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Parkety tanečních sálů patřily plesajícím

Loučení se zimou je tradičně spojeno s bujarým veselím  
 – na parketu a při muzice. Toto období patří plesům. 

I Bohumín jich letos zažil nepočítaně, svůj bál uspořádali 
hasiči, sokolové, školy, sportovci, chovatelé a další spolky. 

Originálně opět pojala svůj ples bohumínská K3, tentokrát se nesl 
v retro stylu (na snímcích). V našlapaném sále Bochemie byly k vidění 
róby a oblečky, ve kterých v uplynulých dekádách plesali naši rodiče 
a prarodiče. Dorazily »květinové děti« v pestrobarevných hipísáckých 
hábitech, dámy v dederonových halenkách, vojáčci Československé 
lidové armády i cvičenci spartakiády v teplácích a apartních trenýrkách. 

Plesy jsou od nepaměti součástí bohumínského společenského 
života, jejich organizátoři se však v posledních letech potýkají se 
zásadním problémem – kde je uspořádat? Pod Zeleným, Astorie, žele-
zárenský kulturní dům... vyhlášené parkety, kde se protančily nejedny 
střevíce, už je vzpomínají na zašlou slávu. Kvůli absenci vhodného sálu 
letos po mnoho letech poprvé Bohumín nezažil jinak vyhlášený měst-
ský ples. Ale tanečníci ještě nemusí vyhazovat lakýrky, blýská se na 
lepší časy. Alespoň v případě zmíněného sálu Pod Zeleným neboli 
Národního domu. V létě skončí celková rekonstrukce starobohu-
mínské památky a v příští plesové sezoně opět ožije jeho secesní sál. 

(tch)

Od křižovatky ve Skřečoni po nové dlažbě
Začalo kalendářní jaro 
a s ním i opravy 
městských komunikací. 
V první fázi se stavbaři 
pustili do rekonstrukce 
chodníku mezi hostincem 
U Tomášů a kruhovým 
objezdem ve Skřečoni. 

Oprava chodníku završí 
několikaleté úpravy, které 
v lokalitě zvýší komfort 
pěších. Předloni vznikl 
v Rychvaldské ulici zcela 
nový chodník nad budova-
nou kanalizací. Loni v rámci 
trendu rozšiřování nasvětle-
ných přechodů ve městě při-
byla jedna »zebra« i zde. 
Zbývalo už jen opravit sešlý 
sedmdesátimetrový úsek od 
restaurace ke křižovatce, 

takzvanému »piškotu«. 
„Bylo třeba zpevnit podloží, 
usadit nové obruby a položit 
zámkovou dlažbu. Přestavba 
chodníku přišla na 240 tisíc,“ 
uvedl Roman Pak z odboru 
životního prostředí a služeb. 

V letošním roce město 
počítá s opravami chodníků 
v osmnácti lokalitách, v roz-
počtu na ně vyčlenilo sedm 
milionů. Obnovy se dočkají 
také městské silnice. Na 
seznamu je jedenáct úseků, 
jejichž oprava by si měla 
vyžádat čtyři miliony. Bude-
li třeba, město je letos připra- 
veno částku na opravy komu-
nikací ještě navýšit.  (tch)

První z letošních rekonstrukcí chodníků 
proběhla ve Skřečoni. Foto: Pavel Čempěl

Foto: K3 Bohumín
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Harmonogram 
blokového čištění

 ● 30. března: Kostelní, Nádražní 
(od pošty po nadjezd), E. Beneše (na-
proti drogerii Rossmann), 9. května 
(od rondelu po Policii ČR), Žižkova.

 ● 4. dubna: Čáslavská (od křižo-
vatky s Čs. armády po křižovatku 
s Masarykovou), Husova.

 ● 8. dubna: Masarykova (od křižo-
vatky s Čáslavskou po budovu radni-
ce), Čáslavská (od křižovatky s Masa-
rykovou po kontaktní místo úřadu 
práce), Poděbradova, Štefánikova 
(parkovací pruhy za cyklostezkou).

 ● 13. dubna: Čs.armády (od křižo-
vatky s Jateční po parkoviště Osvěta), 
Okružní (od křižovatky s Čs. armády 
po Fit školku), E. Beneše (naproti ZŠ).

 ● 20. dubna: Studentská (od Jana 
Palacha po křižovatku s Masaryko-
vou), Čáslavská (od cyklo Apolo po 
křižovatku s Čs. armády).

 ● 27. dubna: Nerudova (od mateř-
ské školy po hřbitov – obě strany 
včetně parkoviště), Poděbradova 
(parkoviště – kolmé stání za nákup-
ním centrem).

Začíná blokové čištění ulic města
Na přelomu března 
a dubna proběhne v centru 
Bohumína každoroční 
blokové čištění ulic. To je 
možné efektivně provést 
pouze za předpokladu, 
že v ulicích nebudou 
parkovat žádná auta. 

Proto bude v určených úsecích 
platit dočasný zákaz stání. BM 
servis po dohodě s městským od-
borem dopravy nainstaluje mini-
málně týden před čištěním v úse-
cích přechodné dopravní značky. 
Po zkušenostech z minulých let 
se jistě najde skupina motoristů, 
která značky a čištění samotné 
ignoruje. Na situaci tak bude 
opět dohlížet městská policie 
a závažnější porušení zákazu 
bude na místě trestat blokovými 
pokutami.

(red)

S o u s e d n í 
R yc hva l d  m á 
nové vedení. 
Zastupitelé 11. 
března odvolali 
starostu Milana 
Starostku (ANO) 
i  celou měst-
skou radu a zvolili nové vedení. 
Město povede Šárka Kapková 
(STAN – Starostové a Nezávislí), 
která byla starostkou také v před -
chozím volebním období.

Před pravidelným jednáním 
zastupitelstva vypověděla ČSSD 
koaliční smlouvu s ANO a dohodla 
se na nové koalici se STAN a TOP 
09. ČSSD vysvětlila krok tím, že 
koalice, jež vzešla z říjnových voleb, 
nebyla příliš silná. Poměr koalice 
k opozici byl 8:7, v novém uspořá-
dání už je to 10:5. Patnáctičlenné 
zastupitelstvo Rychvaldu tvoří 
čtyři zastupitelé STAN, čtyři z ČSSD, 
tři zástupci ANO, dva z TOP09, dva 
z KSČM.

V nové městské radě zasednou 
lídři stran, kteří osobně dostali ve 
volbách absolutně nejvíce hlasů – 
Šárka Kapková (STAN), Jiří Absolon 
(ČSSD) a Ladislav Sitko (TOP 09). Tým 
doplňují Jana Máchová (STAN) a nový 
místostarosta Tomáš Gulčík (ČSSD).

„Mám radost, že jsme dali dohro-
mady koalici stran a osobností, které 
reálně volby vyhrály a občané si tedy 
přejí, aby naše město řídily. Tak jsem 
to navrhovala hned po volbách. Přes 
nové uspořádání na radnici věřím, že 
při práci pro obyvatele Rychvaldu bu- 
deme konstruktivně spolupracovat se 
všemi zastupiteli,“ prohlásila starono-
vá starostka Šárka Kapková. (red)

Staronová 
starostka střídá

Starostku

Pietní místo před výročím prokouklo
Letos uplyne 70 let od konce druhé světové války a na 
řadě míst proběhnou pietní shromáždění. Osvobození 
Bohumína si připomenou také účastníci vzpomínkové 
akce u památníku rudoarmějců na skřečoňském hřbitově. 
Socha i její okolí prošly v uplynulých měsících obnovou.

Celé prostranství kolem pa-
mátníku z roku 1957 se výrazně 
změnilo. Návštěvníci už tady ne-
najdou dva velké květináče nebo 

pár žulových obelisků. Během 
téměř šedesáti let popraskaly, do 
trhlin zatékala voda a jejich celist- 
vost stále více narušovala. Obnova 
už podle odborníka nepřicházela 
v úvahu. Samotná pískovcová so-
cha dvojice rudoarmějců měla 
větší štěstí, vyžádala si však od-
borný zásah restaurátora. Práce 
se ujal akademický sochař Ivan 
Kalvoda, syn autora díla Antoní-
na Kalvody. Skulpturu očistil, 
vyspravil a impregnoval. Mini-
málně dalších patnáct let by měla 
odolat přírodním vlivům.

První, co příchozí v rohu skře-
čonského hřbitova upoutá, je sa-
motné prostranství u pietního 
místa. Je sice menší, ale důstojněj- 
ší. Původní chodníky byly sešlé 
a dlažba u sochy rozpraskaná. 
Vše muselo pryč a stavbaři začali 
»od nuly«. Ze zámkové dlažby tak 
vznikly nové chodníky i přístup 
k památníku.

„Posledním bodem úprav bude 
výsadba rostlin. V okolí památníku 
počítáme s keři, okrasnými trava-
mi i kvetoucími záhony,“ uvedla 
Eva Liszoková z odboru životního 
prostředí a služeb. Dodala, že před 
květnovým výročím se menších 
oprav dočkají i další prvky na hřbi-
tově. U vchodu vznikne odstavná 
plocha na kontejnery a hřbitovní 
plot se dočká nátěru.  (tch)

Obnova památníku a okolí stála 260 tisíc. 
Osmdesát procent nákladů pokryla dotace 

Ministerstva obrany. Socha rudoarmějců 
prošla mechanickou i chemickou očistou. 

Foto: Pavel Čempěl



  Z  R A D N I C E   ·  A K T UA L I T YČÍSLO 6 / 2015 3

Úpravu křižovatky hatí množství vlastníků
Počet majitelů se z devětadvaceti 
zredukoval na devět, ale pořád 
je to mnoho. Řeč je o strategickém 
pozemku na hranici Rychvaldu 
a Záblatí. Bez souhlasu jeho vlastníků 
nelze upravit nešťastně řešenou 
křižovatku na rozcestí. Obě města 
se o to snaží už od počátku století. 

Už v roce 2001 vznikl projekt na rekon-
strukci tehdy nevyhovující Bohumínské ulice 
v Rychvaldu. Jeho součástí byla i stavba dvou 
kruhových objezdů, u rychvaldského Penny 
marketu a na rozcestí – křižovatce Rychvald-
ské, Bohumínské, Hraniční a Záblatské ulice. 
Na tom druhém ale vše ztroskotalo. „Aby 
mohla na rozcestí vzniknout okružní křižovat-
ka, je třeba vyřešit zdejší autobusové zastávky. 
Jsou tři a na rondelu logicky být nemohou. 
Proto měl v jeho sousedství vyrůst autobusový 

terminál,“ ozřejmil Petr Sobek z odboru do-
pravy. Terminál je možné postavit pouze na 
pozemku, jehož vlastnické vztahy jsou ale, 
mírně řečeno, komplikované. V roce 2001 
měl devětadvacet vlastníků a sehnat souhlasy 
s provedením stavby od všech bylo prakticky 

nemožné. Přesto se o to Rychvald, v jehož 
katastru pozemek leží, usilovně snažil. Nepo-
dařilo se. V roce 2012 rekonstrukce Bohumín-
ské ulice přece jen proběhla, jenže z projektu 
bylo nutné rondel na rozcestí vypustit.

„Tuto křižovatku stále vnímáme jako 
»komunikační závadu«,“ posteskl si Sobek. 
Proto v březnu proběhla k problematickému 
místu schůzka zástupců obou měst a silničá-
řů. Počet majitelů klíčového pozemku se 
v uplynulých letech zredukoval na »pouhých« 
devět. Kontaktovat některé z nich je ale stále 
nesmírně složité, města se však nevzdávají. 
Pokud by se podařilo jejich souhlasy se stav-
bou terminálu získat, zadá správa silnic vy-
pracování nového projektu. S tím z roku 2001 
už pracovat nelze, řada norem a předpisů se 
za tu dobu změnila. „Přestavba křižovatky 
není nereálná, ale stále je to běh na dlouhou 
trať,“ uzavřel Sobek.

Pavel ČEMPĚL

Problematická křižovatka čtyř ulic 
na pomezí Záblatí a Rychvaldu.

Strategický pozemek, na kterém se počítá s výstavbou 
autobusového terminálu. Foto: Pavel Čempěl

Starobohumínské náměstí Svobody prochází jednou z nejzásadnějších proměn za 
mnoho desítek let. Mílovými kroky pokračuje rekonstrukce Národního domu s tím, 

že se hotel »Pod Zeleným« dočká otevření na přelomu srpna a září. Ještě větší 
»metamorfózou« projde samotné náměstí. I když jeho kompletní rekonstrukce začne 
v dubnu, na rynku už se pracuje nyní.

V rámci příprav projektu město 
standardně oslovilo další firmy 
a společnosti, zda na náměstí 
něco neplánují. To aby všechny 
investiční akce proběhly při jed-
nom »nepořádku« a nebylo 
v budoucnu nutné nové povrchy 
rozkopávat. Práce se tak podařilo 

sladit se Severomoravskými vo-
dovody a kanalizacemi.

Těžká technika, která je od 
první půle března k vidění na ná-
městí, souvisí právě s investicí 
společnosti SmVaK, která zde 
rekonstruuje kanalizaci. Práce 
budou probíhat po etapách 

a kvůli výkopům si vyžádají dílčí 
dopravní omezení. Mnohem vět-
ším zásahem do organizace do-
pravy ale bude samotná přestav-
ba rynku, protože se dotkne 
celého prostranství. Během ní 
bude na náměstí platit úplný zá-
kaz vjezdu pro osobní dopravu. 

„Naopak autobusovou linku se 
budeme snažit zachovat v provo-
zu co možná nejdéle. V různých 
fázích přestavby a »rozkopání« 
komunikací budeme hledat řešení, 
aby se autobus s pasažéry na náměs- 
tí dostal,“ sdělil Petr Sobek z odbo- 
ru dopravy. Jedinou nepřípustnou 
variantou ale podle něj je, pokud 
by autobus musel ze slepé ulice 
couvat. To je příliš riskantní 
a v takovém případě by bylo nutné 
přistoupit k přemístění zastávky
a odklonu linky. (tch)

Po kanalizaci přijde na řadu náměstí

Na náměstí Svobody rekonstruuje SmVaK kanalizaci. Starý systém 
nahrazují nové šachtice a plastové potrubí. Foto: Pavel Čempěl
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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 Licitace bytů. 
Město nabízí k licitaci tyto byty.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 915, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. patro. Nízká 
cihlová zástavba v centru města 
v klidném prostředí s parkoviš-
těm u domu. V bytě je provedena 
generální oprava elektroinstalace. 
Plocha pro výpočet nájemného 
50,15 m2, celková plocha bytu 
52,09 m2. Prohlídka 30.3. v 15.00
–15.15 hodin a 31.3. v 9.45–10.00 
hodin. Licitace bytu se koná 1.4. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Cihlová zástavba se nachází poblíž 
ŽDB, v přízemí domu je prodejna 
potravin. V bytě jsou velké míst-
nosti. Plocha pro výpočet nájem-
ného 79,10 m2, celková plocha 
bytu 79,10 m2. Prohlídka 30.3. 
ve 14.15–14.30 hodin a 31.3. 
v 8.00–8.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 1.4. v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 2. patro. 
Zateplený věžový dům po celkové 
rekonstrukci s funkcí domovníka, 
plastová okna, balkon. Plocha pro 
výpočet nájemného 28,13 m2, cel-
ková plocha bytu 29,70 m2. Pro-
hlídka 31.3. v 8.30–8.45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
1.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 38, I. kategorie, 8. patro. Pa-
nelový věžový dům s funkcí do-
movníka a plastovými okny. Letos 
proběhne celková rekonstrukce 
domu včetně zateplení. Plocha 
pro výpočet nájemného 33,05 m2, 
celková plocha bytu 33,05 m2. 
Prohlídka 31.3. v 9.00–9.15 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 1.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 820, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. patro. Níz-
kopodlažní dům se nachází v kli-
dové zóně. V blízkosti je základní 
škola, park, centrum města. Byt je 
po celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 51,10 m2, 

celková plocha bytu 55,47 m2. Pro-
hlídka 1.4. v 14.45–15.00 hodin 
a 2.4. v 8.45–9.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.4. v 15.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Masarykova 287, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 2. patro. 
Nízká zástavba se nachází poblíž 
parku, školky, základní a střední 
školy. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor. V bytě jsou 
plastová okna a ústřední topení. 
Plocha pro výpočet nájemného 
42,05 m2, celková plocha bytu 
46,00 m2. Prohlídka 1.4. v 15.00
–15.15 hodin a 2.4. v 10.45–11.00 
hodin. Licitace bytu se koná 13.4. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Masarykova 287, 
číslo bytu 11, I. kategorie, 3. patro. 
Nízká zástavba se nachází poblíž 
parku, školky, základní a střední 
školy. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor. V bytě jsou 
plastová okna a ústřední topení. 
Plocha pro výpočet nájemného 
39,10 m2, celková plocha bytu 
40,10 m2. Prohlídka 1.4. v 15.00
–15.15 hodin a 2.4. v 10.45–11.00 
hodin. Licitace bytu se koná 13.4. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Masarykova 287, 
číslo bytu 15, I. kategorie, 4. patro. 
Nízká zástavba se nachází poblíž 
parku, školky, základní a střední 
školy. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor. V bytě jsou 
plastová okna a ústřední topení. 
Plocha pro výpočet nájemného 
39,10 m2, celková plocha bytu 
40,10 m2. Prohlídka 1.4. v 15.00
–15.15 hodin a 2.4. v 10.45–11.00 
hodin. Licitace bytu se koná 13.4. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Štefánikova 290, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Nízkopodlažní dům, plastová 
okna, v domě je zajištěn úklid 
společných prostor, v blízkosti park, 
školka a základní škola. V bytě je 
ústřední topení. Plocha pro výpo-
čet nájemného 39,74 m2, celková 

plocha bytu 39,74 m2. Prohlídka 
8.4. v 14.45–15.00 hodin a 9.4. 
v 10.45–11.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 290, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Nízkopodlažní dům, plastová 
okna, v domě je zajištěn úklid 
společných prostor, v blízkosti park, 
školka a základní škola. V bytě je 
ústřední topení. Plocha pro výpo-
čet nájemného 53,24 m2, celková 
plocha bytu 53,24 m2. Prohlídka 
8.4. v 14.45-15.00 hodin a 9.4. 
v 10.45–11.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 290, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní dům, plastová 
okna, v domě je zajištěn úklid 
společných prostor, v blízkosti park, 
školka a základní škola. V bytě je 
ústřední topení. Plocha pro výpo-
čet nájemného 53,24 m2, celková 
plocha bytu 53,24 m2. Prohlídka 
8.4. v 15.00–15.15 hodin a 9.4. 
v 11.00–11.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čáslavská 55, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 3. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům se 
zateplenými štítovými stěnami 
v blízkosti základní školy. Byt je 
po celkové rekonstrukci s plasto-
vými okny a balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 56,40 m2, 
celková plocha bytu 58,35 m2. 
Prohlídka 1.4. ve 14.30–14.45 
hodin a 2.4. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 13.4. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 931, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům 
v centru města. V blízkosti vlakové 
nádraží, kino. V bytě je ústřední 
vytápění, plastová okna. K bytu 
náleží balkon. Elektroinstalace po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 49,04 m2, cel-
ková plocha bytu 49,33 m2. Pro-

hlídka 8.4. v 15.30–15.45 hodin 
a 9.4. v 10.00-10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 15.4. v 15.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, čís-
lo bytu 51, I. kategorie, 2. patro. 
Dům se nachází poblíž nákupních 
center Kaufl and a Albert, u domu 
je zrenovovaný park a školka. Byt 
je po celkové rekonstrukci včetně 
sociálního zařízení, má plastová 
okna a velkou lodžii. Plocha pro 
výpočet nájemného 49,99 m2, cel-
ková plocha bytu 53,53 m2. Pro-
hlídka 8.4. v 15.15–15.30 hodin 
a 9.4. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 15.4. v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Slezská 26, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. patro. Nově 
postavený dům v roce 2009, níz-
kopodlažní s výtahem, zateplený, 
vlastní parkovací místo, v blízkosti 
školka, základní škola, nemocnice, 
k bytu náleží sklepní kóje. Dům 
s funkcí správce, v domě je zajištěn 
úklid společných prostor. Licitace 
se mohou zúčastnit pouze ti zá-
jemci, kteří si do 15.04. podají 
přihlášku (majetkový odbor, č. 
dveří B207– vedlejší budova 
MěÚ). Plocha pro výpočet nájem-
ného 49,33 m2, celková plocha 
bytu 49,81 m2. Prohlídka 8.4. 
v 16.00–16.15 hodin a 9.4. v 9.45
–10.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 20.4. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1055, čís-
lo bytu 12, I. kategorie, 3. patro. 
Byt je po celkové rekonstrukci. 
Dům s funkcí domovníka se 
nachází blízko centra města, 
v blízkosti jsou obchody, školka 
a škola. Plocha pro výpočet ná-
jemného 36,47 m2, celková plocha 
bytu 37,01 m2. Prohlídka 8.4. 
v 15.45–16.00 hodin a 9.4. v 9.30
–9.45 hodin. Licitace bytu se koná 
20.4. v 15.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů

Postrádala jsem empatii a soustrast
Děkuji pohřební službě paní Balarinové za odborné služby při organizaci 

pohřbu mé maminky Lenky Gospošové. Nicméně od prvního okamžiku do-
mluvy pohřbu jsem postrádala ze strany majitelky empatii a soustrast s po-
zůstalými.  Chápu každodenní pracovní rutinu majitelky, která jako jediná 
provozuje tyto služby v Bohumíně. Ani to však není důvodem jednat 
s pozůstalými způsobem, jakoby si domlouvali například oslavu životního 
jubilea. I přesto bych ráda poděkovala dceři paní Balarinové za lidštější 
a citlivější přístup. Kateřina GOSPOŠOVÁ

Otevřená školka
Mateřská škola Na Pískách v Zábla-

tí pořádá 14. dubna od 10 do 11.30 
hodin pro děti a rodiče den otevře-
ných dveří. Zájemci se mohou infor-
movat o dění v mateřince i o mož-
nostech zápisu dítěte.

Velikonoce ve vodě
Proč se nechat smáčet, polévat 

či házet do vany doma? Pokud jde 
o vodu, ženy a dívky mohou prožít 

Velikonoční pondělí zajímavěji. Bohu-
mínské aquacentrum pro ně připravi-
lo akci – v pondělí 6. dubna mají pří-
slušnice něžného pokolení vstup na 
bazén zdarma. Akce se netýká sauny.

Upomínková 
amnestie v knihovně

Bohumínská knihovna připravila 
pro své čtenáře jako každoročně 
upomínkovou amnestii. Probíhá do 
31. března. Komu už naběhla upo-
mínka v jakékoli výši, má možnost 
knihy vrátit, aniž by musel uhradit 

penále.  (red)

KRÁTCE

Od 4. dubna zahajuje provoz hřiště adventure golfu 
v areálu Bosporu za parkem. V dubnu jej mohou hráči 

využívat od 9 do 19 hodin, od května se »zavíračka« prodlouží do 21 hodin.  (red)

Golfová sezona



  A K T UA L I T Y  Z  M Ě S TAČÍSLO 6 / 2015 5

STALO SE

Tragický pád
Obyvatelé bohumínského 

obytného domu našli 20. března 
ve sklepě muže (58) v kritickém 
stavu. Byl v bezvědomí a nedý-
chal. S největší pravděpodobnos-
tí spadl ze schodů. Na pomoc vy-
jela nejbližší posádka rychlé 
lékařské pomoci a vzlétl také 
vrtulník záchranné služby. První 
tým byl u postiženého během 
pěti minut od nahlášení události. 
Lékař konstatoval poranění moz-
ku a stav pacienta označil jako ži-
vot ohrožující. Zajistil jeho dýcha-
cí cesty a poskytl zraněnému 
neodkladnou pomoc. Poté byl 
muž letecky transportován na ur-
gentní příjem Fakultní nemocnice 
v Ostravě-Porubě. (tch)

Zelený odpad do hnědých popelnic
V pátek 10. dubna začíná nová sezona odvozu zeleného odpadu od rodinných 
domů. Každý pátek budou vozy BM servisu svážet hnědé popelnice, do 
kterých mohou majitelé domů ukládat listí, trávu, zbytky ovoce či zeleniny. 
Svoz zeleného odpadu letos proběhne ve dvatřiceti termínech.

Služba pro majitele zahrad funguje v Bohumíně 
od roku 2011. A našla si řadu příznivců. „Loni jsme 
evidovali už 225 zapojených domácností. 158 z nich 
službu využilo s ekoslevou a dalších 67 bez slevy,“ 
uvedla Šárka Plutová z odboru životního prostředí 
a služeb bohumínské radnice.

Vývoz hnědé nádoby za celé období stojí 816 Kč 
korun. Zájemci však mohou podstatně ušetřit, po-
kud se zapojí do ekologického projektu »Chovám se 
ekologicky, přidáte se?«. Když splní jeho podmínky 
a podepíší čestné prohlášení, ušetří pětistovku a ce-
losezonní svozy je vyjdou pouze na 316 korun. 
O slevu je letos možné požádat do 30. dubna. 
Smlouvy lze nadále uzavírat ve dvou variantách, na 

dobu neurčitou nebo určitou. Nové smlouvy se uza-

vírají ve společnosti BM servis, kde zájemci součastně 

při podpisu uhradí platbu za všechny objednané 

vývozy. Žádost o slevu se podává na radničním od-

boru životního prostředí a služeb. Občané, kteří už 

dříve uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou, obdrží 

předem fakturu se složenkou. 

Vývozy hnědých nádob budu letos probíhat 

od 10. dubna do 13. listopadu. Bližší informace ke 

svozu zeleného odpadu v hlavní budově radnice, 

kancelář A212,  596 092 154, plutova.sarka@

mubo.cz nebo v BM servisu v Koperníkově ulici,  

596 092 466, rajnosek.martin@bmsas.cz.  (red)

Pásky v lese, ale bachyně na poli
Velký rozruch mezi Bohumíňáky i zájem médií vzbudilo v půli března divoké prase. Bachyně, 
která chránila selata, napadla psa na vycházce. Nepřesné prvotní informace ale způsobily, 
že bezpečnostní opatření proběhla ve zcela jiné lokalitě, než kde k incidentu skutečně došlo.

Obyvatelé Budovatelské ulice 
i milovníci vycházek se po 12. 
březnu vyhýbali silnici, která na 
pomezí Skřečoně a Záblatí protí-
ná les Baginec. Fotky a videa 
komunikace, obehnané policejní 
páskou, plnily také zpravodajství 
republikových médií. Obavy 
z procházky v Baginci, jak se 

později ukázalo, ale vůbec nebyly 
na místě. Na vině byl »informační 
šum«.

K případu, kdy se samice divo-
čáka vyřítila na psa, aby jej ode-
hnala od svých mláďat, v Bohu-
míně skutečně došlo. Jenže ne 
v Budovatelské ulici, ale v neoby-
dlené lokalitě, vzdálené vzduš-
nou čarou dva kilometry. Bachy-
ně úřadovala v polích mezi 
Bonatransem a městskou sklád-
kou komunálních odpadů.

Policejní pásky na základě do-
datečných zjištění z Bagince zmi-
zely. Na místě skutečné události 
už pak vzhledem k časovému 
odstupu a spíše průmyslovému 
charakteru lokality žádná bezpeč-
nostní opatření neproběhla. (tch)

Poplach v Baginci byl planý, bachyně 
ve skutečnosti úřadovala v okolí městské 
skládky.  Foto: Pavel Čempěl

Pátrání na souši, ve vodě i ve vzduchu

Skřečoň a Záblatí zažily v pondělí 9. března rozsáhlé policejní manévry. 
Desítky strážců zákona z různých útvarů pročesávaly louky, lesy i vodní 

plochy. Nad městem létal i policejní vrtulník s termovizí. Všichni pátrali 
po pohřešovaném důchodci (85), který byl dva dny nezvěstný.

„Starý pán odešel z domova v sobotu 7. března 
a už se nevrátil, ani o sobě nepodal žádnou 
zprávu. Nedávno prodělal operaci kyčle, špatně 
chodí a používá hůl,“ uvedla karvinská policejní 
mluvčí Zlatuše Viačková. Policie vyhlásila po 
důchodci pátrání a už v neděli se ho pokouše-
la najít. Když se to nezdařilo, přišla v pondělí 

ráno na řadu rozsáhlá pátrací akce. Zapojili se 
do ní policisté Speciální pořádkové jednotky 
Ostrava, psovodi i bohumínští strážníci. Do 
vzduchu vzlétla i helikoptéra. „K využití ter-
movize ve vrtulníku byly ideální podmínky. 
Stromy jsou ještě bez listí a hledání je tak efek-
tivnější,“ vysvětlila Viačková. Přesto nebyla 

moderní technika ani lidské rojnice na zemi 
při pátrání úspěšné. Policisté od nahlášení po-
hřešování prověřili také zdravotnická zařízení, 
prohledali veřejná místa, oslovili řidiče auto-
busů i taxislužeb ve městě.  

Až v pondělí odpoledne našli policisté 
a psovodi seniora u hájenky v Záblatí a pře-
dali ho do péče zdravotníků. Příběh však 
i přes nalezení pohřešovaného šťastný konec 
nemá. Starý pán se o pár dnů později rozhodl 
pro dobrovolný odchod ze světa. 

Pavel ČEMPĚL

Desítky policistů pročesávaly 9. března Skřečoň a Záblatí. Do pátrání po ztraceném seniorovi se zapojil i vrtulník s termovizí.  Foto: Policie ČR a Dalibor Duda



  A K T UA L I T Y  Z  M Ě S TA  A  O KO L Í6 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Hromádky, kam oko pohlédne
Nezodpovědní pejskaři během zimy opět »zaminovali« 
výkaly svých čtyřnohých miláčků trávníky ve městě. 
Největší koncentrace exkrementů se tradičně vyskytla 
v parku, ušetřeny ovšem nebyly ani zelené plochy v centru. 

Od psích výkalů to schytal na-
příklad dvůr mezi Grandem 
a náměstím (na snímku). Do 
akce proto vyrazil čtyřkolový vy-
savač BM servisu. A pendloval 
tam a zpět, protože desetilitrová 
nádoba vysavače byla plná během 
okamžiku.

Majitelé psů přitom mají po-
vinnost při venčení psí bobky 
uklízet. Stačí je vzít do sáčku 
a vhodit do nejbližší popelnice. 
Mnohým se ale ohnout záda 
zkrátka nechce. Vystavují se tak 
samozřejmě postihu. Strážníci 
loni ve městě pokutovali osmde-
sát benevolentních pejskařů. Tře-
tina peněžních trestů padla právě 
za neuklizení hromádky.  (erh)

V Záblatí začala úprava 
jedné z lokalit, určených 
k výstavbě rodinných 
domů. Prvním krokem bylo 
kácení stromů, především 
starých topolů. V době 
jejich výsadby původní 
pole lemovaly. Nyní však 
dožívající stromy novému 
využití pozemku spíše brání.

Parcelu mezi Anenskou a Rych- 
valdskou ulicí v Záblatí se město 
původně snažilo nabídnout sou-
kromému investorovi, který by ji 
připravil pro rodinnou zástavbu. 
Když se nabídka minula účinkem, 
Bohumín se proměny území cho-
pil sám. 

Projekt počítá s vytvořením 
deseti parcel s tím, že město ke 
každé z nich vybuduje přípojky 
inženýrských sítí. Klíčová ovšem 
bude výstavba silnice. Ta umožní 
přístup k jednotlivým parcelám, 
potažmo budoucím domkům, 
z obou zmíněných ulic. Přístup 
z Rychvaldské je bezproblémový, 
v Anenské však bylo třeba kácet. 
Pily se v půli března zakously do 
jednadvaceti topolů a dvou lip. 
Část stromů blokovala napojení 
budoucí silnice k parcelám na 
Anenskou ulici, další topoly už 
byly za zenitem životnosti. Pro-
jekt přípravy území však počítá 
s »náhradou«. Kromě stavby ob-
služné komunikace, přípojek 
plynu, elektřiny či kanalizace je 
v plánu i výsadba nových dřevin. 
Patnácti mladými habry zahrad-
níci oddělí pozemek od sousední 
menší výrobní haly. Habry jsou 
mnohem odolnější a skvěle se 
uplatní v takzvaných zelených 
izolačních bariérách.  (tch)

Staré topoly 
zastoupí 

odolné habry

Příprava území pro stavbu rodin-
ných domků začala v půli března 
kácením stromů. 

Foto: Pavel Čempěl

V současnosti už existuje kvalitní cyklotrasa, 
po níž velocipedisté dojedou z Frýdku-Místku až 
do Ostravy. Končí u koblovského mostu. „Jednáme 
s Ostravou o propojení trasy s naší novou stezkou na 
vrbické protipovodňové hrázi. Technicky je to řešitelné, 
ostravský územní plán s tím počítá,“ uvedl místosta-
rosta a propagátor »OOO« Lumír Macura.

Dalším krokem je prodloužení vrbické stezky 
vybudováním nového úseku podél jezera. Zamýšlená 
trasa vede areálem bývalé štěrkovny. Těžba tady už 
skončila, provozovatel nechal odstranit všechny 
zchátralé budovy a provést terénní úpravy. Proběhla 
už také jednání o prodeji části pozemků městu 
a vlastník s tím předběžně vyslovil souhlas. Radnice 
se proto pustí do projektování cyklotrasy.

Od pudlovské štěrkovny je to už jen pár kroků, 
respektive šlápnutí do pedálů, od rovněž nedávno 
dokončené cyklotrasy – ta vede od Antošovické lávky 
do Starého Bohumína. Nyní se na ni cyklisté dostanou 
po Ostravské ulici, kde jsou vyhrazeny cyklopruhy, 

CyklOOOtrasa, sen každého cyklisty

 V pudlovské štěrkovně skončila těžba, proběhly demolice 
a úpravy terénu. Město zde chce odkoupit část pozemků a vybu-
dovat cyklotrasu. 



 Po vrbické hrázi už se jezdí. Stezka nyní měří 
půl druhého kilometru, ale existuje návrh jejího prodloužení.

Ostravice–Odra–Olše neboli »OOO«. To není 
další alternativa vodního kanálu, i když o do-
pravu jde v tomto projektu vlastně také – 
cyklistickou. Ideou je propojení a dobudování 
stávajících úseků cyklotras podél zmíněných řek. 
Milovníci vyjížděk na bicyklech nebo kolečkových 
bruslích by tak mohli využívat desítky kilometrů 
bezpečných a kvalitních komunikací.

ale výhledově se nabízí ještě komfortnější řešení. Po 
výstavbě protipovodňové hráze v Pudlově, kterou při-
pravuje Povodí Odry, by na jejím vršku mohla rovněž 
vzniknout stezka, podobně jako ve Vrbici.

Když se na »papíře« spojí stávající úseky cyklo-
tras s těmi navrhovanými, dostane se cyklista až do 
Starého Bohumína. Tady ale idea OOO nekončí. 
Podél Olše vyrostla v roce 2013 padesátikilometrová 
trasa z Českého Těšína do Bohumína, nyní končí 
v Kopytově. „I s tou chceme do budoucna naše cyk-
lotrasy propojit. Jen bychom se vyhnuli stávajícímu 
vyústění v Kopytově, kde je povrch nezpevněný a ne-
kvalitní, uvažujeme o nové cestě podél Olše,“ nastínil 
Macura plány do budoucna.

Bohumín je městem cyklistů, a proto je i projek-
tování tras pro milovníky bicyklů v popředí zájmu. 
Myšlenka »OOO« se určitě nezhmotní ze dne na 
den, ale uskutečnitelná je a v příštích letech je na 
čem pracovat.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Foto: Pavel Čempěl
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Indiáni z Benešovky
„Teprve až pokácíte poslední strom, až 

otrávíte poslední řeku, až ulovíte poslední 
rybu, přijdete na to, že se peníze nedají 
jíst.“ Toto staré proroctví indiánského 
kmene Cree doprovázelo na každém 
kroku stovku dětiček prvního stupně 
Benešovy školy.

Bohumínští školáci trávili od 13. do 
23. března ozdravný pobyt v Karlově 
pod Pradědem v Jeseníkách. Celým po-
bytem se kromě programu, zaměřeného 
na životní prostředí, táhlo také téma In-
diánů. Děti se seznamovaly s indiánským 
písmem, zvyky, oblečením, ozdobami, 
bydlením, tanci a indiánskými obřady. 
Hlavním smyslem pobytu však bylo 
načerpat energii a ulevit svým, z Bohu-
mína zaprášeným, plícím.   

Prožít spoustu legrace, zábavy, ale 
i hojně pohybu na čerstvém vzduchu 
umožnil dětem Státní fond Životního 
prostředí, který podpořil grantovou 
žádost školy o fi nanční podporu. Škola 
doufá, že se dny strávené v krásné pří-
rodě Jeseníků kladně odrazí na kondici 
a zdravíčku každého dítka.  (jaža)

Návrat po 73 letech s plnou parádou

Bronzová upomínka
Připomínkou navrácení původních zvonů 

do kostela Narození Panny Marie ve Starém 
Bohumíně budou rovněž originální dárkové 
předměty. Zájemci si mohou domů pořídit 
zmenšeniny historických, čtyři sta let starých 
zvonů.

Výrobu malých kopií původních zvonů na-
bídla zvonařská dílna z Brodku u Přerova. 
„Upomínkové zvonečky budou z kvalitního bron-
zu, který zaručuje jejich jedinečný a kvalitní zvuk. 
Součástí je i dárková krabička s certifikátem,“ 
uvedl Zbyněk Krůl ze sdružení Přátel bohumín-
ské historie.

Zvonky budou, stejně jako originály, ve 
dvou velikostech. Miniatura Adama bude mít 
jedenáct centimetrů, kopie menšího zvonu 
sedm a půl. Upomínkové zvonky si mohou 
zájemci objednat v  domě U Rytíře na náměstí 
Svobody ve Starém Bohumíně. Větší bude stát 
1 080, menší 630 korun. Počet zvonků sdruže-
ní objedná podle zájmu sběratelů.  (luk)

Foto: Jiří Spáčil

Cenné artefakty bohumínské historie se vrací domů. Po třiasedmdesáti letech 
se město shledá s dvojicí zvonů, které za války zrekvírovali nacisté. Slavnostní 
ceremoniál jejich uvítání proběhne 22. dubna od 14 hodin u kostela ve Starém 
Bohumíně, jehož součástí několik století byly a kde si je nyní budou moci 
zájemci prohlédnout.

Německo zvony vrátilo české straně už 
v půli prosince, nejprve ale putovaly do zvo-
nařské dílny v Brodku u Přerova. Čekala je 
tady očista a restaurátorské práce. Už za pár 
dnů ale přicestují domů, do Bohumína, 
a bude to velká sláva.  

Aktu oficiálního navrácení zvonů by 
se měl zúčastnit velvyslanec SRN, delegát 

Ministerstva zahraničí a místní představitelé 
města a církve. „Zvony necháme umístit v boč-
ní kapli. Budou volně přístupné a návštěvníci 
kostela si je budou moci prohlédnout,“ sdělil 
starobohumínský farář Kalikst Jan Mryka. 
Dodal, že zvony v chrámu zůstanou do chvíle, 
než bude dokončena rekonstrukce nedalekého 
Národního domu. Po dohodě s městem pak 
budou na »neurčito« umístěny v jeho přízemí. 
Ve zvonici kostela už pro ně totiž není místo. 
Od roku 2006 zde slouží zvony nové.

Historie zvonů sahá až do roku 1620, kdy 
je zhotovil opavský mistr Hans Knauff . Větší 
z dvojice váží téměř 1,2 tuny a dostal jméno 
»Adam«. Pojmenování menšího, který má 
650 kilogramů, se nedochovalo. Zvony slou-
žily ve Starém Bohumíně až do března 1942. 
Za války je však zkonfi skovali nacisté. Stáří 

a hodnota zvonů je ale naštěstí uchránily před 
roztavením a využitím materiálu k vojenským 
účelům. Starobohumínské artefakty skončily 
na čas v hamburském »hřbitově zvonů« 
a posléze ve zvonicích německých kostelů 
v Remscheidu a Wuppertalu. Česká strana 
usilovala roky o jejich navrácení. Po řadě jed-
nání se celý proces podařilo loni dotáhnout 
do úspěšného konce.

Pavel ČEMPĚL

V prosinci dorazily zvony z Německa do Brodku 
u Přerova.  Foto: Jiří Spáčil

Foto: Benešova škola
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a archiv. V přízemí teď nově vyrůstá hlavní 
vstup a prostor pro nefrologickou ambulanci. 
O patro výš technologie a zázemí personálu 
a v nejvýše situovaném podlaží dialyzační sál 
a prostory pro pacienty. V objektu se proto za-
čaly budovat nové rozvody topení, vody, kanali-
zace i elektřiny. Objekt se dočká i výměny oken 
a dveří. Kromě výtahu přibude i nový vstup, 
v němž bude čekárna pro pacienty. Vyroste tady 
také nové parkoviště i příjezdová cesta.

Nové hemodialyzační pracoviště plánuje 
spádovost pro pacienty Bohumínska a částečně 
Karvinska, Hlučínska a Ostravska. Zaměstnan-
ců tu bude minimum, nábor proběhne v květnu 
a červnu. V případě, že vše půjde podle plánu, 
otevře se dialýza ve druhé polovině letošního 

roku.
Dialyzační středisko najde své místo 

ve třetině pavilonu. Další dvě třeti-
ny bude i nadále využívat jako 

kuchyni, jídelnu, prádelnu 
i sklad sama nemocnice. „Celá 
budova se dočká zateplení 
a nové fasády. Vymění se okna 
i dveře, opraví se střecha,“ 
nastínil technický náměstek 
nemocnice Josef Stoklasa. Do 

oprav těchto částí objektu proto 
investuje město. To na část 

rekonstrukce získalo i dotaci. 

Lucie BALCAROVÁ

Dialyzační středisko o deseti až dvanácti 
lůžcích vzniká ve třetím patře nemocničního 
pavilonu ze šedesátých let. V něm momentálně 

funguje stravovací 
provoz, jídelna, prádel-
na a částečně také sklady 

Vilíny se pěstují v parcích jako okras- 
né dřeviny. Jejich květy se objevují 
obvykle v předjaří, ale často už 
v zimě. Mají nádhernou vůni připo-
mínající avivážní prostředky.

Ze severní Ameriky pochází na podzim 
kvetoucí vilín virginský (H. virginiana) 
a v. jarní (H. vernalis) kvetoucí v předjaří. 
Další dva druhy pocházejí z východní Asie: 
vilín měkký (H. mollis), v. japonský (H. japo-
nica) a jejich kříženec v. prostřední (H. × 
intermedia). V parku Petra Bezruče v Novém 
Bohumíně byl vysazen vilín japonský. 
Vyznačuje se asi 2 cm dlouhými, vlnitými 
a zkroucenými okvětními lístky. V letošní 
zimě kvete nepřetržitě od ledna do druhé 
poloviny března. Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – dřeviny (157)

Vilín japonský 
(Hamamelis japonica)      

Ještě letos se pacienti závislí na umělé ledvině dočkají v Bohumíně dialýzy. Nové 
pracoviště buduje od ledna v areálu místní nemocnice soukromý investor. Město 
mu poskytlo prostory k dlouhodobému pronájmu. Hemodialýza ušetří pacientům 
čas a pojišťovnám peníze. Až dosud za ní Bohumínští museli dojíždět.

V Bohumíně roste dialyzační středisko

Policista roku aktivně sportuje
Mezi nejlepšími šestnácti policisty 
Karvinska roku 2014 je i bohumínský 
vrchní inspektor Jaroslav Kozel (44) 
z Orlové. Uniformu obléká přes 25 let, 
z toho 24 let pracuje pro bohumínské 
obvodní oddělení. Ocenění v rámci 
ankety »Policista roku« získal už 
podruhé, a to za dlouhodobé 
dosahování výborných výsledků. 

„Z ocenění mám radost. Vždy mě potěší, 
když má moje práce smysl. K vyřešení každého 
případu je nejdůležitější příprava. Nejprve se 
zaměřím na to, co skutky spojuje, a pak se v nich 
pitvám a rozpracovávám detaily,“ říká oceněný 
policista, který ve svém volném čase rád spor-
tuje. V létě se aktivně věnuje fotbalu, v zimě 
lednímu hokeji a lyžování. „Relaxuji při sportu, 
hlavně při fotbale, a přiznám se, že někdy se i rád 

natáhnu. Baví mě i sázení na výsledky,“ prozradil 
Jaroslav Kozel.

V Bohumíně pracuje ve skupině dokumen-
tace se zaměřením na objasňování trestné 
činnosti. Například loni přispěl svými poznat-
ky k dopadení pachatelů krádeží motorových 
vozidel na území celé republiky a pomohl tím 
krajské kriminálce. Jaroslav Kozel si u policie 
prošel všemi posty, od pochůzkáře až k opera-
tivní skupině. 

„Jarda je výraznou a jednou z nejvýznamněj-
ších součástí našeho týmu. Pro ostatní kolegy je 
nejen pomocníkem, ale i oporou, a snad by se 
pro ně i rozkrájel,“ prohlásil o něm šéf bohu-
mínského oddělení Martin Wastl. Ten jej na 
policistu roku vybral ze svého čtyřicetičlenného 
policejního týmu.

S uznáním nezůstane pozadu ani město. 
Jaroslava Kozla symbolicky ocení v dubnu na 
jednání zastupitelstva starosta Petr Vícha.  

Lucie BALCAROVÁ
Oceněnému Jaroslavu Kozlovi gratuloval i šéf bohu-
mínských strážníků Karel Vach.  Foto: Policie ČR

Jaroslav Kozel (44)

V obslužné nemocniční budově ze 60. let vzniká dialyzační středisko. Dialýzu 
buduje soukromá fi rma. Bohumínská nemocnice (její ředitel Vojtěch Balcárek 
druhý zleva) budovu zateplí a vymění okna. V přízemí vzniká hlavní vstup 
a prostor pro nefrologickou ambulanci.  Foto: Pavel Čempěl
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Úspěch mladé 
angličtinářky

Studentka kvarty Gymnázia Františka Živného 
Klára Exnerová uspěla v krajském kole konverzační 
soutěže. V jazykové soutěži slavila úspěch díky 
perfektní angličtině. 

Klára v únoru vyhrála okresní kolo v Havířově 
a postoupila do moravskoslezského klání. V Ostravě 
se 16. března utkala s nejlepšími studenty dalších 
pěti okresů – Ostravy, Opavy, Nového Jičína, Frýdku- 
Místku a Bruntálu.

Soutěžící celé dopoledne poměřovali své jazy-
kové dovednosti angličtiny v poslechu, práci 
s textem, konverzaci na vylosované téma a schop-
nosti reagovat na problematické situace.

Studentka bohumínského gymnázia nakonec 
v nelehké soutěži vybojovala krásné 2. místo. 
Vítězství jí přitom uniklo skutečně jen o vlásek, 
o jediný bod! Jako náhradnice tedy postupuje do 
ústředního kola soutěže, které se bude konat 
v květnu v Praze. Blahopřejeme Kláře k úspěchu 

a přejeme hodně štěstí v dalším jazykovém klání!

Text a foto: Jana WILCZKOVÁ 

Vzdělávání sociálních 
pracovníků
V rámci Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost získal Domov 
Jistoty (DJ) už druhou dotaci ve výši 
jednoho milionu korun. Finanční 
prostředky z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu slouží ke 
zkvalitnění poskytovaných sociálních 
služeb prostřednictvím vzdělávání 
pracovníků Domova Jistoty.

Projekt Vzdělávání pracovníků DJ probíhá 
do konce června ve spolupráci s partnerem 
projektu, Centrem sociálních služeb Ostrava. 
Prostřednictvím deseti akreditovaných kurzů 
má za cíl zvýšit profesionalitu, kvalifi kovanost 
a prohloubit odbornost zejména u vedoucích 
a sociálních pracovníků i pracovníků v sociál-
ních službách DJ. Dosažený pokrok a znalosti 
se promítnou do rozvoje poskytovaných soci-
álních služeb, jejich lepší kvality a dostupnosti. 

Během osmnácti měsíců vzejde ze třiadva-
ceti kurzů 230 absolventů. V současné době 
zdárně proběhlo už šestnáct kurzů, kterými 
postupně prošlo 158 úspěšných absolventů. 
Zároveň proběhlo pět metodických diskuzí, ve 
kterých zaměstnanci nabyté vědomosti zavá-
děli do služeb ve svých zařízeních.

Další informace o aktivitách a průběhu pro-
jektu jsou dostupné na www.domovjistoty.cz. 
Projekt je spolufi nancován Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem České repub-
liky prostřednictvím Operačního Programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost.

Ivana NEUDERTOVÁ, Domov Jistoty Bohumín

Děti hrály dětem Karkulku, kozlíka i hříbek...
V pohádkové říši se zjevila zlá Roxana. Začarovala a uspala hodnou vílu Julinku, 
protože jí nechtěla dovolit, aby ze světa lidí nechala zmizet všechny pohádky. 
Děti tak čekal nelehký úkol, svými pohádkami musely Julinku probudit.

V pátek 20. března u příležitosti Světového 
dne divadla pro děti a mládež hostila mateřská 
škola v Nerudově ulici »Pohádkový den«. Za-
pojilo se do něj sedm bohumínských mateři-
nek. Děti každé z nich si připravily představení 
nějaké pohádky a na společné přehlídce jej 
zahrály svým vrstevníkům.

Akce se v Bohumíně poprvé a s velkým 
úspěchem konala předloni. Školky se následně 
dohodly, že ji budou pořádat co druhý rok, 
v lichých ročnících. „Každá školka pošle předem 
tip na pohádku, kterou si ke zpracování vybrala, 
aby se ve společném programu neobjevily dvě 
stejné. Zatím se to ani jednou nestalo, což doka-
zuje, jak je nabídka klasických pohádek bohatá,“  
pochvalovala si ředitelka Nerudovy školky 
Miroslava Absolonová. Děti z její mateřinky 
letos vystoupily s pohádkou o pejskovi a kočičce, 
MŠ Čáslavská předvedla Červenou Karkulku, 
Starý Bohumín kozlíka Nebojsu. Skřečoňské 
děti uvedly příběh o smutné noční košilce, Fit 
školka o mravenečkovi, Rafi nérský lesík měl 
v repertoáru pohádku o tom, jak vyrostl hříbek, 
a MŠ Smetanova o hledání princezny.  (tch)

Smyslem akce je rozvoj dětské fantazie, tvořivosti 
i vztahu ke klasickým pohádkám. Povedený projekt 
děti baví už během příprav a vyvrcholením je samot-
né vystoupení.  Foto: Pavel Čempěl
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(Pokračování z minulého čísla)
Příští den opět začíná snídaní 

o několika chodech, kterou nám 
připravila naše domácí – Megali. 
Máme volný den, tak vyrážíme na 
prohlídku Havany. Nejdříve do 
muzea Nacional de Historia Natu-
ral de Cuba, kde pracuje Yamilé 
a Ernesto. Udělali nám prohlídku 
muzea s podrobným výkladem 
o přírodě Kuby. Nejvíce práce 
měla opět Lucka, která musela vše 
překládat ze španělštiny. Odpole-
dne se nebe nad Havanou ocelově 
zatáhlo a začal pravý tropický li-
ják. Máme sraz s Ernestem, ale 
ještě máme čas, a tak se prochází-
me deštěm zalitou Havanou. Po 
cestě tečou řeky vody, a to že jsme 
mokří, vůbec nevadí, neboť déšť 
je přímo teplý. A konečně chápe-
me, proč jsou všechny domy 
v Havaně (ale i v ostatních měs-
tech) propojeny podloubími, která 
vedou ke všem barům, obchodům 

i obytným domům. Nejdříve s Er-
nestem navštěvujeme starou pev-
nost El Morro na druhém břehu 
zálivu. Vyskakujeme z aut a liják 
nepřestává. Schováváme se pod 

nejbližší přístřešek a zjišťujeme, 
že tady předvádí trojice Kubánců 
lisování šťávy přímo ze stvolů 
cukrové třtiny. A když se nás ze-
ptají, zdali si dáme, přikyvujeme. 

A to je chyba. Nezeptali jsme se 
na cenu. A tak Kubánci, po chvíli 
i s pomocí Pavla a Víti, vylisovali 
osm sklenic nápoje. A když nám 
je podávali, řekli si o 32 CUC. To 
šokovalo nejen nás, ale i Ernesta. 
Sedm stovek, za to by bylo sedm 
litrů rumu.

Je úplná tma, stále lije, a tak se 
prohlídka pevnosti El Morro ne-
zdařila. Odvážíme Ernesta domů 
a vracíme se do centra Havany. 
Na spánek je ještě brzy. V Havaně 
není moc turistů (na Kubě totiž 
začala zima s, pro nás příjemný-
mi, teplotami kolem 28oC), ale 
bary fungují. V dešti probíháme 
podloubími, až zapadáme do sta-
rého stylového baru, který ve stej-
né podobě funguje už skoro sto 
let. Samozřejmě vyzkoušet typic-
ké kubánské míchané nápoje mo-
jito a piña coladu. 

(Pokračování příště)

Střední škola se představuje (4)
Bohumínská střední škola nabízí pro příští školní rok pestrou škálu oborů. 
Od těch s maturitou, přes řemeslné obory s výučním listem až po obory 
dvouleté. Zabývá se i vzděláváním dospělých, kteří si chtějí doplnit svou 
profesi o novou kvalifi kaci. 

Kadeřník
Samé lokny a culíčky, různoba-

revné pramínky vlasů, kudrlinky 
či krátké modely, tak taková je 
cesta k zákazníkovi. Žáci se nau-
čí tvořit účesy pro společenské 
i každodenní příležitosti, dosta-
nou prostor a příležitost vytvářet 
mistrovské kreace na kamará-
dech a spolužácích. Zprvu vše 
začíná nenápadně, akcemi v tělo-
cvičně, pro charitu, ukázkami 
kadeřnického umění na dni 
řemesel. A vrcholí to soutěžemi 
s mezinárodní účastí. Mladí 
kadeřníci získají nejen teorii, ale 
i praktické znalosti o nových 

technologiích. Naučí se třeba 
provokativní tetování barvou či 
prodlužování vlasů. A že tento 
obor není ryze ženskou záležitos-
tí, o tom svědčí řada vítězství 
bohumínských kadeřníků v celo-
státních soutěžích.

Elektrikář
Pečlivost a bezchybná práce je 

předpokladem k vlastní živnosti 
a mnozí absolventi tohoto oboru 
dnes skutečně podnikají. Na ško-
le se kluci i děvčata naučí krotit 
elektřinu a zvládnou připojovat, 
opravovat a udržovat přístroje 
v domácnosti. Také se zdokonalí 
v oblasti vysokého a velmi vyso-

kého napětí. Koneckonců mít 
doma zručného pomocníka, kte-
rý zvládne také instalaci elektric-
ké sítě, není k zahození.

Provozní služby
Pro děti, které jsou pracovité, 

ale učení v lavicích jim příliš ne-
svědčí, nabízí škola dvouletý 
učební obor s výučním listem. 
Uplatní se s ním třeba ve zdra-
votnických, sociálních nebo uby-
tovacích zařízeních či kancelá-
řích. Zvládnou úklid, přípravu 
pokrmů, praní a žehlení nebo šití 
a opravy prádla a bytových do-
plňků. 

Pavlína BLAŽKOVÁ

Ukázky kadeřnického umění na 
dni řemesel.  Foto: Pavel Čempěl

Nestárnoucí Erich Koch zvedl na třetí pokus vynikajících 152,5 kilogramů.

Pod názvem Memoriál 
Michala Sdukose pořádá 
oddíl kulturistiky Faja 
Bohumín každoročně 
v květnu velký turnaj 
v benchpressu. Letos 
se uskuteční už jeho 
pátý ročník.

Aby si domácí prověřili, v jaké 
jsou kondici a jak jsou na turnaj 
připraveni, uspořádali 5. března 
v tělocvičně na Faji interní klu-
bovou soutěž. O nejlepších výko-
nech rozhodoval opět relativ, 
tedy dosažený výkon v tlaku na 
lavici, od něhož se odečítá těles-
ná hmotnost závodníka. 

Zvítězil největší favorit Niko-
las Chalkidis, který vzepřel nad 

hlavu úctyhodných 170 kilogra-
mů. Na druhém místě skončil 
Rastislav Koky se 135 kilogramy 
a na třetím nestárnoucí Erich 
Koch se 152,5 kilogramy. Další 
místa obsadili Tomáš Pompa 
(150 kg), Oldřich Peč (132,5 kg), 
Dominik Kroščen (110 kg), Bela 
Pompa (90 kg) a Vilém Žák (105 
kg).

Pořadatelé zvou fanoušky 
silového sportu 23. května do 
tělocvičny na Faji. Během 5. 
ročníku Memoriálu Michala 
Sdukose určitě padnou ještě vět-
ší výkony. Přijďte závodníky po-
vzbudit! 

Text a foto: Vilém ŽÁK

Prověrka bohumínských kulturistů před turnajem
SPORT

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

Kuba 2014 (5. část)

 Pavel zkouší techniku lisování nápoje ze stvolů 
cukrové třtiny. Foto: Orcus Bohumín
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Velikonoční hokejová podívaná
 ● SPINÁLNÍ JÓGA – JÓGA PRO ZDRA-

VÁ ZÁDA. Každé pondělí a středu od 
19 do 20 hodin, vhodné i pro začáteč-
níky.  731 905 040. JÓGA PRO DĚTI 
od 5 do 9 let, 10 lekcí 600 Kč. Od 4.3. 
v 17 hodin ve Sportcentru Bohumín. 

 ● BALÓNY každý čtvrtek v 17.45 ho-
din, AEROBIK každé úterý a středu v 18 
hodin, KRUHOVÝ TRÉNING  každé pon-
dělí od 19, ve středu od 17 a v pátek 
od 18 hodin. Sportcentrum Bohumín, 
www.sportcentrum-bohumin.cz, 
rezervace  724 556 557. 

 ● STEP AEROBIK každou středu v 18 
hodin. Sportcentrum Bohumín. E-mail: 
os.iveta@centrum.cz,  608 333 771.

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

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

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospě-
lé v pondělí v 18 hodin a ve středu 
v 18.30 hodin, pro děti v pondělí v 17 
hodin a ve středu v 17.30 hodin. Tělo-
cvična ZŠ Skřečoň,  606 903 505.

 ● ZUMBA. Každé úterý a čtvrtek od 
18 do 19 hodin. Sportovní hala. www.
zumba-nadka.cz .

CVIČENÍ

Program hokejového turnaje
Sobota 4. dubna     
8.00  Bohumín - Havířov, Vítkovice - Opava
8.50  Olomouc - Šumperk, Uherský Brod - Žilina
9.50  Bohumín - Vítkovice, Havířov - Sparta Praha
10.40  Opava - Olomouc, Šumperk - Uherský Brod
11.40  Bohumín - Opava, Žilina - Sparta Praha
13.30  Havířov - Vítkovice, Olomouc - Uherský Brod
14.20  Sparta Praha - Šumperk, Žilina - Vítkovice
15.20  Bohumín - Olomouc, Opava - Havířov
16.10  Sparta Praha - Uherský Brod, Žilina - Šumperk
18.00  Bohumín - Třinec (exhibiční utkání starých gard)

Neděle 5. dubna

8.00  Bohumín - Šumperk, Havířov - Olomouc
8.50  Vítkovice - Uherský Brod, Opava - Žilina
9.50  Bohumín - Uherský Brod, Sparta - Olomouc
10.40  Vítkovice - Šumperk, Havířov - Žilina
11.40  Bohumín - Sparta, Opava - Uherský Brod 
13.30  Havířov - Šumperk, Vítkovice - Olomouc
14.20  Opava - Sparta, Olomouc - Žilina
15.20  Bohumín - Žilina, Havířov - Uherský Brod
16.10  Opava - Šumperk, Sparta - Vítkovice

Zápasy hokejových týmů Vítkovic nebo 
Sparty Praha na bohumínském zimním 
stadionu? To není aprílový žertík. Mužstva 
věhlasných jmen se o Velikonocích skutečně 
utkají na ledové ploše za parkem. Jen 
hráči budou trochu menší. V rámci 
mezinárodního turnaje sem dorazí 
prestižní žákovské týmy.

Na závěr hokejové sezony pořádá HC Bohumín 
4. a 5. dubna turnaj pro hráče narozené v roce 2006 
a mladší. Bohumínští »třeťáci« si udělali jméno na 
prosincovém mezinárodním turnaji ve Světlé nad 
Sázavou, kde v silné konkurenci dvanácti týmů 
obsadili druhé místo. Nyní se rozloučí s velmi 
úspěšnou sezonou dvoudenním soupeřením s pro-
tihráči zvučných jmen. Do Bohumína zavítají 
hokejové naděje čtyř extraligových týmů z Česka 
i Slovenska a také další velmi silní soupeři.

V sobotu a v neděli se od osmi hodin ráno po-
stupně utká systémem »každý s každým« devět 
družstev – HC Bohumín, HC AZ Havířov, HC Vít-
kovice Steel, HC Olomouc, HC Sparta Praha, HC 
Spartak Uherský Brod, HC Mladí Draci Šumperk, 
MsHK Žilina a HC Slezan Opava. Hrát se budou 
souběžně vždy dva zápasy na »rozpůleném« kluzišti. 
Vstupné na utkání je zdarma. Program turnaje 
doplní v sobotu večer zápas starých gard Bohumína 
a Třince. 

Věříme, že všechny hráče, jejich doprovod a divá-
ky čeká v Bohumíně nevšední zážitek, který bude 
vydařenou tečkou za úspěšnou sezonou našich ma-
lých hokejistů. Zároveň zveme na zimní stadion 
všechny fanoušky sportu a především ledního hokeje.

Roman KLEPEK,vedoucí mužstva 3. třídy HC Bohumín

Hráčům A týmu oddílu stol-
ního tenisu TJ Sokol Záblatí se 
mimořádně povedla  právě 
končící sezona. Poprvé v historii 
oddílu postoupili z regionálního 
přeboru do krajské soutěže. 

„Klíčovým byl březnový zápas 
s A družstvem CSVČ Havířov, 
který patří k nejlepším celkům 
v regionálním přeboru, v němž 
doposud hrajeme. V prosinci jsme 
ho porazili na domácích stolech 
11:7 a teď se nám totéž povedlo 
i v Havířově. Vyhráli jsme 13:5 
a body za výhru nás definitivně 
usadily v čele přeboru a zajistily 
postup do krajské soutěže,“ uvedl 
kapitán týmu Sokola Záblatí 
a předseda oddílu David Jochym.

V klíčovém utkání s Haví-
řovem si výborně vedl Ondřej 
Bolcarovič, který uhrál čtyři 
body ze čtyř možných a s Jose-
fem Chlapkem vyhráli navíc 
čtyřhru, díky které zajistili další 
bod. Po třech bodech ve dvou-
hrách získali Josef Chlapek a Petr 
Jochym a dva body zajistil David 
Jochym. Áčku v průběhu sezony 
stabilně pomáhal dobrými výkony 
také Petr Koch a z »B« družstva 
Sokola Záblatí Jiří Palička a Da-
libor Kolek.

„V příští sezoně na nás čekají 
zcela noví soupeři. Přestože budeme 
za zápasy dojíždět do vzdáleněj-
ších míst, těšíme se. Je to pro nás 
po letech nový impuls nejen ke 
hře,“ dodal Jochym.  (luk)

Stolní tenisté 
postoupili 

do kraje

Polský turnaj vyhrál český »jedináček«
Nová sportovní hala za parkem hostila 8. března fotbalový 
turnaj O pohár starosty Krzyżanowic. Sousední obec klání 
pořádala a polské týmy zde měly také početné zastoupení, 
dorazilo jich sedm. Pohár pro vítěze ale nakonec zvedl 
nad hlavu jediný český zástupce, tým Bosporu Bohumín.

Prvního ročníku halového tur-
naje se zúčastnily polské týmy 
Bieńkowic, Bolesławi, Chałupek, 
Krzyżanowic, Owsiszcze, Tworkó-
wa a Zabełkówa. Soutěžní osmičku 
doplnil domácí tým Bosporu. 
Týmy se utkaly ve dvou skupi-
nách, každý zápas trval dvakrát 
dvanáct minut.

„Atmosféra byla skvělá, už proto, 
že fotbal má v Polsku skvělý zvuk. 
Všichni se vrhli do hry na plný 
plyn a my jsme rádi přijali účast 
v družební akci,“ uvedl člen domá-
cího družstva Bospor Bohumín 
a aktivní fotbalista Dušan Socha. 

Ve vyrovnaných soubojích 
nakonec uspěli fotbalisté LKS 
Owsiszcze a LKS Tworków v jedné 
skupině a LKS Chałupki a Bos- 
por Bohumín ve druhé. 

Celý turnaj pak vyhrál Bospor, 
který ve fi nále porazil LKS Ow-
siszcze 4:1. Nejlepším střelcem 
turnaje se s patnácti brankami 
stal hráč Bohumína a zaměstna-
nec Bosporu David Jatagandzidis. 
V boji o třetí místo pak Tworków 
porazil Chałupki 1:0. Diplomy 
a poháry předával nejlepším 
týmům osobně starosta Krzyża-
nowic Grzegorz Utracki. (red)

VÝSLEDKY

Skupina I
Zabełków – Bieńkowice  0:5
Tworków – Owsiszcze  2:2
Zabełków – Owsiszcze  1:5
Bieńkowice – Tworków  0:4
Zabełków – Tworków  0:2
Bieńkowice – Owsiszcze  0:3

Skupina II
Chałupki – Bohumín  2:3
Krzyżanowice – Bolesław  0:1
Bohumín – Krzyżanowice  10:3
Bolesław – Chałupki  0:1
Chałupki – Krzyżanowice  10:1
Bohumín – Bolesław  5:4

CELKOVÉ POŘADÍ
1. Bospor Bohumín; 2. LKS 
Owsiszcze; 3. LKS Tworków

Bohumínské družstvo prošlo turnajem bez jediné 
porážky či remízy.    Foto: PhotoWings fotografi a
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VZPOMÍNKY

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci, 
své drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se sem vrací.

Velký žal v srdci máme, s láskou a úctou na vás oba vzpomínáme.

12. března jsme vzpomněli 7. smutné výročí 

úmrtí manžela, tatínka, dědečka, pradědečka,

pana Gustava HANUSE
z Nové Vsi

a zároveň si 21. května připomeneme

 jeho nedožité 90. narozeniny. 

Zároveň 31. března vzpomeneme 10. smutné 

výročí úmrtí dcery, sestry, maminky a babičky,

 paní Ilony ŠKUTOVÉ 
z Rychvaldu

a zároveň si 30. prosince připomeneme 

její nedožité 60. narozeniny 

S láskou a úctou vzpomínají a v srdcích 
stále mají vnuk a syn Kamil s manželkou 

Lenkou, vnučka a dcera Radka s manželem Lubošem, 
pravnuci Denisa, Ilona a David, manželka a maminka Otýlie 

a dcery, sestry Pavlína a Jiřina s rodinami.

S největší láskou, co v srdci máme, 
stále na tebe vzpomínáme. 

29. března vzpomeneme 

7. smutné výročí úmrtí 

paní Evy DADAKOVÉ

z Orlové.


S láskou stále vzpomínají manžel Heřman, 

syn Marek a dcera Dagmar s rodinami.

31. března vzpomeneme 

60. výročí narození

pana Milana NOWAKA 

z Dolní Lutyně.


Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Jana, 

syn Radoslav s rodinou 

a sourozenci s rodinami.

1. dubna by se maminka, 

paní Anděla ZYCHOVÁ,

rozená Vrlíková, 

dožila 80 let.

9. února jsme vzpomněli 1. výročí, 

kdy nás navždy opustila.


S láskou vzpomíná dcera Marcela s rodinou. 

16. března jsme vzpomněli 

10. výročí úmrtí 

pana Vladimíra ROTHKÖGELA.


S láskou vzpomínají manželka Marie, 

synové Jiří a Václav a dcera Jana.

Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí. 
Máme tě rádi, tati!

20. března jsme vzpomněli 

3. smutné výročí úmrtí 

našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka, 

pana Tibora SCHNEIDERA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka

a děti s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky na tebe v našich srdcích stále zůstanou.

25. března by se dožil 85 let náš tatínek, 

tchán, dědeček a pradědeček, 

pan Josef JAROŠEK.

14. května si připomeneme smutné 10. výročí, 

kdy navždy odešel od všeho, co měl rád.


S láskou a úctou vzpomínají synové Zdeněk, Luboš a Dušan 

s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene. 

28. března vzpomeneme 1. výročí úmrtí 

manžela, tatínka a dědečka, 

pana Karla VINTRLÍKA

z Vrbice.


S láskou vzpomínají manželka Ludmila, 

synové Petr a Karel s rodinami.

Bezchybná diagnóza
Loni mě pokousala nakažená veverka, přičemž došlo k přenosu bakteri-

álního onemocnění, takzvané tularémie. Aniž bych to věděla, dostavila jsem 

se po nějaké době k ošetření na chirurgickou ambulanci Bohumínské měst-

ské nemocnice, kde ordinoval lékař Pavel Trach.

Přestože jsem předtím podstoupila několik vyšetření, jediný doktor Trach 

ihned rozpoznal tularemii a odeslal mě k odbornému lékaři na infekční od-

dělení Fakultní nemocnice v Porubě. Tam však lékaři označili diagnózu za 

scestnou a začali mě léčit na nemoc »z kočičího škrábnutí«. Při dalším ošet-

ření jsem to sdělila MUDr. Trachovi, který ihned započal správnou antibio-

tickou léčbu. Ta zabrala a ulevila mi od bolestí a nateklých lymfatických uzlin. 

Až po třech týdnech mě kontaktovalo infekční oddělení FN a tularémii po-

tvrdilo. Musela jsem nastoupit ústavní léčbu, během níž lékaři konstatovali, 

že díky Pavlu Trachovi, včasné diagnóze a podchycení prvotních příznaků 

nebudu mít následné komplikace.

Chci proto velmi poděkovat lékaři chirurgického oddělení Pavlu Trachovi 

za jeho lidský přístup, obětavost a hlavně odbornou znalost. 

Kateřina BŘEZNÁ

Hrobová místa 
budou dražší

Od 1. dubna začnou v Bohu-
míně platit nové zvýšené ceny 
hrobových míst. Do konce břez-
na si je lze předplatit i na něko-
lik let dopředu ještě v původ-
ních sazbách.

Dosavadní paušální platby ne-
odpovídaly českým normám, 
podle kterých se cena za hrob 
musí počítat dle plochy. O úpra-
vě Bohumín rozhodl už loni, 

změna vstoupí v platnost nyní od 
1. dubna.

„Cena za pronájem hrobového 
místa se už nebude odvíjet od 
paušálu, ale od skutečné velikosti 
hrobu. Cena za jeden metr čtve-
reční bude 68 korun. Běžný hrob 
v průměru zabírá tři metry čtve-
reční, což podle nového tarifu vy-
chází na 204 koruny ročně, tedy 
asi dvojnásobek dosavadní ceny. 
Urnové místo má přibližně metr, 
majitel za něj tedy ročně zaplatí 
68 korun,“ uvedla Eva Liszoková 
z odboru životního prostředí 
a služeb. (red)

KRÁTCE
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MERENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií

ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 

Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

kostní 

V neu

Osteoporoza je

zákeřná nemoc

ometrií

umín,

Nepodceňujte P R E V E N C I !

MUDr.  B oris  M ilberger,  tel./fax: 596 013 544 
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurologicka-ambulance -bohumin.cz

INZERCE

REALITY
 ● Nabízíme k pronájmu nebytové 

prostory v centru Bohumína, cca
120 m2. Kancelář, prodejna a skla-
dové prostory včetně příslušenství. 
Cena dohodou.  603 516 034.

 ● Prodám dr. byt 3+1 v centru 
Bohumína v Kostelní ulici. Byt je 
po částečné rekonstrukci. Ihned 
k nastěhování. Cena: 650 000 Kč. 
 733 307 030, e-mail: petr.
wludyka@seznam.cz.

 ● Prodám byt 3+1, 86 m2, v os. vl. 
v centru Bohumína.  602 505 717.

 ● Prodáme samostatný RD 
s velkou zahradou v Pudlově. 
 603 488 048.

 ● Pronajmeme nový byt 1+KK 
ve Skřečoni.  603 488 048.

 ● Hledám pronájem garáže nebo 
koupím - v centru, nejlépe na ul. 
ČSA. Nabídněte  603 491 969.

 ● Hledám pronájem rodinného 
domku, Skřečoň a okolí.  605 
169 065.

 ● Koupím dům, byt.  608 370 
379.

 ● Hledám podnájem v garsonce. 
 731 625 603.

 ● Prodám dr. byt 2+1 v centru 
Bohumína, přízemí, 50 m2, nízká 
zástavba, okna do dvora, klidné 
bydlení. Cena 580.000 Kč.  608 
748 047.

 ● Nabízím pronájem bytu 2+1 
v nízké zástavbě, Mírová ul., 
1 kauce podmínkou.  603 312 
068, 732 601 761.

RŮZNÉ
 ● Prodej medu z Jeseníků, vče-

lařských a rybářských potřeb 
v obchůdku U Luďky ve Skřečoni. 
 776 684 719.

SLUŽBY

 ● Sportovní a regener. masáže, 
po – pá, 9 – 17 hod., salon Sandra, 
Kostelní ul., Bohumín. Celková 
masáž 200 Kč, částečná 130 Kč. 
PhDr. Igor Vejo  604 170 397.

 ● Provádíme pokládku plovou-
cích podlah, PVC, koberců, samo-
nivelační stěrky.  604 265 861.

 ● Zhubněte zdravě, bez trápení 
a s osobním vedením poradce. 
www.vyziva-pohyb.cz

 ● Servis PC a notebooků. Ceny 
dohodou. Odvirování, instalace, 
doprava zdarma. 602 513 155, 
e-mail: servispc@soltesz.cz, www.
servispc.soltesz.cz.

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

Při předložení tohoto kuponu a zakoupení 
2 l sudového vína, obdržíte
třetí litr vína zcela ZDARMA!ZDARMA!

Najdete nás: VINOTÉKA HENRYS, areál Kotelna, 
Mírová 1038, Nový Bohumín

OTEVŘENO DENNĚ OD 9:00 DO 21:00 HODIN. 

Akce platí do 9.4.2015. Těšíme se na vaši návštěvu!



Ceník inzerce v Oku najdete na www.mesto-bohumin.cz, sekce zpravodajství/
městské noviny Oko.

V rámci řádkové inzerce NEJSOU 
ZVEŘEJŇOVÁNY nabídky poskyto-
vání peněžních půjček, půjček bez 
poplatků, nebankovních půjček 
a obdobných služeb.

 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla 

OKA jsou řádkové inzeráty současně 

zveřejněny na webu města www.

mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

Řešení křížovky 
z minulého čísla Oka
Novomanželka se svěřuje kamarád-
ce: „Vzala jsem si manžela kvůli jeho 
jachtě. ale on mi lhal o její velikosti... 
a dokonce ještě musím i pádlovat."

PŮJČKY NA RUKUPŮJČKY NA RUKU 
500 až 10.000 Kč,

nebo 
online až 166.000 Kč.
Úvěry i pro živnostníky.

VOLEJTE ZDARMAVOLEJTE ZDARMA  
800 770 007.800 770 007.

Zprostředkovatel pracuje 
pro více věřitelů.

PROFIT 12, Klubovna: Mírová 1038, Centrum Kotelna, 
www.profi t12.cz,  profi t12@email.cz,  731 310 048, 733 343 942    

 ● Každé pondělí v 17 hodin CVIČENÍ ŽEN S JANOU. Pro cvičenky bez rozdílu věku.

 ● Každé úterý v 17 hodin SU JOKU. Cvičení s Olinkou.

 ●  8.4 v 9 hodin ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ. Organizační schůzka k prodeji 
žlutých květinek.

 ●  10.4. v 9 hodin VELIKONOČNÍ VÝSTAVA. Společná návštěva výstavy ve Starém 
Bohumíně. 

 ● 18.4. ve 14 hodin HLEDÁ CELÁ RODINA. Pochod s hledáním pokladu.

CO – KDY – KDE

Velikonoční jarmark
V sobotu 28. března se od 8 do 15 hodin 
opět promění náměstí T. G. Masaryka 
v řemeslnou vesničku. Na rynku a ve 
foyer kina proběhne Velikonoční jarmark. 
Návštěvníky čekají ukázky lidové tvorby, 
pletení pomlázek, dílnička, malování 
a zdobení vajíček a na osmdesát prodejců. 
Doprovodný program zahrnuje ukázky 
železných mečů a jiných zbraní, krouž-
kových košil nebo historickou střelnici. 

Děti si mohou vyzkoušet šerm s dře-
věnými meči, střelbu prakem, házení 
kopím, souboj ve šťouchání na špalcích, 
házení věnců a skákání v pytli.  (red)

Sederový večer
Křesťanský sbor Bohumín pořádá 1. 
dubna od 17 hodin ve sborovém domě 
v Družstevní ulici »Sederový večer«. 
Takzvanou velikonoční večeři doprovází 
čtení biblických textů a zpěv. Účastní-
kům se naskytne obraz starověkého po-
selství o svobodě, které ovlivňuje evrop-
skou a národní kulturu už tisíce let.  (red)

POZVÁNKY
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Další informace:  731 124 627; 
www.facebook.com/
PsiUtulekBohumin; 

www.mesto-bohumin.cz > 
O městě > Útulek pro psy

Naděje psích útuláčků (4)
Představujeme další svěřence psího útulku v Šunychlu. 
Lidé tady najdou věrné parťáky, kteří si zaslouží najít 
opravdové domovy.  

  BERTÍK (ev. 1272) 

Bertík je dlouhosrstý, asi dese-
timěsíční kříženec. Život má 
před sebou, je to kopa srandy. Co 
Bertík potřebuje? Lásku, porozu-
mění a aktivitu, při které se mnohé 
naučí a u které bude mít společ-

nost. Je to akční pes, vnese život 
do života. Hodí se k dětem, na 
zahrádku i k jiným psům. .

  FERDA (EV. 1257)

Malý černý pes s bílou nápr-
senkou má přibližně čtyři roky. 
Útulek se pro něj stal přechod-
ným bydlištěm před osmi měsíci 
a zatím ho nikdo nepostrádá. 
Přitom bylo už při jeho nálezu 
patrné, že se o něj někdo dobře 
staral. Má dobré vychování, na 
procházkách rozdává pusinky, 
hýří kamarádskou a veselou ná-
ladou. Určitě by si rozuměl také 
s dalšími pejsky nebo s dětmi. 
Ideálním útočištěm by pro něj 
byl pelíšek v bytě. Ferda je ne-

konfl iktní a bezvadný společník. 
Při dotazu na konkrétního psa 
uvádějte jeho evidenční číslo.

Text: Veronika ŠUTOVÁ
Foto: Radka MATONOGOVÁ

Bohumínští siláci 
vezou medaile

Medailových výsledků dosáhli 
reprezentanti bohumínských klu-
bů na Mistrovství České republiky 
mužů a žen v silovém trojboji 2015. 
Uspěli na něm reprezentanti TJ 
Viktorie Bohumín a Powerlifting 
Raspberry Bohumín.

Na mistrovství vybojoval Martin 
Turek z Viktorie stříbro díky výko-
nu 695 kilogramů. Navíc krátce 
předtím na republikovém mist-
rovství v benchpressu získal zlatý 
kov za 200 kilogramů.

Skvěle se představila také dru-
há závodnice Viktorky Kristýna 
Trexlerová. Výkonem 335 kilogra-
mů skončila čtvrtá ve váhové ka-
tegorii do 65 kilo. Navázala tak na 
úspěch Kateřiny Skudříkové, která 
získala stříbro na únorovém Mist-
rovství ČR v benchpressu dorostu, 
juniorů a masters. K medailovým 
výčtům patří také 3. místo Pavla 
Maliny z klubu Powerlifting Rasp-
berry Bohumín. Na republikovém 
mistrovství v trojboji podal ve 
váhové kategorii do 66 kilo výkon 
457,5 kilogramu. (luk)

VÝSLEDKY

POZVÁNKA

Velikonoce 
na pohlednici
I v době elektronické komunikace 
mají pořád své místo klasické formy 
korespondence. Stále oblíbené, ze-
jména v době různých svátků, jsou 
pohlednice. Město loni vydalo téma-
tickou velikonoční pohlednici s roz-
kvetlými záhony před radnicí, kraslice-
mi a dalšími symboly svátku jara. Po 
pohlednicích se jen zaprášilo, proto 
letos znovu vycházejí v reedici. Po-
hlednice stojí pět korun, zájemci si ji 
mohou koupit v infocentru v přízemí 
radnice. Otevřeno je zde v pondělí 
a ve středu od 7 do 17 hodin a v úterý, 
čtvrtek a pátek od 7 do 14 hodin. (red)

Muzikální žáci slavili úspěchy
Základní umělecká škola Bohumín měla opět svá želízka 
v letošním ročníku soutěží, pravidelně vyhlašovaných 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ta letošní 
probíhají v tanečním a hudebním oboru. 

Žáci bohumínské »zušky« se 
v rámci hudebního zaměření za-
pojili do soutěží v kategoriích 
sólový zpěv, komorní hra lido-
vých nástrojů a hra na dechové 
nástroje. Školního kola se zúčast-
nilo dvaačtyřicet soutěžících. 
Postup do okresního kola vybo-
jovalo třináct žáků hudebního 
oboru (sólový zpěv a hra na de-
chové nástroje).

Okresní kolo v sólovém zpěvu 
proběhlo 16. a 17. února na ZUŠ 
Karviná. V mladší věkové kate-
gorii zvítězily Karolína Merforto-
vá, Bára Stoklasová, Anna Opar-
tyová a Maya Grymová. Druhé 
místo v kategorii starších žáků 
obsadila Klára Čermáková. 

Žákyně připravovaly Božena 
Paličková a Renáta Pospiechová. 

Následujícího dne, 18. února, 
se konala okresní soutěžní pře-
hlídka na ZUŠ v Havířově-Městě, 

a to v dechových nástrojích. Tady 
byli bohumínští žáci, které při-
pravovaly Šárka Laštůvková 

a Martina Hlavizňová, ještě 
úspěšnější. Ve hře na fl étnu školu 
reprezentovali čtyři žáci – Erika 
Čermáková, David Rek, Kristýna 
Pecháčková a Melánie Gavroňo-
vá. Všichni obsadili první místa, 
Kristýna a Melánie navíc s postu-
pem do krajského kola. 

Ve hře na saxofon se soutěže 
zúčastnila svěřenkyně Jiřího Pohan- 
ky, žákyně Michaela Suchárová, 
která rovněž zvítězila a vybojovala 
postup do krajského kola.

Kromě bohatých úspěchů 
samotných žáků získala bohu-
mínská ZUŠ i zvláštní ocenění 
poroty. Za vynikající klavírní do-
provod je obdrželi pedagogové 
Radmila Danišová a Martin Pan-
čoch.  (red) 

Mladé zpěvačky Maya Grymová 
a Karolína Merfortová s učitelkou 
Renátou Pospiechovou.

V soutěži fl étnistů uspěli David 
Rek a Erika Čermáková. Jejich 
přípravě se věnovaly Martina 

Hlavizňová a Šárka Laštůvková.
Foto: Radmila Danišová

Velikonoční výstava 
Inspiraci přináší velikonoční prodejní 
výstava ve Starém Bohumíně. V domě 
U Rytíře na náměstí Svobody ji pořádá 
sdružení Přátel bohumínské historie. 
K mání je tu keramika, hračky, velikonoč-
ní dekorace, výrobky z papíru a drátků, 
šperky a další. Výstava potrvá do 10. 
dubna, otevřeno je vždy v úterý a pátek 
od 15 do 18 hodin. (red)
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ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ POMŮCKA: ANOA, ODI, RAT, TAR, YK.

� OKOLO ZTRATIT
LISTÍ LÍČIT VĚTNÁ

SPOJKA

DRUH
KVĚTEN-

STVÍ � PROTI LOJOVÁ
SVÍCE

UKAZO-
VACÍ

ZÁJMENO
ZÁHADA � ZÁMOŘ-

SKÁ
VELMOC

DOMÁCKY
ONDŘEJ

STAVITEL
ARCHY IRČAN POTÉ

VZTEK
PODŠÍV-

KOVÁ
TKANINA

KOŇSKÉ
MASO

DIVADELNÍ
ZÁVĚS

CHAPLINO-
VA ŽENA
SLOVEN.

„ANO”

LYŽAŘSKÁ
VĚTROVKA

DOMOV
ODYSSEŮV

ZAČÁTEK
TAJENKY

CITOSL.
TROUBENÍ

LETEC

SÍDLO V
NIGÉRII

POLICEJNÍ
VOZIDLO

DOMÁCKY
OLDŘICH

ZAKAVKAZ.
DRNKACÍ
NÁSTROJ

PROMYSLET

ZNOJ
PŘÍTMÍ

POTŘEBA
KOVBOJE

OSV. O REG.
VOZIDLA
SPZ LET.

SÝRIE

KLESATI
ZDŮRAZ-

NĚNÝ
ZÁPOR

HLINĚNÝ
HUDEBNÍ
NÁSTROJ

KORÁ-
LOVÉ

OSTROVY

AKVARIJNÍ
RYBKA

POSKLÁ-
DAT

SALA-
MANDR

TU MÁTE

� PARMA
ZLATÁ

LEŠTIDLO
NA BOTY
ČESKÝ
BÁSNÍK

NEJMENŠÍ
DRUH

BUVOLA
LISTNÁČ

ZDÁNLIVĚ
KRÁL S
OSLÍMA
UŠIMA

HÁJOVÁ
BYLINA

INIC. ZPĚV.
BÍLÉ

SENO-
SEČE

JMÉNO
McBAINA

ČAS

ZN. MILI-
AMPÉRU
ZAMĚST-

NANCI

LOTYŠSKÝ
ŠACHISTA
MOŘSKÝ

PTÁK

ANGLICKY
„KRYSA”

TRIBUNÁL
VEL-

BLOUDÍ
KŘÍŽENEC

SCHRÁNKA
HLEMÝŽDĚ

CITOSL.
DRNČENÍ

SPZ
ROKYCAN

FÁZE
MĚSÍCE

POVZDECH
KONEC

TAJENKY
ZNAČKA
VÁPNÍKU

DAREBÁCI ČÁST
OBLIČEJE

DŘÍVĚJŠÍ
AMERICKÝ
VZPĚRAČ

BIBLICKÝ
VRCH

ZNAČKA
LYŽÍ

SMĚ-
NEČNÝ

RUČITEL

TRNITÝ
STROM

ZVON
(BÁS.)

KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KNIHOVNĚ K3

Vrchlického 262 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 27.3. ve 13–17 hodin KVĚTI-

NOVÉ ZÁVĚSY A ZÁPICHY. 
Výtvarná dílna – ozdoby do kvě-
tináčů. Knihovna Skřečoň.

Dětské oddělení knihovny:
 ● 27.3. v 16 hodin ČAJOVÝ 

DÝCHÁNEK S KNIHOU. Čtení 
oblíbených knih a představení 
nové pohádky při čaji. 

 ● 30.3. až 3.4. ve 13–17 hodin 
(mimo středu) VELIKONOČNÍ 
HRÁTKY. Výtvarná dílna – veliko-
noční ozdoby. 

 ● Všední dny (mimo středu) ve 
13–17 hodin MOZKOVÁ NA-
KLÁDAČKA. Nová vědomostní 
soutěž s kvízy, testy a luštěním. 
Každý měsíc nové téma – 
v dubnu „cestování“. 

PŘEDNÁŠKY
Přednášková místnost knihovny

 ● 7.4. v 17.30 hodin UKRAJINA 
– VÁLKA NA HRANICI PRO-
PAGANDY. Fotoreportáž ka-
meramana Luďka Ondrušky 
z východní Ukrajiny, 50 Kč.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 28.3. v 8–15 hodin VELIKO-
NOČNÍ JARMARK. Ukázky lidové 
tvorby, pletení pomlázek, zdo-
bení vajíček a na 80 prodejců. 
Náměstí T.G.M. a foyer kina.

PRO DĚTI

 ● 5.4. v 10 hodin KRTKOVA 
DOBRODRUŽSTVÍ. Kreslené po-
hádky, kino, 20 Kč.

DIVADLO

 ● 29.3. v 19 hodin PAROHÁČI. 
Komedie se zpěvy na motivy 
Moliérových her s autorskou 
hudbou Oty Maňáka. Hraje Bo-
ban Bohumín, 80 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

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

 ● 26.3. v 15.30 hodin a 27.3. v 18 
hodin CHAPPIE. Film USA (Sci-fi  
/ Akční), 2015,  titulky, přístupný 
od 12 let, 114 minut, 120 Kč.

 ● 26.3. v 18 hodin, 4.4., 6.4. 
a 9.4. v 19 hodin VYBÍJENÁ. Film 
Česko (Komedie), 2015, 94 mi-
nut, 130 Kč.

 ● 26.3. ve 20.15 hodin REZIS-
TENCE (aka DIVERGENCE 2). 
Film USA (Romantický / Sci-fi ), 
2015, dabing, přístupný od 12 
let, 120 minut, 110 Kč.

 ● 27.3. v 15.30 hodin a 28.3. v 15 
hodin POPELKA. Film USA (Kla-
sická pohádka), 2015, dabing, 
přístupný, 105 minut, 130 Kč, 
děti 105 Kč.

 ● 27.3. ve 20.15 hodin a 28.3. 
v 19 hodin LOVCI A OBĚTI. Film 
Česko (Akční / Drama), 2015, 
příst. od 12 let, 104 minut, 120 Kč.

 ● 28.3. v 9 a 11 hodin a 4.4. v 16 
hodin KONEČNĚ DOMA. Ani-
movaný film USA (Rodinný / 
Komedie), 2015, dabing, pří-
stupný. 28.3. ve 2D za 125 Kč, 
děti 100 Kč; 4.4. ve 3D za 140 
Kč, děti 120 Kč.

 ● 2.4. a 3.4. v 16 hodin OVEČKA 
SHAUN VE FILMU. Animovaný 
film Velká Británie (Pro děti), 
2015, dabing, přístupný, 85 mi-
nut, 100 Kč.

 ● 2.4. a 3.4. v 19 hodin RYCHLE 
A ZBĚSILE 7. Film USA (Akční / 
Thriller), 2015, titulky, přístupný 
od 12 let, 140 minut, 120 Kč.

 ● 5.4. v 16 hodin ASTERIX: SÍD-
LIŠTĚ BOHŮ. Animovaný film 
Francie (Komiks), 2014, dabing, 
přístupný, 85 minut, 110 Kč.

 ● 5.4. v 19 hodin AMERICKÝ 
SNIPER. Film USA (Válečný / 
Drama), 2014, titulky, přístupný 
od 12 let, 133 minut, 100 Kč.

 ● 6.4. v 10 hodin ZVONILKA 
A TVOR NETVOR. Animovaný 

film USA (Pro děti), 2014, da-
bing, 76 minut, 80 Kč.

 ● 6.4. v 16 hodin SPONGEBOB 
VE FILMU: HOUBA NA SUCHU. 
Animovaný fi lm USA, 2015, da-
bing, 84 min., 110 Kč, děti 90 Kč.

 ● 10.4. v 19 hodin KOBRY 
A UŽOVKY. Film Česko (Drama), 
2015, přístupný od 15 let, 111 
minut, 90 Kč.

OSTATNÍ AKCE

 ● Do 10.4. v úterý a pátek v 15
– 1 8  h o d i n  V E L I KO N O Č N Í 
PRODEJNÍ VÝSTAVA. Prodej ke-
ramiky, hraček, dekorací atd. 
Dům U Rytíře Starý Bohumín. 

SPORT

 ● 29.3. v 9 hodin NEBUDE-LI 
PRŠET... Cyklistický výjezd na 
„česnečku“. Start z nám. T.G.M.

 ● 28.3. v 15.30 hodin FK SLO-
VAN ZÁBLATÍ – TJ SOKOL VĚŘ-
ŇOVICE. Fotbal, okresní přebor.

 ● 29.3. v 15 hodin FK BOHU-
MÍN – KRAVAŘE. Fotbal, krajský 
přebor.

 ● 29.3. v 9 hodin TJ VIKTORIE 
BOHUMÍN »A« – BANÍK HAVÍ-
ŘOV »C«. Šachy, krajská soutěž. 
Sokolovna Starý Bohumín.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 27. až 29.3. RC MODELY. Mis-
trovství ČR autíček na dálkové 
ovládání.

 ● 4.4. ve 13–22 hod. VELIKONOČ-
NÍ BADMINTONOVÝ TURNAJ.

 ● 5.4. v 9-–15 hodin MUŽI 35+ 
1.SC BOHUMÍN 98. Moravsko-
slezská liga veteránů.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786, 

www.bospor.info

pondělí až čtvrtek:  6–7.45 hodin 
 a 12–21 hodin

pátek:  12–21 hodin

víkendy a svátky  8–21 hodin

Velikonoční provoz

2.4. v 6–21 hodin
3.4. v 10–21 hodin

4.4. a 5.4. v 8–21 hodin

6.4. v 8–21 hodin (ženy a dívky 
vstup na bazén zdarma)  

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218, 
596 016 530, 777 707 782, 

www.bospor.info

Veřejné bruslení 
sobota a neděle 
 15–16.30 hodin

Velikonoční provoz (veřejné 
bruslení)

5.4. v 18.00–19.30 hodin
6.4. v 10.00–11.30 a 15.00–16.30 
hodin
V době veřejného bruslení je 
otevřena půjčovna bruslí.

ADVENTURE GOLF

734 788 666, 
www.bospor.info

V provozu od 4. dubna.

pondělí až neděle: 9–21 hodin

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 26.3. do 10.4.

Programy také na www.
mesto-bohumin.cz 

nebo www.k3bohumin.cz
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Lidovka i v době mobilů a tabletů táhne
Vítězové soutěže

 ● I. kategorie (6 a 7 let)
Lucie Kovářiková (Masarykova ZŠ); 

na dalších místech Lukáš Pecháček, 

Kristýna Orawczaková, Kristýna On-

drášková.

 ● II. kategorie (8 a 9 let)
Michaela Kováčiková (ZŠ Skřečoň); 

další Michaela Stašková, Karolína 

Merfortová.  

 ● III. kategorie (10 až 12 let)
Veronika Kachlová (Masarykova ZŠ). 

První místo (tentokrát už bez postu-

pu) si vyzpívaly také Maya Grymová 

(gymnázium) a Anna Opartyová (ZŠ 

Skřečoň). Další místa obsadili Anežka 

Gernerová, Aneta Zavěruchová, Eliš-

ka Urbancová, Klára Dzialová, Erik 

Bohó.

 ● IV. kategorie (13 až 15 let)
Nela Zembinská (Masarykova ZŠ); 

další Veronika Vassová, Natálie 

Urbancová, Šárka Znamenáčková.

 ●  VI. kategorie (dua a tria 
11 až 15 let)

Michaela Skupieňová , Tereza Bydlin-

ská, Veronika Kachlová (Masarykova 

ZŠ); další Petra Holá, Adam Ligocký, 

Nela Zembinská, Natálie a Eliška 

Urbancovy.

V Salonu Maryška na náměstí T. G. Masaryka proběhlo 11. března městské kolo přehlídky 
v dětském zpěvu lidových písní Zpěváček 2015. Soutěž proběhla v pěti kategoriích, 
celkem se zúčastnilo pětadvacet zpěváčků.

Děti zpívaly dvě lidové písně 
z regionu Těšínského Slezska. Kaž- 
dý pěvec musel zvládnout dvě písně 
o dvou slokách, ovšem každou od-
lišného charakteru. Jednu táhlou 
a »tklivou«, druhou veselou rytmic-
kou. Porota, kterou tvořila učitelka 
místní základní umělecké školy 
Božena Paličková, bohumínský 
muzikant Martin Sitek a předsed-
kyně sdružení Těšínské Slezsko 
Anna Buroňová, neměla snadnou 
úlohu. Do regionální přehlídky 
totiž mohl postoupit z každé kate-
gorie pouze jeden »zpěváček« 
a rozhodování bylo vzhledem 
k vyrovnaným výkonům nesmírně 
složité. Projevilo se to zejména 
v kategorii soutěžících od 10 do 12 
let. Výkon hodný prvního místa 
podali hned tři pěvci, postoupit do 
dalšího kola ale mohl jen jeden.

Regionální přehlídka se bude 
konat ve středu 1. dubna v 15 ho-
din v Městském domě kultury 
v Karviné. Zkouška s lidovou mu-
zikou proběhne na stejném místě 
v pondělí 30. března.

Lýdie BALCÁRKOVÁ Soutěžící ctili i kostým, který ladí se zpěvem lidových písní. Foto: Pavel Čempěl

V březnu začaly intenzivní zkoušky 
na Miss Bohumína 2015. Jedenáct 
přihlášených dívek trénuje na pódiu 
kina postoje, chůzi, rozhovor i volné 
disciplíny. Zkrátka vše, co využijí na 
veřejném fi nále v neděli 19. dubna. 
Vstupenky jsou už v předprodeji.

„Všechny dívky jsou moc šikovné. Většina 
z nich má zkušenosti i s modelingem a účastí 
na podobných soutěžích,“ prozradila vedoucí 
kultury K3 Radana Vozňáková, která bude 
dívky celou dobu připravovat. „Na první 
zkoušce jsme trénovaly úvodní choreografii 
a mluvený projev, dále nás čeká nácvik choreo-
grafi e plavek, volných disciplín a další,“ dodala 
Vozňáková s tím, že mezi fi nalistkami panuje 
velmi dobrá nálada a všechny se už na vystou-
pení před diváky těší.

Uchazečky o korunku královny krásy mají 
za sebou také focení, jejich tváře a jména se 
objeví třeba i na plakátech ve městě. „Letos 
budeme poprvé vyhlašovat i bohumínskou miss 
facebooku. Profily dívek se do konce března 
objeví na našich facebookových stránkách. 
Nový titul získá ta z dívek, která bude mít do 
soboty 18. dubna na fotce nejvíce »laiků«,“ do-
plnil ředitel K3 Karel Balcar.

Pro vítězky je připravena spousta cen. Kro-
mě hlavní – zájezdu pro dva do Paříže – také 
například vkusné šperky, poukazy na fotokurz 
K3, drobná elektronika a další ceny, které 
věnovaly dvě desítky sponzorů.

Missky už trénují na přehlídkovém molu

V neděli 19. dubna se návštěvníci kina 
mohou těšit nejen na společnost jedenácti 
krásných dívek, ale také na vystoupení Karla 
Gotta revival Morava a několikanásobné 
mistry ČR v Electric Boogie, mistry Evropy 
a vicemistry světa, formaci Hybrids Crew. (kat)

O titul bohumínské miss se letos uchází jedenáct 
slečen.  Foto: K3 Bohumín


