sb)

Město Bohumín nabízí k pronájmu nebytové prostory
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Maják městské policie
 ●  V časných ranních hodi-

nách narazila hlídka v Úvozní 
ulici ve Skřečoni na Volks-
wagen Passat, který jevil 
známky odcizení. Auto bylo 
násilně otevřené a mělo po-
škozenou spínací skříňku. Po 
chvíli k vozidlu přijel muž ve 
favoritu a strážníkům tvrdil, 
že jen dovezl kamarádovi po-
honné hmoty, které údajně 
volkswagenu došly. Hlídka 
ale zjistila, že favorit je krade-
ný a jeho řidič z Orlové má 
soudní zákaz řízení motoro-
vých vozidel. Záhy se potvrdi-
lo, že kradený byl i odstavený 
volkswagen. Případem se 
nyní zabývá Policie ČR.

 ●  Tř ikrát v krátké době 
strážníci zasahovali v areálu 

štěrkoven v Ost-
ravské ulici, kde ve 
velkém dochází ke krádežím 
kovů. Hlídky tady zadržely 
deset pachatelů včetně odci-
zeného materiálu. Jeden pří-
pad si převzala Police ČR, ve 
zbývajících dvou strážníci 
udělili pobertům blokové po-
kuty. O krádež kovů šlo také 
v dalším případě, který se 
odehrál v Rybničné ulici v Zá-
blatí. Majitel domu oznámil, 
že mu neznámý muž s dvou-
kolákem odcizil ze zahrady 
osm třímetrových trubek. 
Strážníci pachatele podle po-
pisu zadrželi i s vozíkem a 
předali ho republikové policii.    

Karel VACH, 

ředitel MP Bohumín

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

Hysterie není na místě, 
nepřizpůsobiví k nám nepřijdou

Živou debatu v diskuzích a na 
sociálních sítích vyvolalo rozhod-
nutí Rady města upravit Zásady 
pro sjednání nájemních smluv 
v obecních bytech. Lidé se obávají, 
že by se Bohumín mohl stát 
útočištěm nepřizpůsobivých 
z okolí. S tím ale místostarosta 
Igor Bruzl nesouhlasí.

Úprava zásad zvedla 

vlnu negativních emocí. 

Překvapilo vás to?

Každý náš byt, než jde do 
licitace, za zhruba sto tisíc 
opravujeme, a přece si ho 
nenecháme zničit těmi, kdo 
si toho neváží. Absolutně 
proto nechápu hysterii, která 
se na internetu rozpoutala. 
Kdo si zásady pozorně pře-
čte, musí pochopit, že stále 
držíme v rukou řadu obran-
ných mechanismů, jak nepus-
tit do městského bytového 
fondu nepřizpůsobivé. 

Můžete být konkrétnější?

Licitovat může například 
pouze ten, kdo rok prokaza-
telně bydlí na území města, 
což neplatí pro nájemníky 
ubytoven, nebo aspoň rok 

pracuje nebo podniká s tím, 
že veřejná služba a veřejně 
prospěšné práce se do toho 
nezapočítávají.  Zájemce 
o byt nesmí posledních šest 
měsíců pobírat sociální dávky 
v hmotné nouzi. Ve vybraných 
případech si vyhrazujeme 
i právo zkoumat příjmy, aby-
chom se přesvědčili, zda je 
vítěz licitace schopen hradit 
náklady spojené s provozem 
a užíváním bytu. Povinností 
je také výpis z trestního rej-
stříku.

Některým lidem se nezdály 

ani úpravy kaucí či zrušení 

předplacení půlročního 

nájemného.

Od kaucí neupouštíme, 
pouze jsme zrušili předpla-
cení nájemného! Z prostého 

důvodu - spousta seniorů by 
si ráda vylicitovala menší 
byt. V tom stávajícím bydlí od 
nepaměti a tehdy neplatili 
kauci, teď se jich tato povin-
nost týká. Navíc by museli 
předplácet na půl roku nájem-
né a ještě hradit stěhování. Ti 
lidé na to prostě nemají. 
Stejně těžko dávají dohro-
mady finance také mladí 
lidé.

Co všemi těmi opatřeními 

sledujete?

Chceme do Bohumína 
přilákat slušné lidi, kteří 
nehodlají platit 60 až 100 
korun za metr čtvereční, což 
je dnes v bytech velkých sou-
kromých vlastníků v okolí 
zcela běžné nájemné. 

Co kdyby se přesto ukázalo, 

že zásady mají nějaké slabé 

místo?

Akci pozorně sledujeme 
a záhy si ji vyhodnotíme. Po-
kud by měl majetkový odbor 
signály, že se k bytům dosta-
nou lidé, které v Bohumíně 
nechceme, jsme připraveni 
okamžitě zakročit.

Děkuji za rozhovor. (red)

Bezhotovostní platby na radnici
Radnice rozšířila možnosti bezkontaktních plateb. Nově 
mohou občané uhradit kartou poplatky spojené s občan-
skými průkazy, cestovními doklady a odborem dopravy.

„Způsob úhrady kartou je 
pohodlný, rychlý a jednodu-
chý. Zaručí občanům i vyšší 
bezpečnost, protože u sebe 
nemusí nosit peníze,“ uvedla 
tajemnice městského úřadu 
Dagmar Fialová s tím, že 
první platební terminál rad-
nice pořídila v roce 2006. 
Bezhotovostní úhrady vítají 
i úředníci, mimo jiné omezu-
jí problém s nedostatkem 
drobných pro výdavek.

Kromě dvou nových termi-
nálů je možné »kreditkou« 
platit také v hlavní pokladně 
v prvním patře radnice. Tady 
lidé většinou hradí platby za 
odpady, ze psů, za rybářské 
a lovecké lístky, správní po-
platky, inzerci v městských 
novinách nebo také pokuty. 
Další terminál je ve vedlejší 
budově radnice, kde lidé hradí 
kartou platby spojené s byty 
a nebytovými prostory.  (luk)

Květnové očkování 
psů v Bohumíně 

KRÁTCE

Rodové setkání Kulových/Kullových 
V sobotu 11. května proběhne v Českém Těšíně setkání všech 

nositelů jména Kula/Kulla (-ová). Chceme se navzájem po-
znat, zavzpomínat na předky a předat mladší generaci poznatky 
z našeho rodokmene. Bližší informace na čísle  722 523 471.

Eduard KULA, Skřečoň

Zákon ukládá chovatelům 
psů několik povinností. Jed-
nou z nich je zajistit, aby byli 
psi od 3 do 6 měsíců očková-
ni proti vzteklině a poté bě-
hem doby účinnosti použité 
látky přeočkováni. 

Město se snaží ve spolu-
práci s místními veterinární-
mi lékaři tuto povinnost cho-
vatelům připomenout i uleh- 
čit. Letos se sice neuskuteční 
objížďka po městských čás-
tech, »očkovací akce« však 
proběhne. V květnu mohou ob- 
čané navštívit veterinární ordi-
nace v centru města – ABvet 
veterinární kliniku Martina 
Nováka a Veterinární ošetřov-
nu Richarda Molaty, v Záblatí 
ordinaci Šárky Přibylové a ve 
Skřečoni veterinu Oldřicha Čer-
venky, kde bude psům poskyt-
nuto očkování proti vzteklině 
za 120 korun s platností očko-
vací látky na dva roky.  (orlu)
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Na přípojku až třicet tisíc a bez úroků
Městská kampaň »Chovám se ekologicky, přidáte se?« je v plném 

proudu. Zapojit se a získat výhody mohou lidé, kteří mají ekologické 
topení, třídí odpad a splní další podmínky. Jednou z nich je také 
napojení na kanalizaci v lokalitách, kde existuje. A protože přípojky 
si hradí lidé sami, což může být pro některé překážkou, přišlo nyní 

město se zajímavou nabídkou. Zájemcům poskytne na kanalizační 
přípojky půjčku. Až třicet tisíc a bezúročně! 

Kanalizace v Bohumíně se postupně roz-
růstá. Loni začala výstavba v Záblatí, v plánu 
jsou nové úseky ve Skřečoni a Šunychlu. Na 
síť, která vznikne v tomto a příštím roce, by 
se mohlo napojit až dvaadevadesát rodinných 
domů. „Chceme, aby se domů napojilo co 
nejvíce. Ne všichni vlastníci si ale přípojku 
mohou dovolit, proto jsme se rozhodli napo-
jování na kanalizace podpořit a lidem bude-
me poskytovat bezúročné půjčky. V rozpočtu 
města jsme pro tyto účely vyčlenili jeden 
milion,“ uvedl místostarosta Lumír Macura.

Výše půjčky bude individuální, podle délky 
přípojky. Paušál za metr přípojky stanovila rad-
nice na dva tisíce, paušál za revizní šachtici na 
deset tisíc. Maximálně si budou moci zájemci 
půjčit třicet tisíc. Doba splatnosti úvěru bude 
dvouletá a lze jej kdykoli jednorázově doplatit.

„O bezúročné půjčky mohou žádat majitelé 
bohumínských rodinných domů, kteří je chtějí 
napojit na stávající či nově budovanou kanali-
zaci, která odvádí splaškové vody do městské 
čistírny odpadních vod. Na jednu nemovitost 
si lze vzít jednu půjčku,“ sdělila Marcela 
Hrabalová z majetkového odboru. Na úvěr 
budou mít nárok pouze lidé, kteří nemají vůči 
městu dluh, nejsou v insolvenci a jejich dům 
není v exekuci. O jednotlivých půjčkách bu-
dou rozhodovat zastupitelé

Formulář k žádosti a bližší informace zís-
kají lidé na majetkovém odboru ve vedlejší 
budově radnice. Kontaktní osobou je Marcela 
Hrabalová (kancelář B 110,  596 092 231), 
která potvrdila, že už se o půjčky začali hlásit 
první zájemci. 

Pavel ČEMPĚL

Zápis do mateřinek

Zápis dětí do osmi bohu-
mínských mateřských škol 
na školní rok 2013/2014 se 
uskuteční v úterý 14. května.

  MŠ Nerudova
8–15 hodin

  MŠ Čáslavská
8–15 hodin

  MŠ Skřečoň
8–16 hodin

  MŠ Fit Okružní
8–15 hodin

  MŠ Starý Bohumín
8–15 hodin

  MŠ Smetanova
8–15 hodin

  MŠ Rafi nérský lesík
9.30–11.30

a 14.30–16 hodin
  MŠ Na Pískách, Záblatí 

8–15 hodin

KRÁTCE

Zahradníci »upletli« dětem vrbový altán
»Větvičkový domeček« nebo »hotel 
pro broučky«. Tak si děti z Fit školky 
pojmenovaly novou atrakci. Ofi ciálně 
se jí říká vrbový altán a je součástí 
projektu »Zahrada plná života«.  

Sportovní aktivity a vztah k přírodě. Směry, 
které jsou městské školce v Okružní ulici 
vlastní. Loni se tady sázelo deset darova-
ných »izolačních« habrů a rušno bylo v za-
hradě i v uplynulých dnech. Tentokrát se 
sázely vrby, ovšem velmi originálním způ-
sobem. Byla to práce spíše pro košíkáře než 
pro zahradníky. Vrbové pruty se do sebe 
splétaly, až vytvořily kostru jakéhosi »iglú«. 

To je zatím holé, ale až proutí zakoření 
a zazelená se, vznikne velmi unikátní pří-
rodní besídka.

Vrbový altán je hlavním, ale ne jediným 
novým prvkem zahrady přírodního charakte-
ru u Fit školky. Dětem se líbí i domky a bud-
ky pro ptáky a zvířata, například ježka nebo 
veverku. V areálu přibude skalka, ohniště 
a jezírko s bezobratlými. Projekt inovace za-
hrady přišel na rovných sto tisíc. Sedmdesát 
procent pokryla dotace Ministerstva život-
ního prostředí, zbytek uhradilo město. (tch)

První zahradou přírodního charakteru byla v Bohumíně 
ta »želví« u stacionáře Salome. Fit školka na tento trend 
navazuje.  Foto: Pavel Čempěl

P í h d ří d íh h kt b l B h í ě
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Územní plán: Průmyslu stačí, 
bydlení přibude
Příprava nového Územního plánu Bohumína se dostala do fáze, kdy se 

k návrhu mohou vyjadřovat sami Bohumíňáci. Veřejné projednání za účasti 

projektanta proběhne ve středu 29. května v 15 hodin ve velké zasedací 

místnosti radnice. Občané a vlastníci nemovitostí mohou uplatnit své 

připomínky nebo námitky do 5. června.

Na úřední desce radnice je nyní vyvě-
šena veřejná vyhláška »Zahájení řízení 
o vydání Územního plánu Bohumína 
formou opatření obecné povahy«. Celé 
znění vyhlášky je dostupné také na in-
ternetových stránkách města v sekci 
Radnice, rubrice Územní plánování.

Územní plán zahrnuje oblast celého 
Bohumína včetně městských částí. Jeho 
nová podoba nahradí předcházející plán 
z roku 1998, který už je z dnešního po-
hledu velmi zastaralý. Nespasilo jej ani 
sedm změn, kterých se v uplynulých 
letech dočkal.

V plánu, který nyní míří k veřejnému 
projednávání, je celá řada novinek. „Za-
hrnuje například novou lokalitu pro vý-
stavbu rodinných domů v prostoru mezi 

Slezskou a Ovocnou ulicí vedle nemoc-
nice ve Starém Bohumíně,“ prozradil 
Dalibor Třaskoš z odboru rozvoje a in-
vestic s tím, že pro toto území bude ale 
nejprve zpracována územní studie. 
Nový plán počítá mimo jiné také s le-
soparkem v lokalitě Na Panském, kori-
dorem pro stavbu protipovodňové 
hráze v Pudlově nebo s rezervními 
plochami pro suché nádrže na skřečoň-
ském potoku.

Vzhledem k dostatečnému množství 
současných průmyslových ploch už 
nový plán, vyjma rozšíření areálu Rock-
woolu, další nenabídne. Spíše naopak. 
Návrh například obsahuje změnu využití 
bývalého areálu Benziny a Ferony z plo-
chy výroby na lokalitu komerční. (tch)

Díky za obětavost
Chci vyslovit poděkování a hluboké 

uznání obětavému primáři chirurgického 
oddělení Bohumínské městské nemoc-
nice Tomáši Sobalíkovi. Mimo svou pra-
covní vytíženost se mne ochotně ujal, 
ačkoli jsem nebyla hospitalizovanou 
pacientkou, osobně mi zajistil potřebná 
odborná vyšetření v nemocnicích v Třinci 
a ve Vítkovicích, po kterých mi dle vý-
sledku doporučil lázeňské léčení. Jsem 
ráda, že se v dnešní době ještě najdou 
lékaři s tak lidským a zároveň profesio-
nálním přístupem.  Eva BLAŽKOVÁ

Setkání s občany
Není vám lhostejné místo, kde ži-

jete? Máte nápady a náměty, co ve 
vaší obci schází? Víte o něčem jedi-
nečném, co by se mělo ve vaší obci 
rozvíjet? Místní akční skupina (MAS) 
Bohumínsko pořádá sérii setkání 
s obyvateli členských obcí. První 
z nich se uskuteční ve středu 15. 
května v 16 hodin v kulturním domě 
v Dolní Lutyni. Na programu budou 
informace o MAS Bohumínsko nebo 
náměty občanů pro rozvoj obce 
v letech 2014 – 2020.  (red)

AKTUÁLNÍ TÉMA

Desítky pytlů s odpadky sesbírali žáci Masarykovy 
školy v meandrech Odry. Vypravili se sem 22. dubna 
v rámci Dne Země, aby okolí řeky vyčistili. Mnoho 
barbarů si totiž přírodní památku plete se smetištěm. 

S pedagogy a žáky Masa-
ryčky se na akci podílela tři 
občanská sdružení – Hranič-
ní meandry Odry, rybářský 
Racek a vodácký Posejdon. 
V odborné učebně ve Starém 
Bohumíně se žáci dozvěděli 
o významu Dne Země a jaké 

byly okolnosti jeho vyhláše-
ní. Z učebny pak zamířili 
rovnou do přírody.

„Prošli jsme naučnou stezku 
meandry Odry od Starého 
Bohumína až k bývalé lodě-
nici v Šunychlu. Školáci na-
plnili sesbíranými odpadky 

několik desítek pytlů. Ty 
jsme shromáždili na jednom 
místě a BM servis se posta-
ral o jejich odvoz,“ popsal 
akci Jiří Spáčil, předseda ob-
čanského sdružení Hraniční 
meandry Odry.

V igelitových pytlích skon-
či lo smetí všeho druhu, 
mnohdy takové, které by-
chom v přírodě nečekali. 
Řada lidí bohužel nemá vy-
chování a dělá kolem sebe 

jen svinčík. Některé úlovky 
byly ale přesto hodně neče-
kané. Jeden ze školáků našel 
spodní čelist divočáka, další 
objevil úkryt pašeráků s ne-
kolkovanými cigaretami.

Den Země v meandrech 
Odry prožilo zhruba sedm-
desát žáků. Tři nejlepší sbě-
rači pojedou na Kružberskou 
přehradu. Od sdružení Racek 
obdrželi poukaz na zájezd 
pro dvě osoby.  (luk, tch)

V přírodní památce se gruntovalo ve velkém

Školáci z Masaryčky nafasovali pytle a pustili se do práce. Někteří žáci se vážně činili. Motivací pro ně byla mimo jiné výhra v podobě zájezdu. V meandrech 
nebyla nouze o kuriózní nálezy. Čelist divočáka v přírodě nepřekvapí, úkryt s pašovanými cigaretami už ano.  Foto: Pavel Čempěl
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Vzhled vozů a další změny taxislužby
Letošní rok je obzvlášť štědrý na změny zákonů, které se týkají dopravy. Od ledna 
je účinná novela Zákona o provozu na pozemních komunikacích, která například 
opravňuje držitele řidičské skupiny B k řízení vozidel skupiny A1 s automatickou 
převodovkou. V květnu začala platit novela Zákona o silniční dopravě. Ta ovlivní 
provozovatele taxislužby, jejich řidiče a v neposlední řadě i pasažéry. 

Cestující už budou nyní na 
vozidle taxislužby marně hledat 
přerušovaný bíločerný pás. Tato povinnost 
byla zrušena, stejně jako evidenční číslo na 
předních dveřích. Vůz však musí být označen 
jménem a příjmením, případně obchodní fi rmou 
– údaje ale nemusí být na předních dveřích. 

Základním označením vozidla taxi bude 
střešní svítilna, která může být demontova-
telná. Na autě musí být rovněž uveden ceník 
(podle cenových předpisů), jehož součástí 
může být jméno i příjmení dopravce. Doklad 
o zaplacení bude muset řidič vydat, pouze 
pokud o to cestující požádá. Taxikář není 
podle novely povinen vést záznamy o době 

řízení vozidla, bezpečnost-
ních přestávkách a o době 

odpočinku. Musí však mít vlastní průkaz 
řidiče taxislužby, který mu vydá dopravní 
úřad. S tímto dokladem pak může jezdit pro 
kteréhokoliv dopravce, se kterým bude v zá-
kladním pracovněprávním vztahu. 

Dopravce může provozovat taxislužbu pouze 
vozem, u kterého je v centrálním registru vo-
zidel zapsán jako vlastník nebo provozovatel. 
V autě musí být výpis z evidence vozidel taxi-
služby, kde je uvedena registrační značka, 
tovární značka, typ i výrobní číslo taxametru 
a jeho paměťové jednotky. 

Drahomír KRYSKA, referent odboru dopravy

NOVINKY

Mami, tati, já už mám profil na facebooku
Dnešní dobu už si bez internetu, mobilů a dalších 
komunikačních technologií nedovedeme představit. 
Děti se učí pracovat s počítačem už na prvním stupni 
a mnohdy je ovládají lépe než dospělí. Víme ale, s kým 
si naše děti posílají esemesky, čemu se věnují na 
internetu? Víme, co jim hrozí a jak mohou učitelé 
a rodiče problémům zabránit nebo je řešit? 

Pojem šikana známe všich-
ni. V době moderních tech-
nologií se však přesouvá na 
internet, kde je anonymnější, 
ale o to horší může mít dů-
sledky. V prosinci náš peda-
gogický sbor díky ZŠ Beneše 
absolvoval školení »Nebezpe-
čí kyberprostoru«. Oslovilo 
nás nejen jako učitele, ale 

hlavně jako rodiče, a řekli 
jsme si, že by něco podobné-
ho měli slyšet také rodiče 
našich žáků. 

Zprvu jsme se obávali, že 
když pozveme zkušené lektory 
z Olomouce, budou v učebně 
jen oni, učitelé a pár rozpači-
tých rodičů, pokukujících 
každých pět minut po hodin-

kách. Proto jsme se rozhodli 
uspořádat akci v den třídních 
schůzek a v předstihu o ní ro-
diče informovat. I přesto 
jsme si ale nebyli jisti účastí. 
O to větším překvapením pro 
nás bylo, když se 4. dubna 
učebna zcela zaplnila a my 
jsme museli přidávat další 
židle. To, že akce splnila svůj 
účel, bylo jasné z reakcí rodičů 
během besedy i po jejím 
skončení.

Abychom nezapomněli na 
ty, kvůli kterým jsme to vše 
absolvovali, tak i naši žáci od 
6. do 9. ročníku projdou 
v tomto školním roce preven- 
tivním programem. Dozvědí 

se, jaká pravidla by měli při 
komunikaci na internetu do-
držovat, jak se vyhnout a roz-
poznat případné nebezpečí, 
na koho se obrátit o pomoc. 

Dnes už děti ve skřečoňské 
škole vědí, že i jejich rodiče 
mají přehled o facebooku 
a nedají se snadno »obala-
mutit«. Rodiče zase, že zaká-
zat potomkovi komunikovat 
prostřednictvím sociálních 
sítí s vrstevníky není nejlep-
ším řešením a že stačí dodr-
žovat pár pravidel, být v ob-
raze a hlavně  s  dítětem 
o všem mluvit. 

Barbora SOVOVÁ, 
metodik prevence ZŠ Skřečoň

Měsíc pro rodinu v Bobeši
Květen je tradičně měsícem, ve kterém je v programové 
nabídce Centra mladé rodiny Bobeš »Den rodiny«. 
Letos se zábavné odpoledne s programem uskuteční 
v sobotu 18. května.

V tomto roce přicházíme 
s rozšířenou nabídkou. Rodi-
ny s dětmi do šesti let, které 
Bobeše dosud nenavštívily, 
tak mohou učinit v průběhu 
celého května bezplatně. Na-
bídka se týká první návštěvy 
nejen volného hraní, ale také 
kroužků, které vedou odborně 
vyškolení lektoři. Například 
je to cvičení miminek, rodičů 
s batolaty, dětí předškolko-
vého věku s rodiči, hudební 

kroužek, výtvarný kroužek 
pro nejmenší. Zveme také na 
plavání pro rodiče a děti 
s Bobešem (zde bude vstup 
poloviční) a nastávající ma-
minky na cvičení s besedou 
nebo na plavání.

Celou nabídku najdete na 
www.bobescentrum.cz. Je 
vhodné se předem objednat 
na herna@bobescentrum.cz 
nebo telefonicky na čísle 604 
388 853. Další informace 

získáte také v našem info-
stánku během Dne sociálních 
služeb města Bohumína.

Petra KALICHOVÁ, 

koordinátor CMR Bobeš

Další ročník U3V 
Začal příjem přihlášek do 

nového ročníku bohumínské 
univerzity třetího věku. Vzdě-
lávací cyklus je dvouletý a za-
hrnuje čtyři semestry, z nichž 
každý trvá šestnáct týdnů. 
Senioři se věnují práci s počí-
tačem, cizímu jazyku, právu 
a umění. Jedinou podmínkou 
pro přijetí je věk nad 55 let. 
Na semestr, který stojí 1.800 
korun, přispívá Bohumín 
svým studentům částkou 
1.200 korun. Výuka probíhá 
jednou týdně, ve čtvrtek na 
ZŠ Čs. armády. Zájemci o stu-
dium U3V v roce 2013/14 se 
mohou hlásit do konce června 
v městské knihovně ve Vrch-
lického ulici.  (red)

KRÁTCE

Vysál palivo
Na pohonné hmoty měl 

spadeno zloděj, který se 6. 
dubna vypravil na odstavné 
parkoviště v Ostravské ulici 
ve Vrbici. Urazil víko nádrže 
a ze zaparkované nákladní 
tatrovky odčerpal dvě stě litrů 
nafty. Firmě způsobil škodu 
za šestnáct tisíc. 

Šel po kuřivu
Neznámý pachatel vypáčil 

14. dubna dveře restaurace 
v ulici Čs. armády. Zajímalo ho 
jen kuřivo. Odnesl si doutníky 
a cigarety za sedm tisíc. (tch) 

STALO SE
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Město i meandry na »kolečku«
Sběratelé dřevených turistických známek mohou 
zamířit do Bohumína pro dva nové úlovky. Po pěchotním 
srubu Na Trati, který je technickou památkou a vypalo-
vanou kulatou známku má už dlouho, teď získaly 
statut turisticky atraktivního místa rovněž chráněné 
Hraniční meandry Odry i Bohumín. 

Bohumín na dobových pohlednicích (8)

Úpravy a retuše fotografi í dnes nabízí kdejaký grafi cký program a zvládne 
je i laik. Výsledkem pak mohou být zajímavé i bizarní výtvory. Ale hračičkové 
existovali i v minulosti, i když si museli pomoct nůžkami, lepením snímků 
a přefocováním. Důkazem je tato kuriózní pohlednice Hotelu Avion, 
postaveného v roce 1924. 

Přestože byla pohlednice z počátku 
40. let v běžném prodeji a dodnes ji 
vlastní sběratelé, je to vlastně mystifi ka-
ce. Dům v této podobě ve Studentské 
ulici nikdy neexistoval. „Když se mi tato 
pohlednice poprvé dostala do rukou, 
velmi mě zaskočila. Na ostatních sním-
cích je Hotel Avion vždy zachycen spo-
lečně se sousedním domem číslo 598, 
kde byla záložna a později cukrárna. Je 
to logické, protože hotel byl postaven 

později, a proto nikdy nemohl stát sa-
mostatně,“ prohlásil sběratel historic-
kých snímků Bohumína Eduard Beneš.

Sběratel se pustil do zkoumání po-
hlednice a prvním vodítkem bylo jméno 
jejího autora, fotografa Thienela. „Je 
o něm známo, že si se snímky »hrál« 
a upravoval je,“ dodal Beneš. Z fotky se 
tak vyklubala klasická fotomontáž. Její 
autor sousední dům se záložnou odstřihl 
a k čelní zdi Avionu přilepil falešnou 

boční stěnu, čímž z hotelu vytvořil 
samostatný objekt. Přestože Eduard 
Beneš tuto fi kci po více než sedmdesáti 
letech odhalil, záhadou stále zůstává, 
jaký záběr použil fotograf Thienel na 
falešnou boční zeď. Jako nejpravděpo-
dobnější se jeví, že to sice je rovněž 
Avion, ale jeho zadní strana z pohledu 
od nádraží. I zde byl totiž podle pamět-
níků vchod a vývěsní štíty hotelu. Zadní 
strana domu však prošla v uplynulých 
dekádách tolika přestavbami, že už ji 
dnes není možné identifi kovat. Pokud 
se ale mezi čtenáři najde pamětník, 
který by domněnku potvrdil, budeme 
jen rádi.  (tch)

„Těší nás, že sběratelé turi-
stických známek rozhodli 
svým hlasováním o tom, že 
nejen bunkr, ale také samotné 
město i jeho chráněné me-
andry stojí za to navštívit. 
Spolupracovali jsme na gra-
fických návrzích obou no-
vých známek a doufáme, že 
se turistům budou líbit,“ 
uvedla vedoucí organizační-
ho odboru Miroslava Šmído-
vá. Obě turistické známky 
jsou k mání v informačním 
centru radnice nebo Penzio-
nu ve věži. Každá přijde na 
30 korun. 

Na dřevěném kolečku 
věnovaném meandrům Odry 
je vyobrazen typický zákrut 
řeky s vodákem v lodi a s bob-
rem na břehu. Na známce 
města jsou zvěčněny dvě kul-
turní památky – historická 
radnice se sousedním koste-
lem Božského Srdce Páně.

Text a foto: Lucie BALCAROVÁ

Studenti v moravské metropoli
S příchodem jara vyrážejí 
naši maturanti na tradiční 
dvoudenní toulání Brnem.

Nejinak tomu bylo i letos. 
Prohlídka historického jádra 
města, přednáška v Mahenově 
knihovně a večerní předsta-
vení Hudební scény Městské-
ho divadla Brno. Na programu 
byl muzikál Zorro s líbivými 
písněmi Gipsy Kings. Oprav-
dová lahůdka však přišla 
druhý den – prohlídka pro-

slulé vily Tugendhat, zařa-
zené mezi památky kulturního 
dědictví UNESCO. Všichni 
byli překvapeni pohnutými 
dějinami celé stavby, její nad-
časovostí, technickými vymo-
ženostmi. Otevřený obývací 
prostor s onyxovou stěnou 
a nádherným výhledem na 
Brno jen podtrhl dokonalost 
architektonického skvostu. 
Brno se má čím pyšnit.

Dagmar VANČUROVÁ, 
SŠ Bohumín

Z Bohumína do Bohumína
Odbor Klubu českých turistů TJ Bohumín pořádá v sobotu 

11. května 39. ročník cyklojízdy a turistického pochodu 
»Z Bohumína do Bohumína«. Start před vlakovým nádražím. 
Trasy 50 km (start 6 až 7 hodin), 40 km (start v 7 až 8 hodin), 
20 km (8 až 9.30 hodin), cyklisté (7.30 až 9.30 hodin). Star-
tovné činí pro dospělé 20, pro děti 5 korun. Cíl bude tradičně 
u restaurace U Rybníku. Tady čekají účastníky diplomy, 
občerstvení, opékání buřtů, soutěže a hry pro děti i dospělé. 
Pochod se koná za každého počasí.  (okčt)
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Svět knižní fantazie přivítal další obyvatele
V posledním dubnovém týdnu 
přijala bohumínská knihovna 
do svých řad 367 nových návštěv-
níků z celého města. Devátým 
rokem probíhalo ve všech poboč-
kách bibliotéky pasování prvňáčků 
na čtenáře. Do světa psaného slova 
je přivítal královský pár.

Od prvňáčků, kteří budou mít za pár 
dnů za sebou premiérový školní rok, se 
očekává, že už se řadí mezi čtenáře. Paso-
vání ale není automatické. Paní královna 
si čtení namátkou vyzkoušela a děti jí 
udělaly radost, uspěly na výbornou.

Na pobočkách knihovny v Záblatí (na 
fotografi ích), Starém Bohumíně a Skře-
čoni absolvovaly děti slavnostní ceremo-
niál v doprovodu rodičů v odpoledních 

hodinách. Hlavní knihovna v Novém 
Bohumíně, kde navštěvuje první třídy asi 
dvě stě dětí, uspořádala akci na četná 
přání dopoledne.

Pohádkovým pasováním chce bohu-
mínská bibliotéka u dětí podpořit zájem 
o knihy. Novopečení čtenáři dostali roč-
ní průkaz do knihovny, památeční plac-
ku a drobné dárky.  (tch, luk)

Děti královskému 
páru dokázaly, že 
už jsou na vstup do 
světa knižní fantazie 
připravené. Pro rodiče 
a hosty připravily 
malé představení. 
Recitovaly básničky 
a sehrály pohádku 
o převeliké řepě. 
Foto: Pavel Čempěl

ee 

FOTOSTORY
Karolíny Chlebcové 

a Karla Balcara

Miss Bohumína 2013
  První vicemiss Aneta Frodlová (16). 
Studentka gymnázia se stala také Miss 
diváků.      Alžběta Dudová, (16) 
druhá vicemiss, vsadila ve volné 
disciplíně na zpěv.

   Soutěžilo jedenáct dívek 
z Bohumína a okolí – na snímku 
Aneta Szurmanová.

 Bohumínská Královna krásy 
roku 2013 Klára Čermáková 

má šestnáct let a je z Pudlova..

 Soutěž je nejen o kráse a talentu, hodnotí se i mluvený projev.

r 
e 

o-
a 
jí
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Příroda Bohumínska – ptáci (115) 

Kachnička karolinská je severoamerický druh kachny, 
introdukovaný nebo volně chovaný především 
v parcích západní Evropy. Jedinci z těchto populací 
se stále častěji objevují i ve střední Evropě.

Dospělý jedinec dorůstá 
délky 48 centimetrů a má 
rozpětí křídel 73 centimetrů. 
Samec je pestře zbarvený, 
zatímco samice je nevýrazná. 
Ve své domovině se zdržuje 
ponejvíce v lesnatých kraji-
nách prostoupených stojatý-
mi nebo mírně tekoucími 
vodami. Hnízdí v dutinách 

a malá kachňata jsou hned 
po vylíhnutí nucena pod-
stoupit nebezpečně vypada-
jící seskok z několikametrové 
výšky. Kachnička karolinská 
je jedním z nejčastěji chova-
ných druhů okrasné vodní 
drůbeže u nás i ve světě. Už 
v 17. století bývaly tyto kach-
ničky ozdobou mnoha zá-

Kachnička karolinská (Aix sponsa)

meckých zahrad a rybníků. 
U nás se objevuje především 
v zimě. Na Bohumínsku jsem 

pozoroval jednoho samečka 
na Kališoku v lednu 2005.

Jiří ŠUHAJ

Foto: Dušan Boucný

Škodovka »na grilu« a opilé brýle
Vše, co jen trochu souvisí s dopravou, bylo 27. dubna 

k vidění v Hobbyparku. V koncentrované a atraktivní 

podobě. Akce městského odboru dopravy a agentury 

K3 cílila na osvětu a bezpečnost na silnicích, ale pojala 

ji hravou formou.

Zábavné dopravní odpoledne, 
jak se akce jmenovala, bylo 
určeno těm nejmenším účast-
níkům silničního provozu. 
Tomu odpovídaly i různé sou-
těže – slalom na koloběžce, 
skoky přes pneumatiky, jízda 
na skateboardu. K těm nároč-
nějším se řadily skákací boty 
nebo jízda ve stavebním koleč-
ku, které samozřejmě »pilo-
toval« některý z rodičů.

Kromě tradičních lákadel 
byly v Hobbyparku k vidění 
i skutečné kuriozity. Tou nej-
větší, nejen rozměrem, byl 
simulátor autonehody, při níž 
se vůz převrátí přes střechu. 

Škodovka připíchnutá na ob-
řím, otáčejícím se »grilu« 
byla vyhledávanou atrakcí 
mezi dětmi i dospělými. Pro ty 
si pořadatelé připravili ještě 
jednu lahůdku – speciální 
brýle, které simulují opilost, 
konkrétně 1,5 promile. Děti se 
mohly potrhat smíchy, když 
viděly své rodiče, kterak se 
s brýlemi na očích motají 
a stěží udrží rovnováhu. Za 
volantem už by to ale taková 
legrace nebyla.  (tch)

Z pódia v parku bavili děti Dva klauni na cestách nebo Dopravní kabaret. 
Malí posluchači naslouchali i odpovídali na soutěžní otázky.

Škodovka »na rožni« byla vyhledávanou atrakcí. Pasažéři uvnitř se museli připoutat a ještě se rukama zapřít o strop.
Jízda v kolečku. Pro děti zábava, pro rodiče trénink na zahrad.   Foto: Pavel Čempěl
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Evropský sociální fond pomůže nejen seniorům 
Domov Jistoty získal podporu ve výši 880 tisíc korun! Podařilo se to díky evropskému 
sociálnímu fondu Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Finance 
budou využity v období let 2013-2014 nejen k podpoře uživatelů služeb tohoto 
zařízení, ale i zaměstnanců. Těm pomůže při tvorbě pracovních postupů a metodik, 
k supervizní činnosti, sestavení transformačního plánu i auditu, který prověří procesy 
i kvalitu poskytované sociální služby. Projekt myslí také na veřejnost, která bude 
s procesem změn v Domově Jistoty pravidelně informována letáky, v médiích či při 
dnech otevřených dveří.

Transformace sociálních 
služeb je tématem, které 
během několika posledních 
let vzbudilo hodně emocí 
u odborné veřejnosti, ale 
také u dalších lidí, jichž se 
připravované změny něja-
kým způsobem dotýkají. 
Hlavní myšlenkou transfor-
mace je změna v poskytování 
služeb s využitím nových me-
tod a forem, způsobu řízení, 
fi nancování či vzdělávání. 

Domov Jistoty je do kraj-
ského procesu transformace 
pobytových sociálních služeb 
zapojen už od roku 2008. 
Díky tomu se podařilo v Do-
mově se zvláštním režimem 
v Koperníkově ulici umístit 
část klientů do nově vybudo-
vaných chráněných bydlení 

a snížit původní kapacitu 60 
klientů. 

Investice pomáhají přizpů-
sobit službu individuálním 
podmínkám a potřebám 
uživatelů, ale vedení i za-
městnanci Domova Jistoty si 
uvědomují také potřebu pod-
pory v oblasti změn metod 

práce a přístupu. Proto byl 
zpracován a předložen pro-
jekt v rámci OP LZZ, který 
fi nančně proces změn trans-
formace podpoří. 

Jiřina ZDRAŽILOVÁ, 

ředitelka Domova Jistoty

Informace o aktivitách 
projektu naleznete na 
webovém portálu www.
esfcr.cz nebo na stránkách 
www.djbohumin.cz. Tento 
projekt je spolufinanco-
ván Evropským sociálním 
fondem (ESF) a státním 
rozpočtem České republiky 
(SR ČR) prostřednictvím 
Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstna-
nost (OP LZZ).

Silové čtyřbojaře nezastavila
zranění ani absence
Loňský rok byl zlomový. Tradice 

silového čtyřboje na Gymnáziu 

Františka Živného v Bohumíně 

opět ožila nejen tvrdými tréninky 

většího počtu studentů, ale už 

sedmým dobytím titulu mistrů ČR. 

Propad po roce 2005 byl velký a dalo 
by se říci, že čím lepší podmínky pro 
cvičení na gymnáziu byly, tím méně 
chlapců mělo chuť trénovat. Systematická 
cvičení ovšem vyselektovala skupinu, 
která usilovala nejen o to, jak vypadat 
fyzicky k světu, ale cílem byla i zvěda-
vost, jak by dopadlo měření sil s ostat-
ními středoškoláky v okrese, kraji, 
republice (loni více než 230 středních 
škol). Silový čtyřboj se dá stručně cha-
rakterizovat jako souhrn kondičních 
schopností (síla, rychlost, vytrvalost, 
obratnost) a jejich kombinace ve 
čtyřech disciplínách: tlak vleže s činkou 
o váze 75 procent váhy závodníka, shyby 
na hrazdě podhmatem, trojskok snožný, 
svis vznesmo. Přísná pravidla, vylučující 
»šizení«, dělají ze čtyřboje soutěž plnou 
emocí. 

Letošní soutěžní rok by mohl být 
námětem pro román. Nejprve jsme se 
museli rozloučit se dvěma závodníky, 
kteří loni titul získali. Adam Bártů je už 
vysokoškolák a loňský druhý nejlepší 
z mistrovství ČR Radek Gyüre si zranil 
koleno tak, že po dvojí operaci musel 

ukončit krásně rozjetou sportovní kari-
éru. Školní kolo letos v únoru napově-
dělo, že i se dvěma náhradníky máme 
šance. Přišla ale další rána v podobě 
těžkého zranění ramene nadějného 
Ondry Plhoně. Na okresním kole se dvě-
ma náhradníky v týmu jsme získali 
»jen« druhé místo, když nás chlapci 
z pořádajícího středního učiliště Karviná 
pokořili o pět bodů. Ale jako pořádající 
škole krajského kola nám byla umožněna 
i účast v krajském kole z druhého místa. 
A tady jsme už nic neponechali náhodě. 
I bez další opory, Jiřího Žáčka, který po 
dohodě dal přednost zeměpisné olym-
piádě, jsme krajské kolo vyhráli s ná-
skokem 50 bodů. Tým ve složení Jan 
Karvala, Marek Zálešák Jan Strzelec, 
Jakub Kadlíček nasbíral o 37,5 bodů 
více, než činil náš loňský výsledek jako 
mistrů ČR. Přímo fenomenálně se před-
vedl Marek Zálešák. Výjimečně vše- 
stranně nadaný student vytvořil neofi -
ciálně nový český rekord 300 bodů (80 
krát tlak vleže, 890 cm trojskok, 25 shybů, 
28 svisů vznesmo). Blahopřejeme! 

Kazimír PALKA



P.S. Republikové fi nále Poháru AŠSK 
ČR v silovém čtyřboji středních škol 
proběhlo koncem dubna v policejní ško-
le v Holešově. Výsledky však byly známy 
až po uzávěrce tohoto vydání Oka. 

Letní tábory v Beskydech
Tématické tábory pro děti od sedmi let 
v Horní Bečvě; 20. 7. - 27. 7. Harry Potter, 27. 
7. - 3. 8.  Piráti z Karibiku. Celotáborové hry 
a soutěže, výuka breakdance, hledání pokla-
du, diskotéka, karaoke, výlety, jízdy na koních. 
Možnost sledování dítěte prostřednictvím 
fotek a videí na internetu. Více informací na 
www.taboryvbeskydech.unas.cz.  (ize)

POZVÁNKA

Večer plný módy a hudby
Občanské sdružení Alma mater přichá-

zí už potřetí s módní přehlídkou. Letos 
se jmenuje »Lady Karneval« a je dárkem 
ke Dni matek. Módní show, tentokrát ve 
stylu exotického karnevalu v Rio de 
Janeiru, se koná 11. května od 18 hodin 
v sále kina. Na jeho pódiu budou k vidění 
modely známé i neznámé, spoustu hudby, 
tance a zábavy. Vstupenky je možno za-
koupit v sídle Alma mater (Jeskyňka) 
nebo v kině. Večerem budou provázet 
moderátoři Lukáš Szebesta a Tomáš 
Pala. Vstupné je 120 korun. (dak)
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Obličeje v různém pojetí 
a celé škále malířských a gra-
fi ckých technik. Takových je 
třicet obrazů, na kterých se 
podílelo patnáct žáků růz-
ných ročníků gymnázia. „Vý-
tvarnou výchovu máme do 
druhého ročníku čtyřletého 
studia. Ani pak neztrácíme 
o talent žáků zájem a podpo-
rujeme je. K tématu obličejů 
mě inspirovaly nádherné 
práce jedné z našich studen-
tek a ostatním se motiv také 
zalíbil,“ prozradila učitelka 
Jana Kaňoková. 

»Face« je pro mnohé žáky 
vůbec první výstavou. To 
platí i pro patnáctiletou Kris-
týnu Murgašovou. Malování 

se věnuje odmala, nejraději 
zachycuje obličeje a zvířata. 
Přestože jsou její obrázky po-
měrně malé, na první pohled 
uchvátí svým provedením. 
„Maluji takzva-
nou opačnou 
kresbou, čili bí-
lou pastelkou na 
černý papír. Vzo-
rem mi jsou vět-
šinou fotografi e. 
Dávám si hodně 
záležet na detai-
lech,“ uvedla žá-
kyně kvinty Kris-
týna Murgašová, 
která by se chtěla 
stát učitelkou vý-
tvarné výchovy. 

Studenti pohlédli v Maryšce tváří v tvář
Výstavní prostory Salonu Maryška jsou nyní plné 
obličejů. Takové téma si zvolili pro svou výstavu 
studenti Gymnázia Františka Živného. Nazvali ji 
příznačně »Face« (z angličtiny tvář). 

 Kristýna Murgašová se svými obrázky, které 
vytváří technikou negativu.  Foto: Lukáš Kania


 

 Svá díla 
na výstavě 
prezentuje 
také Veroni- 
ka Rojová.
Foto: Jana 

Kaňoková


v
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17. ročník Běhu ulicemi města
Ve středu 8. května se na náměstí T. G. 
Masaryka uskuteční už 17. ročník Běhu 
ulicemi města. Podle propozic je závod 
naplánován na dvě hodiny, jako první 
se v deset dopoledne postaví na start 
nejmenší děti s rodiči.

Tradiční závod bude rozdělen do dvaceti 
věkových kategorií. Běží se po asfaltovém, 
kostkovém a kachlovém povrchu. Tratě jsou 
dlouhé od osmdesáti metrů do dvou kilometrů. 
BUM 2013 je bez startovného.

Závodníci na 1. až 3. místě až po kategorii 
staršího žactva obdrží tričko s logem »17. ročník 
BUM 2013«, případně jinou cenu či keramickou 

medaili z MŠ Bambino. 
Některé kategorie získáva-
jí fi nanční odměny a další 
ceny od partnerů běhu. 
Pořadatel udělí bonus 700 korun za překoná-
ní traťového rekordu v běhu mužů a žen do 35 
let a 300 korun v běhu starších žákyň. Další 
ceny od sponzorů budou rozděleny dle jejich 
počtu. Pořadatel může udělit zvláštní ceny, 
mimo jiné za výjimečný výkon, nejstaršímu 
a nejmladšímu účastníkovi a podobně.  

Zájemci o účast se mohou v předstihu regist-
rovat na e-mailu zves.kronika@centrum.cz. 
Všechny informace pořadatelé postupně zve-
řejňují na webu www.ak-bohumin.cz.  (zves)

Výstavu si můžete v Salonu 
Maryška prohlédnout až do 
června, vždy v úterý a ve 
čtvrtek od 15 do 18 hodin 
a v době konání ostatních 
kulturních akcí. 

Lukáš KANIA

Běžecké závody 

pro děti od tří let

V Bohumíně se premiérově 
uskuteční běžecké závody 
pro děti od 3 do 11 let »Čoko-
ládová tretra 2013«. Soutěž 
se koná pod patronací olym-
pijského vítěze a světového 
rekordmana Jana Železného.

Kromě ocenění po samot-
ných městských závodech se 
ti nejlepší mohou těšit na 
jedinečný bonus – poběží 
svůj finálový závod v rámci 
doprovodného programu 
prestižní Zlaté tretry před 
vyprodaným Vítkovickým 
stadionem. Jedno ze základ-
ních kol letos poprvé pro-
běhne také v Bohumíně, 
konkrétně 13. května na atle-
tickém stadionku u ZŠ Čs. 
armády. První start rodičů 
s dětmi začíná v 15 hodin.

Podrobné informace o zá-
vodech najdete na stránkách 
Atletického klubu Bohumín 
www.ak-bohumin.cz nebo 
přímo na www.zlatatretra.cz/ 
cokoladovatretra/. (red)
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Vandalství s politickým 
podtextem?
Barbaři o sobě opět dali 
vědět. Tentokrát se do 
centra jejich zájmu dostal 
památník »Dík Rudé 
armádě« z roku 1948. 
Protože jde o jeden 
z monumentů, u kterého 
8. května probíhá kladení 
kytic, rychle se opravy 
ujali restaurátoři.

Bohumínská sociální demokracie 

má nové vedení
Místní organizace ČSSD už pracuje několik týdnů pod 

zbrusu novým vedením. Na úspěšnou éru předsednictví 

Josefa Plášila a jeho kolegů by v dalších letech rád 

navázal nový nástupce Igor Bruzl. V nesmírně vyrovna-

né tříkolové bitvě se bohumínský místostarosta o před-

sednický post utkal se Stanislavem Musilem a Alešem 

Drobkem, kteří se pak stali místopředsedy MO.

„Rozhodně to neznamená 
žádné zemětřesení. Všichni 
kandidáti deklarovali jasný 
cíl navázat na skvělou práci, 
kterou tady odvedli naši 
předchůdci. Ještě jednou by-
chom všem odstupujícím čle-
nům nejužšího vedení naší 
organizace poděkovali, ale 
rozhodně se s nimi neloučíme. 
Naopak, z jejich zkušeností 
a názorů bychom i nadále 

rádi čerpali,“ uvedl nový před-
seda  MO ČSSD Igor Bruzl.

Ke změnám ve vedení bohu-
 mínské sociální demokracie 
došlo plánovaně. Současné 
vedení samo vycítilo, že čas 
nelze zastavit, a dalo své 
funkce k dispozici z důvodu 
vyššího věku. „Jsem moc 
rád, že členové bývalého ve-
dení chtějí i dále být aktivní 
a připravují založení Klubu 

seniorů při ČSSD. Zároveň 
je pro mě však velkým potě-
šením, že se po určité odmlce 
rozjíždí rovněž klub Mla-
dých sociálních demokratů, 
který teď dávají dohromady 
členové výboru mladší pěta- 
třiceti let,“ řekl Bruzl.

Sociální demokracie v Bo-
humíně vnímá potřebu posí-
lit na úrovni okresu a kraje. 
„Je teď složité přesvědčit ak-
tivní lidi, aby vstoupili do 

politiky, když ta má ve spole-
čenském měřítku zlé renomé. 
Sázíme ale na to, že je v Bo-
humíně stále dost těch, kte-
rým není lhostejné, co se děje 
kolem nich. Pokud se názorově 
nerozcházejí s principy soci-
ální demokracie, rádi takové 
zájemce uvítáme na naší 
členské schůzi. Ani to není 
tak, že bychom hned někoho 
přesvědčovali ke vstupu do 
ČSSD, vítáme i pomoc a zá-
jem našich sympatizantů. 
Nechceme být uzavřenou 
skupinou,“ dodal Bruzl.

Petr VÍCHA, 
starosta města,

zastupitel za ČSSD

POLITIKA

Městský výbor KSČM a Odborové sdružení Čech, 
Moravy, Slezska v Bohumíně vás srdečně zvou na

MÁJOVOU VESELICI.
SETKÁNÍ VŠECH, KTERÝM NENÍ JEDNO, 

CO SE V ČESKÉ REPUBLICE DĚJE.
Těšíme se na vás v sobotu 4. května 

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

občerstvení a hudba zajištěna.

1. května 1945 byl 
Bohumín osvobozen 
od německých okupantů 
Rudou armádou. 

Jako každoročně se 
i letos uskuteční 8. 
května v 9 hodin pietní 
akt – kladení kytic 
u památníků padlých 
rudoarmějců. Pietní akt 
proběhne ve Skřečoni 
(na hřbitově), v Záblatí 
(u točny autobusů) 
a v Pudlově (po-
blíž bývalého 
»esíčka«).

(zves)

Pudlovský památník trápí exhaláty, 
koroze, mechy a lišejníky. A jak se 
ukazuje, také vandalové. 

Foto: Šárka Drápelová

Přijďte mezi nás
Zajímá Vás dění ve městě? Jsou Vám blízké principy 

sociální demokracie? Chcete být užiteční? Pak se ozvěte na 
email cssdbohumin@seznam.cz, pozveme Vás na naši člen-
skou schůzi. Neváhejte, bohumínská sociální demokracie 
není uzavřenou skupinou lidí, naopak i o Váš názor stojíme.

Pietní akt – 
kladení kytic 

POLITIKA

Těžko říct, zda v parčíku 
v Drátovnách řádil znuděný 
výrostek, nebo jde o dílo »ak-
tivisty«, kterému byl trnem 
v oku vyobrazený srp s kladi-
vem. Každopádně právě tento 
symbol dostal sprejem přímý 
zásah. Před blížícím se májo-
vým pietním aktem proto 
bylo třeba památník očistit. 
Při jednom restaurátoři pro-
vedli i základní ošetření.

Kromě odstranění barvy 
po sprejerském útoku se také 
tmelily vydrolené části. Dále 
čekala 236 centimetrů vyso-
ký žulový obelisk hydrofobi-
zace a antisprejerský nátěr. 
„Po opravě památník vydrží 
dalších patnáct až dvacet let,“ 
prozradila Šárka Drápelová 
z odboru školství, kultury 

a sportu, která má bohumín-
ské památníky na starost. 
Dodala, že zpracovaný je 
i projekt kompletní renovace, 
která by památník ochránila 
sto i dvě stě let. Tento postup 
je však příliš nákladný.  (tch)
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S NÁMI UŠETŘÍTE
ČEZ Teplárenská

Ceny tepelné energie 2013 pro lokalitu Bohumín

Cena bez DPH Cena s DPH

Konečná cena v domě 453,99 522,09

Cena na vstupu do domu
(předávací stanici vlastní majitel domu)

331,02 380,67

Cena v Kč za GJ

Více informací o podmínkách dodávek tepla získáte u manažera prodeje:
Ludmila Běťáková | tel.: 725 658 421 | e-mail: ludmila.betakova@cez.cz

Jsme vaším spolehlivým partnerem v dodávce tepla

SKUPINA ČEZ www.cezteplarenska.cz
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23. dubna by se dožila 70. let 
naše maminka, 

babička, prababička, 

paní Alice ILYKOVÁ.


Zároveň 15. května vzpomeneme 

nedožité 73. narozeniny 
našeho tatínka, 

dědečka, pradědečka, 

pana Romana ILYKA.


S láskou a úctou vzpomínají děti 

Roman, Karin a Barča s rodinami. 

4. května vzpomene-
me 1. smutné výročí 

úmrtí našeho 
milovaného tatínka, 

manžela, syna, 
dědečka, bratra, 

tchána a kamaráda
pana Milana 

ADÁMKA.
Zároveň si 16. května připomeneme 

jeho nedožité 51. narozeniny.
S úctou a láskou vzpomíná manželka 

Ivana, dcera Veronika s vnukem 
Míšou, synové Marcel s Petrou 

a Milan s rodinou, maminka Jaroslava, 
bratr Jiří a tchyně Ladislava. 

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

2. května 
si připomeneme 

1. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustil

pan Miroslav 
BOČEK.

Zároveň 3. května vzpomene 
jeho nedožité 81. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Irena, 

dcery Zdeňka a Alena s rodinami.

Jak smutný je ten den, 
kdy před 5 lety jsi od nás odešel.

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

19. května 
vzpomeneme 5. 

smutné výročí úmrtí 

pana Ladislava 
LIPUSE

a zároveň 23. června jeho nedožitých 
63 let.

Vzpomínají manželka Zdenka, 
syn František, 

dcera Lenka s rodinou.

Tvé srdce utichlo, zůstal nám žal, 
vzpomínky na tebe, 

ty budou žít dál.

9. května 
vzpomeneme 

5. smutné výročí, 
kdy nás navždy 

opustila 

paní Anna PECHÁČKOVÁ, 
rozená Masná. 


S láskou a úctou vzpomíná manžel 

a synové s rodinami.

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

28. dubna uplynulo 
25 let, kdy od nás 

beze slůvka 
rozloučení odešel

pan Jan 
WROŽYNA.


S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Božena, 
dcera Věra s rodinou, 

syn Miroslav s rodinou a syn Jan.

15. května oslaví své 
krásné životní 

jubileum 90 let 
naše maminka 

a babička, 

paní Žofi e 
KADĚRKOVÁ.

Děkujeme 
jí za její dosavadní obětavost a lásku 
a přejeme jí ještě hodně spokojených 

a hlavně zdravých let.
Dcera Alena, syn Rosťa 
s manželkou Radkou, 

vnoučata Tomáš, Vlaďka, Pavla a Gabi.

Když zemře maminka, i slunce zajde, 
v duši se rozhostí zvláštní chlad. 
Těžko pak ve světě ještě se najde, 

kdo by jak maminka uměl mít rád...

29. dubna jsme 
vzpomněli 10. 

smutné výročí úmrtí

paní Aničky 
GONSIOROVÉ.

S láskou vzpomínají manžel František, 
dcera Monika s manželem Martinem 

a vnukem Lukáškem, 
syn Kamil s manželkou Hankou 
a vnučkami Natálkou, Adélkou 

a Nikolkou a sestra Věrka s rodinou.

VZPOMÍNKY

Své »ano« 
si řekli: 
Petr Javorský a Kateřina Kochová, 
oba z Bohumína
Pavel Dulík a Markéta Lišková, 
oba z Orlové
Petr Zajac z Vratimova a Jana 
Stonišová z Bohumína.

Naposledy jsme 
se rozloučili
Bolech Josef * 1931 ze Skře-
čoně Blucha Dalibor * 1935 
ze Záblatí Burdek Alois * 1947 z Nové-
ho Bohumína Cwiková Jiřina * 1934 
z Nového Bohumína Duda Oskar * 
1941 z Nového Bohumína Dziwiszová 
Marianna * 1939 z Nového Bohumína 
Gospošová Alžběta * 1922 ze Šunychlu 
Hasník Josef * 1938 z Nového Bohu-
mína Lehanka Jan * 1955 z Nového 
Bohumína Mžiková Elfrída * 1922 
z Nového Bohumína Novotná Mária * 
1933 z Nového Bohumína Novrociková 
Filomena * 1929 z Pudlova Podeszfa 
Alois * 1926 ze Skřečoně Pchálek 
Tomáš * 1963 z Nového Bohumína.

Poděkování za péči
Děkujeme personálu Domova Jistoty 

ve Starém Bohumíně za vysoce kvalitní 
a nadstandardní péči o naši maminku 
a babičku, paní Libuši Kulihovou, po 
celou dobu jejího pobytu v tomto zaří-
zení. Poděkování za přátelský, laskavý 
a obětavý přístup patří všem sestrám, 
pečovatelkám a celému zdravotnickému 
personálu. Spolu s vedoucí Katrin Mito-
pulu vytvořili úžasný druhý domov, ve 
kterém se maminka cítila velmi dobře. 
Vážíme si velice vaší práce.

Dcera Danuše a vnuk Vladimír LUKOSZOVI
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CENÍK INZERCE
 1 započatý řádek řádkové inzerce  24 Kč
 1 cm2 plošné inzerce  18 Kč
  1/2 strany: na výšku 92x263mm, 

na šířku 190x128mm  3 600 Kč
  1/4 strany: na výšku 92x128 mm, 

na šířku 61x190 mm  1 800 Kč
 celá strana 190x273 mm  7 200 Kč
Při opakování  3 - 4 x sleva 10 %
  5 x a více sleva 20 %

REALITY
●  Koupím jakýkoliv 

byt, příp. dluhy uhradím, 
mohu zajistit náhr. bydlení 
nebo si vás ponechám jako své 
nájemníky, vše na smlouvu 
přes notáře.  736 228 883.
● Pronajmu byt 0+1, 

Boh.  736 228 883.
● Pronajmu byt 2+1 ve 

ST. Bohumíně, po rek., s ku-
chyní.  603 750 560.
● Pronajmu byt 2+1, 

pěkný, nový, zrekonstruova-
ný, 2 balkony, tříměsíční 
vratná kauce, Starý Bohu-
mín.  736 681 830.
● Pronajmu podkrovní 

část RD s měs. nájmem 
7.500 Kč a vstupní kaucí 
4.000 Kč. Lokalita Starý Bo-
humín. Prosím, jen vážní zá-
jemci.  732 989 942.
● Prodám dr. byt 2+1, 

Čáslavská 972, 50 m2, v pří-
zemí, pl. okna, balkon, cena 
350.000 Kč.  737 930 133.
● Prodám rod. patrový 

dům 5+1, s garáží, u Borku, 
klidné místo. Novostavba. 
Pozemek 2 700 m2.  602 
258 751.

PRÁCE
● Přijmeme pánskou 

holičku, informace v Salo-
nu Eva, T.G. Masaryka, Bo-
humín.  605 745 704.

RŮZNÉ
● Tříkolka pro seniory, 

kola 20'', dobrý stav.  605 
813 469.
● Kanadské krůty, roz-

krmené i vykrmené, po tel. 
domluvě.  776 171 452.
● Prodám starý skříň. el. 

šicí stroj Veritas za 400 
Kč.  608 240 097.

SLUŽBY
● RENOVACE DVEŘÍ, 

ZÁRUBNÍ A SCHODIŠŤ 
systémem Welle. Více na 
www.okdvere.cz. Volejte 
zdarma.  800 100 129.
● Hodinový manžel – 

veškeré, nejen domácí, ře-
meslnické práce, od sklepa 
po komín.  774 135 083. 
Mail: atos.slavik@seznam.cz.

● Opravuji pánské a 
dámské oděvy. Bohumín
-Skřečoň.  728 597 581. 
● Hodinový manžel – 

veškeré, nejen domácí, ře-
meslnické práce, od sklepa 
po komín.  737 166 283.
● Prodáváte nebo kupujete 

auto? Kompletní čištění 
autointeriéru technikou 
Kärcher od 500 Kč, čištění 
koberců, sedacích sou-
prav od 300 Kč.  724 088 
643. www.cistyautointerier.
mypage.cz
● Podlahářství DV Flo-

oR. Více na www.dvfloor.cz. 
 604 265 861.
● NEPEČTE-NAPEČU 

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

INZERCEINZERCE


V autodílech JAS Bohumín, 

Čáslavská 1088

MIMOŘÁDNÁ SLEVA

www.jasautodily.cz

na značky Ferodo 
a Zimmermann

Pro vozy Fabia, 
Octavia, Roomster 

a Superb

DOPŘEJTE NA JAŘE SVÉ ŠKODOVCE 
NOVÉ DESKY A KOTOUČE ZA AKČNÍ CENY!!!

  PRODLUŽOVÁNÍ 

ŘAS: 800 Kč

  PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ: 

JIŽ OD 3.500 Kč

STUDIO VLASY–VLASY 

Tel.: 776 200 831
www.vlasyvlasy.cz

AKCE

Analogové vysílání 
končí už i v Polsku
V Česku vysílá televize už jen digitálně, u našich 
severních sousedů však bylo možné dosud přijímat 
analogové programy na staré antény a televize. I to 
však nyní končí. Poláci postupně vypínají analogové 
vysílače a naopak zesilují výkony těch digitálních.

Nedávné březnové vypíná-
ní analogu se dotklo i vysílače 
Wisła/Skrzyczne blízko čes-
kých hranic. Z téhož vysílače 
je však nyní možné přijímat 
hned tři digitální multiplexy. 
Bez větších problémů se dají 
naladit i v Bohumíně.

Multiplex 1 (programy 
TVP 1 HD, TVP 2, TVP INFO, 
TTV, ATM Rozrywka, Eska 
TV a Polo TV)  na 55. kanálu 
už vysílal dříve. 

Multiplex 2 (programy 
Polsat, Polsat Sport News, 
TVN, TVN7, TV Puls, TV Puls 
2, TV4, TV6), který dosud 
vysílal na 38. kanále, se pře-
sunul na kanál 58. a má 
navýšený výkon.

Multiplex 3 (programy 
TVP 1, TVP 2 HD, TVP INFO, 

TVP Kultura, TVP Historia 
a TVP Polonia) je na tomto 
vysílači úplně nový a vysílá 
na 41. kanále. 

Vypínání analogového 
vysílání v Polsku bude po-
kračovat v dalších měsících. 
Našeho regionu se nejvíce 
dotkne ukončení analogového 
vysílače v Katowicích. Poláci 
jej vypnou už 20. května.

Změny se v uplynulých 
týdnech udály také v českém 
éteru. Multiplex 4, který ob-
sahuje především kanály 
skupiny Nova (Nova HD, 
Fanda, Smíchov, Telka), dále 
Pohodu a Inzert TV, změnil 
vysílací kanál. Diváci jej nyní 
místo kanálu 63. naladí na 
45.  (red)



  A K T UA L I T Y   ·   K Ř Í Ž O V K A18

� HYNOUT
V BOJI

HNĚDÍ
MOTÝLI

SHLUK
LIDÍ

DOMÁCKY
ARISTID

UTAJO-
VANÁ � OHRADA CHARAK-

TER

ZORANÉ
DOKOLA
OKOLO

NĚČEHO

AFRICKÁ
KUKAČKA

ZNAČKA
OSMIA � OSOBNÍ

ZÁJMENO

JIHO-
AMERICKÝ

STÁT

OZNÁMIT
ÚŘADŮM

JMÉNO
ATLETKY
ZÁTOP-
KOVÉ

DÁT DO
RUKY

Z TOHO
DŮVODU

ŽIVOTNÍ
ÚDĚL

AKVARIJNÍ
RYBKA

ČESKÝ
KOMIK
ŽVÁST

DLOUHÁ
CHVÍLE
BAŽE

ZAČÁTEK
TAJENKY

SLOVEN.
„BERAN”
PŘED-
LOŽKA

AČKOLI
GAL

FILMOVÁ
HVĚZDA

NÁVOD
AMANT

DRUH
PALMY
IRČAN

JEHLIČ-
NAN

NOVÉ KNI-
HY (ZKR.)
ZNAČKA
RADONU

DRUH
BAVLNY

OZDOBNÁ
SKŘÍŇKA

ZNAČKA
INDIA

ZPÁTEČNÍK

MÍTI ZA
POVIN-
NOST

LEKAT

� TUŘÍN
(NÁŘ.)

CITOSL.
TROUBENÍ
NĚMECKÉ
MUŽ. JM.

BIOGRAF
ZÁKRSEK

(BÁS.)

TÁBORNÍK
TÉMĚŘ

RODOVÝ
SVAZ

KLOUDNÉ
JMÉNO

HER. JA-
NOUŠKOVÉ

ZNAČKA
SAMARIA

REKLAMNÍ
SNÍMEK

GÁZA
ZÁCHRANA

(ZAST.)

PLŤ
DVIH

RÝNSKÝ
NÁKLADNÍ

ČLUN

LYŽAŘSKÝ
VOSK

INU (NÁŘ.)

ZNAČKA
STAT-

AMPÉRU
BOLEST

ZNAČKA
ASTATU CITOSL.

ÚDIVU

SPOR-
TOVNÍ
LOĎ

MUŽSKÝ
ZPĚVNÍ
HLAS

FRAN-
COUZSKÝ
HEREC A
REŽISÉR

PALMA
AREKOVÁ

V HUDBĚ
„OSTŘE”

SLITINA
ŽELEZA

A HLINÍKU

HOLIČSKÝ UČEŇ SE PTÁ MISTRA: „MOHL BYCH TOHO ZÁKAZNÍKA OHOLIT?” „MOHL, ALE ... VIZ TAJENKU.”

KONEC
TAJENKY

POMŮCKA: AAK, ACUTO, TURAKO

Třídit odpad už lze i na hřbitovech
Tříděním odpadů obyvatelé šetří svou peněženku, 
městskou skládku a pomáhají životnímu prostředí. 
Jen loni lidé v Bohumíně vytřídili 759 tun odpadu. 
Letos to může být ještě více. Výrobky z plastu a skla 
mohou nově třídit také na hřbitovech.

„Aktuálně máme ve městě 
přes sto sběrných míst a hle-
dali jsme lokality pro nová. 
Na hřbitovech končí v běž-
ných kontejnerech spoustu 
umělohmotných a skleně-
ných výrobků, které do nich 
nepatří. Protože je lze vytří-
dit a druhotně zpracovat, 
umístili jsme kontejnery právě 
tam,“ uvedla Šarka Plutová 
z odboru životního prostředí 
a služeb.

D o  ž l u t ý c h  s bě r n ý c h 
nádob mohou návštěvníci 
hřbitovů vhazovat plastové 
kelímky ze svíček, umělo-
hmotné květiny, fólie, sáčky, 
tašky, sešlápnuté PET láhve 
a další výrobky z plastů. Do 
zelených kontejnerů patří 
výrobky ze skla, například  

stínítka svíček, zbavená ko-
vových a plastových doplňků.

Kontejnery nově fungují 
na hřbitovech v Novém 
a Starém Bohumíně, ve Skře-
čoni a v Záblatí. Chybí pouze 
na hřbitově ve Vrbici, kde 
pro ně nebyl dostatek místa 
a prostor pro svozový vůz.

Lukáš Kania

Na většině hřbitovů jsou nově kontejnery na třídění plastů a skla.
Foto: Pavel Čempěl

Tajenku křížovky z minulého čísla tvoří výrok Senecy ml.: Velký majetek je velké otroctví.  

KRÁTCE

Od dubna noví správci
Kromě třídění smetí fun-

guje v souvislosti s místy po-
sledního odpočinku ještě 
jedna inovace. Nedávno pro-
běhla výběrová řízení na 
nové správce bohumínských 
hřbitovů, o které se posled-
ních deset let starala výhradně 
pohřební služba Ivety Balari-
nové. Ta má nyní na starost 
už jen hřbitov ve Starém 
Bohumíně. O Nový Bohumín 
a Vrbici pečuje bohumínský 
živnostník Zdeněk Mutina, 
hřbitovy ve Skřečoni a Zá-
blatí má pod palcem zahrad-
nická firma Talpa Orlová. 
Noví správci nastoupili od 
dubna. Zajišťují na hřbito-
vech běžnou údržbu, zame-
tání, sekání trávy, hrabání 
listí či odklízení sněhu.

Změny v  údržbě  míst 
posledního odpočinu se ale 
nijak netýkají správy samot-
ných hrobů. Poplatky za hro-
bová místa se stejně jako 
dosud hradí pouze fi rmě Ive-
ty Balarinové.  (tch)
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 2.5. DO 20.5. 

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

DIVADLO
 ● 13.5. v 19 hodin TAO SEXU. Petr Novotný a San-

dra Pogodová ve hře Benjamina Kurase. Nic pro pru-
dérní diváky, nevhodné pro mládež do 15 let. Sál 
kina, 250 Kč.

 ● 19.5. v 10 hodin POHÁDKA O HERÁKLOVI. Diva-
delní pohádka z antického Řecka, hraje Divadlo 
Tramtarie Olomouc. Sál kina , 60 Kč.

HUDBA
 ● 15.5. v 18 hodin EVA A VAŠEK. Vystoupení zná-

mý pěvecké dvojice. Sál kina, 190 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 ● 6.5.-10.5. od 13 do 17 hodin (mimo středu) 
PŘÁNÍ PRO MAMINKU. Výtvarná dílna u příležitosti 
Dne matek, dětské oddělení knihovny. 9.5. ve 
13 hodin také v knihovně Skřečoň, 10.5. ve 13 hodin 
v knihovně Starý Bohumín. 

 ● 16.5. v 9.30 hodin BOBEŠ V KNIHOVNĚ. Výtvarná 
dílna knihovny a CMR Bobeš, tentokrát se budou 
vyrábět kolíčky.

VÝSTAVY

 ● Každé úterý a pátek od 15 do 18 hodin MY 
PAITINGS. Výstava obrazů Diany Galuskové v pro-
storách OS Přátel bohumínské historie, dům U Rytíře 
ve Starém Bohumíně.

 ● Do 31.5. BRUNEJ ANEB CESTA TAM A ZASE 
ZPĚT. Výstava fotografií Milana Kocha z expedice 
v národním parku Temburong na ostrově Borneo. 
Galerie knihovny.

 ● Do 31.5. S ORCUSEM Z NORSKA NA KRYM. 
Výstava fotografi í jeskyňářů Orcusu Bohumín z vý-
prav do Norska a na Krym. Galerie knihovny.

 ● Do 27.5. VÝTVARNÉ DEFILÉ. Výběr nejzajímavěj-
ších děl výtvarného oboru ZUŠ Bohumín. Galerie 
knihovny.

KINO K3 BOHUMÍN  

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

 ● 2.5. a 3.5. v 19 hodin JEDLÍCI ANEB STO KILO 
LÁSKY. Film Česko (Komedie), 2013, přístupný, 108 
minut, 90 Kč.

 ● 4.5. a 5.5 v 19 hodin KŘÍŽ CTI. Film Švédsko, Nor-
sko (Historický / Válečný), 2012, titulky, přístupný od 
15 let, 101 minut, 90 Kč.

 ● 5.5. v 10 hodin ZAMBEZIA. Animovaný fi lm Jižní 
Afrika (Pro děti), 2012, dabing, přístupný, 83 minut, 
90 Kč.

 ● 6.5. v 19 hodin SCARY MOVIE 5. Film USA (Paro-
die), 2013, titulky, přístupný od 12 let, 90 minut, 100 Kč.

 ● 8.5. v 19 hodin Z CIZÍHO KREV NETEČE. Film USA 
(Krimi / Komedie), 2013, titulky, přístupný od 12 let, 
111 minut, 110 Kč.

 ● 9.5. v 19 hodin a 10.5. v 17 hodin IRON MAN 3. 
Film USA, Čína (Akční / Komiks), 2013, 3D, dabing, 
přístupný od 12 let, 109 minut, 165 Kč, děti 140 Kč.

 ● 10.5. ve 20 hodin a 12.5. v 19 hodin ISABEL. Film 
Česko (Thriller), 2013, přístupný od 12 let, 90 minut, 
90 Kč.

 ● 12.5. v 10 hodin CROODSOVI. Animovaný fi lm 
USA (Dobrodružný / Komedie), 2013, 3D, dabing, 
přístupný, 90 minut, 130 Kč, děti 110 Kč.

 ● 15.5. v 9 hodin CARMEN. Muzikál Česko, 2012, 
3D, přístupný od 12 let, 50 Kč (FK pro seniory).

 ● 16.5. v 19 hodin VELKÁ SVATBA. Film USA (Ko-
medie), 2013, titulky, přístupný od 12 let, 90 minut, 
100 Kč.

 ● 17.5. a 18.5. v 19 hodin VELKÝ GATSBY. Film Aus-
trálie, USA (Romantický / Drama), 2013, 3D, titulky, 
přístupný, 109 minut, 130 Kč.

SALON MARYŠKA

nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz,  776 577 722

 ● Každou středu odpoledne KROJE V MARYŠCE. 
Schůzka členek vlastivědně-etnografi ckého klubu.

 ● Každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin do 
30.6. FACE. Výstava obrazů žáků Gymnázia Františka 
Živného. 

 ● 7. 5. a 21. 5. O ZDRAVÍ. Cyklus povídání o zdraví 
Jarmily Bazalové, vstup zdarma.

 ● 23.5. v 18.30 hodin VEČER POD PALMOU. Další 
díl bohumínské talkshow. Tentokrát s vítězkou sou-
těže Dívka Bohumína 2013 Veronikou Volnou a se 
spisovatelkami Irenou Fuchsovou a Helenou Červen-
kovou.

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@almamater.cz

 608 608 955, 605 934 477

Na všechny akce je nutná rezervace.

 ● 11.5. v 18 hodin LADY KARNEVAL. Módní pře-
hlídka věnovaná všem ženám ke Dni matek. Sál kina, 
120 Kč.

 ● 16.5. SUPERPOTRAVINY / SUPERFOODS. Ochut-
návka a beseda s Vladimírou Šubertovou, sídlo Alma 
mater.

 ● 17.5. od 12 hodin RADY A TIPY  PRO KRÁSU SE 
STUDIEM KRÁSY. Jednotlivě pro každou zájemkyni, 
sídlo Alma mater.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Žižkova 620, www.zusbohumin.cz

 596 016 620, zus-bohumin@volny.cz

 ● 6.5. v 16.30 hodin VERNISÁŽ. Výroční výstava 
výtvarných prací žáků ZUŠ. Hudební vystoupení 
žáků ze strunného a dechového oddělení. Kino. 

 ● 9.5. v 16.30 hodin ABSOLVENTSKÝ KONCERT. 
Představí se žáci závěrečných ročníků I. a II. stupně 
hudebního, výtvarného a literárně-dramatického 
oboru. Koncertní sál ZUŠ. 

 ● 15.5. v 16.30 hodin JARNÍ KONCERT. Koncertní 
sál ZUŠ. 

 ● 23.5. v 9 hodin, 30.5. v 9 a 16.30 hodin JAK SE DO 
KRÁLOVSTVÍ VRÁTILO ŠTĚSTÍ. Pohádka na motivy 
Josefa Horáčka. Veřejné představení literárně-drama-
tického oboru. Koncertní sál ZUŠ.

SPORT

FOTBAL / Zápasy FK se hrají na hřišti za 
parkem (není-li uvedeno jinak)

 ● 2.5. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN B - VIKTORIE 
BOHUMÍN. Starší přípravka B, okresní přebor.

 ● 4.5. v 16.30 hodin FK SLOVAN ZÁBLATÍ - VIKTO-
RIE BOHUMÍN. Okresní soutěž mužů, hřiště v Záblatí.

 ● 5.5. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN - TJ HRADEC N. 
MORAVICÍ. Muži A, krajský přebor.

 ● 8.5. v 17 hodin FK BOHUMÍN A - TJ PETŘVALD. 
Starší přípravka A, okresní přebor.

 ● 11.5. v 9.30 / 11.15 hodin FK BOHUMÍN - DEPOS 
HORNÍ SUCHÁ. Starší / mladší žáci, krajská soutěž. 

 ● 11.5. ve 14 hodin FK BOHUMÍN - FK TĚRLICKO. 
Dorost, okresní přebor.

 ● 11.5. v 16.30 hodin FK SLOVAN ZÁBLATÍ - SN 
HAVÍŘOV.  Okresní soutěž mužů, hřiště v Záblatí.

 ● 12.5. ve 14.30 hodin FK BOHUMÍN B - SN HORNÍ 
ŽUKOV. Mladší žáci B, krajská soutěž. 

 ● 12.5. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN - SK BESKYD 
FRENŠTÁT P. R. Muži A, krajský přebor.

 ● 15.5. v 17 hodin FK BOHUMÍN - TJ SOKOL SLAV-
KOV.  Muži A, krajský přebor.       

 ● 16.5. v 17 hodin FK BOHUMÍN B - SOKOL DOLNÍ 
LUTYNĚ. Starší přípravka B, okresní přebor.

CVIČENÍ

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

 ● ZUMBA S MONIKOU. Čtvrtek v 19 hodin velká 
tělocvična ZŠ Masarykova; neděle v 19 hodin soko-
lovna v Záblatí. www.zumba-bohumin.cz 

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé v pondělí 
v 18 hodin a ve středu v 19 hodin, pro děti v pondě-
lí v 17 hodin a ve středu v 17.45 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

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až neděle: 9 – 19 hodin

ZIMNÍ STADION 

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

Letní sporty denně 9 – 22 hodin.
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(Pokračování z minulých čísel)

Je čtvrtek 9. srpna a už máme dost 
čekání na ukrajinské geology i georadar 
a rozhodujeme se vyrazit na Čatyr Dag. 
Kopat se dá i bez georadaru. Cestou ne-
můžeme vynechat město Bachčisaraj, což 
v překladu z tatarštiny znamená zahradní 
palác. Město je historickým centrem 
Krymského poloostrova a od 15. do konce 
18. století bylo sídlem krymských chánů. 
V 16. století pro ně italští a perští stavitelé 
postavili chánský palác, který je dnes 
cílem tisíců turistů. V paláci čeká na ná-
vštěvníky fontána slz, kterou opěvuje 
Alexandr Puškin ve svém poemu Bachči-
sarajská fontána, překrásně zdobené 
místnosti harému, mramorové sarkofágy 
krymských chánů, muzeum historie 
krymských Tatarů a další pamětihodnosti.

A právě tady nad Bachčisarajem, pod 
skalním městem Čufut Kale, Sáša se svý-
mi speleology objevil a vykopal 75 metrů 
hlubokou studnu. Tu vyhloubili jedni 
z prvních obyvatel Krymu – Karajimové. 
Studna sloužila nejen jako zásobník zde 

tolik vzácné vody, ale také jako úkryt po-
kladu zlatých mincí, který zde simferopol-
ští jeskyňáři také objevili a jehož hodnota 
byla vyčíslena na 400 000 dolarů.

Po exkurzi nás místní tatarští naháněči 
na motorce zavedli na neplacené parko-
viště před svou restauraci, a tak si říkáme, 
že vyzkoušíme jejich kuchyni. A udělali 
jsme dobře. Byla skvělá. I ceny. A jak 
jsme zjistili, Krym už začali okupovat Po-
láci. I menu v tatarské restauraci bylo 
kromě angličtiny i v polštině. Skvěle 
jsme si pochutnali na různých šašlicích, 
masech na rožni, salátech, palačinkách.

Z Bachčisaraje vyjíždíme do našeho 
známého kempu na hřeben Čatyr Dag, 
kde, jak zjišťujeme, je absolutní problém 
s vodou, neboť nepršelo skoro dva měsíce.

Je pátek a my se konečně dostáváme 
k jeskyňaření. Jedna skupina vedená Ku-
bou vyráží do jeskyně Komar, kterou jsme 
objevili před dvěma lety a v níž jsme se už 
loni pokoušeli prokopat do dalších částí. 
Cíl je jasný. Kopat dál a hlouběji. Druhá 
skupina na čele s Pavlem seniorem do 
terénu na plato. Pavel si naštěstí pečlivě 
zaznamenal místa, kde před měsícem os-
travští geomorfologové vedli geofyzikální 
profi ly a ty jsme potřebovali lokalizovat. 
Znali jsme výsledky těchto profi lů a úko-
lem bylo přenést do terénu místa z těchto 
profi lů, která vykazovala existenci pod-
zemních dutin, tedy jeskyní. A takových 
míst bylo více než deset. Tedy vlastně 
místa, kam měli ukrajinští geologové po-
stavit georadar a jeho měřením potvrdit 
výsledky z geofyzikálních profi lů. Ten byl 
zatím stále v nedohlednu, ale říkali jsme 
si, že když ne za naši účasti, tak třeba 
v budoucnu dorazí.  (Pokračování příště)

Krym 2012
6. část

Seriál vyprávění bohumínských speleologů o zážitcích z loňské výpravy píše Josef Wagner

Historické centrum Krymu Bahčisaraj s tržištěm.  Foto: Orcus Bohumín

Kronika města za rok 2012 už je 

na webu. Letopis, který mapuje 

loňské dění ve městě, ale 

nezapomíná ani na důležité 

události v Česku a ve světě, 

si mohou zájemci prohlédnout 

na www.mesto-bohumin.cz 

v sekci O městě. 

O bohumínskou kroniku se od 
roku 2001 stará Zdeněk Veselý. 
Píše ji ručně speciálním inkous-
tem, čímž kniha získává punc 
výjimečnosti. Vždy před svázáním se 
letopis digitalizuje a vyrábí se jeho dvě kopie. Originál putuje 
do okresního archivu, jedna kopie je uložena ve studovně bohumínské 
knihovny a druhá zůstává na radnici.  (red)

Zdigitalizovaná kronika na webu 


