
Už sedm měsíců probíhá 
ve Starém Bohumíně 
rekonstrukce kulturní 
památky, secesního 
Národního domu. Více 
než stoletá a řadu let 
neudržovaná stavba 
bohužel umí nepříjemně 
překvapit. Dokázala to 
před třemi lety, když se 
zřítil prohnilý strop nad 
hlavním schodištěm, 
a bohužel i nyní během 
přestavby. U schodiště se 
uvolnily základy a vzaly 
s sebou i kus obvodové zdi.

Mimořádnou událost muse-
la 19. dubna prověřit i policie. 
Pes, cvičený ve hledání osob 
v sutinách, potvrdil, že pod 
hromadou zborcených cihel 
nikdo nezůstal. Pro policisty 
tím účast skončila, případem 
se dále zabývat nebudou. Pád 
zdi totiž zřejmě způsobilo jen 
stáří, podmáčené základy 
a špatně provázané cihly.

Krátce po nehodě navrhli 
statici s projektantem řešení, 
aby nedošlo k dalšímu uvol-
ňování stěny. Prvním krokem 
bylo zpevnění základů beto-
nem. Domíchávač zafixoval 
směsí vnější stranu zdi, a aby 
byly základy opravdu bytelné, 
stavbaři betonem vylili do půl-
ky i dvě místnosti ve sklepení. 
I když se tím zmenšila plocha 
v podzemí, jeho využití to nijak 
neovlivnilo. Zalité komůrky 
nebyly příliš velké a nehrály 
strategickou úlohu.

Zdivo, které zůstalo viset ve 
»vzduchoprázdnu«, podepřely 
ocelové vzpruhy. Stavbaři 
také instalovali na menší trh-

liny ve stěnách sádrové terče. 
Jde o jednoduchý, ale spoleh-
livý »senzor«, zda se praskli-
ny nezvětšují.

Základy se dají zesílit, vy-
padlé cihly nahradit, největší 
starost ale všem dělá původní 
vitrážové okno na schodišti. 
Zdivo se utrhlo jen pár centi-
metrů od něj. Cenná vitráž je 
kvůli ochraně už tři roky za-
bedněná a nedá se zjistit, zda 
se na ní současná nehoda ně-
jak nepodepsala. 

Než bude narušená část ob-
jektu stabilní a bezpečná, 
všechny práce v jejím okolí 
byly zastaveny. V ostatních 
traktech Národního domu ale 
pokračovat mohou. Uvnitř se 
proto dál »tahají« rozvody 
vody, elektřiny či topení, děl-
níci také kousek po kousku 
odstraňují nevkusný černý 
nátěr ze zdí i stropu taneční-
ho sálu. Zvenčí už začaly prá-
ce také na fasádě. Odborníci 
zde odlévali formy štukových 
prvků, aby podle nich mohli 
vyrobit duplikáty ozdob, které 

s e  n e d o -
c h o v a l y . 
Do výroby 
už šla také 
okna. Zají-
m a v ý  b y l 
v jejich pří-
padě proces, 
který měl určit, jakou 
barvu měla původní 
okna na počátku minu-
lého století. Ke slovu 
proto přišla věda. „Spe-
cialisté pomocí stratig-
rafie, analýzy barev-
ných vrstev, postupně 
odhalovali jednotlivé 
nátěry rámů oken, kte-
ré vznikaly v průběhu 
let,“ popsala proces 
L e n k a  J o c h i m o v á 
z odboru rozvoje a in-
vestic. Odborníci se 
dopracovali až první-
mu nátěru a zjistili, že 
původní okna Národ-
ního domu byla světle 
zelená.

Text a foto:
Pavel ČEMPĚL

vychází 30. dubna
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Schodiště zlobí. Před lety spadl strop, 
nyní zeď

Národní dům se ukryl pod lešením. Fasádníci na 
něm pracují na štukových prvcích.  

V zadním traktu, v místě, kudy vede hlavní scho-
diště do tanečního sálu, se zbortila část zdiva.
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Příspěvky na sociální sféru
Městští zastupitelé na svém jednání 14. 

dubna rozhodli o rozdělení dotací z rozpočtu 
města do sociální oblasti na rok 2014. Na 
dotacích rozdělí téměř dva a půl milionu.

Na registrované sociální služby, například 
domovy pro seniory, noclehárnu, denní sta-
cionář, terénní programy a další půjdou dva 
miliony. V rámci oblasti prevence sociálně 
patologických jevů a prorodinných aktivit 
(Centrum mladé rodiny Bobeš, rodinné cen-
trum Slůně, Farní sbor Slezské církve evan-
gelické A.V.) bylo rozděleno tři sta tisíc. Té-
měř sto dvacet tisíc získají svazy, spolky či 
sdružení, které vyvíjejí aktivity v sociálně
–zdravotní oblasti. Na rozdělení prostředků 
v této oblasti se podílela sociální komise, 
rada města i zastupitelstvo.

Město rovněž podporuje sociální služby 
(pečovatelská služba, osobní asistence, soci-
álně terapeutické dílny a denní stacionář), 
které poskytuje jeho příspěvková organizace 
Centrum sociálních služeb Bohumín. V roz-
počtu města je pro ně schválen příspěvek 
bezmála čtyři a půl milionu.  (duch)

Sádrové trpaslíky regulovat 
nebudeme
V úterý 22. dubna proběhl v TIKu 
Bohumín diskusní pořad Kulatý 
stůl. Tématem televizní debaty 
byl záměr obcí Bohumínska 
zamezit vyhláškou nelegálním 
výkupům kradených kovů.

V pořadu zazněl mimo jiné argu-
ment zástupce výkupen šrotu: „Dnes 
chcete vyhláškou zamezit krádežím 
kovů a zítra budete vyhláškou bojovat 
proti krádežím sádrových trpaslíků?“ 
Majitelům sádrových trpaslíků mu-
sím vzkázat, že si své trpaslíky musí 
ohlídat sami, městskou vyhláškou je 
regulovat nebudeme. Proč? Žádný zá-
kon neumožňuje městům a obcím na 
svém území regulovat počty či krádeže 
sádrových trpaslíků; naopak zákon 
o odpadech zmocňuje obce, aby sta-

novily systém nakládání s komunální-
mi odpady a určily místa k odkládání 
těchto odpadů, a to včetně kovových.

Majitel sádrového trpaslíka jeho 
krádeží určitě utrpí majetkovou újmu, 
ale protože trpaslíci nejsou na veřej-
ném prostranství, pádem do díry po 
trpaslíkovi si nikdo nezlomí nohu, na 
rozdíl od pádu do díry kanálu bez 
ukradeného víka. Krádeží trpaslíka 
jeho majitel patrně utrpí psychickou 
újmu, ale rozhodně nevykolejí vlak, 
což naopak hrozí v případě odcizení 
signalizačního kabelu na železnici.

Omlouvám se všem sádrovým 
trpaslíkům a jejich majitelům za vta-
žení do debaty o poměrně závažném 
celospolečenském problému krádeží 
kovů.

Lumír MACURA, místostarosta

AKTUÁLNÍ TÉMA

Na rozcvičku půjdeme do parku
Až dosud byl Hobbypark zasvěcen téměř výhradě dětem. Kolotoče, houpačky 
a vlastně i zánovní dopravní hřiště cílí na ty nejmenší. Rodiče či prarodiče mohli 
potomky sledovat leda z laviček, ale to se brzy změní. Už v létě si v areálu budou 
moci protáhnou tělo všechny generace.

Žádné propocené tělocvič-
ny, kupování permanentek, 
omezený čas na cvičení. Stále 
větší popularitě se v posled-

ních letech těší posilovny 
pod širým nebem. Cvi-
čební stroje se umístí 
na veřejně 

přístupné místo, a kdo jde 
kolem, může si protáhnout 

tělo. Samozřejmě zdar-
ma. V okolních 
městech už po-
dobné koutky 

fungují a Bohumín 
nemůže zůstat pozadu.  

„Uvažovali jsme o ně-
kolika místech, která by 
se pro umístění strojů 

hodila. V nejužším vý-
běru byla třeba lo-
kalita po bývalých 

zahrádkách v  Janáčkově 
ulici, jenže ta je příliš z ruky. 
Nakonec jsme se rozhodli 
soustředit prvky do frekven-
tovanějších míst, kde už jsou 
nyní soustředěny atrakce 
pro děti,“ popsala zrod myš-
lenky vedoucí odboru rozvo-
je a investic Jitka Ptošková.

Při výběru místa zvítězil 
prostor mezi letním kinem, 
dopravním hřištěm a dětský-
mi atrakcemi v Hobbyparku. 
Podmínky jsou tam ideální, 
protože nebude třeba řešit 
otázku základů pod stroji. 
„V místě už jsou tři betonové 
desky po bývalých stáncích. 
Na každou desku umístíme 
dva stroje,“ dodala Ptošková.

Šestici vybraných strojů 
budou tvořit zařízení k posí-
lení svalů, zlepšení ohebnosti 
kloubů či pohyblivosti hor-
ních i dolních končetin. 

Stroje nejsou navrženy pro 
»kulturisty«, ale pro 
sváteční cvičence všech 

generací. Hra-
vě si s nimi 
poradí i se-
nioři. Posi-
lovna pod 

širým nebem, 
jeden z cílů v rámci Ko-

munitního plánování, 
přijde na 230 tisíc korun. 
V provozu by měla být do 
konce května.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Základy pro stroje nebude třeba be-
tonovat, už tam jsou. Jen se upraví 
jejich povrch. Foto: Pavel Čempěl
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Další kolo výměny řidičských průkazů
Loni v prosinci skončila poslední vlna výměn starých 
řidičských průkazů. Všechny průkazy ve formě zafólio-
vaných kartiček se poroučely do minulosti a nyní už by 
měli všichni šoféři vlastnit nový plastový typ, rozměrem 
a podobou připomínající kreditní kartu. Klid na scéně 
řidičských průkazů ale nepotrvá dlouho.

„První průkazy nového 
typu, podle loga EU nazýva-
né též »evropské«, se objevi-
ly v květnu 2004. Vydávaly 
se na desetileté období, takže 
v nejbližších dnech i jejich 
platnost skončí,“ pozname-
nal vedoucí bohumínského 
odboru dopravy Pavel Va-
vrečka. Přidal také letitou 
zkušenost, že lidé si platnost 
veškerých svých dokladů jen 
zřídka kontrolují. Majitelé 
první várky evropských vůd-
čích listů by to proto měli 
napravit a datum platnosti si 
ověřit. Pokud jim vyprší, 
z průkazu se stane jen bez-

cenný kus plastu a nebudou 
moci vyjet na silnice. A kdy-
by s propadlým řidičákem 
přece jen usedli za volant, při 
silniční kontrole se vystavují 
riziku postihu. (tch)

Platnost řidičských průkazů nejnovějšího typu, vydaných v první vlně v roce 
2004, v nejbližších dnech skončí.

Taktová doprava
autobusových linek

Od 15. června dojde ke změ-
nám autobusových linek na 
trase Orlová – Rychvald – 
Bohumín. Budou odstraněny 
málo vytížené linky a zavede-
na »taktová« doprava – větši-
na autobusů bude odjíždět ze 
zastávek každou hodinu ve 
stejnou minutu. Linky 557 
a 558 na trase Orlová – Rych- 
vald – Bohumín budou jezdit 
v intervalech 30 minut ve špič-
ce pracovního dne, 60 minut 
v ostatních obdobích pracovní- 
ho dne, 60 až 120 minut o ví-
kendech. Do praxe se zavádí 
také novinka, po níž volali ces-
tující. Téměř všechny spoje 
zmíněných linek budou v Bo-
humíně zajíždět k železniční 
stanici. Výjimkou budou pou-
ze brzké ranní, pozdní večerní 
a odpolední spoje, takzvané 
»šichtovní«, které budou za-
jíždět na točnu železáren. (red)

Město rozšiřuje portfolio budov i pozemků
Město koupí fi lmovou destinaci. I tak by se dalo vyložit 
dubnové rozhodnutí zastupitelstva města. To dalo 
zelenou koupi objektu v parku Petra Bezruče, v němž 
funguje hudební klub Bublina a kde loni režisér Jan 
Hřebejk natáčel svůj nový fi lm Zakázané uvolnění. 
Město objekt koupí za rovný milion.

Objekt vyrostl počátkem  
90. let na místě altánku, kte-
rý tehdejší zastupitelé v době 
divoké privatizace neuváže-
ně prodali. Tehdy ještě ne-
platila svázanost pozemku se 
stavbou (to zavedl Občanský 
zákoník až letos), a tak zů-
staly pozemky městské, za-
tímco altán (poté klub) patřil 
soukromému vlastníkovi. 

I k tomu nyní přihlédli sou-
časní zastupitelé, když koupi 
schvalovali. Objekt i parcela 
budou mít majitele jednoho 
– město. Jinak se ale pro ná-
vštěvníky Bubliny, zejména 
z řad mladé generace, nic ne-
změní. Město má záměr klub 
zachovat. Navíc hodlá inves-
tovat do opravy nemovitosti 
a především jejího odhlučně-

ní, aby už hudební produkce 
nerušily obyvatele v okolí. 

Zastupitelé na posledním 
jednání schválili také koupi 
další nemovitosti, sokolského 
hřiště ve Vrbici. Město za něj 
zaplatí šest set tisíc. I tady 
budou nutné další investice 
do úprav, aby mohlo v sou-
časnosti zanedbané hřiště 
sloužit zájmovému a spor-
tovnímu využití. V plánu je 
návoz zeminy a srovnání hřiš- 
tě s okolním terénem, oprava 
asfaltové plochy pod basket-
balovým košem, branek, lavi-
ček nebo betonové podsady 

odstraněného altánu. Hřiště 
bude po úpravách součástí 
databáze městských sporto-
višť a bude se o něj starat BM 
servis.

Z jednání dubnového za-
stupitelstva stojí za zmínku 
ještě třetí koupě, pozemku 
o rozloze bezmála šesti tisíc 
metrů čtverečných u Okružní 
ulice v Novém Bohumíně. 
Pozemek, do jehož koupě 
město investuje osm set tisíc, 
rozšíří odpočinkovou zónu 
Rafi nérského lesíku, se kte-
rým sousedí.  

Pavel ČEMPĚL

Město koupí a zrenovuje objekt v parku, 
v němž funguje hudební klub. 

Sokolské hřiště ve Vrbici dnes vypadá 
zanedbaně, po úpravách bude součástí 
městských sportovišť.  Foto: Pavel Čempěl



  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, ul. Bezručova 
1143, číslo bytu 7, kategorie 
I., 2. patro. Zateplený věžový 
dům po rekonstrukci, dům 
s funkcí domovníka, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,13 m2, celková 
plocha bytu 29,70 m2. Pro-
hlídka 5.5. v 14.30–14.45 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 5.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 
1093, číslo bytu 31, kategorie 
I., 6. patro. Věžový dům po 
celkové rekonstrukci (okna, 
balkony, střecha, zateplení) 
poblíž dětského hřiště, auto-
busového stanoviště, Billy, 
Kauflandu, mateřské a zá-
kladní školy. Dům s funkcí 
domovníka. Plocha pro výpo-
čet nájemného 29,05 m2, cel-
ková plocha bytu 31,10 m2. 
Prohlídka 5.5. v 16.00–16.15 
hodin a 6.5. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 12.5. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 
1093, číslo bytu 61, kategorie 
I., 11. patro. Věžový dům po 
celkové rekonstrukci (okna, 
balkony, střecha, zateplení) 
poblíž dětského hřiště, auto-
busového stanoviště, Billy, 
Kauflandu, mateřské a zá-
kladní školy. Dům s funkcí 
domovníka. Plocha pro výpo-
čet nájemného 28,55 m2, cel-
ková plocha bytu 30,10 m2. 
Prohlídka 5.5. v 16.15–16.30 
hodin a 6.5. v 10.15–10.30 
hodin. Licitace se koná 12.5. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 
1087, číslo bytu 74, katego-
rie I., 6. patro. Byt je po cel-
kové rekonstrukci včetně so-
ciálního zařízení a generální 
opravy elektroinstalace, plas-
tová okna, velká lodžie s vý-
hledem na město. U domu je 
zrenovovaný park, v blízkosti 
se nachází školka, nákupní 
centra Kaufl and a Albert. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
49,99 m2, celková plocha 
bytu 53,53 m2. Prohlídka 6.5. 

v 8.00–8.15 hodin a 7.5. 
v 15.00–15.15 hodin. Licitace 
se koná 12.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Slezská 26, 
číslo bytu 11, kategorie I., 5. 
patro. Nově postavený, zatep-
lený, nízkopodlažní dům 
s výtahem. Poblíž školka, 
základní škola a nemocnice. 
K bytu náleží vlastní parkova-
cí místo, sklepní kóje. V domě 
je správce a zajištěn úklid 
společných prostor. Plocha 
pro výpočet  nájemného 
60,62 m2, celková plocha 
bytu 61,47 m2. Prohlídka 5.5. 
v 15.15–15.30 hodin a 6.5. 
v 9.15–9.30 hodin. Licitace se 
koná 12.5. v 16.45 hodin. Li-
citace se mohou zúčastnit 
pouze zájemci, kteří si do 
7.5. podají přihlášku (ma-
jetkový odbor, č. dv. B207 – 
vedlejší budova MěÚ).

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 
718, číslo bytu 4, kategorie 
II., 2. patro. Cihlová zástavba 
poblíž centra města, Billy, 
vlakového a autobusového 
nádraží, plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
82,31 m2, celková plocha bytu 
93,35 m2. Prohlídka 5.5. v 15.30 
–15.45 hodin a 6.5. v 8.30–
8.45 hodin. Licitace se koná 
14.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Ma-
saryka 935, číslo bytu 12, 
kategorie I., 4. patro. Nízko-
podlažní cihlový dům v cent-
ru města poblíž vlakového 
nádraží. Byt s balkonem, 
plastovými okny a ústředním 
topením. Plocha pro výpočet 
nájemného 52,22 m2, celková 
plocha bytu 54,22 m2. Prohlíd-
ka 5.5. v 15.00–15.15 hodin a 
6.5. v 9.45–10.00 hodin. Licita-
ce se koná 14.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 
1069, číslo bytu 62, katego-
rie I., 6. patro. Dům s funkcí 
domovníka poblíž centra měs- 
ta, obchodů, školky a školy.
U domu je odpočinková zóna, 
byt je po celkové rekonstruk-
ci. Plocha pro výpočet nájem-

ného 48,42 m2, celková plo-
cha bytu 52,87 m2. Prohlídka 
6.5. v 8.15–8.30 hodin a 7.5. 
v 15.15–15.30 hodin. Licitace 
se koná 14.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 
711, číslo bytu 1, kategorie I., 
1. patro. Byt se nachází v tří-
podlažním cihlovém domě 
poblíž parku, školy, obchodu 
a autobusové zastávky. Je ply-
nofi kován, po celkové rekon-
strukci včetně sociálního za-
řízení se sprchovým koutem. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 39,46 m2, celková plocha 
bytu 46,21 m2. Prohlídka 6.5. 
v 8.45–9.00 hodin a 7.5. 
v 15.45–16.00 hodin. Licitace 
se koná 14.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1052, číslo bytu 10, kategorie 
I., 3. patro. Věžový dům s úkli-
dovou činností poblíž základ-
ní školy, plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
59,33 m2, celková plocha bytu 
60,67 m2. Prohlídka 14.5. ve 
14.30–14.45 hodin a 15.5. 
v 8.15–8.30 hodin. Licitace 
se koná 19.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 
363, číslo bytu 5, kategorie 
I., 2. patro. Nízkopodlažní 
dům vedle městské nemocni-
ce, poblíž školky, školy, dět-
ského koutku. Možnost par-
kování u domu, dům s funkcí 
správce a zajištěným úkli-
dem. Byt s balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 94,83 
m2, celková plocha bytu 99,84 
m2. Prohlídka 13.5. v 9.45–
10.00 hodin a 14.5. v 15.45–
16.00 hodin. Licitace se koná 
19.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1052, číslo bytu 48, katego-
rie I., 10. patro. Věžový dům 
s úklidovou činností poblíž 
základní školy, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 59,33 m2, celková plocha 
bytu 60,67 m2. Prohlídka 13.5. 
v 8.15–8.30 hodin a 14.5. 
v 14.15–14.30 hodin. Licitace 
se koná 19.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2,  tř. Dr. E. Be-
neše 1071, číslo bytu 72, ka-
tegorie I., 1. patro. Věžový 
dům v centru města poblíž 
vlakového a autobusového 
nádraží. Možnost parkování 
před domem. Byt je po re-
konstrukci, plastová okna, 
ústřední vytápění. Plocha pro 
výpočet nájemného 60,55 m2, 
celková plocha bytu 60,55 
m2. Prohlídka 13.5. v 10.00
–10.15 hodin a 14.5. v 15.00–
15.15 hodin. Licitace se koná 
19.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 950, 
číslo bytu 7, kategorie I., 4. 
patro. Nízkopodlažní dům 
blízko parku. Žádaná lokalita 
poblíž centra města. Byt po 
celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 54,71 
m2, celková plocha bytu 55,26 
m2. Prohlídka 19.5. v 15.00–
15.15 hodin a 20.5. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace se koná 
21.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 
1158, číslo bytu 7, kategorie 
I., 2. patro. Věžový dům po-
blíž školy, školky, zdravotní-
ho a nákupního střediska. 
Možnost parkování u domu. 
V bytě plastová okna, balkon 
a koupelna se sprchovým 
koutem. Plocha pro výpočet 
nájemného 48,26 m2, celková 
plocha bytu 52,51 m2. Pro-
hlídka 13.5. v 11.00–11.15 
hodin a 14.5. v 15.30–15.45 
hodin. Licitace se koná 21.5. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 
1068, číslo bytu 26, katego-
rie I., 3. patro. Dům s funkcí 
domovníka poblíž centra 
města, obchodů, školky, ško-
ly a odpočinkové zóny. Byt je 
po celkové rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
27,25 m2, celková plocha bytu 
29,84 m2. Prohlídka 15.5. 
v 9.00–9.15 hodin a 19.5. 
v 15.15–15.30 hodin. Licitace 
se koná 21.5. v 16.30 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů 
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 ● Odpoledne 10. dubna vyra-
zila hlídka k nahlášenému 
vniknutí do neobydleného 
rodinného domu v Úvozní 
ulici ve Skřečoni. Strážníci 
tam přistihli dva muže z Kar-
viné, kteří se do nemovitosti 
dostali násilím a snažili se 
odcizit různé kovové věci. Při 
dopadení je už nakládali do 
dodávky. Vše museli vrátit 
a jejich počínáním se nyní za-
bývá republiková policie.

 ●  Ve dvě ráno 12. dubna od-
cizil mladý poberta uzamčené 
jízdní kolo od restaurace 
v Bezručově ulici. Hlídka pa-
chatele i s bicyklem zajistila 
ve Štefánikově ulici. Kolo 
bylo vráceno majiteli a mla-
dík dostal blokovou pokutu. 

 ● Ostřílený lapka odcizil 17. 
dubna od supermarketu v ulici 
9. května nákupní vozík. Stráž-
níci muže s lupem zajistili 
v drátovnách a vzhledem k jeho 
předchozí bohaté trestné čin-
nosti si jej převzala Policie ČR.

 ● Z bývalé provozovny v Ovoc-
né ulici se zloději pokusili 19. 
dubna odcizit kovové sloupky 
oplocení i s pletivem. Po do-
padení museli vše vrátit a za 
svou sváteční činnost obdrže-

li výslužku ve formě blokové 
pokuty.

 ● V poledne 19. dubna to 
v centru města vypadalo jako 
v akčním filmu. Hlídka ve 
Štefánikově ulici zahlédla 
hledaného muže, který se 
přes dva roky vyhýbá nástu-
pu do vězení a pokračuje 
v trestné činnosti. Muž se po 
spatření hlídky dal okamžitě 
na útěk k ulici Svat. Čecha 
a dále k ulici  9.  května. 
Autohlídka jej nejprve proná-
sledovala po sídlišti se zapnu-
tými majáky, pak jeden ze 
strážníků vyskočil z vozu 

a snažil se prchajícího doběh-
nout. Ten se nehodlal vzdát 
za žádnou cenu. Nezastavil 
ani po opakované výzvě a va-
rovném výstřelu. Když jej 
strážníci dostihli, kladl aktivní 

odpor a chtěl se prát. Hlídka 
jej zpacifi kovala až za pomoci 
donucovacích prostředků 
a pak předala Policii ČR.

 ● Téhož dne oznámila svědky- 
ně, že se v Mírové ulici u hřbi-
tova pohybuje exhibicionista, 
který zde před děvčaty před-
vádí své mužství. Po spatření 
hlídky si zvrhlík rychle oblékl 
spuštěné kalhoty a snažil se 
uprchnout na jízdním kole. 
Strážníci ale muže z Rychval-
du dostihli a předvedli na od-
dělení republikové policie.

 ● Zabezpečovací zařízení pře-
kazilo 20. dubna vloupání do 
domu ve Vrbici. Spuštěný 
alarm vyrazila prověřit hlídka 
a na místě zadržela trojici pa-
chatelů. Ti se vloupali do 
domu a krádeží poškodili 
telekomunikační zařízení 
k přenosu internetu.

 ● Téhož dne hlídka řešila mla- 
díka, který z garáže v Trnkové 
ulici odcizili větší množství 
lešeňových trubek a spojek. 
Kořist se snažil odvézt na vo-
zíku. 

 ● Odpoledne 21. dubna přišlo 
hlášení o krádeži osobního 
nissanu v Karviné. Hlídka na 
automobil narazila na ná-
městí Svobody ve Starém 
Bohumíně. Kolem vozu se 
pohyboval muž se ženou, kte-
ří po spatření hlídky utekli. 
Vozidlo zanechali nastartova-
né na náměstí.  
Karel VACH,  ředitel MP Bohumín

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

Maják městské policie

Sběrači kovů pod drobnohledem
V hlavní roli sběrny. Krádeže kovů a jejich výkup jsou v poslední době stěžejním tématem. 
Kromě přípravy obecní vyhlášky, která by měla problematiku řešit, rozjel Bohumín už nyní 
konkrétní opatření. Strážníci obšancovali sběrny a posvítili si na jejich »stálé klienty«.

Celý týden po velikonočních svátcích věnovala 
bohumínská městská policie intenzivní kontrole 
sběren, respektive osob, které do nich měly na-
mířeno. Domkaři byli z obliga. Na každé zahra-
dě, při úklidu v kůlně či garáži se nějaký kus 
železa najde a je zcela v pořádku ho odevzdat ve 
sběrně. Smůlu naopak měly osoby žijící na uby-
tovnách. Opatření totiž vycházelo z prosté logiky 
– obyvatelé ubytoven nemají možnost k železu 
a cenným kovům legální cestou přijít. Pokud se 
tedy u sběrny s podobným materiálem objevili, 
tak ho buď ukradli, čímž se dopustili trestného 
činu či přestupku, nebo ho našli, a v tom případě 
měli povinnost nález ohlásit.

Během prvních dvou dnů akce strážníci řešili 
pět případů. V jednom šlo o prokázanou krádež, 
kdy pachatel vezl do sběrny součásti lešení, 
odcizené z garáže. „V tomto případě strážníci 
dotyčnému zabavili i vozík coby prostředek po-
užitý ke spáchaní přestupku nebo trestného 
činu,“ vysvětlil ředitel městské policie Karel 
Vach. Další čtyři kontrolovaní tvrdili, že kovy 
našli. Za asistence strážníků pak museli materiál 
místo v kovošrotu odevzdat ve sběrném dvoře 
BM servisu. Případy všech kontrolovaných 
»šroťáků«, pachatele krádeže i údajných nález-
ců, strážníci postoupili přestupkové komisi, která 
o postihu rozhodne ve správním řízení.  (tch)

STALO SE

Zmizeli tři čuníci 
a tři kohouti

Policisté bohumín-
ského oddělení řeší  
poměrně neobvyklou 
krádež. V noci na 12. 
dubna vnikl neznámý 
zloděj na pozemek ro-
dinného domu v Rych- 
valdě. Zamířil přímo 
do chlívku, ze kterého 
odcizil tři prasata a tři 
kohouty. Chovateli 
způsobil škodu za osm 
tisíc.

Nezvaná noční 
návštěva

Pod rouškou noci 
vnikl neznámý lapka 
16. dubna na pozemek 
v Rychvaldě. Otevře-
ným oknem se dostal 
do garáže, z níž ukradl 
elektrické nářadí za 
čtyři a půl tisíce korun. 
Poberta, opojený úspě-
chem své krádeže v ga-
ráži, se pokusil vloupat 
také do domu. Poško-
dil francouzské okno, 
ale překonat se mu ho 
naštěstí nepodařilo.

 (red)

Strážníci hlídkovali u všech sběren ve městě. 
Foto: Pavel Čempěl
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Značky omládly
»Stromořadí« dopravních značek před vla-
kovým nádražím září novotou. Město tady 
nechalo v uplynulých dnech vyměnit veške-
ré svislé dopravní značení. Původní železné 
sloupy i osazené tabule už opravdu hodně 
pamatovaly a na tak exponovaném místě, 
jemuž se nevyhne žádný cestující, který do 
Bohumína dorazí vlakem, nebyly hezkou
  vizitkou.  (red)

Zloději udělali na dálnici průvan
»Den otevřených dveří«. Systém protihlukových bariér kolem bohumínského 
úseku dálnice a navazujících silnic je už nějakou dobu děravý jako řešeto. 
Postarali se o to bezohlední zloději, kteří velké množství masivních kovo-
vých dveří z únikových východů ukradli a odsmýkali.

Bariéry kolem dálnice neplní jen funkci 
odhlučňovací. Mají také zabránit tomu, 
aby na rychlostní silnice nevběhla zvěř 
z okolních polí a remízků. Srážka se 
srnou ve stokilometrové rychlosti by 
mohla mít tragické následky. Nejen pro 
zatoulaného sudokopytníka. 

Zarážející na sériové krádeži je, kam 
se poměrně rozměrný lup poděl. Stráž-
níkům se sice podařilo jedny dveře 
a s nimi i poberty zajistit. Ti ovšem drze 
tvrdili, že je »našli« odhozené a o žád-
ných dalších nevědí. Hlídky proto vzá-
pětí vzaly útokem sběrny, ale kupodivu 

v nich žádné další dveře neobjevily. 
Jediné zachráněné tak skončily v depo-
zitu na dvoře radnice. 
Ředitelství silnic a dálnic vznikla krá-

deží škoda za několik set tisíc. Podle je-
jich sdělení se v nejbližší době chystají 
chybějící dveře nahradit a současně je 
zabezpečit proti 
opětovnému odci-
zení. Jednoduše 
zavaří panty, aby 
je nenechavci 
nemohli vysadit.

(tch)

Dveře zmizely také z obchvatu u šunychelského rondelu. Foto: Pavel Čempěl

Městské peníze našly své adresáty
Na dubnovém zasedání zastupitelstva města byly rozděleny dotace na podporu sportu, 
kultury a ostatní zájmové činnosti pro rok 2014. Bohumín tyto dotace každoročně 
poskytuje z rozpočtu prostřednictvím odboru školství, kultury a sportu (OŠKaS). 

Poskytování dotací není 
nárokové, závisí na finanč-
ních možnostech a řídí se 
»Zásadami pro poskytování 
dotací z rozpočtu města spor-
tovním, kulturním, ostatním 
zájmovým a církevním orga-
nizacím«. Podle těchto zásad 
město poskytuje tři druhy 
dotací: na celoroční činnost, 
na pořádání akcí a na opravy 
a investice (týká se majetku ve 
vlastnictví příjemců dotace).

Rozdělení podpory na čin-
nost probíhá dvěma způsoby, 
a to na základě stavů a slože-
ní členských základen (v ob-
lasti sportu a ostatní zájmové 
činnosti) a na základě hod-
nocení přihlášených projektů 
(v oblasti kultury a částečně 
i v oblasti sportu – projekty 

výkonnostního růstu a pod-
pora reprezentace). Výši do-
tací jednotlivým žadatelům 
schvaluje zastupitelstvo pod-
le návrhu OŠKaS a přísluš-
ných komisí 
rady města. 
Pro rok 2014 zastupitelé 
schválili dotace na činnost 
v oblasti sportu (33 žadate-
lům) ve výši 2,3 milionu (ve 
2. pololetí bude tato částka 
ještě navýšena o dotace na 
projekty výkonnostního růs-
tu), v oblasti kultury (12 ža-
datelům) ve výši 753 tisíc 
a v oblasti ostatní zájmové 
činnosti (19 žadatelům) ve 
výši 348 tisíc.

Na pořádání větších akcí 
(dotace nad deset tisíc) byly 
schváleny příspěvky na třináct 

sportovních mítinků za 233 
tisíc, na čtyři kulturní akce ve 
výši 150 tisíc a na čtyři ostatní 
zájmové akce za 68 tisíc.

Na pořádání akcí menšího 
rozsahu (do- 
tace do dese-

ti tisíc) půjde podpora na 
šestašedesát sportovních ve 
výši 285 tisíc, dvacet kultur-
ních ve výši 125 tisíc a jede-
náct ostatních zájmových 
akcí ve výši 41 tisíc.

Dále zastupitelé, s přihléd-
nutím k doporučením OŠKaS, 
komisí a finančního výboru, 
schválili dotace na opravy 
majetku třem žadatelům 
v celkové výši 140 tisíc a vzali 
na vědomí poskytnutí dotace 
400 tisíc na opravu věže kaple 
v Šunychlu v rámci dohody 

s Biskupstvím ostravsko
–opavským z roku 2010.

Zastupitelé rovněž vyhověli 
žádosti sdružení Přátel bo-
humínské historie a nad rá-
mec platných zásad schválili 
mimořádný příspěvek 140 
tisíc na demontáž a převoz 
dvou historických zvonů z Ně-
mecka do Starého Bohumína. 
Snahy o navrácení zvonů, 
původně umístěných ve věži 
starobohumínského kostela, 
se datují už od roku 1945 
a v současné době je němec-
ká strana i přes neexistující 
právní nárok ochotna tento 
majetek vydat původnímu 
majiteli.

Žádosti o dotace na pořá-
dání nových akcí (nevztahuje 
se na další ročníky tradič-
ních akcí) plánovaných ve 
druhé půli roku je ještě možné 
podat v dodatečném termínu, 
a to do 31. května.

Šárka DRÁPELOVÁ, 

odbor školství, kultury a sportu

DOTACE
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Schody zmizí, trendem je bezbariérovost
Železárenský most je jednou z nejvytíženějších dopravních tepen. Zejména v ranní 
nebo odpolední »šichtovní« špičce. Přes železnici proudí kolony aut a davy lidí. 
Hlavně kvůli jejich komfortu před půlstoletím most vyrostl, aby se nemuseli tísnit 
v dlouhých frontách, než se na původní úzkou lávku vůbec dostali. Doba ale pokročila 
a na mostě je stále pár míst, která potřebují »doladit«.

Trendem posledních let je 
bezbariérovost. Interiéry 
budov, vchody ale především 
venkovní prostranství a chod- 
níky se projektují tak, aby 
nepředstavovaly problém 
pro vozíčkáře nebo maminky 
s kočárky. A právě v tomto 
ohledu má zmíněný železá-
renský most stále bolavá 
místa. Chodník na pravé 
straně (z pohledu od centra) 
bezbariérový není, na obou 
stranách narazí pěší na scho-
dy. Zanedlouho ale i tato 
překážka zmizí.

Do úpravy chodníku vedle 
areálu stavebnin se v nejbliž-
ších dnech pustí město. Pro-
jektu ale předcházela dohoda 
se Správou silnic MS kraje, 
které silnice i pozemky pod 
chodníky patří. Vlastník 
s přestavbou souhlasil s pod-
mínkou, že si město po do-
končení vezme chodník do 

své údržby. Samotná úprava 
bude spočívat v odstranění 
dosavadních tří schodů. „Val 
dosypeme a opatříme palisá-
dou. Chodník se tak bude 
plynule svažovat,“ ozřejmil 
Roman Pak městského od-
boru životního prostředí 
a služeb. Dodal také, že sou-

časný asfaltový povrch chod-
níku nahradí zámková dlažba.

Komunikace pro pěší do-
zná změn i na druhé straně 
mostu, kde mají schody po-
dobu prodloužených teras. 
Tento úsek po dohodě s měs-
tem upraví na své náklady 
jeho vlastník, fi rma Viadrus.

S úpravou bariérových či 
jinak problematických úseků 
chodníků se počítá i do bu-
doucna. S tipy na konkrétní 
místa mohou přicházet sami 
občané, například během 
letošního Dne sociálních slu-
žeb, který proběhne 28. 
května od 14 hodin na ná-
městí. U jednoho ze stano-
višť budou moci připsat na 
seznam špatně  schůdné 
úseky, které si zaslouží lepší 
řešení.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Majitelé nemovitosti k nenalezení
Dvůr mezi ulicí 9. května a vlakovým 
nádržím dlouhá léta hyzdily zdevastované 
skladovací prostory. Byly svému okolí 
nebezpečné, a tak v dubnu nařídil 
stavební úřad jejich demolici.

Za normálních okolností by radnice vyzva-
la k odstranění staveb, které hyzdí a ohrožují 
okolí, jejich majitele. Jenže to by musel být k 
nalezení. Všechny pokusy vypátrat člověka, 
kterému rozpadlé objekty, v minulosti zřejmě 
využívané jako venkovní sklady nebo spíže, 
ale ztroskotaly. „Vlastníka, žijícího podle 
kusých informací v cizině, se nám nepodařilo 
nalézt a zkontaktovat se s ním,“ konstatoval 
vedoucí stavebního odboru bohumínské rad-
nice Libor Radiňák. Polorozpadlé minisklady 
plné odpadků proto v polovině dubna nechalo 
na své náklady zdemolovat město. Akce si 
vyžádala zhruba sedmačtyřicet tisíc.

„V případech, kdy stavba ohrožuje bezpeč-
nost, bere na sebe město zodpovědnost. Vy-
členíme prostředky a posléze je po vlastnících 
můžeme vymáhat, což někdy bývá problema-
tické. Podobně jsme zdemolovali zchátralý 

mlýn ve Starém Bohumíně a zakročíme takto 
co nevidět ve Vrbici, kterou hyzdí vyrabovaná 
ruina rodinného domku. Bezpečnost je pro 
nás prioritou,“ vysvětlil starosta Petr Vícha.

Lukáš KANIA

Město nechalo na své náklady odstranit zpustlé sklado-
vací prostory, jejichž vlastníka se přes veškerou snahu 
nepodařilo vypátrat.  Foto: Pavel Čempěl

Na jedné straně mostu je chodník plynulý, na druhé ale musí chodci zdolávat schody. I ty ale po přestavbě zmizí. 

Poděkování za péči
Děkuji kolektivu LDN Bo-

humínské městské nemocnice, 
primáři Václavu Sosnovi, lékař-
kám Haně Sálusové a Heleně 
Klimšové, staniční sestře Janě 
Rakowské a všem ošetřovate-
lům za péči, vstřícnost a ochotu 
po dobu mé hospitalizace. 
Také děkuji rehabilitačnímu 
oddělení, primáři Martinu Žia-
kovi, Janě Sedláčkové, Gabrie-
le Sobalíkové a Evě Šimurové 
za zlepšení mého zdravotního 
stavu. Přeji všem hodně úspě-
chů v práci, zdraví a osobní 
pohodu. Eliška BUROVÁ

Poplatky ze psů
30. dubna skončila splat-

nost poplatků ze psů. Kdo 
zapomněl, může ho ještě 
uhradit složenkou, kterou 
obdržel do schránky, nebo 
na účet 19-1721638359/ 
0800 (variabilní symbol 
opsat ze složenky), případně 
hotově v pokladně městské-
ho úřadu, 1. patro budovy A, 
číslo dveří 221.  (zily) 



  V Ý R O Č Í  ·  N O V I N K Y8

Jízda po novém 

koberci
Po Mlýnské bez drncání, ulice 
v Šunychlu má nový povrch. V čás-
ti komunikace loni probíhaly 
výkopy v rámci výstavby kanali-
zace. Po dokončení podobných 
projektů se standardně uvádí 
rozkopaná vozovka do původní-
ho stavu. Tentokrát však šla ob-
nova ještě dále. Stavba kanaliza-
ce se sice týkala jen jednoho 
úseku Mlýnské, nový koberec ale 
nakonec nechalo město po při-
pomínce komise pro městskou 
část položit v celé délce ulice. 
Když už na místě pracovali asfal-
téři, byla by škoda techniku nevy-
užít. Nehledě k tomu, že zbylé 
úseky Mlýnské už nový koberec 
také potřebovaly. (tch)

Foto: Pavel Čempěl

Masarykova škola 
žije oslavami, 
vzdělávání dětí 
zajišťuje už 90 let. 
Takový věk se

v životě lidí považuje za úctyhodný. 
Co je to však v životě instituce, 
která pracuje s dětmi? Je tak stará, 
jak staří jsou její svěřenci – čili 
vlastně věčně mladá. 

První německá škola vznikla v Bohu-
míně–nádraží v roce 1860, česky však 
začal v osadě učit až řídící učitel Franti-
šek Solnař v roce 1910. Se vznikem Čes-
koslovenské republiky přibývalo žáků, 
tříd a poboček školy v okolních obcích. 
Městská správní komise se roku 1922 
rozhodla tuto situaci řešit vybudováním 
novostavby školy s číslem popisným 601 
v nynější Seifertově ulici. Ovšem ani de-
vět učeben nestačilo potřebám rostoucí-
ho města, a tak následovala stavba budo-
vy číslo 623, která byla otevřena 18. 
února 1924. Právě rok 1924, kdy byla celá 
škola uvedena do provozu, je považován 
za rok jejího založení. V roce 1930 byl 
ústavu udělen čestný titul »Masarykova 
škola«, který byl obnoven po roce 1989.

V historii školy, které se nyní podle 
loga, jež vybrali žáci, říká také »sluníčko-
vá«, se střídají období úspěšná s okamži-
ky nepříliš radostnými. Ve 30. letech 
zde kromě obecné a měšťanské školy 
fungovala také škola mateřská a hudební, 
cvičili zde sokolové, zkoušel pěvecký 
sbor »Smetana« a v posluchárně fyziky 
se v neděli hrálo loutkové divadlo. 
V předvečer 2. světové války měla škola 
jednatřicet tříd a dvanáct set žáků. Pak 
však byla česká škola zrušena a v budo-

vě byl za války lazaret. Citelnou ránu 
utrpěla v roce 1944, kdy byla budova při 
bombardování zasažena a její střední 
část se zřítila. Oprava byla dokončena 
až v roce 1950. 

K celkové generální opravě došlo v 80. 
letech, v roce 1982 byla zahájena přístav-
ba kuchyně a školní jídelny s učebnami 

nad nimi a postavena nová budova s díl-
nami, kuchyňkou a pěstírnou. Po ničivých 
povodních v roce 1997 byla mimo jiné 
nově vybudována tělocvična s umělým 
povrchem. Další velkou rekonstrukcí 
a modernizací prošla škola v letech 2002 
a 2003, ale i to už je minulost. Díky sou-
stavné a dlouhodobé péči zřizovatele, na-
šeho města, péči vedení školy a snaze 
všech pedagogických pracovníků se dnes 
pyšní útulnými třídami, moderně vybave-
nými odbornými učebnami, bohatým 
technickým vybavením včetně dnes už 

nezbytných elektronických přístrojů, mo-
derním sportovištěm a pěkně upravenou 
zahradou. Ani starobohumínská škola 
nebo obě mateřské školy, které k nám 
patří, na tom nejsou o nic hůře. Škola po-
skytuje výborné podmínky pro práci žáků 
i pedagogů, o jejich žaludky zase pečuje 
personál moderně vybavené kuchyně. 

Kvalitní vzdělání je nezbytné pro dobrý 
vstup do života. Že je Masarykova škola 
umí poskytnout, dokazují bývalí žáci. 
Mnozí si odnesli dobré znalosti, ale také 
hezké vzpomínky na léta prožitá ve slu-
níčkové škole – na exkurze a výlety, 
sportovní soutěže i návštěvy kulturních 
akcí, činnost v různých zájmových krou-
žcích. A také na jedinečné lyžařské 
výcviky, ozdravné pobyty v zahraničí 
i akce pořádané pro rodiče i veřejnost. 

Žáci a pedagogové Masarykovy školy 
připravili v rámci oslav 90. výročí pro 
rodiče, hosty a další zájemce slavnostní 
akademii, jíž bude předcházet průvod 
městem (6. května) či den otevřených 
dveří a muzikál ze školního prostředí 
(7. května). Zájemce srdečně zveme 
a těšíme se na ně.

Dagmar ŠOSTOKOVÁ, ředitelka

Masarykova škola 1924 – 2014

VÝROČÍ

Historický snímek Masarykovy školy ze 30. let minulého století.
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Kompromisní řešení: Parkoviště i zeleň
Mnoho aut, málo míst. Problém, který trápí každou lokalitu s větším počtem obyvatel, 
nemohl minout ani dolní oblast Záblatí. Obyvatelé sídliště Tovární i sousedních domů 
v Budovatelské po dalších plochách k parkování už delší dobu volají. Připravovaný 
projekt by měl peripetie motoristů s hledáním volného fl eku vyřešit.

Vhodné plochy pro nová par-
koviště se nehledají snadno. 
V Tovární přicházelo v úvahu 
nevyužité travnaté prostran-
ství mezi sídlištěm a obytný-
mi domy. I tady ale bylo třeba 
při projektování přistoupit 
k ústupkům a kompromisům, 
aby se stavba co nejméně 
dotkla okolní zelně.

„Aby se nám podařilo za-
chovat stávající alej, museli 
jsme celé navrhované parko-
viště posunout. Nyní je podle 
plánů dva a půl metru od stro-
mů,“ uvedla Hana Kaspřáková 
z odboru rozvoje a investic. 
Ústupkem bylo také zrušení 
zamýšlených výjezdů na Bu-
dovatelskou ulici. Původně 
mělo být parkoviště průjezdné, 
okružní, jenže kvůli výjezdu 
by musely ustoupit některé 
z okolních stromů. Kvůli za-
chování zeleně ale tato mož-
nost padla a parkoviště bude 
mít jen jeden obousměrný 
vjezd / výjezd. I přes tyto 

úpravy projektu se kácení 
zcela vyhnout nešlo. Pryč 
musely čtyři topoly.

Parkoviště bude svým tva-
rem kopírovat stávající par-
king v sousedství, takže bude 
rozděleno na dvě plochy. 
Jedna nabídne dvaačtyřicet 

parkovacích míst, druhá čty-
řiatřicet. I budovat se bude 
na dvě etapy, s tou první se 
počítá letos v srpnu. Plocha 
parkoviště včetně průjezdů 
vznikne ze zatravňovací dlaž-
by. Počítá se také s novým 
veřejným osvětlením. (tch)

Neuběhlo ani padesát let a v lokalitě nezůstal kámen 
na kameni, vlastně cihla na cihle. Čáslavská ulice s 
dnešním náměstím Budoucnosti vypadala v polovině 
60. let zcela jinak. Z baráků, zachycených na snímku, 
byste dnes nenašli ani jediný.

Skupina domů na fotogra-
fi i, postavených v letech 1895 
až 1922, patřila do takzvané 
Mánesovy kolonie. „Název 
dostala po stejnojmenné uli-

ci, které vedla podél bývalé 
kotelny a byla propojena 
s ulicí Čs. armády. Zachoval 
se z ní pouze krátký, dnes už 
nepojmenovaný úsek,“ uvedl 

Bohumín na dobových pohlednicích (22)

znalec bohumínské historie 
Eduard Beneš. 

Tehdejší Wolkerovu ulici, 
v roce 1952 přejmenovanou 
na Čáslavskou, lemovaly pře-
vážně obytné domy. Pouze 
ve třetím objektu zleva fun-
goval obchod se smíšeným 
zbožím a ve vedlejší nízké 
stavbě  byl sklad. Vzhled 
a charakter celé lokality se 

začal radikálně měnit ve dru-
hé polovině 60. let. Právě 
v Čáslavské ulici totiž vyrost-
ly úplně první bohumínské 
věžáky (číslo 971 a 972) a ná-
sledně celé sídliště. Jeho 
součástí byla také samoob-
sluha a restaurace Budouc-
nost, které byly slavnostně 
otevřeny v prosinci 1973.

(tch)Foto: Pavel Čempěl

Čekání na dětský 
koutek pokračuje
Pudlov je poslední 

městskou částí, která 

nemá venkovní koutek 

pro děti. A v dohledné 

době bohužel ani mít 

nebude. Město přitom 

letos s vybudováním 

zázemí pro menší děti 

počítalo a chtělo do něj 

investovat bezmála čtvrt 

milionu. 

Houpačky, lanové prvky, 
tabule s počítadlem a další 
prvky pro menší děti, to vše 
mělo vyrůst na travnatém 
prostranství mezi Partyzán-
skou a Drátovenskou ulicí. 
Proti záměru se však postavi-
li majitelé okolních pozemků. 
Jejich nesouhlas celý projekt 
uťal.

Protože žádná náhradní 
lokalita pro zbudování kout-
ku není k dispozici, městská 
část Pudlov podobný areál 
her stále mít nebude.  (tch)

K VĚCI

Výhodou plochy mezi sídlištěm a bytovými 
domy je absence sítí. Nebude nutné dělat 

žádné přeložky. Foto: Pavel Čempěl
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Komentář k této situaci snad ani není nutný. V ulici 1. máje, kde jsou stezky na 
každé straně, kličkovat středem silnice mezi kolonou projíždějících aut a přejíždět 
plnou čáru může jen hazardér. 

V ulici 1. máje jsou dvě autobusové zastávky a stezka (červený pás v zámkové 
dlažbě) je záměrně míjí. Cyklisté by správně měli celou čekárnu objet, ale mnohým 
to přijde nepohodlné, a tak si cestu zkracují. Jenže stačí, aby v kritickou chvíli vyšel 
nějaký pasažér z čekárny a na kolizi je zaděláno. 

Řada cyklistů už se stezky využívat naučila, ale mnoho z nich se dopouští té chyby, 
že po ní jezdí v protisměru. Na stezkách je přitom směr jízdy šipkami jasně znázor-
něn. Oba cyklisté na tomto snímku by zasloužili »za uši«. Jeden stezku ignoruje 
a vesele si štráduje po chodníku, druhý sice po stezce jede, ale opačně.

Přesně tak by to mělo na cyklostezkách vypadat. Cyklista má pro sebe dostatek 
prostoru a klid na jízdu. Nemusí se stresovat, že se připlete do cesty nějakému 
vozidlu, protože silnici od stezky dělí bezpečná vzdálenost.

»Profi « cyklisté se vymlouvají, že je stezky zdržují a že na nich nemohou rozvinout 
svůj potenciál.  Jenže pokud u silnice stezka existuje, musí ji cyklisté povinně vyu-
žívat. Bez rozdílu. Za podobný trénink na silnici proto hrozí pokuta.

Za rondelem u skřečoňského mostu cyklisté často chybují. Zatímco na mostě je 
stezka jedna a obousměrná, v ulici 1. máje jsou dvě jednosměrné na každé straně 
silnice. Při jízdě od mostu by proto měl jezdec za rondelem sesednout z kola (jako 
na snímku), přejít silnici a na druhé straně pokračovat v jízdě po stezce.

CYKLOSTEZKY
V Bohumíně narazí člověk na cyklisty celoročně, 
klidně i v závějích, ale teprve nyní začíná jejich 
skutečná sezona. Kvůli bezpečnosti vyrostly 
ve městě v uplynulých letech kilometry 
cyklostezek. Bohužel i přes různé 
formy osvěty a preventivní 
akce strážníků řada jezdců 
na velocipédech dodnes 
nepochopila, že také na 
vyhrazených stezkách platí 
určitá pravidla. 

Přestože cyklostezka vede souběžně s hlavní silnicí (na snímku Štefánikova ulice), 
cyklisté nemají, na rozdíl od vozidel na vozovce, na křižovatkách přednost. Před 
každou křižovatkou je na to upozorňuje vodorovné značení – výstražný trojúhelník 
»dej přednost v jízdě«. Foto: Pavel Čempěl
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Na dopravním 
hřišti v Hobbypar-
ku vyrostlo v sobo-

tu 26. dubna několik stano-
višť .  Malí  návštěvníci  si 
mohli u vstupu vyzvednout 

soutěžní kartu a na ní si po-
stupně odškrtávat splněné 
úkoly. Nechyběla mezi nimi 
jízda zručnosti nebo překáž-
ková dráha. Děti se musely 
také proletět imaginárním ae-
roplánem či na panence a ply-
šovém medvědovi předvést, 
jak se v autě správně připásat 
do bezpečnostní sedačky.

Za splnění všech úkolů 
dostali malí soutěžící něco 
dobrého na zub. O rozptýlení 
návštěvníků se staralo klaun-
ské divadélko Modrý slon se 
svými písničkami a humorný-
mi výstupy.  (erh)

Hnojník inkoustový (Coprinus atramentarius)
Příroda Bohumínska – houby (137)

Po letošní teplé zimě rostou jarní houby velmi brzo. 
Už v březnu se objevil chřapáč kalíškovitý, destice 
chřapáčová, šťavnatka březnovka, závojenka jarní, 
ucháč obrovský a penízovky provázkové.

Díky dubnovým dešťům 
jsme mohli přímo ve městě 
nalézt například smrže kuže-
lovité, štítovky jelení, třepe-
nitky svazčité, polničky rané 
nebo hnojníky třpytivé. Mezi 
tyto časné nálezy patří také 
hnojník inkoustový, který se 
objevuje obvykle od května 
do listopadu. Jeho letošní 

dubnové plodnice byly v Bo-
humíně velmi mohutné. Roste 
nejen v lesích, ale i v parcích, 
zahradách a na okrajích pol-
ních cest; vyrůstá ze zbytků 
rozloženého dřeva. Jde o jed-
lou houbu, která ovšem v kom-
binaci s alkoholem vyvolává 
nepříjemné otravy.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Dopravní hřiště v Hobbyparku pa-
třilo poslední dubnovou sobotu 
dětem... a klaunům.

U jednotlivých úkolů asistovaly a někdy 
je také předváděly hostesky v harlekýn-
ských kostýmech. Foto: Pavel Čempel

Na silnicích to někdy 
vypadá, že za volanty sedí 
počmáraní šašci a provádějí 
na vozovce klaunská 
čísla. Akce »Klauni 
v dopravě«, kterou 
uspořádal městský 
odbor dopravy a K3 
Bohumín, si ale 
potrefené šoféry na 
paškál nebrala. Byla 
určena dětem.

Na do
hřišti v H
ku vyros

sedí 
vádějí 

Šaškárny v Hobbyparku
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Čtyřbojaři lámali rekordy a mají titul
Asociace školních sportovních klubů pořádá každý rok 
mistrovství středoškoláků v silovém čtyřboji. Letos se 
jej účastnilo šedesát závodníků z patnácti středních 
škol. Do fi nále se, stejně jako v minulých letech, probo-
jovali čtyřbojaři bohumínského gymnázia, kteří byli 
v minulosti mistry ČR už osmkrát. A díky skvělým 
výkonům přidali do sbírky titul devátý.

Reprezentanti bohumín-
ského gymnázia letos na 
republikové fi nále odjížděli 
z pozice druhého týmu z kraje 
a celkově čtvrtého v republi-
ce. Favoritem byla Karviná 
a Lipník nad Bečvou. Naše 
mužstvo ve složení Marek 
Zálešák, Ondřej Plhoň, Jan 
Strzelec a Jiří Žáček však ne-
nechalo nic náhodě a po tvr-
dém tréninku přijeli závod-
níci na finále v životních 
formách. Soutěž, skládající 
se ze čtyř disciplín - tlaku 
s činkou vleže, přítazích na 
hrazdě neboli shybech, vzno-
sech na hrazdě a trojskoku 
snožném, vygradovala na 
nejvyšší možnou míru a uro-
dily se nejlepší výsledky 
v historii. Naši si nakonec 
došli pro titul s rekordními 

850 body. Druhá Karviná 
a třetí Lipník měli »jen« 763, 
respektive 755,5 bodů.

Absolutním vítězem v jed-
notlivcích se stal Marek 
Zálešák rovněž s novým re-
kordem ČR. Získal 317 bodů 
a také vytvořil nový rekord 
v disciplíně tlak v leže s čin-
kou neboli benchpress, kdy 
svých 75 procent váhy (50 
kg) zvedl 86krát! Pochopitel-
ně tuto disciplínu vyhrál a na 
druhém místě mu zdatně 
sekundoval  náš  Ondřej 
Plhoň. Ten byl celkově v jed-
notlivcích čtvrtý, Jan Strzelec 
osmý a Jiří Žáček jedenáctý.

Vítězům nezbývá než po-
gratulovat a popřát budoucí-
mu pozměněnému týmu, aby 
znovu zopakoval zlatou jíz-
du. A Markovi Zálešákovi 

a Ondrovi Plhoňovi popřát 
ještě štěstí u maturit. Tou 
totiž jejich působení na 

Gymnáziu Františka Živného 
a ve čtyřboji končí.

Radim GRZYBEK

Čtyřbojařští mistři republiky Jan Strzelec, Ondřej Plhoň, Marek Zálešák 
a Jiří Žáček.  Foto: archiv gymnázia

Bohumínští gymnazisté nenašli přemožitele
Na Gymnáziu Františka Živného 
se 9. dubna uskutečnilo krajské 
kolo dějepisné soutěže studentů 
gymnázií. Družstvo pořádajícího 
gymnázia ve složení Tomáš 
Cedivoda, Hana Krpcová a Jiří Žáček 
obsadilo s přehledem 1. místo.

Tuto soutěž pořádá už přes dvacet let 
Gymnázium Cheb. Z původně regionální 
soutěže se postupně vytvořilo prestižní 
klání celorepublikového významu a zá-
jem o účast byl tak velký, že pořadatelé 
letos museli přistoupit k uspořádání 
krajských kol, aby mohli do Chebu přijet 
jen ti nejlepší. O postup se proto utkalo 
262 tříčlenných družstev ve všech kra-
jích Česka i Slovenska. Bohumín byl je-
diným nekrajským městem, v němž se 
soutěž uskutečnila, a pořádající gymná-
zium se úkolu zhostilo velmi dobře. Do 
Bohumína se sjelo šestnáct družstev 
z celého Moravskoslezského kraje, která 
se utkala ve vědomostním testu z dějin 
první a druhé Československé republiky. 
Patronát nad soutěží převzal starosta 
města Petr Vícha, který také rozpečetil 
obálku s otázkami. Ty vypracovali před-

ní čeští a slovenští historikové a výrazně 
převyšovaly rozsah středoškolského uči-
va. Věděli byste například, kdo byli mi-
čuráci, která strana prosazovala zájmy 
slovenských evangelických autonomistů 
nebo kdo byl prvním náčelníkem gene-
rálního štábu československé armády? 
Domácí družstvo na takové otázky 
odpověď znalo. Bohumín právem a s vý-
razným bodovým náskokem před svými 

soupeři postoupil do mezinárodního fi -
nále, které proběhne na podzim v Chebu 
pod záštitou předsedů vlád České repub-
liky a Slovenské republiky. Naše druž-
stvo se soutěže účastní i díky podpoře 
města Bohumína, které fi nančně přispí-
vá na dopravu i pořízení studijních po-
můcek pro soutěžící. Věříme, že budou 
dobrými reprezentanty školy i města. 

Vladimír JEŘÁBEK
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Jeskyňáři míří z Krymu na Kubu
Už pětatřicet let zkoumají bohumínští speleologové jeskyně na Krymském poloostrově. 
Desítky nově objevených jeskyní a propastí, světově jedinečné krystalické formy 
v podzemí, dosud neznámé unikátní krápníkové tvary, to je pouze část jejich objevů. 
A právě přísně chráněné formy krystalů se staly nejen přírodním dědictvím planety, 
ale také stále nerozluštěnou záhadou jejich vzniku.

Není tomu tak dávno, kdy 
byly podobné krystalické 
tvary objeveny i kubánskými 
speleology . A podobně jako 
bohumínští speleologové na 
Krymu získali exkluzivitu vý-
zkumu a dokumentace těch-
to jeskyní na Kubě francouz-
ští a italští speleologové. Až 
do tohoto roku.

Po dvouleté přípravě se 
podařilo bohumínským jes-
kyňářům získat důvěru ku-
bánských kolegů a institucí 
a koncem roku se vypraví do 
krasu a jeskyní na Kubě. Bu-
dou mít zde možnost studo-
vat a dokumentovat krasové 
a krystalické formy v místech, 
kde to bylo dosud povoleno 
jen málo speleologům.

V jeskyních na Kubě plánu-
jí studovat genezi a mikrokli-
matické podmínky, které 
umožnily vznik těchto vzác-
ných křehkých tvarů. Výsledky 
pak porovnat s materiály, 
které získali při výzkumech 
na Krymském poloostrově, 
a tak i stanovit a doporučit 
způsob ochrany těchto loka-
lit. Protože i když v jeskyních 

na Krymu odebrali desítky 
vzorků sedimentů, vod a kry-
stalů, které byly zkoumány 
v laboratořích Česka, Polska 
i USA, vědcům se dosud ne-
podařilo odhalit jejich gene-
zi, a tak i stanovit způsob 
ochrany těchto jeskyní. Do-
sud víme jen to, že by stačilo 
narušit uzavřené mikroklima 
v podzemí, aby došlo k nená-
vratnému odumření nebo 

zničení všech krystalických 
forem v jeskyni.

A co vlastně přesvědčilo 
kubánské speleology, aby 
umožnili v jejich jeskyních 
zorganizovat výpravu bohu-
mínských kolegů? Byly to 
právě unikátní dokumentač-
ní materiály z jeskyně Emine 
Bojir Chasar, které jsou 
výsledkem práce bohumín-
ských speleologů a které po-

skytli svým kubánským kole-
gům. 

Program výpravy samo-
zřejmě nebude pouze vědec-
ký. Kubánští kolegové při-
pravují i exkurze na zajímavá 
přírodní místa ostrova, kam 
se běžně turisté nedostanou, 
návštěvy vědeckých institucí, 
které budou spojeny s před-
náškami.

Před uskutečněním výpra-
vy je ještě třeba vyřešit po-
slední problém. Tím jsou 
vědecká víza pro účastníky. 
Kuba je velmi byrokratická 
země a k pohybu po kubán-
ských horách, které jsou zde 
považovány za vojenský te-
rén, nestačí běžná turistická 
víza. O to se nyní starají 
u vládních úřadů přátelé ze 
speleologického klubu Tage-
ni z Havany. 

A co výzkumy na Krymu? 
Dnes už patří území Rusku, 
a tak se plány na pokračová-
ní výzkumů trochu zkompli-
kovaly. Přesto připravujeme 
společně s krymskými přáte-
li i letos další výpravu, jejímž 
cílem je i natočení filmu 
o jedné z jeskyní, kterou 
jsme společně se simferopol-
skými speleology objevovali.

Město expedice Orcusu 
na Kubu i Krym finančně 
podpoří. Příspěvek schválili 
bohumínští zastupitelé. 

Josef WAGNER

Bohumínský Benchpress 2014
Oddíl kulturistiky Faja Bohumín pořádá v sobotu 17. 
května ve vzpírárně Bonatrans Bohumín čtvrtý ročník 
soutěže v tlaku na lavici s činkou »Bohumínský Bench-
press 2014«. Je to také IV. ročník Memoriálu Michala 
Sdukose, který se jako jeden z prvních předsedů oddílu 
zasloužil o rozvoj tohoto sportu na Bohumínsku.

Závodu se mohou zúčast-
nit začátečníci i pokročilí, 
kteří mají zájem změřit své 
síly v této nejoblíbenější si-
lové disciplíně. Prezentace 
a vážení závodníků bude 
probíhat od 10 hodin, v 11 
hodin začne samotný závod. 
Samostatně budou hodnoce-
ny kategorie do 25, 40, 55 let 
a nad 55 let bez speciálního 
dresu. Startovat mohou pou-
ze závodníci nad čtrnáct let, 
přičemž startovné činí dvě 
stě korun. Závodníci mají 

k dispozici tři pokusy a pře-
depsaným oděvem je tričko 
s krátkým rukávem, tepláky 
nebo trenýrky a sportovní 
obuv. O pořadí rozhoduje 
rozdíl výkonu a tělesné hmot- 
nosti závodníka. Na loňském 
memoriálu vytvořil Erich 
Koch z oddílu kulturistiky Faja 
Bohumín osobní rekord, když 
zdolal činku o hmotnosti 165 
kilogramů a Martin Turek z TJ 
Viktorie Bohumín v exhibič-
ním vystoupení ve speciálním 
dresu pokořil 215 kilogramů.

Na vítěze čekají opět pěkné 
poháry a medaile a všichni 
závodníci obdrží ocenění za 
účast.

Zájemci se mohou hlásit 
Oldřichu Pečovi, telefon 604 
793 303, e-mail pecolda47@
seznam.cz.

K co největší účasti borců 
z  TJ Viktorie Bohumín, 
Gymnázia Františka Živného 
v Bohumíně, oddílu vzpírání 
Bonatrans Bohumín, Fitcen-
tra Darja, Fitcentra Klára 
a dalších zve výbor oddílu 
kulturistiky Faja Bohumín. 
Zveme také diváky. Přijďte 
se podívat na tuto zajímavou 
soutěž a povzbudit své přáte-
lé a známé. Vstup je zdarma.

Vilém ŽÁK

Z Bohumína 

do Bohumína
Odbor klubu českých turis-

tů Tramp Bohumín pořádá 
v sobotu 17. května 40. roč-
ník cyklojízdy a turistického 
pochodu »Z Bohumína do 
Bohumína«. Start před vla-
kovým nádražím. Trasy pro 
pěší 50, 40 a 20 km startují 
od 6 do 9.30 hodin. Cyklisty 
čeká  70, 50, 40 nebo 20 km 
se startem od 7.30 do 9.30 
hodin. Startovné činí pro do-
spělé 20, pro děti 5 korun. 
Cíl bude v restauraci U Ryb-
níku v Dolní Lutyni. Tady 
čekají účastníky diplomy, 
občerstvení, opékání buřtů, 
soutěže a hry pro děti i do-
spělé. Pochod se koná za 
každého počasí.  (okčt)

POZVÁNKA

Krystalické formy v jeskyni Bellamar na Kubě.  Foto: Antonio Danieli
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Bublina i skatepark. Důkazy, že o mladé stojíme
Jsou zcela plnohodnotnými obyvateli našeho města, ale často se cítí být opomíjeni 
a odsunuti na pomyslnou druhou kolej. „Myslíte pořád jenom na malá děcka 
a důchodce,“ vytýkají vedení města v diskuzích na sociálních sítích. Řeč je o mladých 
lidech, kteří už přece jen odrostli skluzavkám či pískovištím, a jejichž hlavní náplní 
volného času nejsou jenom „komerční“ sportovní aktivity. Ale také oni chtějí 
v Bohumíně žít a – promiňte mi ten výraz – užívat si.

Přiznávám, že vnímám svůj 
zvětšující se generační odstup 
od těch, kteří navštěvují učiliš- 
tě, střední školy nebo zahajují 
studia na univerzitách. Přesto 
se snažím sledovat dění na 
zmíněných sociálních sítích, 
kde mě zajímají podněty mla-
dých Bohumíňáků, co by jim 
udělalo radost. Není to tak 
snadné. Ono u věkové skupiny 
od nějakých 15 třeba do 25 let 
jsou často názorové směry roz-
tříštěné. Přesto chci některé 
mladé lidi přesvědčit, že nám 
jejich názor není „ukradený“, 
jak si možná často myslí.

Stačí si jenom vzpomenout, 
co se loni seběhlo kolem schvá- 
lení návštěvního řádu parku 
P. Bezruče, který si mnozí vy-
světlovali i tak, že se „zlé“ 

město snaží zavřít oblíbený 
hudební klub Bublina. Na so-
ciální síti se rozpoutal emotiv-
ní tajfun namířený proti radni-
ci, přitom náš cíl byl úplně 
jiný. Chtěli jsme mladé přimět, 
aby nebyli lhostejní a rozhlíželi 
se kolem, zda někdo neničí 
majetek nás všech.

A výsledek? Z pohledu města 
takřka úžasný. Od konstruk-
tivní debaty s majiteli hudeb-
ního klubu i zvýšeného zájmu 
veřejnosti se poškozování ta-
bulí naší naučné stezky v parku 
vytratilo a zastupitelé v dubnu 
dokonce rozhodli, že notně 
chátrající objekt Bubliny vy-
koupí od privátního vlastníka. 
Přitom si už v tu chvíli uvědo-
movali, že rekonstrukce budovy 
je nevyhnutelná. Bylo nám 
ovšem jasné, že mladí o svůj 
podnik stojí. Hodláme proto 
stavebními úpravami nejen 

zlepšit uživatelský komfort 
Bubliny, ale i lidem v okolí za-
jistit přece jen klidnější proži-
tí hlavně těch teplejších nocí...

Další velké téma představuje 
skatepark. Kdysi u zimního 
stadionu byl, jenže podmínky 
bezpečného provozu se jeho 
návštěvníkům nezamlouvaly, 
a tak často zel prázdnotou. Dnes 
už je skoro jedno, zda dohled 
nad hřištěm byl až příliš přísný 
nebo měli „skejťáci“ poněkud 
zkreslené představy, co by hro-
zilo dohlížejícímu správci v pří-
padě vzniklého úrazu, pokud by 
nebyl dodržován provozní řád.

Až zástupci občanského 
sdružení Mládež jasně for-
mulovali, co chtějí. Aby město 
zajistilo plochu, oni se posta-
rají o vybavení skateparku 
i provoz. Vedení radnice se 
pro jejich návrh nadchlo 
i přesto, že skatepark stihl me-

zitím vyrůst jen pár stovek 
metrů za hranicemi v polských 
Chałupkách. Chápeme ovšem, 
že nikdo nemá chuť se den co 
den pojišťovat pro cestu do ci-
ziny jen proto, aby si zajezdil 
nad překážkami. Snad se už 
tedy konečně chýlíme ke konci 
martyria se získáním pozemku, 
které si sdružení vybralo, a kde 
město opraví jeho povrch. V re- 
kultivovaném areálu na Faji 
by navíc mohli najít své místo 
třeba i vyznavači bikrosu nebo 
dalších méně komerčních 
sportovních aktivit.

Jak tyto příklady ukazují, 
jde to. Stačí dát dohromady 
skupinu lidí a jít si za svým 
cílem. Ostatně – kdo se snaží 
hledat způsob, jak věci jít mo-
hou, a nehledá důvod, proč se 
vydařit nemají, uspěje. V Bo-
humíně určitě, protože o mla-
dé lidi stojíme a nechceme, 
aby se naše město vylidňovalo. 
Kéž by příklad Bubliny i ska-
teparku posloužil i těm ostat-
ním, kteří svůj plán na další 
možné vylepšení města zatím 
jen tajně nosí v hlavě.

Igor BRUZL, předseda MO ČSSD

Tradiční závod bude 
rozdělen do dvaceti 
věkových kategorií. 
Běží se po asfaltovém, 
kostkovém a kachlo-
vém povrchu. Tratě 
jsou dlouhé od osm-

desáti metrů do dvou kilometrů. BUM 
2014 je bez startovného.

Závodníci na 1. až 3. místě až po kate-
gorii staršího žactva obdrží tričko s lo-
gem »18. ročník BUM 2014«, případně 
jinou cenu či keramickou medaili z MŠ 
Bambino. Každý účastník obdrží po do-
běhu nealko nápoj a sladkost. Některé 
kategorie získávají finanční odměny 
a další ceny od partnerů běhu. Pořada-
tel udělí bonus 800 korun za překonání 
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 nej-
mladšímu účastníkovi a podobně.  

Zájemci o účast se mohou v předstihu 
registrovat na e-mailu zves.kronika@
centrum.cz. Všechny informace pořada-
telé postupně zveřejňují na webových 
stránkách www.ak-bohumin.cz.  (zves)

09.50  Slavnostní zahájení na nám. TGM  partner běhu  okruhů

10.00  Rodiče s děvčátky, r. nar. 2010 a mladší  Běh MěV a ZO KSČM   80 m

10.03  Rodiče s chlapci, r. nar. 2010 a mladší  Běh Milady Halíkové   80 m

10.06  2008  - 2009, děvčata  Běh agentury Levná pojistka   170 m

10.10  2008  - 2009, chlapci  Běh 1. SC Bohumín´98   170 m

10.15  Vyhlášení vítězů - předškoláků

10.20  2006 -  2007, děvčata  Běh TV Marko a City Cafe  1  280 m

10.25  2006 – 2007, chlapci  Běh Bohumínské stavební  1+20  300 m

10.30  2004 – 2005, děvčata  Běh Petra Víchy  1+20  300 m

10.35  2004 – 2005, chlapci  Běh agentury FAINE  1+20  300 m

10.40  2003, děvčata  Běh Real Investment  1+20  300 m

10.45  2003, chlapci  Běh ZŠ Čs. armády  2+40  600 m

10.50  2001 – 2002, mladší žákyně  Běh MO ČSSD  2+40  600 m

10.55  2001– 2002, mladší žáci Běh Bosporu  2+40  600 m

11.00  Ženy DO a NAD 35 let  Běh BM servis  5  1 400 m

11.05  Muži DO 35 let  Běh města Bohumína  7+40  2 000 m

11.13  Muži NAD 35 let, NAD 50 let  Běh Sokola Skřečoň  5  1 400 m

11.20  1999 – 2000, starší žákyně  Memoriál Ivany Veselé  2+40  600 m

11.25  1999 – 2000, starší žáci  Běh DDM Fontána  3  840 m

11.30  1997 – 1998, dorostenky  Běh MO TOP09  3  840 m

11.35  1997 – 1998, dorostenci  Běh sport-core.cz  4  1 120 m

11.45  Štafety bohumínských škol  Běh „O pohár starosty 4 x 280  1120 m
 (2 děvčata + 2 chlapci žákovských kat.)  města“

12.00  Vyhlášení vítězů

Běh ulicemi města
Ve čtvrtek 8. května se na náměstí T. G. Masaryka uskuteční 
18. ročník Běhu ulicemi města. Je naplánován na dvě hodiny 
a jako první se v deset postaví na start nejmenší děti s rodiči.

POLITIKA
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INZERCE

REALITY

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

 736 228 883.
● Prodám nadstandard- 

ní RD 6+1 v Bohumíně, bez 
sousedů.  603 488 048.
● Prodám byt 3+1 v os. 

vlastnictví, nízká zástavba, 
100 m2, v centru města.   
+420 736 681 925.

●  Prodám byt 3+1 v 
osobním vlastnictví po 
celkové rekonstrukci v nízké 
zástavbě.  733 340 718.
● Prodám dr. byt 2+1, 

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

mu druž. byt 2+1 se dvě-
ma balkóny v nízké zástavbě 
u nám. Budoucnosti. Byt je 
po celkové rekonstrukci, vč. 
plovoucích podlah, nových 
dveří, vestavěné skříně, ku-
chyně na míru s vestavěnými 
spotřebiči, koupelna + WC - 
dlažba. Je ihned k dispozici a 
nastěhování.  776 084 481.
● 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 dvoulůžko-

vý pokoj v Luhačovicích, 
s TV, kuchyňkou, koupelnou 
a WC, naproti nádraží. Ven-
kovní posezení, zapůjčení 
jízdních kol. Cena 300 Kč za 
lůžko.  737 525 271.

RŮZNÉ
● Prodej medu z Jese-

níků a včelařských potřeb 
v obchůdku U Luďky ve 
Skřečoni.  776 684 719.
● Prodám krůty vykrme-

né i na chov, po domluvě. 
 776 171 452.

SLUŽBY
● Hloubkové čištění ko-

berců, sedacích souprav, 
rohových lavic, židlí, interié-
ru aut, technikou Kärcher. 
www.cistyautointerier.cz 
 724 088 643. 
● Nová služba BAŇKO-

VÁNÍ. V salonu SARA u paní 
Pietraszové ve Studentské ul. 
598 v Bohumíně, v budově 
zubních lékařů. Pro podrob-
nější informace volejte na 
 776 786 245, Lenka Vaš-
ková. Cena 220 Kč.
● 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.

  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 %

   SPOLEČENSKÁ INZERCE (blahopřání, 

vzpomínky), rozměr: 60 x 64 mm

Cena bez foto:  180 Kč 

Cena s foto:  300 Kč 

Dvojitá plocha:  400 Kč 

 (2 fotografi e nebo dlouhý text)

Řádkovou inzerci můžete podávat také pro-

střednictvím on-line formuláře na internetových 

stránkách www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

CENÍK INZERCE

Kladení kytic
U příležitostí státního 

svátku Dne vítězství se ve 
čtvrtek 8. května v 9.30 ho-
din uskuteční kladení kytic 
k pamětní desce na budově 
radnice. Po pietním aktu 
bude na náměstí odstartován 
Běh ulicemi města.  (red)

Velikonoční 

zpívánky 
V centru léčby seniorů a na 

oddělení zdravotně–sociál-
ních lůžek Bohumínské 
městské nemocnice proběhly 
16. dubna »Velikonoční zpí-
vánky«. Oddělení navštívili 
muzikanti s kytarou. Pacienti 
byli z besídky pozitivně nala-
děni, zazpívali si a někteří 
i zatančili. Smyslem bylo 

KRÁTCE
zprostředkovat klientům 
pravou velikonoční atmosfé-
ru a zpestřit jim jarní dny 
strávené v zařízení.  (dag) 

Vzpomínková akce
Klub vojenské historie 

Dolní Lutyně pořádá vzpo-
mínkovou akci k 69. výročí 
osvobození obce od německé 
okupace .  Uskuteční  se 
3. května od 10 u objektů 
lehkého opevnění v prostoru 
Bezdínek za železničním pře-
jezdem (za pískovnou). Pro-
gram zahrnuje prohlídku 
bunkru obsazeného němec-
kými vojáky, ukázky pěchot-
ních zbraní a uniforem. 
Ve 13.30 hodin se uskuteční 
pietní  akt  u památníku 
padlých v centru obce. V 14 
hodin pro zájemce pochod 
od památníku na linii opev-
nění. (pam)
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Čas běží, 
ale vzpomínky zůstávají.

1. května 
by se dožil 100 let 

můj tatínek 

JUDr. Rudolf 
MACHACZEK

z Kopytova.


Dcera 

Daniela Pavlovová.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti 
mohli přát, jen kytičku na hrob dáme 

a budeme vzpomínat.

29. dubna jsme 
si připomněli 

nedožitých 51 let 
našeho milovaného 

manžela, tatínka 
a dědečka,

pana Josefa HUBLA.
S láskou vzpomínají manželka Ilona, 

syn Josef s rodinou, syn Marek 
s rodinou, dcera Aneta s přítelem a 

vnoučata Valinka, Mareček a Denisek.

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

ty budou žít dál.

9. května 
vzpomeneme 

6. smutné výročí, 
kdy nás navždy 

opustila

paní Anna PECHÁČKOVÁ, 
rozená Masná.


S láskou a úctou vzpomíná manžel 

a synové s rodinami.

Kdo byl milován, 
není zapomenut.

15. května 
to bude dlouhých 
5 let, kdy navždy 

odešel můj manžel,

 pan Jaroslav 
GLOS.


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Jarmila.

Ruku ti už nepodáme, 
abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme 
a budeme vzpomínat.

4. května 
si připomeneme 

nedožité 70. 
narozeniny naší 

maminky a babičky, 

paní Evy KŘIŠŤALOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají syn 

Miroslav a dcera Monika s rodinou.

12. května 
si připomeneme 
10. výročí úmrtí 
naší maminky, 

paní Vandy 
WIĘCKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomíná 

dcera Jana s manželem, 
vnuci Petr a Roman 

s rodinami. 

VZPOMÍNKY

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

3. května vzpomeneme 
30. výročí úmrtí našeho otce, 

dědečka a pradědečka, 

pana Václava VATAŠKY

a 23. výročí úmrtí naší maminky, 
babičky a prababičky, 

paní Boženy KONEČNÍKOVÉ.


Vzpomínají dcera Blanka s rodinou, 
dcera Miluše s rodinou 

a snacha Dagmar s rodinou. 

Čas plyne, vzpomínka zůstává.

10. května 
vzpomeneme 

10. výročí úmrtí

pana Jana 
MOZGALY.


S láskou vzpomínají 

manželka Marie, 
syn Jiří a dcera Marie 

s rodinou.

4. května si připo-
meneme 2. výročí 

úmrtí našeho 
milovaného 

manžela, tatínka, 
dědečka, syna, 

pana Milana 
ADÁMKA.

Zároveň 16. května vzpomeneme jeho 
nedožité 52. narozeniny.

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka Ivana, syn Milan s rodinou, 

dcera Veronika s vnukem Míšou, 
syn Marcel s Petrou, maminka Jaro-
slava, bratr Jiří a tchyně Ladislava.

Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten neodešel, 

žije v našich srdcích dál.

2. května 
vzpomeneme 

2. smutné výročí 
úmrtí 

a 3. května by 
oslavil své 82. 

narozeniny 

pan Miroslav BOČEK.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka a dcery.

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 



● Po dobu prodeje aktuálního čísla OKA jsou 
řádkové inzeráty současně zveřejněny na webu 
města www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce

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

zpravodajství/městské noviny Oko.

Řešení 
křížovky 

z minulého 
čísla: 

V. RICHTER: 

Rozhodčí je muž, 

který kritizuje

 hráče a riskuje 

zdraví .

● Řádkovou inzerci můžete 

podávat také prostřednictvím 

on-line formuláře na stránkách 

w w w. m e s t o - b o h u m i n . c z 

v sekci inzerce.
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BLAHOPŘÁNÍ

15. dubna oslavila 
své krásné 

88. narozeniny 

paní Anna 
CELNEROVÁ 

z Bohumína.
Hodně pevného 

zdraví, elánu do dalších let a pohody 
v kruhu rodiny přejí 

syn Vítězslav s manželkou Luďkou, 
vnučka Katrin s manželem Petrem, 

vnuk Patrik s přítelkyní Katkou 
a pravnučka Sárinka.

30. dubna slaví 
neuvěřitelných 

60 let naše 
báječná, milovaná 
a nejlepší mamin-

ka a babička
Helenka 

SICHOVÁ.
Ze srdce ti přejeme do dalších let 

hlavně pevné a dlouhé zdraví, 
spoustu štěstí, radosti a sluníčko-

vých dnů. Ať jsi stále veselá 
a usměvavá... Máme tě moc rádi 

a děkujeme za všechno, co pro nás 
děláš. Tvoje milující rodinka.

26. dubna oslavila 
55 let 

paní Jana 
CIELEPOVÁ.
Děkujeme za její 

lásku a péči a 
přejeme do dalších 
let z celého srdce 

hodně štěstí, zdraví a životní pohody.
Maminka Helena, manžel Jaroslav, 

syn David, dcera Gabriela, 
tchyně Hildegarda a bratři Wladislav 

a Rudolf s rodinami.

Kdysi jste si prstýnky dali a už je to pár let.

Věčnou lásku jste si slibovali a ten slib nikdy nevzali jste zpět.

Tak jako kdysi, tak i dnes vám v srdci zvony znějí.

A spolu s námi štěstí, lásku k vašemu výročí vám přejí.

26. dubna oslavili 55. výročí svatby

manželé Věra a Boris 
TVARDKOVI.


Všechno nejlepší 

do dalších společných let 
přejí synové Jiří s Petrem 

a vnučky Radmila, Gabriela, 
Lucie a Petra.

9. května oslaví 
své životní 
jubileum 

pan Eduard 
OLÍVKA.


K jeho sedmdesátinám 
pevné zdraví, pohodu 

a optimismus 
přeje za celou rodinu 

manželka.

ZAHRADNICKÉ 
CENTRUM

www.ZAHRADY-WOJCIK.cz  Dolní Lutyně, Ďáblova kolonie 929  725 258 218 nebo 603 163 345 

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ AREÁL 

NABÍZÍME: 
BALKONOVÉ ROSTLINY  OSÁZENÉ ZÁVĚSNÉ KVĚTINÁČE 
PELARGONIUM PELTATUM, ZONALE
VELKÝ VÝBĚR HNOJIV A OCHRANNÝCH POSTŘIKŮ  BIO POSTŘIKY (bez ochranné lhůty) 
MULČOVACÍ KŮRY  DEKORAČNÍ ŠTĚRKY A KAMENY 
SUBSTRÁTY 20 L, 50 L, 75 L ZA PŘÍZNIVÉ CENY - Agro CS , Primafl ora 
TRAVNÍ OSIVA s cer  fi kátem kvality ÚKZÚZ 
GEOTEXTÍLIE  STÍNOVACÍ FÓLIE  KOKOSOVÉ ROHOŽE 
OVOCNÉ STROMKY A KEŘE ČESKÉ PRODUKCE S GARANCÍ KVALITY
KANADSKÉ BORŮVKY A BRUSINKY 
ROUBOVANÉ DŘEVINY A ČAROVĚNÍKY 
RHODODENDRONY  AZALKY  VŘESY  VŘESOVCE 
 PIERISY a ostatní vřesovištní rostliny 
THUJE  HABRY a další dřeviny vhodné nejen na živé ploty
JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY A KEŘE
OKRASNÉ TRAVINY  VODNÍ ROSTLINY A PALMY

DÁLE NABÍZÍME: 
NOVINKA: LIKVIDACE KRTKŮ, 

HRABOŠŮ A HRYZCŮ ve vašich zahradách 
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD 

ZAKLÁDÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH JIŽ OD 20 Kč/m2 
SEČENÍ A MULČOVÁNÍ TRÁVY 

KOMPLEXNÍ PÉČE O TRAVNATÉ PLOCHY 
TERÉNNÍ ÚPRAVY  ZAHRADNÍ JEZÍRKA 

STAVEBNÍ PRÁCE  ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
PROVÁDÍME POSTŘIKY PROTI CHOROBÁM 

A ŠKŮDCŮM NA ROSTLINÁCH 
AUTOMATICKÉ ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY FIRMY RAINBIRD 

Při nákupu nad 1000 Kč 
dárek zdarma

OTEVÍRACÍ DOBA:  PO – PÁ 8.00 až 17-00  SO 8.00 až 16.00  NE ZAVŘENO
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� SUŠENKA
AMERICKÝ
FILMOVÝ
HEREC
(ALAN)

SLOVEN-
SKY
„PSI”

RAŽENÍ � KTERÁ-
KOLI

OSOBA

MYS NA
BORNEU

MOŘSKÉ
PLÁŽE � PÁTRAT

BYLIN-
KOVÝ
ČAJ

DRUH
PAPOUŠKA � INTRIKY PŘESNÍ-

DÁVKA BEZDĚKY

ŠTĚDRO-
VEČERNÍ

RYBA

USAZE-
NINA

NA DNĚ

STOVKY
OSTŘÍ

PRÉMIOVÉ
SPOŘENÍ
MLADÝCH

(ZKR.)

JMÉNO
ZNÁMÉ
LVICE

DRIBLUJÍ-
CÍ HRÁČ

COOL

JM. HER.
JANŽUROVÉ
INIC. HER.
MUNZARA

1. DÍL
TAJENKY

NASYCENÝ
UHLOVOD.
KORÁLOVÝ

OSTROV

ZNAČKA
STAT-

AMPÉRU

BOČNÍ
STRANA

RED
CROSS

VERDIHO
OPERA
KTERÉ
(BÁS.)

2. DÍL
TAJENKY
PÁDOVÁ
OTÁZKA

� MALÁ
TLAMA

NÁŠ DIV.
REŽISÉR

POLYAMID.
VLÁKNO

UKAZOV.
ZÁJMENO
CIZÍ MĚNA

NĚMECKY
„VEJCE”
DOSLOV

STARŠÍ
SOLMIZ.
SLABIKA

TUBER-
KULÓZA

ZAČÁ-
TEČNÍK

PORODIT

GYMNAST.
CVIKY

UKRAJIN.
TANEC

NUŽE
VYTYČENÝ

SMĚR

POPĚVEK
SLOVEN.

„PŘI”
NIELO

CITOSL.
POVZDECHU
PODŠÍVK.
TKANINA

ROZE-
ŽÍRAT

ZN. NANO-
COULOMBU

POLICEJNÍ
VOZIDLO

KLONO-
VANÉ

POTOMSTO
ZÁBAVA

RUSKY
„SVĚT”

ČÁSTICE S
NÁBOJEM

ZNAČKA
PRO

SINUS

RUSKÁ
ŘEKA

3. DÍL
TAJENKY

POTŘEBY
KOVBOJŮ
ZNAČKA
RADIA

OHRADA
Z KŮLŮ

VOJENSKÝ
ÚTVAR

ZVLHČIT
ROSOU

EGYPTSKÁ
BOHYNĚ
VÁLKY

ÚTOK

STARÉ
RUSKÉ

STŘELNÉ
ZBRANĚ

ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ POMŮCKA: ARU, ATY, EI, HOPAK, TULA. 

Na Benešovce proběhl den zdraví
Ve středu 16. dubna se na Benešově škole konal 
tradiční den zdraví. Protože je škola zapojena v síti 
Škol podporujících zdraví, je den zdraví pravidelnou 
součástí výuky. Do akcí, které jsou naplánovány 
a připraveny, se vždy zapojí všichni žáci a učitelé.

Zařazení dne zdraví právě 
v dubnu není náhodné. 7. 
dubna 1948 byla založena 
Světová zdravotnická organi-
zace a od těch dob se každo-
ročně toto datum připomíná 
jako Světový den zdraví.

A co jsme měli připraveno 
letos? Žáci prvních až třetích 
tříd plnili úkoly v rámci pro-
jektů »Zdravé zuby« a »Ovo-
ce do škol«, seznamovali se 
se zásadami zdravé výživy 
prostřednictvím pracovních 

sešitů »Jíme zdravě a s chu-
tí«. Ti starší, žáci čtvrtých 
a pátých tříd, navíc diskuto-
vali o tom, jak na klíšťata. 
Cílem bylo zvýšit jejich pově-
domí o infekcích přenáše-
ných klíšťaty a možnostech 
včasné a účinné prevence.

Na druhém stupni to bylo 
ještě pestřejší. Děti si podle 
svého zájmu zvolily tři díl-
ničky, které pak absolvovaly. 
Dílničky a besedy byly konci-
povány tak, aby si vybral 

opravdu každý – pohybové, 
relaxační, naučné i praktické. 
Na výběr byly vlasová hygiena 
a beseda s kadeřnicí, beseda 
s kosmetičkou, zásady první 
pomoci, kondiční cvičení, 
judo a možný způsob trávení 
volného času mládeže, rela-
xační techniky a cvičení, jak 
na klíšťata, život s hady.

Během dne zdraví navíc 
žáci zhlédli i artistické vy-
stoupení umělců sdružení 
Cirkus jinak, které proběhlo 
v tělocvičně. Vystoupení je 
součástí celoročního projektu 
»Cirkus ve škole, škola v cir-
kusu«, jehož vyvrcholení se 
uskuteční začátkem května.

Stanislava KRPCOVÁ

Do žlutých triček odění dobrovolníci budou 14. května od 7 do 22 
hodin prodávat v ulicích Bohumína symbolické kvítky měsíčku lé-

kařského.  Jde o takzvaný Květinový den aneb XVIII. ročník celostátní sbírky Český den 
proti rakovině. Výtěžek sbírky jde na prevenci nádorových onemocnění, zlepšení kvality 
života onkologických pacientů, výzkum a vybavení onkologických center. Dobrovolníci, 
kteří se chtějí do prodeje kvítků zapojit, se mohou hlásit na čísle 733 605 917.  (red)

Květinový den

Karnevalové rejdění
S o u k r o m á  m a t e ř i n k a 

Tovární pořádala v březnu 
tradiční školní karneval. Za-
hájení v bývalém kulturním 
domě železáren obstarala 
jako vždy taneční skupina 
Radost & Impuls. Tanečníci 
nezklamali a předvedli cho-
reografi e plné energie a lad-
nosti. Chlapecká skupina 
klaunů Tomino pak vykouz-
lila úsměv nejen na tvářích 
dětí, ale i dospělých, kteří se 
aktivně zapojovali do her, 
soutěží a tanců. Zpestřením 
bylo focení dětí v maskách 
před pohádkovým pozadím. 
Pomyslnou třešničkou na 
dortu byly veselé nafukovací 
balonky a bohaté občerstvení, 
domácí chlebíčky, zákusky 
a cukrová vata.

Velké poděkování patří ne-
jen bavičům, ale zejména 
rodičům, kteří ratolestem 
pomáhali s výrobou kos-
týmů, a šikovným mamin-
kám, které se podílely na 
přípravě občerstvení. 

SMŠ Tovární
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 30.4. DO 15.5.

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 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 MAMINKY S DĚTMI
 ● 4.5. v 10 hodin KOUZELNÝ DĚDEČEK. Promítání 

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

 ● 11.5. v 10 hodin ČARODĚJNÁ POHÁDKA. Po-
hádka pro děti, hraje divadýlko Mrak. Sál kina, 50 Kč.

DIVADLO
 ● 13.5. v 19 hodin FRANKIE A JOHNNY.  Romantický 

příběh o začátku jedné lásky. Hrají Tereza Kostková 
a Aleš Háma, Divadlo V Rytířské. Sál kina, 330 Kč.

HUDBA
 ● 7.5. v 19 hodin DUO JAMAHA. Vystoupí hvězdy ka-

nálu Šlágr TV Alfonz a Marián Kotvanovi. Sál kina 130 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

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

 ● 12.5. až 16.5. ve 13–17 hodin POHÁDKY Z CELÉ-
HO SVĚTA Čítárna s hernou. Dětské oddělení 
knihovny.

BESEDY v přednáškové místnosti knihovny

 ● 14.5. v 18 hodin BUBNUJEME V POHYBU. 
Workshop s bubeníkem ostravské kapely Camara 
Pavlem Nowakem, 50 Kč.

 ● 20.5. v 17 hodin OSUD MÁME VE SVÝCH RU-
KOU. Přednáška Jany Wrublové o (ne)vyplněných 
přáních. 40 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN  

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

 ● 30.4. v 19 hodin POJEDEME K MOŘI. Film Česko 
(Komedie), 2014, přístupný, 90 minut, 120 Kč.

 ● 1.5. a 2.5. v 19 hodin DIVERGENCE. Film USA 
(Romantický / Sci-fi ), 2014, titulky, přístupný od 12 
let, 139 minut, 110 Kč.

 ● 3.5. a 4.5. v 18 hodin AMAZING SPIDER–MAN 2. 
Film USA (Akční / Komiks), 2014, 3D, dabing, pří-
stupný od 12 let, 142 minut, 165 Kč, děti 140 Kč.

 ● 8.5. a 9.5. v 19 hodin PULP FICTION: HISTORKY 
Z PODSVĚTÍ. Film USA (Krimi), 1994, titulky, přístup-
ný od 18 let, 154 minut, 80 Kč.

 ● 10.5. a 11.5. v 19 hodin RANHOJIČ. Film Německo 
(Dobrodružný / Historický), 2013, titulky, přístupný 
od 12 let, 150 minut, 100 Kč.

 ● 12.5. v 19 hodin CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT 
PRVNÍHO AVENGERA. Film USA (Akční / Komiks), 

2014, dabing, přístupný, 128 minut, 80 Kč.

 ● 15.5. a 16.5. v 19 hodin DOUPĚ. Film Francie, 
Kanada (Akční / Krimi), 2014, přístupný od 15 let, 100 
minut, 100 Kč

 ● 17.5. a 18.5. v 19 hodin GODZILLA. Film USA 
(Akční / Katastrofi cký), 2014, titulky, přístupný od 12 
let, 119 minut, 140 Kč.

 ● 18.5. v 10 hodin HURÁ DO PRAVĚKU! Animova-
ný fi lm USA, Jižní Korea (Dobrodružný / Komedie), 
2012, dabing, přístupný, 82 minut, 100 Kč.

SALON MARYŠKA

nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz,  776 577 722

 ● Každou středu KROJE V MARYŠCE. Členky 
vlastivědně-etnografi ckého klubu se věnují tradici 
bohumínského kroje. 

 ● 5.5. v 17 hodin LIDÉ VÍTKOVSKA. Vernisáž výsta-
vy fotografi í Jindřicha Štreita. Výstava přístupná až 
do 2.6. každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin.

 ● 19.5. v 18 hodin BOHUMÍNSKÝ JAMMÍK. Setká-
ní hráčů na perkusní a rytmické nástroje, 50 Kč.

 ● 20.5. v 16 hodin HUBNEME PO VALAŠSKU. 
Beseda s dietologem Bohdanem Matwikowem.

PROFIT 12

Klubovna: Mírová 1038, Centrum Kotelna

www.profi t12.cz, profi t12@email.cz 

 731 310 048, 733 343 942   

 ● 8.5. v 16.30 hodin VÁŽNĚ, NEVÁŽNĚ. Beseda 
s ředitelem K3 Karlem Balcarem

 ● 14.5. v 7–22 hodin ČESKÝ DEN PROTI RAKOVI-
NĚ. Prodej oranžových květinek Ligy proti rakovině. 
Klubovna a stanoviště v ulicích. 

 ● 15.5. v 17 hodin CVIČENÍ PRO ŽENY. S Janou van 
Coppenolle.

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 hraje se na hřišti za parkem, není-li 
uvedeno jinak.

 ● 3.5. ve 13 a 14.30 hodin FK BOHUMÍN –- LOKO-
MOTIVA PETROVICE. Starší / mladší žáci KS sk. C.

 ● 3.5. v 16.30 hodin FK ZÁBLATÍ – FK BOHUMÍN B. 
Okresní přebor, skupina B. Hřiště Záblatí.

 ● 4.5. v 10 hodin FK BOHUMÍN – S. D. LUTYNĚ-
VĚŘŇOVICE. Dorost, okresní přebor.

 ● 4.5. v 14 hodin FK BOHUMÍN B – FK TĚRLICKO. 
Mladší žáci, okresní přebor. 

 ● 4.5. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN –- FK KRNOV. 
Muži A, krajský přebor.

 ● 7.5. v 16.30 hodin FK ZÁBLATÍ – TJ SLOVAN 
HAVÍŘOV. Okresní přebor, skupina B. Hřiště Záblatí.

 ● 7.5. v 16.30 hodin VIKTORIE – B.F. ORLOVÁ. 
Okresní přebor, skupina B. Hřiště Starý Bohumín.

 ● 8.5. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN B – MFK KARVI-
NÁ A. Starší přípravka B, okresní přebor OP sk. A.         

 ● 8.5. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN A – SN.HORNÍ 
ŽUKOV. Starší přípravka A, okresní přebor sk. B. 

 ● 17.5. ve 13 a 14.30 hodin FK BOHUMÍN – MFK 
HAVÍŘOV B. Starší / mladší žáci KS sk. C.   

 ● 18.5. v 14.30 hodin FK BOHUMÍN B – FC HORNÍ 
BLUDOVICE. Mladší žáci, okresní přebor. 

 ● 18.5. v 17 hodin FK BOHUMÍN – SC PUSTÁ 
POLOM. Muži A, krajský přebor.

CVIČENÍ

 ● CVIČENÍ NA MASARYKOVĚ ZŠ: PILATES 
v pondělí v 18 hodin a ve čtvrtek v 18.30 hodin. 
Nutná rezervace na  734 532 903.

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin., velká tělocvič-
na. ZŠ ČSA. 731 134 525, www.pilatesruzena.cz. 

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

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

 ● 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

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 na zimáku – badminton, tenis, stolní 
tenis, nohejbal a volejbal.

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek: 14 – 22 hodin
sobota a neděle 10 – 22 hodin

Memoriál Edy Ševčíka
Amatérské vyznavače bílého sportu 

čeká už 17. ročník turnaje ve Starém 
Bohumíně. Memoriál Edy Ševčíka, 
klání neregistrovaných hráčů v teni-
sových čtyřhrách, se uskuteční 2. až 
4. května. Hráči nad 60 let hrají v pá-
tek od 8.30 hodin, hráči bez rozdílu 
věku v sobotu od 8.30 hodin. Startovné 
za dvojici činí osmdesát korun. Další 
informace na čísle  776 266 160. (czy)
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Netopýr je typickým hibernantem – 
živočichem, jenž upadá do zimního spánku, 
pro který potřebuje příhodné zimoviště. 
Při vyhledávání vhodných zimovišť mo-
hou jedinci překonat až tisíc kilometrů. 
Nejdelší přelet netopýra zaznamenaný na 
našem území byl zaznamenán v roce 
1949. U České Lípy byl nalezen netopýr 
rezavý, který byl okroužkován v lotyšské 
Rize. Uletěl tedy 930 kilometrů.

Pro řadu druhů jsou nejvýhodnějšími 
zimovišti různé podzemní objekty jako 
jsou jeskyně, opuštěná důlní díla a štoly. 
Je zde nejstabilnější mikroklima a dosta-
tečně vysoká relativní vlhkost. Existují 
druhy jako netopýr severní, netopýr černý, 
které pro své přezimování vyhledávají 
lokality, v nichž se teplota blíží bodu mrazu. 
Právě tito netopýří jsou hojní na zimoviš-
tích, která sledují bohumínští speleologové. 
Během zimního spánku se sníží teplota 

jejich těla na teplotu okolí, srdeční tep 
poklesne až dvacetkrát (z běžných čtyř set 
tepů za minutu až na šestnáct tepů během 
zimního období), sníží se frekvence de-
chu. Důležitá je přípravná fáze netopýrů 
na zimní spánek, při níž na podzim stoupá 
jejich lovecká aktivita a netopýři si vy-
tvářejí dostatečné zásoby tuku na zimu.

Netopýrů je na světě asi tisíc druhů 
a většina z nich se živí hmyzem. Jen tři 
druhy cizopasí na teplokrevných zvířa-
tech – mohou se živit i krví. Žijí ve Střed-

ní a Jižní Americe a někdy farmářům 
způsobují veliké škody. Nejde o pár ka-
pek krve, kůň nebo kráva tuto ztrátu 
nepoznají, ale horší je přenášení infekcí. 
Ztráty na skotu se zde odhadují až na 
půl milionu kusů ročně. Malí netopýrci 
druhu Desmodus rotundu, velcí jen 
sedm centimetrů, jsou schopni za noc 
vysát jedenapůlkrát více krve, než sami 
váží. Zoubky ostrými jako žiletky naříz-
nou zvířeti kůži a pak lížou kapající 
krev.  (Pokračování příště)

Mýty a fakta
o netopýrechýrech

Píše Josef Wagner

2. díl

Objevená zimoviště netopýrů černých patří mezi 
největší v Česku.  Foto: Orcus Bohumín

Na osmnáct stanovišť zavítala 
26. dubna pojízdná sběrna 
odpadu, nepotřebného 
elektrozařízení a drobného 
šrotu. Po dobrých zkušenos-
tech z minulých let ji opět 
doprovodil vůz Diakonie 
Broumov, která pořádá 
svoz textilu.

V dřívějších letech kroužily 
mobilní sběrny ulicemi čtyřikrát 
ročně. Lidé se ale naučili více 
chodit do stabilních sběrných 
dvorů a vytíženost náklaďáků 
klesala. Od loňska se proto počet 
svozů snížil na dva; s tím dru-
hým mohou lidé tento rok počí-
tat 4. října.

V pojízdné sběrně  mohou 
zájemci odevzdávat odpady. Nej-
větší položkou, což bylo při 
pohledu na korbu náklaďáku 
patrné, jsou tradičně ojeté pneu-
matiky. Lidé letos do sběrny 

Nebezpečné smetí i textil pro potřebné
nosili také staré počítače a elek-
troniku, barvy či chemikálie 
nebo vybité baterie.

V tandemu za náklaďákem 
s odpady jel opět vůz svážející 
nepotřebný textil k humanitár-
ním účelům. „Tato služba se nám 
osvědčila. Krom toho, že má Dia-
konie Broumov  stálý kontejner 
ve sběrném dvoře v Koperníkově 
ulici, sváží dvakrát ročně textil 
i ze stanovišť ve městě. Je to lepší 
varianta, než když se u domů po-
valují pytle s textilem pro po-
chybné sbírky, které se maskují 
za charitu a skutečnost je přitom 
jiná. Takovému jednání některých 
soukromých firem nefandíme,“ 
uvedla Šárka Plutová z městské-
ho odboru životního prostředí 
a služeb. Dodala, že oba vozy letos 
během svozu naložily téměř půl 
tuny domovního odpadu, šest 
metráků elektrozařízení a šest 
set kilo textilu.

(luk, tch)

Nejčastěji nosí lidé do sběrny 
pneumatiky. Nouze ale není ani 

o rarity, třeba »retro« telefon. 
Foto: Pavel Čempěl


