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Páka na ubytovny má své mouchy, ale Bohumín ji vítá
»Ubytovny!« V současnosti nejpalčivější problém Bohumína byl na programu 
mimořádné tiskové konference, kterou 20. dubna svolalo vedení města. Od 1. 
května budou totiž obyvatelé ubytoven, kteří pobírají od úřadu práce dopla-
tek na bydlení, podle novely zákona o hmotné nouzi potřebovat k jeho vypla-
cení souhlas obce. A Bohumín jasně deklarovat, že lidem, o kterých nemá 
žádné informace, od stolu souhlasy dávat nebude.

Města, která s ubytovnami a jejich problé-
movými obyvateli bojují, mají díky novele ko-
nečně nástroj, jak rozbujelý byznys regulovat. 
Potíž je, že k tomu nástroji nedostali »návod 
k použití«. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
nevydalo instrukce, podle jakého klíče k uděle-
ní (ne)souhlasu mají obce u každého žadatele 
o výplatu doplatku na bydlení postupovat.

V dobách, kdy dávky vyplácely samy obce, 
měl Bohumín o svých klientech přehled. 
Úřednice chodily do terénu, do rodin, věděly, 
kdo se ocitl v těžké situaci a dávky opravdu 
potřebuje, nebo kdo naopak na sociálním sys-
tému parazituje. Jenže před třemi lety přešly 
výplaty z obcí na úřady práce (ÚP) a vše šlo 
vniveč. Podle novely teď mají obce rozhodovat, 
komu výplatu dávky na bydlení schválí a komu 

ne a přitom o dotyčných vůbec nic neví. ÚP 
jim kromě jména a trvalého bydliště, což je 
často adresa radnice, kam se přistěhovalci 
hromadně přihlašují, žádné informace sdělit 
nesmí. „Ve chvíli, kdy o daném člověku nic ne-
víme, nebudeme moci objektivně posoudit jeho 
situaci a udělit mu souhlas s vyplacením do-
platku. Proto je velmi pravděpodobné, že naše 
stanoviska budou zamítavá,“ uvedl starosta 
Petr Vícha.

Ubytovací byznys funguje na jednodu-
chém principu. Soukromníci si za bydlení 
účtují absurdní částky, ale ubytované to netíží, 
protože z jejich kapes to nejde. Formou dávek 

na bydlení za ně přemrštěné částky uhradí stát. 
A majitelé ubytoven si mnou ruce. I proto v Bo-
humíně za poslední tři roky, po změně systému 
výplat dávek, vzrostl počet ubytoven ze tří (do té 
doby bezproblémových) na deset (z větší části 
problémových). Dnes je obývá asi čtyři sta lidí, 
kteří, kde se vzali, tu se vzali. Mnozí z nich k Bo-
humínu nemají žádné vazby a bohumínští sta-
rousedlíci se v jejich blízkosti necítí bezpečně.

Když se nyní zavřou stavidla – ÚP bez sou-
hlasu obce dávky nevyplatí a majitelé ubyto-
ven nedostanou »své« peníze – jasně se ukáže, 
kdo s jakým účelem ubytovnu zřizoval. Jestli 
jako projev lidumilství a poskytnutí potřeb-
ným střechu nad hlavou, jak se někteří snaží 
tvrdit, nebo jako zlatý důl.

Novela zákona bez metodiky postupu má 
sice své nedostatky, ale Bohumín ji vítá a vyu-
žije ji. „V Bohumíně tento druh podnikání dlou-
hodobě odsuzujeme, nesouhlasíme s ním a ne-
hodláme ho podporovat. Naše nesouhlasy 
ubytovny zcela jistě nevymýtí, ale umožní nám 
alespoň částečně zatočit se špinavým ubytovacím 
byznysem,“ uzavřel místostarosta Igor Bruzl. 

Pavel ČEMPĚL

K VĚCI

Korunku získala nejzkušenější z krásek

Krásou i šarmem okouzlila 19. dubna porotu Kateřina Kubačková (25). Dívka 
z Horního Těrlicka se v sále kina stala Miss Bohumína 2015. První vicemiss je 
Kateřina Polášková z Dolní Lutyně, druhou vicemiss Kristýna Klichová z Havířova.

O absolutních vítězkách rozhodovala po-
rota, titul Miss publika přiřkli hlasující v sále 
Markétě Škutové z Bohumína, premiérovou 
Miss facebooku zvolili uživatelé sociálních sítí 

Kateřinu Bednářovou z Českého Těšína. Sou-
těž odstartovaly rozhovory, kdy dívky 
musely reagovat na nepřipravené otázky. I na 
záludné dotazy odpovídaly přirozeně a poho-

tově. Následovaly volné disciplíny, například 
autorské povídky a básně, světelná a ohňová 
show, rychlomalba nebo tanec. Třetí disciplí-
nou byla promenáda v plavkách. 

Finalistky obdržely dary od partnerů akce 
v hodnotě devadesáti tisíc. Vítězka zájezd pro 
dva do Paříže a zlaté šperky.

(kab, tch)
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Co vás na životě města nejvíce 
zajímá?

Oblast životního prostředí, 
ekologie, rozvoj městských částí 
a život v nich, otázka zaměstna-
nosti a samozřejmě sféra zdra-
votnictví.

Jste nejpovolanější osobou, 
která se může vyjádřit k situ-
 aci v nemocnici. Jak ji vidíte?

Situaci v BMN vnímám, i díky 
maximální fi nanční, věcné a mo-
rální podpoře majitele, města 

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18: VOJTĚCH BALCÁREK

Vlastní lékařský diplom z Univerzity Karlovy, od roku 2005 
šéfuje Bohumínské městské nemocnici (BMN) a mnozí ho 
znají i z alergologicko–imunologické ambulance. V komu-
nální politice patří Vojtěch Balcárek (44) k matadorům, 
s krátkými přestávkami je zastupitelem od roku 1994. Nové 
nejsou ani jeho zkušenosti v radě města, takže po svém 
loňském zvolení radním věděl, že část dosud soukromého 
času bude muset obětovat záležitostem rodného Bohumína. 
Své koníčky, kam řadí cestování, sport a zahrádkaření, 
nejraději tráví táta dvou synů se svou rodinou. 

Bohumína, jako klidnou a stabili-
zovanou. Co se týče postavení 
naší menší nemocnice v systému 
a kontextu celého českého zdra-
votnictví, včetně plateb a úhrad 
od zdravotních pojišťoven, tak 
zde je situace složitější. Ale za 
sebe i za město mohu slíbit, že 
společně uděláme vše pro to, aby 
občané měli tento komfort a vy-
soký nadstandard v poskytované 
zdravotní péči v naší nemocnici 
nadále k dispozici. Ať už jde 
o operativní zákroky, všechna 
akutní oddělení, následnou péči, 
rozmanitou síť ambulancí, poli-

kliniku, nepřetržité pohotovostní 
služby a další. 

Když ještě zůstaneme 
u nemocnice, jaké novinky 
se v nejbližší době připravují?

Předběžně od července se BMN 
stane jedním ze specializovaných 
diagnostických center v Česku 
v rámci programu Ministerstva 
zdravotnictví zaměřeného na 
prevenci nádorů v oblasti tlustého 
střeva, screeningu a diagnostiky ná-
dorů kolorekta. Je to velký úspěch, 
pojišťovny budou naši nemocnici 
doporučovat v rámci pozvánek 
ke kolonoskopickému vyšetření, 

které rozesílají klientům. BMN je 
navíc kromě diagnostiky schopna 
případné zdravotní problémy 
také řešit, například laparoskopic-
kými operacemi tlustého střeva.

Další novinkou bude otevření 
hemodialyzačního střediska s nef-
rologickou ambulancí a porad-
nou. Provoz by měl být v areálu 
naší nemocnice zahájen předběžně 
od prázdnin.

Na co jste coby alergolog 

a imunolog alergický?

Na agresivitu, zlobu a vzájemnou 
nevraživost mezi lidmi, absenci 
základního slušného chování 
a korektnosti, včetně běžného 
denního pozdravu. Snažím se 
v těchto věcech jít příkladem, ně-
které lidi svým vzorem i »vycho-
vávat«. Nevím ale, zda se mi to 
úplně daří. Někdy cítím, že mi 
tomto ohledu vyhasínají »pod-
míněné refl exy«, ale slibuji všem 
slušným, sympatickým, pohodo-
vým a příjemným lidem, že to 
nikdy nevzdám.

Děkuji za rozhovor. (fi )

Letošní 25. ročník bohumínských městských novin neměl 
být pouze jubilejním, ale i zlomovým. Snahou města bylo 

co nejvíce přiblížit veřejnosti informace o dění kolem nás, 
v Bohumíně. Chtěli jsme to nejlepší, ovšem jak to dopadlo...

Zásadní novinkou letošního ročníku není pouze to, že má Oko vět-
ší formát a je celobarevné. Dříve jsme museli vytáhnout z peněženky 
při jeho koupi sedm korun, od letoška je k dostání zdarma. Noviny 
jsou k volnému odebrání ze stojanů či z prodejních pultů na pětatřice-

ti stanovištích, z toho na devate-
nácti v centru města. Další jsou 
ve všech městských částech 
a navíc v Rychvaldu a Dolní Lu-
tyni. Jde převážně o místa, kde 
byli občané zvyklí si Oko kupo-
vat, navíc přibyly stojany v su-
permarketech Kaufl and a Albert 
a vybraných prodejnách Hruška. 
Distribuce probíhá ve čtvrtek 
mezi 9. a 14. hodinou. 

Vytištěný náklad se zvedl z pů-
vodních 2 500 kusů na pět tisíc. Archivní čísla jsou v elektronické po-
době ke stažení na městském webu, aktuální Oko se zde ve formátu 
PDF objevuje současně s tím tištěným. Zdálo by se, že nic nebrání 
tomu, aby Oko a informace v něm byly přístupné široké veřejnosti. 
A skutečnost? Bohužel se projevilo, čeho jsme se obávali – lidé si ne-
váží toho, co je zadarmo. A tak si neberou pouze jeden výtisk novin 
pro vlastní potřebu, ale po mnoha kusech – prý pro sousedy, známé... 
Někde dokonce obstarávají Oko sestřičky pro pacienty, kteří sedí před 
ordinacemi lékařů. Výsledkem je nespokojenost ostatních, že už novi-
ny nesehnali. Někteří čtenáři doporučují změnit distribuční mechani-
smus a vhazovat městské noviny do schránek. To však s sebou přináší 
nemalé náklady. Vždyť za ušetřené peníze můžeme mít ve městě více 
laviček, více opravených chodníků, kvetoucí záhonky.

Jsme ale optimisté a stále věříme našim občanům. I v tom, že pře-
hodnotí své počínání a vezmou si ze stojanu pouze jedno Oko. A jaké 
zkušenosti máte vy? Budeme rádi, když se o ně podělíte na oko@mubo.cz.

Dagmar FIALOVÁ, šéfredaktorka

Jedni Oko 
»křečkují«, 
na další se 
nedostane Na letiště po železnici

Severní Morava má první letiště v Česku s přímým vlakovým 
spojením. Soupravy City Elefant začaly do Mošnova na 
Novojičínsku, k letišti Leoše Janáčka neboli Ostrava 
Airport, jezdit 13. dubna. Z Bohumína urazí vlak devětatřicet 
kilometrů dlouhou trať za čtyřicet minut. Jízdenka stojí 
dvaašedesát korun.

Nové vlakové spojení je v mnoha 
ohledech unikátní. Kromě přelo-
žek na koridorech totiž v Česku 
půl století nevznikla žádná nová 
trať na »zelené louce«. Až nyní, 
tříkilometrová železnice mezi Se-
dlnicemi a letištěm. Současně 
bylo třeba rekonstruovat a elek-
trifikovat 5,6 kilometru dlouhé 
napojení ze Studénky do Sedlnic. 
Nová železnice a stavba zastřeše-

ného terminálu u letiště stály 553 
milionů, přičemž většinu nákladů 
uhradí evropské dotace. Na moš-
novské letiště bude od pondělí 
do soboty zajíždět deset spojů, 
v neděli devět. Jízdní řády nebylo 
třeba měnit, jde o stávající spoje 
z Mostů u Jablunkova, které měly 
dosud konečnou ve Studénce. 
Nyní pokračují dál až k letišti.  

(tch)

Vlaky do Mošnova jezdí přes stanici Bohumín. Z našeho nádraží je cestu-
jící na letišti za 40 minut.  Foto: Pavel Čempěl

Hledáme fotografie z osvobození Bohumína
V hektických dnech na přelomu dubna a května 1945 měl málokdo pomyšlení na 
fotografování a dokumentaci událostí. Městský fotoarchiv proto nedisponuje žád-
nými snímky z doby osvobozování Bohumína. Pokud doma nějaké přece jen máte, 
podělte se s ostatními Bohumíňáky. Zdigitalizované snímky můžete zasílat e-mailem 
na oko@mubo.cz, klasické fotografi e stačí přinést do redakce Oka. Na počkání je 
naskenujeme a hned vrátíme. Majitelům archivních snímků předem děkujeme. (red)
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Miliony do komunikací, náměstí i vnitrobloku
V těchto dnech stavbaři vyspravili obslužnou cestu s menší parkovací plochou 
v Husově ulici. Po její opravě obyvatelé okolních domů dlouho volali. Loni ji 
vedení města při objížďce komunikací vhodných k opravě zařadilo do širšího 
seznamu a nyní se do ní silničáři pustili.

Oprava vozovky u domu přišla na 290 tisíc. 
Bylo třeba vyfrézovat starý povrch, položit 
nový asfalt a vybudovat okapový chodníček. 
Ten společně se zvýšením kanálových vpustí 
vyřešil v místě odtokové poměry. Dříve se 
tam po deštích tvořily kaluže.

Rekonstrukce v Husově ulici je jednou z prv-
ních letošních oprav komunikací v Bohumíně, 
do kterých město celkem vloží šestapadesát 
milionů. „Lokality k opravám vybíráme po 
prohlídkách v terénu, na které vyjíždíme i ně-
kolikrát do roka. Klíč výběru je jednoduchý, 
přednost dostávají více poškozené úseky či frek-
ventovaná a strategická místa. Zároveň se 
řídíme pravidlem, že v každé městské části se 
něco opraví. Podobně jako v předchozích letech 
peníze na opravy ještě navýšíme, rozhodne hospo-
dářský výsledek,“ prozradil starosta Petr Vícha.

Součástí oprav jsou letos i dva velké projekty. 
Rekonstrukce náměstí ve Starém Bohumíně za 
osmnáct milionů a proměna vnitrobloku mezi 
ulicemi Jateční, Čs. armády a Okružní za deva-
tenáct milionů. Dalších devatenáct milionů 
radnice vyčlenila na dílčí opravy cest a chodní-
ků ve městě. Chodníky se budou opravovat 
převážně v centru, například ve dvoře u ulice 
Svat. Čecha za prodejnou Hruška. Nechybí ale 

ani úseky v městských částech, nový vzhled 
dostanou některé chodníky ve Skřečoni či Sta-
rém Bohumíně. V dolní části Záblatí se rekon-
strukce dočká parkoviště za železářstvím 
v Bezručově ulici. Opravovat se budou i komu-

nikace v místech, kde loni vznikla nová kanali-
zace, tedy v Úvozní ulici ve Skřečoni a v Mlýn-
ské a Malé ve Starém Bohumíně.

Kromě oprav se počítá i s budováním 
nových úseků. V Záblatí už od loňska probíhá 
výstavba chodníku v Rychvaldské ulici a také 
se počítá s rozšířením ulice Na Pískách. V Šu-
nychlu vyroste nový chodník i s nasvětleným 
přechodem u restaurace Chlebik.

(balu, tch)

Za kostelem v Husově ulici už je hotovo. 
Opravy cest a chodníků probíhají 
i v dalších lokalitách. Foto: Pavel Čempěl

Věžáky navléknou do červeno–šedého hávu
Pět městských věžáků s 350 byty prochází zásadní proměnou. Věžáky už obepíná 
lešení, rekonstrukce potrvají až do října. Domy čeká komplexní zateplení a ve fi nále 
i nová vizuální podoba. Obnova výškových domů bude stát šedesát milionů.

„Systém hromadných oprav se nám osvědčil. 
I když jsou přípravy i provedení náročné a ná-
jemníci se musí obrnit trpělivostí, ve fi nále stojí 
za to. Lidé díky nim šetří náklady za bydlení. 
V posledních třech letech jsme hromadně za 
šedesát milionů vyměnili okna v 1 700 bytech 
a loni k tomu ještě za padesát milionů zateplili 
pět věžových domů. Letos zrekonstruujeme po-
slední pětici,“ uvedl starosta Petr Vícha. Město 
si na opravy vzalo dotovaný 50milionový úvěr 
z programu Jessica s minimální úrokovou 
sazbou 0,58 procenta. Na úrocích tak město 
zaplatí jen 1,3 milionu. Bohumín splatí úvěr 

z vybraného nájemného za necelých osm let, 
roční splátky budou téměř sedm milionů. 

Městu patří dvaadvacet věžáků se 1 400 byty. 
Nejstarší vyrostly už v 60. letech, ten nejmlad-

ší v roce 1991. Opravených už je sedmnáct 
z nich. Loni prošlo proměnou pět domů na 
sídlištích v ulicích Čs. armády a Nerudově. Letos 
se hromadná oprava dotkne poslední pětice, 
věžáku číslo 426 na sídlišti v Tovární ulici 
a domů 1070 až 1073 v centru. Ty se vyznačují 
místopisnou »anomálií«. Jde o dvě věžová 
»dvojčata«, oba páry od sebe dělí pouhých sto 
metrů, přesto má každý jinou adresu – Alešova, 
třída Dr. E. Beneše, Čs. armády a Štefánikova. 
Kuriozita vznikla tím, že se domy přiřazují 
ulicím, k nimž směřuje vchod. A právě vchody 
každého z věžáků míří na různé strany.

Všech pět výškových domů čeká sanace, 
zateplení fasád, střech i lodžií. Nové budou 
také vchody, vymění se dveře i okna na scho-
dištích, chodby čeká výmalba a nové podlahy, 
natírat se bude také zábradlí na schodištích. 
„Nájemníci budou moci užívat byty bez ome-
zení, jen balkony nebudou po dobu oprav pří-
stupné,“ uvedl Jan Hock z odboru rozvoje 
a investic. Dodal, že se rekonstrukce dotkne 
i »neplatících nájemníků«. Na základě poža-
davků ornitologů přibude na domech téměř 
třicet čtyřkomorových budek pro rorýsy 
a pětice příbytků pro netopýry

Po výměnách oken a zateplování věžáků 
chtějí radní pokračovat v hromadné rekon-
strukci nižších městských paneláků. Spustit ji 
chtějí příští rok, projekční příprava už začala. 
Opravy by měly vyjít na 70 milionů, radnice 
si na ně opět chce vzít dotovaný úvěr z Jessicy. 

Město vlastní 4,4 tisíce bytů a v Bohumíně 
je největším vlastníkem bytového fondu. Roč-
ně na nájemném vybere 140 milionů a vše 
investuje zpět do oprav, investic a správy 
domů či bytů. Zástupci města svým nájemní-
kům garantují, že i přes hromadné opravy se 
až do roku 2018 nájemné zvyšovat nebude. 

Lucie BALCAROVÁ

Rozběhla se rekonstrukce čtyř věžáků 1070 až 1073. 
Fasády domů se po obnově dočkají  červeno-šedých 
barevných kombinací.  Foto: Pavel Čempěl

10701070 10711071
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo dveří  
A135. 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+1, ul. Seifertova 602, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. patro. 
Nízkopodlažní dům v klidové 
zóně poblíž základní školy, parku 
a centra města. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 50,60 m2, celková plo-
cha bytu 50,60 m2. Prohlídka 27.4. 
v 14.45–15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 27.4. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Seifertova 602, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Nízkopodlažní dům v klidové 
zóně poblíž základní školy, parku 
a centra města. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 61,30 m2, celková plo-
cha bytu 61,30 m2. Prohlídka 27.4. 
v 14.45–15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 27.4. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Alešova 1070, čís-
lo bytu 58, I. kategorie, 11. patro. 
Dům v centru města. V blízkosti 
vlakové a autobusové nádraží. 
Možnost parkování před domem. 
V bytě ústřední vytápění, plastová 
okna. K bytu náleží balkon. Plo-
cha pro výpočet nájemného 67,15 
m2, celková plocha bytu 69,00 m2. 
Prohlídka 27.4. v 15.15–15.30 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 27.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Okružní 1061, čís-
lo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Nízká cihlová zástavba se nachází 
v blízkosti centra města, obchodů 
a autobusové zastávky. Byt ma-
lých rozměrů se zrekonstruova-
nou koupelnou. Plocha pro výpo-
čet nájemného 21,46 m2, celková 
plocha bytu 22,41 m2. Prohlídka 
27.4. v 15.30–15.45 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 27.4. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 786, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní dům, v blízkosti park, 
školka, základní škola, střední 
škola. V bytě je ústřední topení. 
Plocha pro výpočet nájemného 
51,71 m2, celková plocha bytu 
55,02 m2. Prohlídka 27.4. v 14.30
–14.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 29.4. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 14, I. kategorie, 2. patro. Dům 
s funkcí domovníka se nachází 
blízko centra města, odpočinkové 
zóny, obchodů, školy a školky. Byt 
je po celkové rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 51,52 
m2, celková plocha bytu 56,37 m2. 
Prohlídka 29.4. v 15–15.15 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
29.4. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. 1. máje 277, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům po-
blíž kruhového objezdu a autobu-
sové zastávky, nově provedeno 
ústřední vytápění s domovní ko-
telnou. Plocha pro výpočet nájem-
ného 68,42 m2, celková plocha bytu 
68,42 m2. Prohlídka 28.4. v 8.15 
–8.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 29.4. v 16 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 555, 
číslo bytu 1, II. kategorie, 1. patro. 
Nízká cihlová zástavba ve Skřečoni 
se zateplenými štítovými stěnami, 
byt má balkon, plastová okna 
a plynové lokální topení. Plocha 
pro výpočet nájemného 60,15 m2, 
celková plocha bytu 60,70 m2. 
Prohlídka 28.4. v 8.45–9 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
29.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 
1023, číslo bytu 6, I. kategorie, 2. 
patro. Nízkopodlažní nově zatep-
lený dům. V blízkosti škola, školka, 
zdravotní středisko a supermar-
ket. Byt s balkonem a neprůchozí-
mi pokoji po rekonstrukci. Mož-
nost parkování u domu. Plocha 
pro výpočet nájemného 58,52 m2, 
celková plocha bytu 61,52 m2. 
Prohlídka 27.4. v 15–15.15 hodin 
a 28.4. v 9–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 29.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1045, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Panelový nízkopodlažní dům na-
proti základní školy Čs. armády 
poblíž nákupního střediska Hruška 
a Albert. V bytě je zrekonstruová-
na koupelna. Plocha pro výpočet 
nájemného 56,11 m2, celková plo-
cha bytu 57,61 m2. Prohlídka 29.4. 
v 14.45-15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 29.4. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 36, I. kategorie, 7. pat-
ro. Věžový dům po celkové re-
konstrukci včetně zateplení. Dům 
s funkcí domovníka. Možnost 
parkování u domu. Plocha pro 
výpočet nájemného 67,61 m2, cel-
ková plocha bytu 69,93 m2. Pro-
hlídka 27.4. v 15.45–16 hodin 
a 28.4. v 9.15–9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 4.5. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. patro. 
Věžový dům po celkové rekon-
strukci včetně zateplení. Dům 
s funkcí domovníka. Možnost 
parkování u domu. Plocha pro 
výpočet nájemného 47,43 m2, 
celková plocha bytu 49,75 m2. 
Prohlídka 27.4. v 16–16.15 hodin 

a 28.4. v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 4.5. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 22, I. kategorie, 5. patro. 
Věžový dům po celkové rekon-
strukci včetně zateplení. Dům 
s funkcí domovníka. Možnost 
parkování u domu. Plocha pro 
výpočet nájemného 47,75 m2, cel-
ková plocha bytu 51,49 m2. Pro-
hlídka 27.4. v 16.15–16.30 hodin 
a 28.4. v 9.45–10 hodin. Licitace 
bytu se koná 4.5. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 57, I. kategorie, 10. pat-
ro. Dům je po rekonstrukci (okna, 
balkony, střecha, zateplení), v blíz-
kosti je dětské hřiště, autobusové 
stanoviště, Kaufland, mateřská 
a základní škola, dům s funkcí 
domovníka. Plocha pro výpočet 
nájemného 66,75 m2, celková plo-
cha bytu 68,60 m2. Prohlídka 28.4. 
v 10.45–11 hodin a 29.4. v 14.30
–14.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 4.5. v 16 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 
1064, číslo bytu 11, I. kategorie, 4. 
patro. Nízkopodlažní dům, v blíz-
kosti školka a základní škola, stře-
disko zdravotnických služeb, dům 
s funkcí domovníka, u domu se 
nachází autobusová zastávka. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 48,96 m2, celková plo-
cha bytu 50,54 m2. Prohlídka 28.4. 
v 10–10.15 hodin a 29.4. v 15.15
–15.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 4.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Ostravská 204, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní dům s uzavřenou 
zahradou. V bytě je provedena 
plynofikace a generální oprava 
elektroinstalace. Byt s kuchyň-
skou linkou. Plocha pro výpočet 
nájemného 72,00 m2, celková plo-
cha bytu 77,00 m2. Prohlídka 29.4. 
ve 14.15–14.30 hodin. Opakova-
ná licitace bytu se koná 4.5. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Masarykova 287, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 1. patro. 
Nízká zástavba se nachází poblíž 
parku, školy, základní a střední 
školy. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor. V bytě jsou 
plastová okna a ústřední topení. 
Plocha pro výpočet nájemného 
38,80 m2, celková plocha bytu 
38,80 m2. Prohlídka 4.5. ve 14.30–
14.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 4.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 2. patro. 
Věžový dům po celkové rekon-
strukci včetně zateplení. Dům 

s funkcí domovníka. Možnost 
parkování u domu. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,61 m2, celková 
plocha bytu 69,93 m2. Prohlídka 
27.4. v 16.30–16.45 hodin a 28.4. 
v 10.15–10.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 6.5. v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 25, I. kategorie, 5. pat-
ro. Věžový dům po celkové re-
konstrukci včetně zateplení. Dům 
s funkcí domovníka. Možnost 
parkování u domu. Plocha pro 
výpočet nájemného 28,88 m2, 
celková plocha bytu 31,20 m2. 
Prohlídka 27.4. v 16.45–17 hodin 
a 28.4. v 10.30-10.45 hodin. Lici-
tace bytu se koná 6.5. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 27, I. kategorie, 5. patro. 
Dům v centru města, v blízkosti 
vlakové i autobusové nádraží. 
Možnost parkování před domem. 
K bytu náleží balkon. Plocha pro 
výpočet nájemného 67,17 m2, 
celková plocha bytu 69,04 m2. 
Prohlídka 5.5. v 10–10.15 hodin 
a 6.5. v 15.15–15.30 hodin. Licita-
ce bytu se koná 6.5. v 16 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 1157, 
číslo bytu 27, I. kategorie, 6. pat-
ro. Věžový nově zateplený dům. 
V dostupnosti škola, školka, zdra-
votní středisko, možnost parková-
ní u domu. Byt s 2 balkony a no-
vou koupelnou se sprchovým 
koutem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 48,51 m2, celková plocha 
bytu 53,01 m2. Prohlídka 4.5. 
v 15–15.15 hodin a 5.5. v 9–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 6.5. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Cihlová zástavba se nachází po-
blíž železáren, v přízemí domu je 
prodejna potravin. V bytě jsou 
velké místnosti. Plocha pro výpo-
čet nájemného 79,10 m2, celková 
plocha bytu 79,10 m2. Prohlídka 
4.5. v 14.45–15 hodin. Opakova-
ná licitace bytu se koná 6.5. 
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 4.5. v 15.15–15.30 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 6.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, čís-
lo bytu 54, I. kategorie, 2. patro. 
Dům se nachází poblíž zrenovo-
vaného parku, školky, nákupních 
center Albert a Kaufland. Byt je 
po celkové rekonstrukci včetně 

Dokončení na str. 5

Připravované licitace městských bytů
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sociálního zařízení, plastová 
okna. Plocha pro výpočet nájem-
ného 49,99 m2, celková plocha 
bytu 53,53 m2. Prohlídka 6.5. 
v 16–16.15 hodin a 7.5. v 9.45–10 
hodin. Licitace bytu se koná 11.5. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1054, 
číslo bytu 19, I. kategorie, 4. pat-
ro. Věžový zateplený dům v klido-
vé zóně, poblíž centra města, su-
permarketu, mateřské a základní 
školy. U domu možnost parková-
ní. Byt bez balkonu a bez kuchyň-
ské linky. Dům s domovníkem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
59,37 m2, celková plocha bytu 60,71 
m2. Prohlídka 6.5. v 15–15.15 ho-
din a 7.5. v 9–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 11.5. v 16 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 227, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní dům naproti městské 
nemocnice, ústření topení, v bytě 
je provedena GO elektro, v blíz-
kosti školka a škola, dětský kou-
tek, v domě je zajištěn úklid spo-
lečných prostor, u bytu je balkon. 
Plocha pro výpočet nájemného 
77,48 m2, celková plocha bytu 
78,85 m2. Prohlídka 6.5. v 14.30–
14.45 hodin a 7.5. v 8.45–9 hodin. 
Licitace bytu se koná 11.5. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 1055, čís-
lo bytu 33, I. kategorie, 7. patro. 
Byt je po celkové rekonstrukci. 
Dům s funkcí domovníka se na-
chází blízko centra města, v blíz-
kosti jsou obchody, školka a škola. 
Plocha pro výpočet nájemného 
59,39 m2, celková plocha bytu 
60,73 m2. Prohlídka 6.5. v 15.30–
15.45 hodin a 7.5. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace bytu se koná 11.5. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 100, čís-
lo bytu 7, I. kategorie, 3. patro. 
Nízká cihlová zástavba v centru 
města, plastová okna. Plocha pro 
výpočet nájemného 54,20 m2, cel-
ková plocha bytu 55,40 m2. Pro-
hlídka 4.5. v 16–16.15 hodin a 5.5. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 11.5. v 16.45 hodin.

Bližší informace o nabízených 
bytech získáte na majetkovém 
odboru, č. dveří B207 (vedlejší 
budova MěÚ),  596 092 199, 
e-mail: vachtarcikova.lenka@
mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Maják městské policie
 ● V poledne 30. března v Bohu-

mínské ulici v Rychvaldě za býva-
lou restaurací narazila hlídka po 
oznámení na nákladní vozidlo. 
Zadržela dva muže, kteří na něj 
nakládali kradené betonové panely 
z majetku města.

 ● Před půlnocí 31. března došlo 
k brutální potyčce v restauraci 
v ulici 9. května. Tři hrubiáni tady 
nejprve napadali servírku. Když 
se jí jeden z hostů zastal, obrátili 
svůj útok na něj. Srazili muže na 
zem, bili jej pěstmi a kopali do 
hlavy. Surovým útokem oběti vy-

razili zuby a způsobili 
další zranění. Přestože z místa 
uprchli, strážníci je díky kamero-
vému systému sledovali a hlídka 
pak rváče zadržela. Zmlácený 
muž skončil v nemocnici, násilní-
ci v rukou policie.

 ● Ve dvě hodiny ráno 1. dubna 
kontrolovala hlídka v Čáslavské 
ulici muže, který nesl dvě krabice 
s novým elektrickým nářadím i se 
záručními listy. Podezřelý hlídce 
drze tvrdil, že vše našel u nedaleké 

popelnice. Strážnici muže předali 
republikové policii a vzápětí obje-
vili vypáčenou řadovou garáž, ze 
které nářadí pocházelo.

 ● Odpoledne 1. dubna utekl z pro-
dejny v Šunychelské ulici poberta 
s odcizeným zbožím. Hlídka pod-
le popisu podezřelého zajistila ve 
Štefánikově ulici. Kradené věci 
ukrýval pod bundou. Zboží se 
vrátilo do prodejny a muže si pře-
vzala policie, protože už měl po-
dobných deliktů na svědomí více.

Karel VACH,  
ředitel MP Bohumín  

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

Chaotické parkování pomalu končí. I letos 
se další dvě parkoviště bez vyznačených 
míst dočkají nového »nalajnování«. 
Opatření za pár desítek tisíc zvýší o čtvrtinu 
kapacitu parkovišť.

Nástřik parkovacích stání už v květnu proběhne 
v Okružní ulici u Rafi nérského lesíku mezi malo-
metrážkami. Ze šestnácti parkovacích míst jich tu 
najednou bude čtyřiadvacet. Ve Starém Bohumíně 
čeká naopak na lajnování odstavné parkoviště u 
Slezské ulice poblíž nemocnice. „Nejprve betonovou 
plochu vyspravíme, pak na ni nastříkáme parkovací 
místa. Celkem tady najde místo až čtyřiapadesát aut. 
Plochu budou moci využívat jak návštěvníci nemoc-
nice, tak zdejšího cykloservisu. Nevyznačená část 
přitom zůstane k dispozici mobilnímu sběrnému dvo-

ru, který od jara do podzimu pendluje Bohumínem,“ 
uvedl Petr Sobek z odboru dopravy. Dodal, že 
v centru města jsou ještě minimálně tři lokality, na-
příklad u »hladového okna« v Čáslavské ulici, kde 
by se mohla parkovací místa vyznačit. Letošní roz-
počet města počítá s půl milionem na údržbu doprav-
ního značení. Město se stará o téměř 900 dopravních 
značek. Loni investovalo do údržby a instalace 
dopravního značení rovný milion. Vyznačených par-
kovacích míst se dočkalo například parkoviště na 
sídlišti v Tovární ulici. V centru se »lajnovalo« u poš-
ty a mateřinky v Nerudově ulici a u základní školy 
v Čáslavské ulici. Kromě toho pokračovalo značení 
vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty. Cyklopruh 
v Ostravské ulici, vedoucí od Lounské ulice k Dráto-
venské, se rozšířil až ke křižovatce s ulicí Čs. armády. 

Lucie BALCAROVÁ

Přehlednější parkování díky »lajnám« 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Kladení kytic
V rámci státního svátku Dne ví-

tězství se 8. května v 9.30 hodin 
uskuteční kladení kytic k pamětní 
desce na budově radnice. Po piet-
ním aktu bude na náměstí odstar-

tován Běh ulicemi města. 

Pietní akt
U příležitosti 70. výročí osvobo-

zení Bohumína a konce II. světové 
války proběhne 1. května pietní akt 
u památníku na hřbitově ve Skře-
čoni. Slavnostní ceremoniál začíná 
v 9.30 hodin.   (red)

Město Bohumín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 

»pracovník vnějších vztahů«. Práce zahrnuje zpracování aktualit 

a dotazů, editaci webových stránek a sociálních sítí města, komunikaci 

s veřejností prostřednictvím nových médií, přípravu podkladů pro média, 

tvorbu a korektury dokumentů a propagačních materiálů, přípravu pre-

zentací, zastupování redaktora městských novin a tiskové mluvčí.

Podmínkou je minimálně dvouletá praxe v médiích či v oblasti public 

relations. K přihlášce připojte vlastní ukázku novinového článku na libo-

volné téma. Lhůta pro podání přihlášek je do 14. května. Bližší informace 

smidova.miroslava@mubo.cz,  596 092 127, balcarova.lucie@mubo.cz, 

 596 092 281, na stránkách www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, 

rubrika Nabídka práce, nebo ve vývěskách. (red)

Parking u Slezské ulice ve Starém Bohumíně 
ve stávající podobě. Betonová plocha 

se dočká opravy a vyznačení parkovacích míst. 
Foto: Pavel Čempěl
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Malé sporáky vyhasnou, velké se zmodernizují
Předloni dala městská rada zelenou projektu optimalizace sítě školních kuchyní, 
nyní se blíží jeho poslední fáze. Do konce prázdnin ukončí provoz malá jídelna 
v mateřince v Tovární ulici a promění se ve výdejnu. Tím se završí celý projekt 
a o stravu bohumínských školáků se budou starat dvě moderní centrální 
kuchyně a šestnáct výdejen.

Hygienické a návazné normy pro školní 
kuchyně se rok od roku zpřísňují a to vyžadu-
je zavádění nových postupů a technologií. Stále 
modernizovat a dovybavovat všechny vývařovny 
je nákladné, proto přišlo město v roce 2013 
s návrhem zrušit malé školní kuchyně a inves-
tice směřovat do dvou velkých a moderních – 
v Masarykově škole a ČSA. Nejprve proto za-
nikla kuchyňka v mateřské škole v Čáslavské 
ulici, posléze v Rafi nérském lesíku. Nyní při-
chází na řadu Tovární. „K prvnímu září se zdejší 
kuchyně změní na výdejnu a kuchařky přejdou 
do těch centrálních,“ ozřejmila Pavla Skokano-
vá z odboru školství, kultury a sportu. Tovární 
dosud obstarávala pokrmy pro svou potřebu, 
Bezručovu školu a záblatskou mateřinku 
Na Pískách. Po prázdninách se zde bude jídlo 
dovážet ze dvou hlavních kuchyní. Masaryčka 
bude zásobovat obě mateřinky, ČSA Bezručovu 
školu. Od září tak bude mít každá z centrál-
ních kuchyní osm výdejních míst.

„Naším cílem je vařit zdravě, moderně 
a ekonomicky. Do centrálních kuchyní proto 

hodláme letos a v příštím roce pořídit nové 
technologie za několik set tisíc,“ dodala Skoka-

nová s tím, že děti v ostatních školách, kam se 
jídlo dováží, ani nepoznají, že se nevařilo 
u nich na plotně. Obědy se převážejí v termo-
portech a každá výdejna disponuje ohřívacími 
pulty. Jídla proto při transportu nevychlad-
nou a nemusí se znovu ohřívat, mají stále 
stejnou teplotu i kvalitu. 

Pavel ČEMPĚL

Osvobození Bohumína předcházely těžké boje
Dějiny jsou věčně živým odkazem mrtvých předků, v jejichž práci pokračujeme 
my, současné pokolení. Proto si je nutné připomenout, že za pár dnů uctíme 
významné výročí – 70 let od porážky hitlerovského Německa a ukončení 
2. světové války. 

Mír není ani v dnešní době samozřejmostí. 
Evropa už sice sedm dekád hrůzy války neza-
žila, ale boje na mnoha místech světa zuří 
stále. I z toho důvodu  je si stále třeba uvědo-
movat, co pro náš kontinent a naši vlast před 
lety představoval zrůdný fašismus. Ideologie, 
která má na svědomí miliony zmařených 
životů, vypálené obce, slzy dětí a matek.

K ukončení války vedla dlouhá cesta, 
i v našem Bohumíně. Těžké chvíle prožívalo 
město už čtyři měsíce před osvobozením. 
Němci si zde vytvořili opěrný bod, na území 
rozmístili polní i protiletadlové dělostřelectvo, 
ve vrbině podél Odry a za hřbitovem vykopa-

li zákopy a v ochranné hrázi nadělali plno děr, 
které sloužily jako kulometná hnízda. Na tyto 
pozice nacistů se proto intenzivně zaměřily 
nálety amerických i sovětských letadel. 

V březnu 1945 započala z polského území 
poslední fáze bojů o oblast Ostravska, takzvaná 
»ostravsko–opavská operace«. Postupující 
fronta se však v dubnu 1945 takřka na měsíc 
zastavila před branami města u Šunychlu 
a Kopytova. Ještě před odchodem Němci vy-
hodili do vzduchu tři mosty, odvezli z míst-

ních továren stroje a veškeré zásoby a zcela 
zničili bohumínské nádraží. Úplně bylo zni-
čeno třináct domů, těžce poškozeno dalších 
jedenáct a lehce 133 domů. Sovětští vojáci 
museli zdolat přechod přes řeku Olši a dobýt 
dvůr Červín, ve kterém se nacističtí vojáci 
opevnili. Během bojů padlo třiačtyřicet 
rudoarmějců. První sovětský voják vstoupil na 
území města kolem třetí hodiny ranní 1. května 
1945. O hrdinství místních občanů za 2. 
světové války svědčí řada památníků a pamět-
ních desek na území města.

Konec války oznámil, podle dohody mezi 
Velkou Británií, Svazem sovětských socialistic-
kých republik a Spojenými státy americkými, 
8. května 1945 v britském rozhlase Winston 
Churchill. Překlad jeho řeči byl vysílán ve 
všech evropských jazycích.

Zdeněk VESELÝ, kronikář města

VÝROČÍ

Bohumín osvobozoval i ženista od Volhy
Jedním z vojáků Rudé armády, který se přímo podílel 
na osvobozování Bohumína, byl i Jakub Vasiljevič 
Korezin. Narodil se v roce 1912 jihovýchodně od Moskvy 
v obci Varvarino v Penzenské oblasti, kde pracoval 
v zemědělství. Na začátku Velké vlastenecké války byl 
povolán do zformované Starokonstantinovské ženijní 
brigády. Se svou jednotkou postupně vytlačoval nacisty 
z území Běloruska, Ukrajiny, Polska i Československa.

Jako specialista na zneškodňová-
ní min a náloží pronikal Korezin 
vždy mezi prvními do týlu nepřítele. 
Během bojů byl pětkrát raněn, po 
zotavení se vždy vrátil zpět do služby. 
Za svou odvahu a hrdinství v boji 
proti nepříteli obdržel dva řády Rudé 
hvězdy, Řád chrabrosti 2. a 3. stupně, 

medaile za »Za statečnost«, »Za ví-
tězství nad nacistickým Německem 
ve Velké vlastenecké válce 1941–
1945«. Rovněž byl držitelem odznaků 
»Znamenitý rozvědčík«, »Znamenitý 
ženista« a získal Stalinovu stuhu za 
osvobozování měst a území. Jako 
velitel průzkumné čety se Korezin 

podílel mimo jiné na osvobození 
Bohumína, pak i Moravské Ostravy 
nebo Olomouce.

V září 1945 mohl seržant Korezin 
konečně odložit vojenskou unifor-
mu a vrátit se do vlasti. V roce 1946 
se s rodinou přestěhoval do města 
Stalinobad (nyní Dušanbe) v Tádži-
kistánu, kde pracoval v tkalcovnách. 
Postavil si dům, kde žil se ženou 
a čtyřmi dětmi. V roce 1961 válečný 
veterán po dlouhé nemoci v devě-
tačtyřiceti letech zemřel. In me-
moriam byl povýšen do hodnosti 
plukovníka ve výslužbě.  (red)

Za zajištění a poskytnutí 
historických materiálů redakce 

děkuje Josefu Wagnerovi.JAKUB VASILJEVIČ KOREZIN

Jedním z dvou školních kulinářských center bude kuchyně ZŠ ČSA. V roce 2012 prošla kompletní 
rekonstrukcí za tři miliony. Další milion vložilo město o rok později do pořízení konvektomatu a ply-
nového varného kotle. S nákupem nových technologií město počítá i v budoucnu. Foto: Pavel Čempěl
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Rekonstrukce památkově chráněného Národního domu 
alias Pod Zeleným ve Starém Bohumíně za 50 milionů na 
hotel s tanečním sálem a restaurací jde do fi nále. Jediná 
secesní budova v Bohumíně je už jeden a půl roku 
v obležení řemeslníků. A je to na ní znát. 

Poválečná a pak i polistopado-
vá léta se na budově neblaze po-
depsala. V interiéru zůstalo mi-
nimum původních prvků. Jeden 
výrazný se ale zachoval a dočkal 
se renovace. „Podařilo se zacho-
vat maximální část vitráže nad 
hlavním schodištěm. Celý rám je 
původní, stejně jako maximum 
barevných skel. Restaurátoři mu-
seli nově vyrábět jen několik men-
ších částí. Kovová konstrukce vit-
ráže prošla očištěním a renovací, 
stejně jako skleněné výplně,“ 

uvedla Lenka Jochimová z odbo-
ru rozvoje a investic. 

Uvnitř domu už se rýsuje fi nální 
podoba tanečního sálu, hotelo-
vých pokojů i pivních lázní. Kro-
mě toho bude v suterénu nově 
i muzeum. Město už podepsalo 
smlouvu o spolupráci s Muzeem 
Těšínska. „Půjde o tři výstavní 
místnosti o ploše 60 metrů čtve-
rečních, ke kterým přiléhají dva 
depozitáře. Místnosti jsou klima-
tizované a je zde zajištěna i stálá 
vlhkost. Těšínské muzeum navrhne 

Do hotelu Pod Zeleným o zářijové pouti

V suterénu budou mimo jiné výstavní prostory a sociální zařízení.

Přístup na hlavní schodiště, kterému vévodí dochované vitrážové okno 
o rozměrech 2,5 krát 4,5 metru.  Foto: Pavel Čempěl

a na náklady města připraví stálou 
výstavu včetně česko-polských po-
pisků, která bude mapovat historii 
Bohumínska. Tématická expozice 
by mohla v podzemí setrvat až 
tři roky a město za její přípravu 
zaplatí asi sto tisíc,“ uvedl mís-
tostarosta Lumír Macura. Město 
se v této souvislosti obrací na 
Bohumíňáky, kteří mají doma 
jakékoli historické artefakty, kte-
ré se vážou k dějinám města. Své 
tipy případně samotné relikvie 
mohou předat na radničním od-
boru školství, kultury a sportu.

Do výstavních prostor bude po 
otevření expozice možný vstup 
po točitém historickém schodišti 
z recepce a infocentra nebo pří-
mo ze suterénu.

Další výstavní prostory u hote-
lové recepce a infocentra nabíd-
ne město zdejším občanských 
sdružením ke krátkodobým 
tématickým výstavám. Najdou 
tady dočasné místo také dva his-

torické zvony z místního kostela 
Narození Panny Marie. 

Přestavba Národního domu 
přijde na 50 milionů. Město si 
na ni vzalo zvýhodněný úvěr 
z dotačního programu Jessica. 
Rekonstrukce skončí o letních 
prázdninách. První návštěvníci 
se do opravené památky podívají 
6. září u příležitosti starobohu-
mínské pouti.

Národní dům pochází z roku 
1907. Už od 17. století ale stával 
na jeho místě zájezdní hostinec. 
Pak zde vyrostl secesní hotel 
s restaurací, který se původně 
jmenoval »Grüner Baum« (Zelený 
strom). Po druhé světové válce 
byla budova přejmenována na 
Národní dům, místní mu však 
neřeknou jinak než »Pod Zele-
ným«. A své návyky nebudou 
muset měnit. Pod tímto názvem 
bude hotelový »komplex« fungo-
vat i po rekonstrukci.

Lucie BALCAROVÁ

Potkaní hody na trávníku
Na jaře bilancujeme stav naší přírody, škody způsobené 
zimou. Údržba porostů je z velké části za námi. Úklidy 
veřejných prostranství, chodníků a silnic jsou v plném 
proudu. Na řadu nyní přichází zhodnocení populace 
všudypřítomných hlodavců. 

Město se soustavně snaží likvi-
dovat potkany průběžnou derati-
zací. Při kontrolní činnosti však 
vyšlo překvapivě najevo, že hlo-
davce na jedné straně likviduje-
me, ale v mnohých lokalitách 
naopak i příkladně přikrmujeme. 
Neblahým příkladem je sídliště 
mezi ulicemi Osvoboditelů a Ne-
rudovou, kde je trávník posetý 
zbytky jídel, rohlíků, brambor 

a dalšími potkaními »pochutina-
mi«. Navozuje to domněnku, že 
zde obyvatelé vyhazují zbytky 
jídel rovnou z okna. Potkani tak 
hodují přímo na veřejných pro-
stranstvích.

Žádáme proto občany, aby do-
držovali čistotu ve městě a k li-
kvidaci odpadů používali k tomu 
určené kontejnery. Pomůžete 
nám nebo hlodavcům?  (eli)

Povinnosti 
pejskařů
V těchto dnech putují do 
domácností složenky, které 
připomínají majitelům psů, 
že se blíží konec termínu 
pro úhradu poplatků. 

Ten mohou občané zaplatit do 
30. dubna třemi způsoby, a to slo-
ženkou na poště, převodem z účtu 
nebo v pokladně městského úřadu, 
1. patro budovy A, kancelář 221.

Při pořízení nového psa jej lidé 
musí přihlásit nejpozději do pat-
nácti dnů. Rovněž mají povin-
nost hlásit veškeré nastálé změny, 
například změnu svého příjmení, 
trvalého bydliště, změnu majitele 
psa. Evidenci psů nelze převádět 
z jednoho zvířete na druhé. Po-
kud pejsek zemře, je ho třeba 
nejprve odhlásit a nově pořízené-
ho zase přihlásit.  (zily)

Léto v družinách
Školy začaly se sběrem přihlá-

šek na umístění dětí do školní dru-
žiny během letních prázdnin. Při 
dostatečném počtu zájemců bu-
dou družiny v provozu v těchto 
termínech: ZŠ Beneše 1. – 7. čer-
vence; ZŠ Skřečoň 13. – 24. čer-
vence; ZŠ ČSA 13. – 17. července; 
Masarykova ZŠ 24. – 31. srpna. (red)

První svoz odpadů 
V sobotu 25. dubna proběhne 

první letošní svoz nebezpečných 
odpadů a elektrozařízení. Pojízdná 
sběrna bude přistavena na urče-
ných stanovištích podle stálého 
harmonogramu, který najdete na 
www.mesto-bohumin.cz, sekci 
O městě, rubrice Ekologické okén-
ko nebo v aktuálním ekologickém 
kalendáři. Současně s pojízdnou 
sběrnou pojede kamion Diakonie 
Broumov, která shromažďuje textil, 
lůžkoviny, hračky a další věci pro 
potřebné. Případné dotazy a infor- 
mace na čísle  596 092 154. (šp)

Změna provozní doby psího útulku
Po zimě se změnila provozní doba psího útulku v areálu bývalých kasáren 

v Šunychlu. V pondělí, čtvrtek, pátek a neděli je útulek přístupný od 15 do 
17 hodin. V úterý od 7 do 9 hodin. Ve středu a v sobotu má útulek zavřeno. 
Venčení  psů probíhá každou neděli od 14.30 do 17.30 hodin.  (veda)
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Na náměstí Svobody ve Sta-

rém Bohumíně už se intenzivně 

pracuje, probíhá zde oprava 

kanalizace a začala už také pře-

stavba samotného rynku. Moto-

risté se sem nyní nedostanou, 

musí počítat s uzavírkami a tedy 

i objížď kami.

S dopravními omezeními se 

musí smířit také návštěvníci míst-

ních provozoven, například klienti 

pobočky České pošty. Ta je i přes 

probíhající stavební práce plně 

funkční, jen obtížněji dostupná.

„Nyní jsou zde zákazy vjezdu 

a klienti dočasně nemohou parkovat 

před poštou, jak byli zvyklí. Chceme 

však zachovat dostupnost pobočky, 

a proto se k nám řidiči aktuálně do-

stanou po ulici Na Koutě, kdy se dají 

za nemocnicí doprava a poté odbočí 

na Sokolovskou ulici, nebo dojedou 

trasou za Národním domem po ulici 

U Valu a odbočí do Tiché ulice,“ in-

formovala vedoucí pošty Zdeňka 

Svrčinová.  (luk)

Rekonstrukce chod pošty neovlivní

Cihlová stavba na křižovatce Masarykovy 
a Štefánikovy ulice nepopře stejný 
architektonický styl jako sousední 
fara, kostel a obě radniční budovy. 
V řadě spolu tvoří unikátní dobový 
komplex. Objekt, v němž desetiletí 
fungovalo bohumínské učiliště, se 
však od svých »vrstevníků« liší. Není 
památkově chráněný a už pár let zeje 
prázdnotou. To se však může změnit.

Budovu vlastní kraj, který pro ni momen-
tálně nemá smysluplné využití. Hledá proto 
kupce a přednostně oslovil město. Pokud by 
nemělo zájem, přicházejí na řadu soukromí 
investoři, a pak je nad slunce jasné, k jakému 
účelu by objekt využili. Prostorný dům je pro 
ubytovnu »jako dělaný«. Tuto alternativu ne-
chce město, kterému jsou ubytovny dlouhodo-
bě trnem v oku, připustit a o budovu bývalého 
učiliště projevilo zájem. 

Kraj nyní nastavil podmínky, za kterých by 
Bohumín mohl budovu získat. Může si ji za 
čtyři miliony koupit a dělat s ní, co uzná za 
vhodné. Druhou variantou je bezúplatný převod, 
v tom případě by ale objekt nesměl příštích 
deset až patnáct let sloužit převážně ke komerč-

Učni se sem nevrátí, ale život zřejmě ano

ním účelům. Město se přiklání právě ke druhé 
variantě. Proto už proběhla prohlídka objektu 
za účasti zástupci K3, DDM a dalších měst-
ských organizací, zda by o prostory měly zájem. 
Jako nejschůdnější se jeví využití pro potřeby 
Centra sociálních služeb Bohumín (CSS).

„Z prostor ve Slezské ulici, které nejsou opti-
mální, by se do centra mohly přestěhovat tera-
peutické dílny Klíček. Do budoucna by zde mohl 
najít zázemí i provoz CSS, který nyní funguje 
v Okružní ulici,“ nastínil plány místostarosta 
Igor Bruzl. Když se k tomu připočte i spolková 
činnost klientů, CSS by mohlo využít horní dvě 

patra bývalého učňáku. To si sice vyžádá staveb-
ní úpravy, ale na aktivity tohoto druhu často cílí 
evropské dotace. Přízemí, tedy menší část 
objektu, což podmínky kraje nevylučují, lze 
využít komerčně. „Umím si je představit třeba 
jako zázemí vyznavačů bojových sportů. Ti za-
tím svou základnu nemají. Probouráním dvou 
tříd může vzniknout parádní tělocvična, toalety 
už v budově jsou,“ předestřel Bruzl. 

O převodu objektu budou krajští zastupitelé 
jednat v červnu, na program bohumínského 
zastupitelstva se tento bod dostane v září.

Pavel ČEMPĚL

Opuštěná budova na rohu Masarykovy a Štefánikovy 
ulice hledá nové využití.  Foto: Pavel Čempěl

Interiéry bývalého učiliště si bylo prohlédnout vedení města. 

Zprávy z Bohumína 
v HD kvalitě
Televizní informační kanál (TIK) vysílá 
od dubna zpravodajství v HD, tedy ve 
vysokém rozlišení obrazu. Modernizace 
odbavovacího pracoviště studia 
proběhla s přispěním města.

TIK Bohumín v HD rozlišení najdou klienti 
operátorů JaryNet a Poda v nabídce interneto-
vé televize (IPTV). Přelaďování není nutné, 
protože změna proběhla automaticky. Diváci 
se ve vysílání setkají rovněž s novou podobou 
videotextu. Přibyla infolišta a prostor mezi 
aktuálními obrazovými bloky vyplňují reprízy 
pořadů.

V HD rozlišení jsou videa bohumínské tele-
vize také ve videoarchivu na stránkách www.
mesto-bohumin.cz, sekci Zpravodajství, rubri-
ce Videoarchiv. V síti operátora RIO Media 
zůstává vysílání v SD kvalitě.  (red)

GS Show se ruší
Představení Michala Suchánka a Richarda 

Genzera, plánované na 4. května v sále kina K3, se 
z důvodu nemoci protagonistů ruší.  (red)
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Jeřáb popelavý je velmi impozantním druhem 
s rozpětím křídel až 240 centimetrů. Je větší než 
čáp, dlouhý asi 115 a vysoký až 120 centimetrů. 
V době tahu můžeme i nad naším městem sly-
šet jeho nezaměnitelné troubivé »krú«.

Hlasitě se jeřábi ozývají i během hnízdění. 
Mimo tok a hnízdění také tančí, přičemž mávají 
křídly, klanějí se a pak vyskakují do výše. Od za-
čátku nového milénia se překvapivě rozšiřují do 
střední Evropy a rovněž v Česku je evidováno ka-
ždoročně několik desítek hnízdišť. Také na Bohu-
mínsku se v posledních letech vyskytují jeřábi 
v předjaří stále častěji. Letos jsem je pozoroval 
v období od 22. února do 15. března několikrát, 
takže je docela reálné, že v budoucnu budou 

hnízdit i v okolí Bohumína.
Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – ptáci (159)

Jeřáb popelavý (Grus grus) Moderní technologie ve službách historie
Velikána národního významu bychom na  bohumínských hřbitovech hledali 
marně, ale... Bezesporu na nich spočívá mnoho osobností, jež se významnou 
měrou podílely na životě a rozvoji regionu nebo města a na jejichž životní 
dílo by se nemělo zapomínat. 

Členové sdružení Přátel bohumínské historie 
dlouho hledali možnost, jak dochované hroby 
významných osobností označit a zároveň ná-
vštěvníky hřbitova informovat, s kým mají 
»tu čest«. Jako nejvhodnější se ukázal projekt 
»digitálních náhrobků«, který se zrodil v USA 
a uchytil se i u nás, například na Olšanských hřbi-
tovech v Praze. Digitální informace o zemřelém 
zprostředkuje QR kód umístěný na hrobce.

„Pomocí aplikace v chytrém telefonu mohou 
lidé QR kód načíst a téměř ihned získat infor-
mace o zemřelém. Nespornou výhodou tohoto 
způsobu označování hrobů je, že lze informace, 
na které kód odkazuje, neustále aktualizovat 
a rozšiřovat,“ uvedl člen sdružení Radomír Faja.

První nálepkou s QR kódem označilo sdru-
žení hrob čestného občana Karla Franze Johan-
na Otta (* 20. června 1862 , † 8. května 1934) 
na starobohumínském hřbitově. Hrob členové 
sdružení v roce 2007 na své náklady opravili 
a od té doby se o něj starají. Nově umístěný kód 
odkazuje na životopis a fotografie právníka, 
politika a starosty Karla Otta na internetových 
stránkách Přátel bohumínské historie.

V této iniciativě chce sdružení pokračovat. 
Určitou nesnází je pouze skutečnost, že jde ve-
směs o hroby soukromé a k umístění QR kódů 
bude třeba získat povolení.

Jan F. TEISTER, 
předseda Přátel bohumínské historie

QR kód na hrobě 
Karla Otta ve 

Starém Bohumíně. 
Foto: Pavel Čempěl

Foto: Dušan Boucný

Děti prokázaly představivost a hravost
Puzzle už dávno není jen domácí kratochvílí, zábavou samotářů. Ve skládání 
obrazů z přesně vytvarovaných dílků se konají republiková i nadnárodní 
mistrovství. Začínat se ale má od píky, třeba v mateřských školách.

Soutěž ve skládání puzzlů dětmi z mateři-
nek už v Bohumíně zdomácněla. Letos se konal 
její patnáctý ročník. Děti se nejprve s obrázko-
vou skládačkou popasovaly v jednotlivých tří-
dách, pak proběhla školková kola, z nichž vzešli 
ti nejlepší – reprezentanti mateřinek, kteří se 

16. dubna utkali v celoměstském kole. Každá 
školka vyslala do soutěže dvě talentované děti.

Celobohumínské kolo tradičně pořádala 
školka v Rafi nérském lesíku. Kromě té domácí 
se ke stolkům posadily děti z dalších pěti školek. 
Už zbývalo jen vysypat krabičky s 99 dílky 

a pustit se do skládání obrázku medvídka Pú. 
S hromadou dílků si nejrychleji poradila Karolína 
Tataruchová (6) z MŠ Tovární, puzzly složila za 
15 minut. Druhé a třetí místo patří reprezentan-
tům pořádající školky. Michal Pašík složil obrázek 
za 19 minut a Terezka Jeziorská za 21 minut.

Vítězka získala pro svou školku krabičku 
puzzlů, všichni účastníci diplom, mlsky a pro-
pagační puzzle s motivy Bohumína.  (tch)

Nejrychlejší byla Karolína Tataruchová (6) z MŠ 
Tovární, puzzly složila za 15 minut. 
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Krajské kolo dějepisné soutěže
Ve středu 8. dubna 
proběhlo na Gymnáziu 
Františka Živného krajské 
kolo mezinárodní dějepisné 
soutěže studentů gymnázií. 
Domácí družstvo tvořily 
septimánky Hana Roederová, 
Veronika Galusková 
a Michaela Rajnošková.

V krajském kole zvítězilo gym-
názium Český Těšín, druhé bylo 
družstvo gymnázia Třinec. Bohu-
mínské studentky nakonec ve 
vyrovnaném klání vybojovaly 
třetí místo, přičemž jim druhá 
příčka unikla o jediný bod. Druž-
stva prvních tří gymnázií postu-
pují do mezinárodního kola, které 
proběhne na podzim v Chebu.

Město Bohumín pravidelně 
naše studenty v této soutěži pod-
poruje a umožňuje tak pořádání 
krajského kola i účast ve fi nále. 
Starosta města také tradičně při-
náší účastníkům klání zapečetě-
nou obálku se soutěžními otáz-
kami. Ty letošní byly tematicky 
zaměřeny na období od vzniku 
Protektorátu a Slovenského státu 
do osvobození Československa. 
Řešilo je 280 týmů v České repub- 
lice i na Slovensku. 

Příprava trvala více než půl 
roku a vyžadovala prostudování 
řady odborných knih. Otázky 
byly opravdu náročné a nebylo 
vůbec jednoduché najít správná 
řešení. Ve fi nále, na které se do 
Chebu sjede 74 nejlepších týmů 
z obou zemí, to budou mít naše 
studentky ještě těžší. Věříme ale, 
že budou školu i město dobře re-
prezentovat.

Vladimír JEŘÁBEK, gymnázium

Bohumínské septimánky Hana Roederová, Veronika Galusková a Michaela 
Rajnošková vybojovaly v krajském kole třetí místo.    Foto:Vladimír Jeřábek
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Rudá armáda osvobodila Bohumín 1. 5. 1945 v časných ranních hodinách
Fronta se na bohumínsku na čtyři měsíce zastavila. Po celou dobu se 

zde čekalo na rozhodující útok ruských vojsk. Až přišel rozhodný  

dlouho toužený okamžik posledního boje.

V kronice Skřečoně je z tohoto období 
zaznamenáno: Poslední zbytky novodo-
bých hrdinů prchají bezhlavě a „pláno-
vitě vyklízejí“ pozice. Je konec dubna 
1945. Lidé očekávají bubnovou palbu, 
stovky letadel, rachot kulometů, všech-
ny ve filmu 100x viděné bohatýrské 
činy nadlidí dvacátého století. Nic se 
však neděje, nadlidé zbaběle utekli 
a přišla veliká, svatá chvíle, přijde první 
máj, nejkrásnější první máj v dějinách 
města, první svobodný máj v osvobo-
zené vlasti. Sedm dlouhých let bylo 
třeba čekat na to krásné ráno, prvního 
května 1945, kdy byli občané Bohumín-
ska pozdraveni nezvyklým, ale přece 
krásným slovanským pozdravem 
„ zdrávstvujtě“. Je to jen slovo a kolik 
v sobě skrývá krásy. Zní jako ozvěna 
pohádky a přece prozrazuje jen a jen tu 
nejkrásnější skutečnost „lidé jste svo-

bodní, radujte se“. A již je těch drahých 
hostí plná světnice a všichni se zubí 
přátelským úsměvem. A tam ten venku 
jen pohleďte, jak tančí „kozáka“ při har-

monice. Kdepak by se mohla odbýt 
taková radost, taková slavná chvíle bez 
harmoniky! A co ty naše děti, jak ty 
vítají svoboděnku! Vidíte tam toho klu-
činu, jak objímá ruského bratra, osvo-
boditele? Tam druhý, budoucí obránce 
získané svobody již sedí na koni, na 

hlavě čapku s hvězdou, salutuje a volá 
první slova, která se právě rusky naučil 
„zdrávstvujtě“. Ano buďte zdrávi a šťast-
ně se vraťte domů na Bílou Rus, na Kav-
kaz, na Ural, k matičce Moskvě, k Volze 
máti rodné, ke svým dětem, ženám, 
matkám, všechny je pozdravte, všem 
doneste náš vroucí dík za osvobození. 
A vy tady doma zachovejte věčnou pa-
měť těm, kteří  nás osvobodili. Sláva So-
větské armádě. (Tolik kronika Skřečoně).

Právě ve Skřečoni na hřbitově ve 
společném hrobě spí svůj věčný sen 
43rudoarmějců, kteří padli při osvo-
bozování Bohumína.

Přijďme se jim poklonit na Skře-
čoňský hřbitov, kde u památníku 
padlých rudoarmějců bude 1. května 
v 9.30 hodin pietní akt organizovaný 
městským úřadem.

K památníkům padlých rudoar-
mějců položíme kytice v Záblatí 
a Pudlově 8. května v 9.00 hodin. 

Jiří STRNAD, předseda MěV KSČM Foto: Sbírka Historický kufr Ji-Spa.

Bohumín ubytovací byznys nepodpoří!
Bylo to stěžejní předvolební téma, které je živě diskutováno prakticky neustále. Připadá mi to, že 
skoro není dne, v němž bychom nemuseli znovu vyvracet lži a pomluvy, že vedení města stojí za 
přílivem nepřizpůsobivých do Bohumína. Opakovaně jsme pak také na stránkách městských novin 
vysvětlovali, že radnice nemohla zabránit vzniku ubytoven, nezřizovala je a ani neměla sebemenší 
zájem na jejich zaplňování v centru Bohumína i jeho městských částech lidmi, o něž tu nestojíme.

Neměli jsme v rukou žádný nástroj, jak vzrůstají-
címu počtu ubytoven zabránit. Nemáme ho ani teď, 
i když řada politiků naší země žije (mírně řečeno) 
v jisté deziluzi, že novela zákona o hmotné nouzi, 
platná od 1. ledna 2015 ho městům a obcím dala. 
Přesto se zdá, že v této novele se objevila alespoň 
stopa naděje, malá berlička, která ubytovny zcela 
jistě nevymýtí, ovšem dá voleným vedením měst 
šanci, jak na území svého obvodu zčásti zatočit se 
špinavým byznysem na chudých lidech a státu.

Radní měst a obcí budou od 1. května na vyzvání 
úřadů práce vyjadřovat souhlas nebo nesouhlas 
s vyplácením doplatku na bydlení rodinám i jednot-
livcům, žijícím na ubytovnách na jejich území. To 
průlomem je, i když zatím je znát skoro dětinská 
nepřipravenost průlomové změny systému, kdy dál 
nad řadou otazníků bezradně krčí rameny pracov-
níci úřadů práce, představitelé měst a také úředníci 

krajů, kteří v případě neudělení souhlasu obce 
budou pověřeni přezkoumat tato rozhodnutí.

Nelze už nyní předjímat konečné rozhodnutí, 
přesto je velice pravděpodobné, že rada města, 
tvořena jen zástupci sociální demokracie neumožní 
v Bohumíně výplatu doplatku na bydlení žadate-
lům, žijícím na ubytovnách na území města. Vždy 
jsme totiž deklarovali, že ubytovací byznys tvrdě 
odsuzujeme, nesouhlasíme s ním a nebudeme jej 
nijak podporovat.

Co to v praxi znamená? Provozovatelé budou 
moci ve svých zařízeních ubytovávat problémovější 
klientelu, ale už se každý měsíc nedočkají až něko-
likatisícových příspěvků státu, vyplácených úřady 
práce na každý obsazený pokoj. Je na nich, zda se 

jim toto podnikání i dál vyplatí nebo se ubytovny 
vrátí ke svému původnímu účelu – možnosti pře-
spávání pro lidi, kterým tento standard vyhovuje.

Celou problematiku konzultujeme i s představi-
teli měst v okolí a názorová jednota na udělování 
striktních nesouhlasů mezi Bohumínem, Karvinou, 
Orlovou, Havířovem a dalšími nepanuje. Je to ostatně 
logické, protože nejsme teď na stejné startovní čáře. 
Ukazuje se totiž, jak bylo moudrým a nadčasovým 
rozhodnutím vedení města v minulosti nezbavit se 
bytového fondu.

V Bohumíně je z 9 tisíc domácností téměř polovina 
pod správou města, kdy jsme schopni ovlivnit, koho 
do našich bytů pustíme. Takovou možnost však ne-
mají jinde v okolí, kde se jim navíc otravné ubytovny 
nevyrojily v soukromých objektech v samotném 
centru, jak se to stalo u nás. Může dojít i k tomu, že 
takto striktně bude při udělování nesouhlasů postu-
povat jenom naše město, ale všechny případné tlaky 
jsme připraveni odrazit. Váš názor totiž vnímáme 
na každém kroku a je nám jasné, že Bohumíňáci 
ubytovací byznys na území svého města nechtějí!

Igor BRUZL, místostarosta 
a předseda MO ČSSD Bohumín

AKTUÁLNÍ TÉMA
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V pátek 8. května se na 
náměstí T. G. Masaryka 
uskuteční 19. ročník 
Běhu ulicemi města 
(BUM). Podle propozic 
je závod naplánován 
na dvě hodiny, jako 

první se v deset dopoledne postaví na 
start nejmenší děti s rodiči. 

Tradiční závod bude rozdělen do dvaceti 
věkových kategorií. Běh rodičů s dětmi musí pro-
kazatelně absolvovat rodič nebo prarodič. Tratě 
jsou dlouhé od osmdesáti metrů do dvou kilomet-
rů. Účastníci neplatí žádné startovné. Písemné při-
hlášky je možné zasílat do 5. května e-mailem na 
zves.kronika@centrum.cz, ovesely@centrum.cz, 
on-line přihlášky do 7. května na stránkách www.
ak-bohumin.cz/registrace.

Závodníci na pódiových umístěních až po 
kategorii staršího žactva obdrží tričko, medaile 
a pozornosti. Některé kategorie získávají fi nanční 
odměny a další ceny od partnerů běhu. Pořadate-
lé navíc vypsali 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 podle jejich počtu. 

(zves)

Běh ulicemi města letos už podevatenácté
09.50  Slavnostní zahájení na náměstí TGM  PARTNER BĚHU  

10.00  Děvčata ročník 2009-2010   Běh ZŠ Čs.armády 170 m

10.03 Chlapci 2009-2010 Běh 1. SC Bohumín'98 170 m

10.06 Rodiče s děvčátky 2011 a mladší Běh MěV a ZO KSČM 80 m

10.09 Rodiče s chlapci 2011 a mladší Běh Milady Halíkové 80 m

10.15 Starší žákyně 2001-2000 Memoriál Ivany Veselé 600 m

10.20 Starší žáci 2001-2000 Běh DDM Fontána 840 m

10.25 Ženy do a nad 35 let Běh agentury Levná pojistka 1 400 m

10.35 Muži do 35 let Běh města Bohumína 2 000 m

10.40 Muži nad 35 let, nad 50 let Běh Sokola Skřečoň 1 400 m

10.50 Vyhlášení vítězů

11.10 Děvčata 2007-2008 Běh TV Marko a City Cafe 280 m

11.14 Chlapci 2007-2008 Běh Bohumínské stavební 300 m

11.18 Děvčata 2005-2006 Běh Petra Víchy 300 m

11.22 Chlapci 2005-2006 Běh agentury FAINE 300 m

11.26 Děvčata 2004 Běh MO ČSSD 300 m

11.30 Chlapci 2004 Běh BM servisu  600 m

11.35 Mladší žákyně 2002-2003 Běh Sportuj s námi 600 m

11.40 Mladší žáci 2002-2003 Běh Bosporu  600 m

11.45 Dorostenky 1999-1998 Běh AK Bohumín 840 m

11.50 Dorostenci 1999-1998 Běh sport-core.cz 1 120 m

11.55 Štafety bohumínských škol O pohár starosty města 1 120 m

12.00 Vyhlášení vítězů

Soptíci zachraňovali 
Zelený ostrov

Více než stovka dětí se snažila o obnovu ostrova 
zničeného sopečnou činností. Projekt záchrany 
imaginárního ostrova provázel děti prvního stupně 
ZŠ ČSA během ozdravného pobytu, který trávily 
od 21. do 31. března na Malé Morávce v Jesení-
kách. 

Celý program pobytu byl velice pestrý, zamě-
řený převážně na životní prostředí, záchranu 
a znovuobnovení života »Zeleného ostrova«.

Děti druhých až čtvrtých tříd bádaly, tvořily, 
poznávaly rostliny a živočichy. Také si adoptovaly 
část lesa, kterou důkladně zmapovaly. 

Na besedě s myslivcem se školáci dozvěděli 
další zajímavosti o lese a životě v něm. V přírodě 
a na čerstvém vzduchu si užili spoustu legrace 
a přivezli si s sebou do Bohumína spoustu nových 
zážitků. To vše pod záštitou státního fondu Život-
ního prostředí, který vyhověl grantové žádosti 
školy o fi nanční podporu.

Text a foto: Eva ADAMCOVÁ, ZŠ ČSA

ZUŠ Bohumín opět slaví úspěchy
Na půdě základní umělecké školy v Orlové se 25. a 26. března konalo 

krajské kolo národní soutěže ve hře na dechové nástroje, pořádané 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. ZUŠ Bohumín zde měla 

tři želízka v ohni, tři nadané žačky.

I přes velkou náročnost, trému, o silné konkurenci nemluvě, bohumínské 
dívky neodjížděly z krajského kola s prázdnou. Dosáhly na krásná umístění. 
Kristýna Pecháčková ve hře na zobcovou fl étnu krajské kolo vyhrála, Michaela 
Suchárová obsadila ve hře na saxofon druhé místo a Melánii Gavroňově 
patřila ve hře na příčnou fl étnu třetí příčka.

K úspěchu pomohli dívkám také jejich učitelé Martina Hlavizňová a Jiří 
Pohanka. Žákyním a rovněž učitelům gratulujeme za nádherná umístění 
a přejeme jim spoustu dalších úspěchů. Díky patří také učitelům Radmile 
Danišové a Martinu Pančochovi, kteří se postarali o klavírní doprovod.

Text a foto: Gabriela TVARDKOVÁ

Úspěšné žačky (zleva s diplomy) Michaela Suchárová, Kristýna Pecháčková 
a Melánie Gavroňová s učitelkou Martinou Hlavizňovou.
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VZPOMÍNKY

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

8. dubna vzpomeneme 117. výročí, 
kdy se narodil náš drahý otec 

pan Rudolf MASNÝ z Vrbice.

25. června tomu bude 73 let, kdy byl v roce 
1942 umučen v koncentračním táboře Osvětim. 

Položil život za vlast.

Vzpomíná s láskou dcera Jiřina Bednářová 
s rodinou.

Už je to šest let, ale tvá smrt je stále stejně neuvěřitelně bolestná.

27. dubna vzpomeneme 6. výročí úmrtí

mého drahého manžela a našeho tatínka, 

dědečka, pradědečka a tchána 

pana Vladimíra BEDNÁŘE
z Vrbice.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Jiřina, 

synové Svatopluk a Vladimír s rodinami.

Člověk nezemřel, pokud žije ve vzpomínkách svých milých.

23. dubna vzpomeneme 

smutné 24. výročí úmrtí 

pana Vlastimila NOGY.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Jarmila, synové Vlastimil a Emil 

a rodina Nogova.

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

17. dubna jsme vzpomněli 

10. smutné výročí úmrtí 

paní Emilie CZERWIONKOVÉ 

ze Skřečoně.


S láskou a úctou vzpomínají dcera Věrka s rodinou 

a synové Ladislav a Bohuslav s rodinami.

26. dubna by se dožil 90 let drahý manžel, 

tatínek, tchán, dědeček a strýc, 

pan Rudolf ŠRÁMEK.

28. března uplynulo16 smutných let 

od jeho úmrtí.


S láskou a úctou vzpomíná manželka s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

20. dubna jsme vzpomněli 

nedožité 40 narozeniny naší dcery a sestry 

Šárky RESSOVÉ.

Zároveň jsme si 19. ledna připomněli 

6. výročí jejího úmrtí.


S láskou a úctou stále vzpomínají rodiče, sestra Martina s rodinou, 

bratr Roman s družkou a synovec Ondra.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

27. dubna by se dožil 60 let 

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, 

pan Karel KOUDELKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Emílie, 

syn Karel a dcera Zuzana s rodinami.

S největší láskou, kterou v srdci máme, 

stále na tebe vzpomínáme.

26. dubna vzpomeneme 

nedožitých 85 let naší drahé maminky, 

babičky a prababičky, 

paní Edeltraudy PAVELKOVÉ. 


S láskou a úctou vzpomínají dcery Helena a Růžena s rodinami.

21. dubna jsme vzpomněli 

5. výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka,

pana Zdenka FILÍPKA 

ze Šunychlu.


S láskou vzpomínají manželka Anna, 

syn Roman a dcera Monika s rodinou.

Jak krásné by bylo ti přát, jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.

27. dubna vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí 

naší maminky, babičky, prababičky, 

paní Hedviky BACÍKOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají syn Zdeněk 

s manželkou Růženou, snacha Anička, vnuci 

Radek, Martina, Jirka, Tomáš a Lucie, pravnuci 

Martin, Libor, Petřík a Barborka. 

S největší láskou, co v srdíčku máme, 

stále na tě, Zdenečku, vzpomínáme. 

22. dubna uplyne 11. smutné výročí úmrtí 

našeho vroucně milovaného a nenahraditelného 

manžela, bratra, otce, strýce a dědečka, 

pana Zdenka KUPKY. 


S láskou, úctou a bolestí v srdci stále vzpomíná 

manželka Elena a celá rodina.

Kdo měl rád, nezapomíná. 

30. dubna vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí

pana Eduarda TKAČÍKA
 z Bohumína.


Děkujeme všem, kteří mu věnují 

tichou vzpomínku.

Za celou rodinu s láskou vzpomínají 

manželka Jarmila a vnučka Gabriela.
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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

 ●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
VÝROK STANISLAVA MINAŘÍKA: Řeč 
plyne, voda teče, ale víno zraje.

Èeská nebankovní finanèní spoleènost JET Money s.r.o. 
hledá OBCHODNÍ ZÁSTUPCE pro oblast Bohumín a Rychvald.

POPIS POZICE:  vyhledávání nových klientù, péèe o stávající klienty,

HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

poskytování finanèních pùjèek
POŽADUJEME: živnostenský list, èistý rejstøík trestù, spolehlivost, zodpovìdnost,

samostatnost, flexibilitu
NABÍZÍME: finanèní ohodnocení dle výsledku práce, kvalitní zaškolení, možnost pøivýdìlku

i pøi stávajícím zamìstnání, flexibilní pracovní doba dle vašich potøeb

774 760 483

29. dubna oslaví krásných 80 let 

paní Jiřinka ŠEVČÍKOVÁ 

z Bohumína.


Hodně štěstí, zdraví, pohody a životního 

optimismu do dalších let přejí dcery 

Květa, Zdena a Pavla s rodinami.

INZERCE

REALITY
 ● Koupím pozemek, zahradu. 

 608 777 825.

 ● Hledám podnájem v garsonce. 
 731 625 603.

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

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

 ● Koupím byt v Bohumíně. Cena 
do 200.000 Kč.  737 009 515.

 ● Prodám pozemek v Záblatí. 
  737 929 089.

 ● Prodám stavební pozemek 
2 270 m2 ve Skřečoni, Polní ul. 
 604 419 224.

 ● Prodám garsonku s lodžií. 
 775 610 464.

 ● Pronajmu nově zrekonstru-
ovaný byt 0+1  v Mírové ul. 
U Lidlu, pouze slušným pracují-
cím lidem, ne sociální dávky.  
736 228 883.

 ● Koupím dům, byt.  608 370 
379.

 ● Hledám pronájem rodinného 
domku v Bohumíně a okolí.   
605 169 065.

RŮZNÉ
 ● Prodej medu z Jeseníků, vče-

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

 ● Prodám žulové kostky 10 x 8 
cm na vydláždění vjezdu, chodní-
ku, plotu, 45 m2 přímo z kameno-
lomu v Žulové. Materiál je v pyt-
lích v Šilheřovicích. Cena 570 Kč/
m2.   722 013 567.  E-mail: 
frantiskam@hotmail.com.

SLUŽBY

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

 ● Zahradnictví v parku zahajuje 
jarní prodej ovocných stromků 
a růží.  736 607 122.

 ● Hloubkové čištění koberců, 
sedacích souprav, rohových lavic, 
židlí, interiéru aut technikou Kär-
cher.  724 088 643. www.cis-
tyautointerier.cz.

 ● Podlahářství DV FlooR. Více na 
www.dvfl oor.cz.  604 265 861.

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

BLAHOPŘÁNÍ

Schází Vám peníze Schází Vám peníze 
před výplatou?

Volejte číslo:  778 002 023
Bezplatná linka:  800 770 007
Osvobození 828, Orlová, 1. patro 

Starý Prior
Budete potřebovat OP a telefon.

Vollejjte číčí lslo 777788 000022 0023

Vypla  me v hotovos   
v Orlové ještě dnes.

Zprostředkovatel pracuje pro více věřitelů

Chcete zhubnout? Rádi Vám pomůžeme. 

* KOMPLETNÍ ANALÝZA TĚLA

- Regenerační a detoxikační programy
-  Programy na hubnutí (bez hladovění 

a jojo efektu)
-  S Vámi se budeme těšit na Vaše výsledky

KROTITELÉ TUKŮ
- Kurzy hubnutí a správného stravování

ÚPRAVA JÍDELNÍČKU NA MÍRU Nyní 
akce – os. konzultace za 199 Kč (běžně 600 Kč)

Objednávky na: 608 884 085

VZPOMÍNKY

Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten neodešel, žije v našich srdcích dál.

2. května vzpomeneme 

3. smutné výročí úmrtí 

a 3. května by oslavil své 83. narozeniny 

pan Miroslav BOČEK.


S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a dcery s rodinou.

CENTRUM ZDRAVÍ
VYPADAT A CÍTIT SE SKVĚLE
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Pořad Zázraky přírody podpoří dobrou věc
Zástupci bohumínského družení Profi t12 
se v Praze zúčastnili natáčení zábavné 
show Zázraky přírody. Premiérová epizoda, 
kterou 5. května odvysílá ČT 1, bude 
speciální. Protože jde o 50. díl, rozhodli 
se tvůrci, že přispějí na dobrou věc. 

Pořad Zázraky přírody podpoří Ligu proti rako-
vině, jedno z nejdéle působících občanských sdru-
žení v Česku. Liga už pětadvacet let usiluje o sníže-
ní úmrtnosti na nádorová onemocnění, letos 
proběhne také 19. ročník celorepublikové akce 
»Český den proti rakovině«. Ke sbírce se 13. května 
připojí prodejem žlutých kvítků měsíčku lékařského 
rovněž Profi t12. Dobrovolníci ve žlutých tričkách 
budou nabízet květinky a letáky s informacemi 
o rizicích, která přinášejí onkologická onemocnění. 
Zájemci o dobrovolnictví se mohou hlásit telefonic-
ky na čísle 733 605 917, nebo na e-mail zcicha@
tiscali.cz. Pro dobrovolníky a prodejce bude odmě-
nou koncert, který se připravuje na červen. Více 
informací na webu www.profi t12.cz.  (heč)

Vladimír Kořen, jeden z moderátorů pořadu 
Zázraky přírody, s členkami sdružení Profi t12. 

Vzdělávání dětí z pěstounských rodin
Většina dětí, které potkáváte, žije od narození s mámou 
a tátou. Sdílí s nimi denně své radosti i smutky. Rodiče je 
připravují do života, pomáhají s učením. Přesto, aniž to 
možná tušíte, žijí i v našem městě děti, které to v životě mají 
jinak. Osud jim nedopřál tradiční pohodové rodinné zázemí.

Některé bohumínské děti 
vyrůstají u svých příbuzných, 
případně o ně pečuje »cizí«, ná-
hradní pěstounská rodina. Těmto 
rodinám pomáhá v Bohumíně 
a okolí Centrum mladé rodiny 
Bobeš, které je krajem pověřenou 
organizací pro takzvané dopro-
vázení pěstounských rodin. Po-
moc, kterou rodinám poskytuje, 
je široká a jednou z oblastí je také 

zlepšování školních výsledků 
dětí. 

Získávání prostředků na fi nan-
cování lektorů pro doučování je 
však složité. Proto nás potěšilo, 
že jsme opakovaně uspěli v granto-
vém programu Nadačního fondu 
Albert. Náš projekt »Společně to 
zvládneme« obdržel finanční 
podporu v rámci grantového 
programu Nadační fond Albert 

dětem 2015. Díky němu už deset 
malých školáků a studentů pracu-
je na zlepšení svého prospěchu, 
který jim může v budoucnu zvýšit 
šance na další studium a získání 
zaměstnání podle jejich snů.

Zvažujete, že byste také po-
skytli přístřeší, pomoc a lásku 
dítěti z dětského domova, koje-
neckého ústavu? Přijďte k nám 
do poradny na anonymní, nezá-
vislou, diskrétní konzultaci s od-
borníkem na náhradní rodinnou 
péči. Více na www.bobescent-
rum.cz.

Petra KALICHOVÁ, 
vedoucí CMR Bobeš

Akce k 70. výročí osvobození Dolní Lutyně
Klub vojenské historie Dolní Lutyně pořádá vzpomínkové akce k 70. 

výročí osvobození obce. Od 10 do 17 hodin bude 1. května zpřístupněn 
objekt lehkého pohraničního opevnění u železničního přejezdu v Bezdínku. 
Bude zde k vidění ukázka výstroje a výzbroje německé a ruské armády. Ve 
14 hodin se uskuteční pochod z centra obce od památníku s uniformova-
nými členy klubu na objekty. Pochod proběhne i za nepříznivého počasí.

8. května od 10 do 17 hodin se uskuteční hlavní část vzpomínkové akce 
u památníku v centru obce. Bude možné zhlédnout výstavu zbraní, výstroje, 
kulometné hnízdo a uniformované členy klubu (v případě špatného poča-
sí bude výstava v malém sále kulturního domu). Ve 14.30 hodin se odehra-
je ukázka přestřelky mezi německými obránci a pěchotou Rudé armády 
v parku u pekárny. V 15 hodin proběhne pietní akt s nástupem jednotky 
a čestné stráže. Četná salva připomene osvobození obce a vlasti.

Pavel MICHALEK, předseda KVH Dolní Lutyně

Foto: KVH Dolní Lutyně

Historii své vlasti studenti ovládají
Ve středu 18. března se sešlo na Střední škole techniky 
a služeb v Karviné jednatřicet studentů středních škol 
a gymnázií. U příležitosti 70. výročí osvobození Českoslo-
venska a ukončení 2. světové války poměřili své znalosti 
české historie. Soutěž zorganizoval oblastní výbor Českého 
svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) v Karviné.

Soutěžilo se v kategoriích gym-
názií a ostatních středních škol. 
Soutěžící v první části vyplňova-
li test, který obsahoval 75 otázek 
napříč dějinami naší vlasti od 
roku 1918 po současnost. V další 
části proběhla beseda s vězněm 
koncentračního tábora. Studenti 
se zajímali o samotný pobyt v lág- 
ru i o dění okolo tábora a chování 
místních lidí k vězňům.

V kategorii středních škol, v níž 
bojovalo sedm týmů, zvítězilo 
družstvo Obchodní akademie 
Orlová, které obhájilo loňské 
vítězství. Na druhém místě skon-
čila Moravskoslezská obchodní 
akademie, na třetím Střední prů-
myslová škola stavební Havířov. 

V devítičlenné kategorii gym-
názií zvítězilo s přehledem druž-
stvo gymnázia Bohumín ve slože-
ní Tomáš Cedivoda a Jiří Žáček. 

Druhé místo obsadilo gymnázi-
um v Havířově a třetí polské 
gymnázium v Českém Těšíně.

Všichni studenti v obou katego-
riích prokázali výborné znalosti 
a o pořadí rozhodovaly mnohdy 
jen pomocné body. Díky si za-
slouží všichni učitelé, kteří se 
snaží studentům rozšiřovat zna-
losti dějin naší vlasti. Příkladem 
jsou učitelé v Bohumíně, Havířo-
vě a na obou gymnáziích v Čes-
kém Těšíně.

Děkujeme rovněž obcím Al-
brechtice, Petrovice u Karviné, 
Stonava, Dolní Lutyně a městům 
Bohumín, Český Těšín, Havířov, 
Karviná, Orlová a Rychvald za 
finanční podporu, kterou naší 
soutěži poskytli.

Miroslav PEŠL, 
předseda OV ČSBS Karviná   

Psí a kočičí bazar
Máte doma nadbytečné nerozbit-

né misky, plyšové hračky, balónky, 
deky? Studio Illios v Alešově ulici 
chystá bazárek pro kočičky a pejsky 
z útulku. Pro vás nepotřebné věci, které 
poslouží opuštěným zvířatům, můžete 
přinášet do 26. května v pondělky 
nebo úterky od 9 do 18 hodin.

 ● 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
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OLDŘICH FIŠER: BLÁZNOVSTVÍ JE NAKAŽLIVÉ, ZATO... TAJENKA POMŮCKA: ÍDA, LODS, TIRÁ.
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 1.5. v 17 hodin POLÍBENÍ 

U KAŠNY. Prvomájový polibek 
u kašny, letos v irském stylu – 
hudba, tanec, whiskey. Součástí 
jsou soutěže pro děti a výstava 
irských vlkodavů. Náměstí T. G. 
Masaryka, vstup volný. PRO-
GRAM: 17 hodin Kelt Grass 
Band; 18 hodin Galtish – irské 
tance; 18.10 hodin Dálach – 
irská hudba

AKCE V KNIHOVNĚ K3

Vrchlického 262 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
(dětské oddělení knihovny)

 ● 23.4. a 24.4. ve 13–17 hodin  
VZKAZY PLANETĚ ZEMI. Výtvarná 
dílna u příležitosti Dne Země.

 ● 24.4. v 15 hodin DESKOVÉ 
A JINÉ HRY. Člověče, nezlob se, 
Twister, Tik Tak Bum, Dostihy 
a sázky a další.

 ● 24.4. v 16 hodin ČAJOVÝ DÝ-
CHÁNEK. Četba při čaji nebo 
horké čokoládě.

 ● 1.5. ve 13–17 hodin MOZKO-
VÁ NAKLÁDAČKA. Vědomostní 
soutěž s kvízy, testy a luštěním. 
Květnové téma: dopravní pro-
středky v knihách.

 ● 4.5. až 7.5. ve 13–17 hodin 
(mimo středu) PŘÁNÍ PRO MA-
MINKU. Výtvarná dílna – přání 
ke Dni matek.

 ● 5.5. ve 13–17 hodin KYTIČKA 
PRO MAMINKU . Výtvarná dílna 
– papírová kytička k MDŽ. 
Knihovna Starý Bohumín.

PŘEDNÁŠKY

 ● 5.5. v 17 hodin GRAFOLOGIE 
ANEB TAJEMSTVÍ VÝKLADU PÍS-
MA. O podpisech, grafologii a 
grafoterapii povypráví lektorka 
Dagmar Kravčíková. Přednáško-
vá místnost knihovny, 50 Kč.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 3.5. v 10 hodin Povídání 

o pejskovi a kočičce. Kreslené 
pohádky, 20 Kč.

HUDBA
 ● 6.5. v 19 hodin PROGRES. 

Lidovky a dechovky v podání 
slovenské skupiny, známé ze 
Šlágr TV. Sál kina, 130 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

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

 ● 25.4. v 16 hodin ČAROVNÝ 
LES. Film USA (Pohádkový mu-
zikál), 2014, titulky, přístupný, 
125 minut, 100 Kč.

 ● 25.4. v 19 hodin FOTOGRAF. 
Film Česko (Lechtivá komedie), 
2014, přístupný od 15 let, 133 
minut, 100 Kč.

 ● 26.4. v 10 hodin POPELKA. 
Film USA (Klasická pohádka), 
2015, dabing, přístupný, 105 
minut, 100 Kč.

 ● 26.4. v 19 hodin VYBÍJENÁ. 
Film Česko (Drama / Komedie), 
2015, 94 minut, 100 Kč.

 ● 30.4. v 19 hodin a 1.5. ve 20 
hodin EX MACHINA.. Film USA, 
Velká Británie (Sci-fi / Thriller), 
2015, titulky, přístupný od 15 
let, 108 minut, 110 Kč.

 ● 1.5. v 16 hodin a 2.5. v 19 ho-
din JE PROSTĚ BÁJEČNÁ. Film 
USA (Komedie), 2014, titulky, 
přístup. od 12 let, 93 min., 110 Kč.

 ● 3.5.  v 19 hodin RYCHLE 
A ZBĚSILE 7. Film USA (Akční), 
2015, titulky, přístupný od 12 
let, 140 minut, 110 Kč.

 ● 7.5., 8.5. v 18 hodin a 9.5. 
v 19 hodin AVENGERS: AGE OF 
ULTRON. Film USA (Komiks / 
Akční), 2015, přístupný od 12 
let, 150 minut. 7.5. (dabing) 
a 9.5. (titulky) ve 2D za 130 Kč, 
děti 105 Kč, 8.5. (dabing) ve 3D 
za 165 Kč, děti 140 Kč.

 ● 10.5. v 10 hodin NORMAN A 
DUCHOVÉ. Animovaný fi lm USA 
(Rodinný), 2012, dabing, pří-
stupný, 93 minut, 20 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

OS Maryška, nám. TGM, 
www.maryska.cz, info@

maryska.cz,  776 577 722 

 ● Do 18.6. (NE)ZNÁMÍ. Výstava 
fotografií Dalibora Bednáře – 
portréty kulturních osobností. 

 ● 24.4. v 17.30 hodin BARVY 
VELIKONOC. Operní vystoupení 
studentů a absolventů pod ve-
dením Niny Kriutschkové. 

 ● 27.4. v 17.30 hodin PRAKTIC-
KÉ NÁVODY DO ŽIVOTA. Cyklus 
přednášek Miluše Kocurové, 
100 Kč.

CENTRUM MLADÉ 

RODINY BOBEŠ

www.bobescentrum.cz, 
bobes@bobescentrum.cz
 604 800 100, 604 388 853

 ● 29.4. v 15 hodin NE(BEZPEČ-
NÝ) DOMOV. Beseda s psycho-
ložkou.

 ● 27.4. v 15.30 hodin EMOČNÍ 
INTELIGENCE DĚTÍ. Seminář pro 
rodiče, na objednávku.

 ● 30.4. v 10.15 hodin ŠIKULKY 
BEZ PLENKY. Seminář pro rodi-
če, na objednávku.

SPORT

 ● 25.4. v 9 hodin NEBUDE-LI 
PRŠET... Cykloturistické výlety. 
Start z na nám T.G.M.

FOTBAL
 ● 22.4. v 17 hodin FK SLOVAN 

ZÁBLATÍ - TJ SLOVAN HAVÍŘOV. 
Fotbal, okresní přebor, hřiště 
Záblatí.

 ● 26.4. v 16 hodin FK BOHU-
MÍN - HÁJ VE SLEZSKU. Fotbal, 
krajský přebor, hřiště za par-
kem.

 ● 2.5. v 16.30 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ - BANÍK RYCHVALD. 
Fotbal, okresní přebor, hřiště 
Záblatí.

 ● 6.5. v 17.00 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ - HORNÍ BLUDOVICE. 
Fotbal, okresní přebor, hřiště 
Záblatí.

 ● 10.5. v 16.30 hodin FK BOHU-
MÍN - PUSTÁ POLOM. Fotbal, 
krajský přebor, hřiště za par-
kem.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 25.4. v 8-16 hodin TURNAJ 
MĚSTSKÝCH POLICIÍ VE FOTBA-
LE  

 ● 26.4. v 9-17 hodin BOSPOR 
YONEX. Badmintonová liga 

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

ADVENTURE GOLF

734 788 666, 
www.bospor.info

pondělí až neděle: 9–21 hodin

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 23.4. do 8.5. 

Programy také na www.
mesto-bohumin.cz 

nebo www.k3bohumin.cz
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Zlato v hrdle s folklórním nádechem
Ve středu 1. dubna se v Karviné konala regionální přehlídka v dětském zpěvu lidových 
písní »Zpěváček 2015«. Na přehlídku postoupili z bohumínského městského kola čtyři 
sólisté a jedno trio. 

Soutěže se zúčastnily děti od 
6 do 15 let. Zpívaly dvě lidovky 
z Těšínského Slezska, jednu s do-
provodem lidové muziky a jednu 
samostatně. Porota hodnotila 
pěvecké schopnosti, zvládnutí 
dialektu, přirozený projev a spo-
lupráci s doprovodnou hudbou. 
A bohumínští zpěváčci ve všech 
kritériích obstáli na výbornou.

Veronika Kachlová zvítězila 
ve III. kategorii a postoupila na 
celostátní přehlídku. Z druhého 
místa a rovněž z postupu na 
republikové klání se může těšit 
Nela Ziembinská ve IV. kategorii. 
Dvě třetí místa si v Karviné vy-
zpívaly Lucie Kovářiková (I. ka-
tegorie) a Michaela Kováčiková 
(II. kategorie). Uspělo také bohu-
mínské trio. Prvním místem se 
blýskly Michaela Skupieňová, 
Tereza Bydlinská a Veronika 
Kachlová (VI. kategorie).

Velké poděkování patří peda-
gogům základních škol a Základ-
ní umělecké školy Bohumín, kteří 
děti na tuto speciální pěveckou 
soutěž v nářečí připravovaly. 

Celostátní přehlídka proběhne 
7. června v Uherském Hradišti. 
Předtím fi nalisté absolvují ještě 

zvukové nahrání písniček v Čes-
kém Těšíně a pak zkoušku v Brně.

Lýdie BALCÁRKOVÁ

Talentované bohumínské zpěvačky 
sbíraly vavříny v regionálním kole 
folklórní soutěže. Foto: Lýdie Balcárková

Pálení čarodějnic
Záblatí se opět připravuje na Fili-

pojakubskou noc. Tradičně zde 30. 
dubna proběhne pálení čarodějnic. 
Účastníci v maskách vyrazí v 16 hodin 
od školky Na Pískách, v ulicích se 
představí sousedům a dorazí do are-
álu sokolovny. Tam budou pro děti 
připraveny atrakce a soutěže, pro ro-
diny opékání párků. Akce se koná za 
každého počasí. V případě deště se 
pouze přesune do sokolovny.

Memoriál Edy Ševčíka
Amatérské vyznavače bílého sportu 

čeká už 18. ročník turnaje ve Starém 
Bohumíně. Memoriál Edy Ševčíka, klání 
neregistrovaných hráčů v tenisových 
čtyřhrách, se uskuteční 8. a 9. května. 
Hráči nad 60 let hrají v pátek od 8.30 
hodin, hráči bez rozdílu věku v sobotu 
od 8.30 hodin. Další informace na čís-
le  776 266 160. (czy)

POZVÁNKY

Ruská poezie, próza i písně v pátek 10. dubna opět zněly sálem bohumínského kina K3. 
Konal se 49. ročník krajské přehlídky ARS Poetica – Puškinův památník.

Už se stalo tradicí, že se soutěžící základních 
i středních škol z celého kraje sjedou právě do Bo-
humína. Aby zde s obrovským nadšením na pódiu 
předvedli zajímavou scénku, přednes či zazpívali 
zvučnou píseň v ruském jazyce.

Letošního ročníku se zúčastnilo 116 žáků, stu-
dentů a pedagogů, třiadvacet porotců a jazykových 
poradců, jedenáct čestných hostů. Z nich si zaslouží 
zviditelnění a poděkování hlavně Jiří Klapka, prezi-
dent České asociace rusistů.

Porotci měli opravdu hodně práce – museli hod-
notit čtyřiatřicet vystoupení, do kterých účinkující 
i jejich pedagogové, kteří je ve volném čase připra-
vovali, vložili obrovský kus poctivé tvůrčí práce. 

Bedlivě hodnotili nejen jazykovou stránku, ale hlavně 
tu uměleckou. Odměnou za vystoupení byly ceny 
a čestná uznání pro nejlepší, ale především potlesk 
publika a úsměv na tvářích všech přítomných.

Ti nejlepší z našeho kraje pojedou reprezentovat 
severní Moravu na celostátní přehlídku do Prahy. 
Z kategorie základních škol Andrej Stanko (ZŠ 
Havířov–Město) a kolektiv žáků z Raškovic.

Ze středních škol Ondřej Vaněk (gymnázium 
Frýdek–Místek), Táňa Bystroňová (SŠ AHOL 
Ostrava–Vítkovice), Jan Straňánek a Kateřina Šru-
bařová (SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek) a kolektiv 
studentů gymnázia Frýdek-Místek.

Eva MŽIKOVÁ

Žáci a studenti opět zářili na pódiu
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 Prospěšná služba
Nemůžeme si vynachválit službu 

senior taxi. Máme problémy s pohy-
bem, způsobené věkem a zdravím, 
a taxi pravidelně využíváme. I když 
nejsme objednaní, dispečer nám vy-
chází vstříc, také všichni řidiči jsou 
ochotní. Děkujeme městu, že myslí 
na staré lidi a prospěšnou službu 
zavedlo. A také děkujeme všem řidi-
čům. Manželé KOSINŠTÍ

 Laskavý přístup
Děkujeme celému vedení, ses-

třičkám a ošetřovatelkám Domova 
Jistoty ve Starém Bohumíně za pří-
jemný a laskavý přístup k naší ma-
mince Marii Havranové. Jsme rádi, že 
je v tomto zařízení.

Dcera Marta KOSTRUHOVÁ 
a synové Jan a Michal HAVRANOVI

 Děkuji lékaři
Děkuji lékaři Petru Langrovi za 

jeho velmi laskavý přístup, vysokou 
profesionalitu, laskavost a péči, kte-
rou poskytuje mé babičce Štěpánce 
Hrotkové. Vážím si jeho péče.

Petra KARNOVSKÁ

CO – KDY – KDE

PROFIT 12, Klubovna: Mírová 
1038, Centrum Kotelna

www.profi t12.cz, profi t12@email.cz
 733 605 917, 774 129 730

 ● Každé úterý ve 14–18 hodin 
VÝTVARNÁ DÍLNA. 

 ● Každou středu v 18 hodin SU 
JOKU. Cvičení s Olinkou.

 ● 28.4. v 15.30 hodin ČLENSKÁ 
SCHŮZE. Ke 3. výročí vzniku sdružení. 

ALMA MATER,  608 608 955,  
608 975 161, www.almamater.cz, 
info@almamater.cz

Akce v solné jeskyni:
 ● 24.4. VÝKLAD KARET S VĚRKOU. 

Osobní výklad, nutná rezervace.

 ● 28.4. v 17.30 hodin POVÍDÁNÍ 
S RENÁTKOU BITTOVOU.


