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Čokoládová tretra, atletický běžecký závod pro děti od tří do třinácti let, 
 v Bohumíně pokořila účastnický rekord. Na ovál u školy ČSA přišlo ve 

středu 13. května 276 mladých sportovců. Loni se na start dětské verze Zlaté 
tretry postavilo ve městě 221 mladých závodníků.

Základní kola soutěže probíhají v deseti 
severomoravských městech, v posledních 
třech letech je jedním z nich i Bohumín. 
Závod je otevřený, startovat na něm mohou 
nejen bohumínské děti. Na klání s řadou do-
provodných atrakcí tak dorazili závodníci 
z Karvinska, Ostravska, Frýdecko-Místecka, 
Novojičínska i Olomoucka. Záštitu nad bohu-
mínským kláním měla a ceny vítězům předá-
vala olympionička Daniela Bártová. 

Nejpočetnější zastoupení měla letos kate-
gorie děvčat a chlapců narozených v letech 
2006 a 2007. Na start se jich postavilo dvaa-
šedesát. „Počasí nám vyšlo na jedničku, což se 
odrazilo na hojné účasti. Nemalou roli hrálo 
také pečlivě připravené zázemí a práce všech, 
kteří se na průběhu podíleli,“ uvedl za organi-
zátory předseda Atletického klubu Bohumín 
Zdeněk Veselý. Děti běžely tratě dlouhé od 
třiceti do tří set metrů. Nejlepší závodníci 

vybraných kategorií si svými 
výkony vybojovali účast v předprogramu Zlaté 
tretry na stadionu v ostravských Vítkovicích. 
Postup si zajistili Bohumíňáci Tobiáš Šopík 
a Maxmilián Man. Ve Vítkovicích poběží také 
mladý člen AK Bohumín Long Casey, který 
sice v Bohumíně kvůli ortéze závodit nemohl, 
ale postup si vyběhal na »čokotretře« v Haví-
řově.

„Děkuji všem za účast i za skvělou organi-
zaci závodu. Tu mimochodem ocenili i elektro-
ničtí časoměřiči z SSK Vítkovice, kteří postupně 
měří ve všech městech, kam letos Čokoládová 
tretra zavítá,“ dodal Zdeněk Veselý.

Lukáš KANIA
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Slunečnice bez závlahy
Na jaře se všechno probouzí. Spolu s přírodou jsou to například i vodní 

prvky, fontány a vodotrysky. Jeden z nich ale letos začátek sezony nestihne. 
Fontánu u Slunečnice dočasně odstavila porucha.

Město vynakládá ročně na údržbu vodních prvků zhruba sedmdesát tisíc. Vyža-
dují totiž stálou péči. Po zimní přestávce se obvykle fontány probouzí počátkem 
května, kdy už nehrozí intenzivní mrazíky, které by mohly potrubí naplněné vodou 
roztrhat. Májového zprovoznění se letos mimo jiné dočkal i vodní prvek u bývalého 
hotelového domu, nyní Slunečnice, ovšem zanedlouho jej bylo třeba znovu odstavit. 
„Na vině byly poškozené hladinové spínače. Už jsou objednány nové, a jakmile je fi rma 
nainstaluje, znovu fontánu zprovozníme,“ slíbil Roman Pak z městského odboru život-
ního prostředí a služeb.

Vodní prvky potřebují průběžný servis. Jejich chod totiž zajišťují poměrné složité 
technologie. Například u fontány »Soutok Odry s Olší« na náměstí T. G. Masaryka 
jsou ukryté v prostorném podzemí. I tuto fontánu už několikrát postihl výpadek. 
Naposledy se tady »ztrácela« voda. Bylo nutné provést kamerové zkoušky, a tím 
odhalit místo úniku, a posléze přetěsnit okolní dlažbu.  (tch)Foto: Pavel Čempěl

Ovál patřil atletickým nadějím

Skvělá organizace, nádherné počasí, doprovodné atrakce. Atletický stadion u základní školy ČSA byl 
13. května velkým lákadlem. Padl i účastnický rekord – na ovál vyběhlo 276 závodníků.  Foto: Pavel Čempěl
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V rozhovoru před čtyřmi lety 
jste říkal, že si na novou práci 
zvykáte. Jak vše hodnotíte teď?

Změna to byla obrovská, ale 
myslím si, že je ku prospěchu kaž-
 dého člověka jednou za nějaké 
delší časové období udělat po-
dobný životní krok. U mě to bylo 
o to lepší, že ta změna nebyla vynu-
cená, nýbrž jsem se k ní sám od-
hodlal. A udělal jsem dobře. Práce 
v Bohumíně mě naplňuje hlavně 
proto, že se cítím být velkým pa-
triotem našeho úžasného města. 
Na Bohumín nedám dopustit.

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18:  IGOR BRUZL

Když v listopadu 2010 přicházel do pozice místostarosty, 
byla to pro někdejšího dlouholetého sportovního novináře 
a poté mluvčího fotbalového Baníku Igora Bruzla (39) 
veliká životní změna. Sportu zůstal věrný i dál, i když jeho 
pracovními doménami jsou teď správa majetku města, 
školství nebo sociální oblast. Zbytek volného času se 
pak snaží maximálně věnovat své rodině.

To jste opravdu nikdy nezalito-
val svého profesního „přestupu“ 
od sportu k politice?

Sport v mém životě hraje velkou 
roli pořád, to se asi nezmění. Pra-
covně jsem ale už opravdu jinde. 
Co mě zatím dost sužovalo? Asi 
nejvíc lži a pomluvy, kdy se vy-
kládalo, jak do Bohumína taháme 
nepřizpůsobivé z jiných měst. 
Ono je to totiž tak, že při správě 
bytů stejně jako v oblasti sociální 
i školství je právě skupina nepři-
způsobivých jedním z nejčastěji 
řešených témat. Mohu však všem 
odpřísáhnout, že děláme maxi-
mum, aby do Bohumína přichá-
zeli jen slušní lidé.

Velmi důrazně jste teď 
vystoupil proti ubytovacímu 
byznysu. Je to jednou 
z vašich priorit?

Rozhodně! Mým velkým přá-
ním je, aby se hlavní třída znovu 
stala promenádou, kde se lidé 
budou cítit komfortně a budou 
mít radost, že se tam mohou pro-
cházet! To teď bohužel neplatí. 
I když se v centru Bohumína kri-
minalita nezvýšila, spíš došlo 
k výraznému poklesu, tak se prá-
vě tam vytratil – ne naší vinou – 
pocit bezpečí. Pokud vítězně zvlád-
neme boj s ubytovnami a hernami, 
tak by se situace měla podle mého 
názoru dramaticky zlepšit. Skálo-
pevně tomu věřím. Některé věci ale 
prostě trvají déle, než bychom sami 
chtěli anebo je bez pomoci státu 
nejsme schopni hned řešit.

Tvrdíte o sobě, že jste 
bohumínským patriotem. 
Jak se to projevuje?

Snažím se, abychom Bohumín 

pozitivně zviditelňovali. Oblast 
public relations mi byla vždycky 
blízká a vím, že tam máme pořád 
ještě rezervy. Chceme neustále 
všem okolo dokazovat, že naše 
město je krásné a dávno už ne-
platí, že je to nějaké šedivé sídliš-
tě plné nepřizpůsobivých někde 
u polských hranic. Naopak. My 
se máme čím chlubit a máme co 
nabízet, aby do Bohumína třeba 
přesídlily rodiny s malými dětmi 
i odjinud. Ale pouze ti lidé, kteří 
chtějí pracovat, neždímají stát vý-
platou dávek, chtějí slušně bydlet 
za přijatelných podmínek a žít 
tady svůj aktivní život.

Jak toho chcete docílit?

Rád pomáhám s organizací 
větších akcí, kdy si klademe za cíl 
do Bohumína dostat i lidi, kteří 
by sem jinak asi nedorazili. Kla-
sickým příkladem byla teď orga-
nizace tanečního mistrovství 
republiky v hale Bosporu. Účast-
níci z Prahy, Chomutova, Berouna, 
ale třeba i Ostravy byli v šoku, 
jak vypadá naše město. Tohle 
jsou cesty, kterými by se Bohu-
mín měl zviditelňovat.

Děkuji za rozhovor. (red)

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu v Bohumíně 

vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta 
právního a živnostenského odboru. 

Náplní práce je agenda na úseku občanských 
průkazů, cestovních dokladů a evidence obyva-
tel. Termín dodání přihlášek je do 5.června. Bližší 
informace na www.mesto-bohumin.cz, sekce Rad-
nice, rubrika Nabídka práce, nebo ve vývěskách. 

Den vítězství
Bohumín si druhým pietním aktem připomněl 

výročí konce 2. světové války. První proběhl u po-

mníku padlým rudoarmějcům na skřečoňském 

hřbitově v den 70. výročí osvobození Bohumína, 

1. května. Druhý tradičně v centru města. V Den 

vítězství respektive Den osvobození od fašismu 

8. května položili zástupci vedení města, politic-

kých stran, škol a sportovních i společenských 

organizací květiny k pamětní desce osvobození 

Nového Bohumína umístěné na radnici. Slavnostní 

akt doprovodila čestná stráž, na náměstí vyhrávala 

dechová hudba.  (red)

Ve Skřečoni vznikne další 
kilometr kanalizace
V červnu stavbaři »kopnou« do Úvozní ulice ve Skřečoni. Dalšími etapami zde 

bude pokračovat budování splaškové kanalizace. V plánu je bezmála kilometrový 

úsek, na který se bude moci napojit až pětatřicet domů. Do stavby, jejíž součástí 

je i řešení odvodnění a nový povrch silnice, město investuje 7,6 milionu.

První etapu kanalizace v Úvozní ulici, 
lidově »Kozí«, vybudovalo město v roce 2013. 
Pětimilionovou investicí zde a v navazující 
Rychvaldské ulici vyrostlo 415 metrů splaškové 
a 122 metrů dešťové kanalizace. Nyní stavbaři 
navážou tam, kde předloni skončili. Práce bu-
dou probíhat od domu číslo 91 k domu 329.

Ulička, která je spojnicí mezi Skřečoní 
a dolnolutyňskými Zbytky, je velmi úzká, pro-
to si stavba vyžádá dopravní omezení. „Režim 
bude podobný jako předloni. Práce začnou 
ráno, když lidé odjedou do práce, a po jejich 
návratu už by měly být výkopy dořešeny tak, 
aby se vozy opět dostaly k domům. Týká se to 
samozřejmě místních obyvatel. Pro přespolní, 
kteří si tudy jen zkracují cestu, bude platit uzá-
věra,“ uvedla Eva Mrázková z bohumínského 
odboru rozvoje a investic. Ke stavbě už s oby-
vateli zdejších domků proběhla organizační 
schůzka, kde získali informace o harmono-
gramu a průběhu prací.

Budování kanalizace v Úvozní ulici bude 
probíhat od června do listopadu. V plánu jsou 
dvě etapy, druhá a pátá. Zdánlivě chaotické 
číslování je dáno historicky, protože projekt, 
který stavbu rozdělil do sedmi etap, vznikl už 
v roce 2005. V reálu na sebe etapy II. a V. ply-
nule navazují. Kromě kanalizace dostane ulice 
v celé délce prací nový povrch. Přibudou zde 
také výhybny, asfaltové zálivy, díky nimž se 
mohou auta na úzké ulici míjet.

Napojovací kanalizační šachtice postaví 
město až na hranici soukromých pozemků. 
Přípojku si už ale musí každý domkař postavit 
na své náklady. Aby se na novou kanalizaci 
napojilo co nejvíce domů, město nabízí jejich 
vlastníkům, stejně jako u předloňského pro-
jektu, bezúročné půjčky. Budou splatné do 
dvou let a půjčit si bude možné až třicet tisíc.

Pavel ČEMPĚL

V červnu začne stavba kanalizace v Úvozní ulici. 
Motoristé zde musí počítat s dopravním omezením.
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Vrbice je za vodou, pomyslně i doslova, od roku 2013 
ji chrání protipovodňová hráz. Na řadě je Pudlov, kde se 
o podobném opatření hovoří už řadu let. Ovšem nejen 
hovoří, příprava postoupila do druhé fáze. Na stole je 
žádost o vydání územního rozhodnutí. Důležitého doku-
mentu nutného k tomu, aby bylo možné stavbu umístit. 
Podání žádosti proběhne nejpozději do konce června.

Příprava pudlovské hráze, jejíž 
stavba je v kompetenci Povodí 
Odry, začala už před lety projekto-
vou dokumentací. Aby se proces 
vůbec rozběhl, město přispělo 
v roce 2012 dvěma miliony na její 
vypracování. Po nutné aktualizaci, 
od vypracování přece jen uběhl 
nějaký čas, přešel projekt do další 
fáze – ke zmíněné žádosti o vydání 
územního rozhodnutí.

Velkým oříškem bude fáze třetí, 
kdy dojde na výkupy pozemků. 
S jejich majiteli už proběhlo se-
tkání v pudlovské škole, ze kterého 
vyplynulo, že se někteří vlastníci 
nebudou chtít svých pozemků 
vzdát. Na řadu tak přijdou osobní 
jednání. Výkupy jsou obecně 
u velkých projektů velmi složité, 
oddalují a prodražují stavbu. „Po-
dobně jako v případě projektové 
dokumentace, i na výkupy pozemků 
je město ochotno fi nančně přispět. 
Stavba hráze a ochrana obyvatel 
je v našem zájmu,“ uvedl místo-
starosta Lumír Macura.

Po výkupech pozemků násle-
duje předposlední fáze, žádost 
o stavební povolení. Tím »admini-
strativní« příprava skončí a může 
začít samotné budování hráze, 
která může před stoletou vodou 
ochránit až čtrnáct set obyvatel. 
Náklady na stavbu valu se odha-
dují na čtvrt miliardy, a to bez 
investic do výkupů pozemků. 

Protipovodňová hráz v Pudlově 
má být téměř tři kilometry dlou-
há a vysoká od dvou a půl do čtyř 
metrů. Výjimečně a jen v několika 
místech dosáhne do výšky až 
4,85 metru. V okolí Stružky, kde 
není dost míst na sypaný val, 
vznikne podobně jako u vrbické 
hráze betonová ochranná zeď.

„Na vrcholu valu, v jeho koruně, 
bychom stejně jako ve Vrbici chtěli 

na vlastní náklady vybudovat 
stezku pro cyklisty a in-line brus-
laře,“ nastínil Dalibor Třaskoš 
z bohumínského odboru rozvoje 

a investic. Koruna valu bude čty-
ři metry široká, takže prostoru 
na stezku bude dostatek. 

Pavel ČEMPĚL

Topení 21. století do dalších domácností
Už třetím rokem v Bohumíně pokračuje napojování městských domů s plynovými gamaty 
či kotly na centrální zásobování teplem (CZT), tedy teplovod z Dětmarovic. Letos od září 
by měl začít vytápět dalších tři sta domácností v centru města. 

Radnice za vybudování rozvodů 
v domech i bytech zaplatí přes 56 
milionů. ČEZ Teplárenská zase 
za dvacet milionů zajistí výstav-
bu více než kilometru tepelných 
přípojek z páteřního teplovodu 
k domům spolu s technologiemi 
pro dodávku tepla.

„Jde o poměrně velký zásah do 
bytů. Ty budou zhruba měsíc té-
měř neobyvatelné. Změny to jsou 
razantní. Budují se nové rozvody 
topení i teplé vody. Někde byty 
vůbec neodpovídají bydlení 21. 
století. Jsou třeba bez koupelen, 
vanu či sprchový kout mají vedle 
kuchyňské linky. To vše jim město 
na své náklady vybuduje. Musí však 
počítat s měsícem nepohody,“ uvedl 
místostarosta Igor Bruzl s tím, že 

jim město po-
skytne i slevu 
z nájmu.

Teplo do Bohumína proudí 
z elektrárny v Dětmarovicích od 
roku 2010. Teplovod nahradil 68 
lokálních kotelen, z některých 
z nich vznikly výměníkové stanice. 
V letech 2010 a 2011 se na teplo-
vod přepojilo téměř 3 100 bytů. 
V domech bez ústředního topení 

město od roku 
2013 postupně 
buduje rozvody 

a napojuje je na CZT. Dosud se na-
pojení dotklo 360 městských bytů 
ve třinácti ulicích. Radnici to přišlo 
na 83 milionů. Od září začne hor-
kovod vytápět v centru další tři 
stovky bytů ve dvanácti ulicích.

„Mít v bytech ústřední topení 
už je standard. Nový způsob vy-

tápění lidem zvýší komfort bydle-
ní. Z bytů zmizí plynová topidla 
a nahradí je radiátory s termosta-
tickými ventily. Spolu s postup-
ným zateplováním a výměnou 
všech oken se tak našim nájemní-
kům sníží náklady na bydlení,“ 
sdělil starosta Petr Vícha.

Celkově dětmarovický horko-
vod zásobuje v Bohumíně 4 800 
domácností, z toho 3 500 měst-
ských. Kromě toho přivádí teplo 
i do škol, školek, kulturních zaří-
zení a dalších městských i ko-
merčních objektů. Od září se 
počet domácností vytápěných 
prostřednictvím CZT zvýší na 
5 100. V příštím roce by se na 
teplovod mohlo napojit ještě še-
desát městských bytů v Dělnické 
a Mládežnické ulici ve Skřečoni. 
Záměr je ovšem zatím v plen-
kách.

Lucie BALCAROVÁ

K VĚCI

Domy, které se letos napojí na CZT
B. Němcové (čp. 679), Čáslavská (čp. 303,304), Čs. armády (čp. 111, 228, 

238), 9. května (čp. 902, 903), Masarykova (čp. 418), Nádražní (čp. 442, 464, 
465, 718, 765), Okružní (čp. 229, 236), Palackého (čp.760, 761), Studentská 
(čp. 156, 302, 355, 406, 677, 678, 682, 686, 711, 1233), Dr. E. Beneše (čp. 107, 
109, 131, 766, 846, 852), Tyršova (čp. 712, 812-815), Žižkova (čp. 127, 178)

Hráz, která ochrání čtrnáct set Bohumíňáků

Umístění tříkilometrového valu 
v Pudlově.  Vrbická Stružka, za 
kterou má v budoucnu vyrůst 
protipovodňová hráz. 

Foto: Pavel Čempěl
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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, nám. T. G. Masaryka 
226, číslo bytu 11, I. kategorie, 4. 
patro. Nízkopodlažní dům v cen-
tru města. V blízkosti se nachází 
vlakové nádraží a kino. Možnost 
parkování před domem. V bytě je 
ústřední vytápění, plastová a střeš- 
ní okna. Plocha pro výpočet nájem- 
ného 32,10 m2, celková plocha by-
tu 32,10 m2. Prohlídka 25.5. v 15.30 
–15.45 hodin a 26.5. v 10.15–
10.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 27.5. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 1157, 
číslo bytu 50, I. kategorie, 11. pat- 
ro. Nově zateplený věžový dům 
po částečné rekonstrukci v dostup-
nosti školy, školky a zdravotního 
střediska. Možnost parkování 
u domu. Byt s balkonem a ku-
chyňskou linkou. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,53 m2, celko-
vá plocha bytu 69,78 m2. Prohlíd -
ka 25.5. v 15–15.15 hodin a 26.5. 
v 9–9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 27.5. v 16 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1055, čís-
lo bytu 57, I. kategorie, 12. patro. 
Věžový dům s funkcí domovníka 
se nachází v blízkosti centra města, 
obchodů, školy a školky. Byt je po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 36,37 m2, cel-
ková plocha bytu 36,81 m2. Pro-
hlídka 26.5. v 10.30–10.45 hodin 
a 27.5. v 15.30–15.45 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 27.5. 
v 16.15 hodin.

 ● 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 25.5. 
v 15.15–15.30 hodin a 26.5. v 11– 
11.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 27.5. v 16.30 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 ná-
jemného 68,42 m2, celková plocha 
bytu 68,42 m2. Prohlídka 26.5. 
v 8.45–9 hodin. Opakovaná lici-
tace bytu se koná 27.5. 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 
sociálního zařízení, plastová 
okna. Plocha pro výpočet nájem-
ného 49,99 m2, celková plocha 
bytu 53,53 m2. Prohlídka 27.5. v 16 
–16.15 hodin a 28.5. v 8.45–9 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 1.6. v 15.30 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 
28.5. v 9–9.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 1.6. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. patro. Níz-
kopodlažní dům naproti městské 
nemocnice, poblíž domu se na-
chází školka, základní škola a dět-
ský koutek. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. V bytě 
je ústřední topení, balkon a pro-
vedena generální oprava elektro-
instalace. Plocha pro výpočet 
nájemného 114,30 m2, celková 
plocha bytu 119,30 m2. Prohlídka 
26.5. v 9.15–9.30 hodin a 27.5. 
ve 14.30–14.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 1.6. v 16 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. patro. Níz-
kopodlažní dům naproti městské 
nemocnice, poblíž domu se na-
chází školka, základní škola a dět-
ský koutek. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. V bytě 
je ústřední topení, balkon a pro-
vedena generální oprava elektro-
instalace. Plocha pro výpočet ná-
jemného 121,80 m2, celková 
plocha bytu 126,80 m2. Prohlídka 
26.5. v 9.15–9.30 hodin a 27.5. 
v 14.30–14.45 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 1.6. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 4. patro. Níz-
kopodlažní dům naproti městské 
nemocnice, poblíž domu se na-
chází školka, základní škola a dět-
ský koutek. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. V bytě 
je ústřední topení, balkon a pro-
vedena generální oprava elektro-
instalace. Plocha pro výpočet ná-
jemného 48,10 m2, celková plocha 
bytu 48,10 m2. Prohlídka 26.5. 
v 9.15–9.30 hodin a 27.5. v 14.30–
14.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 1.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 4. patro. Níz-
kopodlažní dům naproti městské 
nemocnici, poblíž domu se na-
chází školka, základní škola a dět-
ský koutek. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. V bytě 
je ústřední topení, balkon a pro-
vedena generální oprava elektro-
instalace. Plocha pro výpočet ná-
jemného 55,30 m2, celková plocha 
bytu 55,30 m2. Prohlídka 26.5. 
v 9.15–9.30 hodin a 27.5. ve 14.30 
–14.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 1.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 227, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní dům naproti městské 
nemocnice, ústřední topení, v bytě 
je provedena GO elektro, v blíz-
kosti školka a škola, dětský koutek, 
v domě je zajistěn úklid společ-
ných prostor, u bytu je balkon. 
Plocha pro výpočet nájemného 
77,48 m2, celková plocha bytu 
78,85 m2. Prohlídka 26.5. v 9.45–
10 hodin a 27.5. v 15–15.15 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 3.6. v 15.30 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. Byt s ústřed-
ním topením, plastovými okny 
a balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 39,10 m2, celková plo-
cha bytu 40,10 m2. Prohlídka 1.6. 
v 16.15–16.30 hodin a 2.6. v 10.30 
–10.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 3.6. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 276, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní dům naproti městské 
nemocnice, poblíž domu se na-
chází školka, základní škola a dět-
ský koutek. V bytě je ústřední 
topení a balkon. Plocha pro výpo-
čet nájemného 94,20 m2, celková 
plocha bytu 97,60 m2. Prohlídka 
26.5. v 9.30–9.45 hodin a 27.5. 

ve 14.45–15 hodin. Opakovaná li-
citace bytu se koná 3.6. v 16 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 227, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. patro. Níz-
kopodlažní dům naproti městské 
nemocnici, poblíž domu se na-
chází školka, základní škola a dět-
ský koutek. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. V bytě 
je ústřední topení, balkon a pro-
vedena generální oprava elektro-
instalace. Plocha pro výpočet ná-
jemného 73,08 m2, celková plocha 
bytu 74,45 m2. Prohlídka 26.5. 
v 9.45–10 hodin a 27.5. v 15–
15.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 3.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 
1020, číslo bytu 8, I. kategorie, 
3. patro. Nízká zástavba poblíž 
školy, školky, zdravotního středis-
ka a supermarketu. Dům je po 
revitalizaci, s možností parkování 
u domu. Slunný byt po rekon-
strukci s neprůchozími pokoji. 
Plocha pro výpočet nájemného 
55,21 m2, celková plocha bytu 
55,21 m2. Prohlídka 1.6. v 15.30–
15.45 hodin a 2.6. v 10.45–11 
hodin. Licitace bytu se koná 3.6. 
v 16.30 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 1.6. 
v 15.15–15.30 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 3.6. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 14, I. kategorie, 2. patro. Níz-
kopodlažní dům v blízkosti cent-
ra města, základní a mateřské 
školy. Byt je po rekonstrukci, spr-
chový kout, bez kuchyňské linky 
a balkonu. Možnost parkování 
poblíž domu. Plocha pro výpočet 
nájemného 26,38 m2, celková plo-
cha bytu 27,35 m2. Prohlídka 3.6. 
v 15–15.15 hodin a 4.6. v 9–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 8.6. 
v 16 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. U Školky 65, číslo 
bytu 14, I. kategorie, 3. patro. Zre-
konstruovaný dům s výtahem 
a uzavřenou zahradou. V bytě je 
sprchový kout, kuchyňská linka. 
Koupelna je společná s WC. Byt 
bez balkonu. U domu je možnost 
parkování. Plocha pro výpočet 
nájemného 49,80 m2, celková plo-
cha bytu 49,80 m2. Licitace se mo-
hou zúčastnit pouze zájemci 
s omezenou schopností pohybu 
a orientace, kteří si do 3.6. podají 
přihlášku. Prohlídka 1.6. v 15–
15.15 hodin a 2.6. v 9.15–9.30 

Připravované licitace městských bytů

Dokončení na str. 5

V tomto domě ve Slezské ulici 
292 situovaném naproti nemoc-
nici se 1. června od 16 hodin 
nabízejí v licitaci hned čtyři byty. 
Dva o velikosti 1+3 a po jednom 
bytu1+1 a 1+2.
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Stříbrné smrky v centru Bohumína už svému jménu reklamu nedělají. Jsou rezavé jako lišky. 
Důvodem je invaze mšic korovnic, které jehličnany napadly a zkrátily jejich život. V uplynu-
lých dnech proběhl pokus o jejich záchranu. Odborníci vyhlásili mšicím chemickou válku.

Našinci si oblíbili smrčky coby vánoční stromy, 
ačkoli v nížinách tato dřevina nemá co dělat. Smrky 
patří do hor, to je jejich domovské prostředí. Bohumín 
je ale pouhých dvě stě metrů nad mořem a smrčky tu 
trpí. „Není to jejich přirozené prostředí, a když se k tomu 
přičte zdejší ovzduší, smrky jsou ve špatné kondici. 
Oslabené tak snáze podlehnou nájezdům parazitů,“ 
vysvětlila Ľubica Jaroňová z oboru životního prostře-
dí a služeb. Pokud některý ze zdejších smrků napadne 
kůrovec, je s ním amen. Při invazi mšic je ještě možné 
strom zachránit. Snad. Odborníci se o to v uplynulých 
dnech snažili. Na smrky na náměstí a u kostela apliko-
vali insekticid, který by mohl mšice vyhubit. „Je to pokus 
alespoň o pár let prodloužit život skomírajícím »vánoč-
ním« stromům. Každý rok je dobrý,“ dodala Jaroňová.

Na smrky v centru města hubiči hmyzu aplikovali 

v půli května chemický postřik, na každý strom padlo 
deset litrů. Zda insekticid zabere, to se ukáže, pokud 
se mladé větve zazelenají a přestanou usychat. Smr-
kům u kina i u kostela ale tak jako tak zvoní hrana. 
Odborníci se je budou snažit udržovat při životě »na 
kapačkách«, dokud nevyrostou náhradní vánoční jeh-
ličnany, které jsou odolné a lépe snášejí zdejší klima. 
Na náměstí už jsou vysazeny alternativní borovice, 
vedle radnice budou role náhradníků plnit douglasky. 
„Kdybychom v době rekonstrukce náměstí tušili, že se 
k přirozenému stárnutí smrků tak rychle přidají invaze 
škůdců, rovnou bychom jako náhradu za smrky volili 
douglasky místo pomalu rostoucích borovic,“ uzavřela 
Jaroňová. Douglasky, vysazené jako »náhradnice«, 
mají zatím jen přes dva metry a potrvá pět až deset let, 
než z nich budou reprezentativní vánoční jolky.  (tch)

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

Maják městské 
policie

 ● Dopoledne 27. dubna 
přistihla hlídka u zá-
blatského rybníka muže, který 
zakládal černou skládku. Zbavoval 
se tady izolace z kabelů a dalšího 
odpadu. Muž musel vše uklidit 
a zaplatit blokovou pokutou.

 ● V noci 6. května signalizoval 
pult centralizované ochrany naru-
šení prodejny elektro v Žižkově 
ulici. Na místě hlídka objevila 
rozbitou výlohu. Svědkyně pak 
strážníkům popsala tři podezřelé, 
z nichž dva hlídka posléze zadrže-
la v Čáslavské ulici. Z prodejny 
pachatelé před příjezdem hlídky 
nestihli nic odcizit. 

 ● Dalšího dne odpoledne došlo 
ke krádeži v prodejně v ulici Čs. 
armády. Poberta si nastrkal zboží 
do batohu a utekl z prodejny. 
Podle popisu hlídka podezřelého 
i s lupem dopadla v Bezručově 
ulici. Protože šlo o známou fi rmu 
s bohatou trestnou minulostí, 
hlídka muže předala republikové 
policii.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

hodin. Licitace bytu se koná 8.6. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Věžový, nově zrekonstruovaný 
dům (včetně zateplení celého 
domu a střechy) s plastovými 
okny. Sklepní boxy jsou umístěny 
na patrech. Plocha pro výpočet 
nájemného 60,82 m2, celková plo-
cha bytu 62,16 m2. Prohlídka 3.6. 
ve 14.30–14.45 hodin a 4.6. 
v 8.15–8.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 8.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
935, číslo bytu 1, I. kategorie, 1. 
patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města poblíž vlako-
vého nádraží a kina. Byt s koupel-
nou po rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 50,30 m2, 
celková plocha bytu 50,30 m2. 
Prohlídka 2.6. v 10–10.15 hodin 
a 3.6. v 15.15–15.30 hodin. Licita-
ce bytu se koná 8.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Slezská 26, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. patro. Za-
teplený, nízkopodlažní dům s vý-
tahem a vlastním parkovacím 
místem u domu. V blízkosti 
domu se nachází školka, základní 
škola a nemocnice. Dům s funkcí 
správce, v domě je zajištěn úklid 
společných prostor. K bytu náleží 
sklepní kóje. Plocha pro výpočet 
nájemného 60,47 m2, celková plo-
cha bytu 60,97 m2. Licitace se mo-
hou zúčastnit pouze zájemci, kte-
ří si do 10.6. podají přihlášku. 
Prohlídka 2.6. v 8.15–8.30 hodin 
a 3.6. ve 14.45–15 hodin. Licitace 
bytu se koná 15.6. v 16 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 125, 
číslo bytu 17, I. kategorie, 5. pat-
ro. Nízkopodlažní cihlový dům 
v centru města. Možnost parko-
vání před domem. V domě je vý-
tah. Koupelna po rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
60,45 m2, celková plocha bytu 
61,95 m2. Prohlídka 8.6. v 15
–15.15 hodin a 9.6. v 10–10.15 
hodin. Licitace bytu se koná 15.6. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 50, I. kategorie, 13. patro. 
Zateplený věžový dům se nachází 
poblíž školy, školky, zdravotního 
střediska a supermarketu. Byt 
s balkonem, v kuchyni je sporák 
a nové PVC. Plocha pro výpočet 
nájemného 63,45 m2, celková plo-
cha bytu 64,45 m2. Prohlídka 8.6. 
v 15.30–15.45 hodin a 9.6. v 9 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
15.6. v 16.30 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Poutavé a poučné dopoledne
Strážníky městské policie můžeme denně potkávat v ulicích. Jejich úkolem je 

starat se o naši bezpečnost a pořádek ve městě. Současně ale plní i preventivní 
úkoly. V rámci preventivních programů se strážníci zaměřují na bezpečnost seni-
orů, věnují se žákům základních a středních škol. Pravidelně se zapojují také do 
»Prázdninového kolotoče«, jehož smyslem je atraktivní trávení volného času dětí 
v letních měsících. 

Ve čtvrtek 17. dubna přišli strážníci se svým preventivním programem i za kli-
enty sociálně terapeutických dílen Centra sociálních služeb Bohumín (CSS). Pou-
tavou formou je seznámili s posláním městské policie, představili jim také výzbroj 
a výstroj. Postižení klienti si v rámci soutěží vyzkoušeli náročnost povolání strážní-
ka. Naučili se základní pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty a dostalo 
se jim poučení o bezpečnosti a chování v běžném životě.

Uživatelé a pracovníci sociálně terapeutických dílen děkují městské policii za 
nevšední akci. Zvláštní poděkování patří především Ivu Uherkovi, který program 
připravil a celé dopoledne se klientům věnoval.

Anna ORŠULÍKOVÁ, ředitelka CSS Bohumín

Skomírající smrky drží »na kapačkách«

1) Specialisté aplikovali na smrky chemický postřik proti mšicím. 2) Smrk pichlavý stříbrný, ovšem jen jménem – jeho barva 
splývá s cihlovým zdivem kostela. 3) Dendrologové tušili, že je se smrky amen, proto vedle nich vysadili náhradní douglasky.
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I Pudlov už má dětský koutek
Také pudlovské děti už si mají kde 
hrát. Místo, určené hlavně jim, vyrost-
lo v minulých dnech za kapličkou 
v Ostravské ulici. Na nejmenší tady 
čeká hned šest atrakcí. 

Nějaký koutek, kde by si vyhrály hlavně 
menší děti a kde by s nimi zároveň mohli trávit 
čas rodiče, si dlouho přáli zejména obyvatelé 
opraveného městského domu v Partyzánské 
ulici. Nějakou dobu trvalo hledání vhodného 
místa, na jedné straně dostupného, na druhé 
situovaného tak, aby dětské dovádění neruši-
lo obyvatele okolní rodinné zástavy. Tento 
oříšek se s pomocí komise  pro městskou 
část Pudlov podařilo rozlousknout, 
a tak dnes stojí mezi bývalou prodejnou 
a kapličkou šestice atrakcí. Nechybí zde 
dřevěná věž se skluzavkou, tabule s po-
čítadlem, pružinová houpačka a dva 
lanové prvky – houpačka a prolézačka. 
Lákadlem pro děti i je »šeptanda«, která 
si v Bohumíně odbývá premiéru. Jde 
o čtrnáct metrů dlouhou trubku, která 
vede pod zemí a na venkovních koncích je 
zakončena trychtýřem. Plní funkci potrubní-
ho »telefonu«. Když se do trychtýře zašeptá, 
na opačném konci je sdělení slyšet. Pro rodiče 
přibyly u dětského parčíku i tři lavičky a od-
padkový koš. Město za koutek zaplatilo 220 
tisíc. 

V Bohumíně tak funguje už dvanáct sa-
mostatných dětských koutků. Nejstarší vznikl 
v roce 2002 na pěší zóně, v roce 2010 se dočkal 

obnovy 
atrakcí 

z a  p ů l 
m i l i o nu . 

Dalších pět 
koutků v centru 

je na náměstí Budou-
cnosti, u Sportcentra, 

na sídlišti Svatopluka Čecha, v Nerudově 
a Poděbradově ulici. Nejmenší však mohou 
dovádět na atrakcích i v městských částech. 
Koutky postavilo město v Záblatí u sokolovny 
a na sídlišti Tovární. Prvky jsou ve Starém 

Jak nechodit na úřad a komunikovat z domova
Veřejná správa se opět posunula o velký kus dál.  Nabízí občanům možnost 
výrazně ušetřit čas tím, že kvůli vyřizování mnoha záležitostí nemusí chodit 
na úřady, ale mohou je vyřešit z domova od počítače.

Před pár lety to, co vypadalo jako nemys-
litelné, je dnes běžnou záležitostí. Chcete 
například vědět, kolik máte odpracováno 
a správně zaevidováno let do důchodu nebo 
kolik máte bodů v registru řidičů? Není nic 
jednoduššího, než si zřídit datovou schránku 
a žádosti nejen o tyto informace odesílat elek-
tronicky (formuláře jsou k dispozici na inter-
netovém portálu České správy sociálního 
zabezpečení nebo Portálu veřejné správy). 
Kromě toho je možno s úřady veškerou další 
komunikaci vést elektronicky právě pomocí 

datových zpráv. Od roku 2014 například do-
stávají uživatelé městských bytů v Bohumíně 
s aktivní datovou schránkou vyúčtování 
nájemného elektronicky právě do svých 
schránek. Pro představu, letos to bylo přibližně 
dvacet takových dopisů. Předpokládáme, že 
tento počet bude nadále růst a v průběhu ná-
sledujících let se dostaneme až ke stovkám 
vypravených zpráv.

Zájemcům o tento způsob komunikace lze 
datovou schránku aktivovat prakticky na poč-
kání a celá služba je zdarma. Stačí se s občan-
ským průkazem dostavit na libovolné ze tří 
pracovišť Czech POINT na bohumínské radnici 
(ohlašovna, matrika nebo živnostenský úřad), 
kde rádi datovou schránku zájemci zřídí.

S dalším rozšiřováním elektronické komu-
nikace pomocí datových schránek počítá ne-
jen město Bohumín, ale i stát. Do budoucna 
půjde o preferovaný způsob výměny informa-
cí mezi občanem a veřejnou správou. Provo-
zuje ho státní podnik Česká pošta a pro 
všechny je tato služba bezplatná.

Michal KOLOVRAT,  
správce informačních technologií

DATOVÉ SCHRÁNKY

Po 70 letech v rodném městě
Letos uplynulo 70 let od konce II. světové války, která tehdy tvrdě zasáhla do života 

všech lidí. Zároveň uplynulo 70 let od doby, kdy musela část obyvatel naší země opustit 
své domovy. Lidé německé národnosti, na které se nevztahovala úřední výjimka, byli 
po válce z tehdejšího Československa natrvalo odsunuti. 

Tento osud potkal také paní Ilse Ochs (rozenou Hauptmann). Narodila se v roce 
1942 v Novém Bohumíně, který se tehdy jmenoval Neu Oderberg. Její otec padl na 
frontě a ona zůstala jen s maminkou. Po válce musely své bydliště opustit a od té doby 
zde paní Ilse nebyla. Odcházela sice z Bohumína jako tříletá, její maminka však na 
domov často vzpomínala, a tak nikdy nezapomněla, odkud pochází. Po dlouhých 70 
letech se náhle rozhodla, že své rodné město opět navštíví. Do Bohumína přijela 
s dcerou Brigit a společně zde strávily jeden květnový den. I když zde celý život neby-
la, věděla přesně, v jaké městské části se narodili její rodiče a také to, že v Bohumíně 
kdysi jezdila tramvaj. Slunečné počasí jejich výletu přálo a pohled na rozkvetlé ulice 
města předčil jejich očekávání. Prohlédly si náměstí, kostel, radnici a blízké okolí. 
Prošly třídu Dr. E. Beneše a navštívily bohumínský hřbitov.

Paní Ilse, která dnes žije ve městě Idstein poblíž Frankfurtu nad Mohanem, byla velice 
ráda, že do svého rodného města opět přijela a mohla ukázat své dceři, kde se narodila.

Text a foto: Zuzana MALÉŘOVÁ

Ilse Ochs (vpravo) zavítala do Bohumína po dlouhých sedmdesáti letech. Své 
rodiště ukázala i dceři Brigit. Role průvodce po městě se zhostil Eduard Kula.

Koutek vyrostl poblíž kapličky. Jeho největším 

lákadlem je »šeptanda«.  Foto: Pavel Čempěl

Bohumíně u nemocnice nebo ve Skřečoni po-
blíž školy. V Nové Vsi koutek vyrostl jako 
kompenzace za prodloužení navážky materi-
álu na stavbu dálnice a náklady na jeho vý-
stavbu uhradila stavební fi rma. Dětské zázemí 
má i Vrbice, v parčíku nedaleko restaurace 
U Zvonu.

Naposledy vyrostly dětské koutky v centru 
města jako součást regenerace dvorů. Letos se 
při dalším z těchto projektů dočká nových 
prvků a atrakcí sídliště Jateční, Čs. armády 
a Okružní. Do výstavby dětských koutků už 
město investovalo více než šest milionů. 

(balu)
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Teď už bez klopýtání a slalomové jízdy
Teď sice trocha nepohodlí a klopýtání 
po staveništi, ale zakrátko procházka 
po novém. V plném proudu jsou 
opravy městských komunikací. 
Stavbaři se podle harmonogramu 
přesouvají z místa na místo. V půli 
května se intenzivně rekonstruovaly 
chodníky, rozjíždět se už ale budou 
i opravy výtluků na silnicích. 

Po loňské přestavbě dětského hřiště s novými 
prvky a lavičkami ve dvoře za ulicí Svat. Čecha 
zde nyní konečně prokouknou i chodníky. 
Zvlněný a rozpraskaný asfalt nahradí rozšířená 
zámková dlažba. Další významný kus oprave-
ného chodníku začnou už brzy využívat také 
pěší v Mládežnické ulici ve Skřečoni.

Nezapomíná se ani na chodníčky mimo 
rušné silnice a sídliště, oprav se dočkaly také 
stezky v přírodě. V parku Petra Bezruče dostaly 
stávající chodníky nový koberec a vznikne 
i jedna nová zkratka. „Lidé si v trávníku vyšla-
pali stezku mezi prodejnou Lidl a hudebním 
klubem. Rozhodli jsme, že z ní uděláme úsek 
ofi ciální. S ohledem na okolní zeleň použijeme 
přírodní materiály, chodník bude mlatový,“ 
nastínil Roman Pak z odboru životního pro-
středí a služeb. Mlatem už cestáři vyspravili 
také existující chodníky v Rafi nérském lesíku. 
Nově je prosypali a zhutnili.

Nejen pěší, většího komfortu se dočkají 
také motoristé. Brzy vyrazí do terénu cestářský 
vůz se speciální výbavou pro opravu výtluků. 
Po zimě jich na silnicích opět nehezký počet 
přibyl a šoféry nutí ke slalomové jízdě. Cestáři 
poškozená místa na městských komunikacích 
vyříznou a díry »zalepí«.  (tch)

Padnou k zemi, než je pohltí vegetace
Trochu jako výjev ze světa bez lidí po apokalypse. Opuštěné domy, které postupně 
pohlcuje okolní vegetace. I v Bohumíně by fi lmaři, kteří se natáčení podobných snímků 
věnují, našli podobné lokace. Například na konci Revoluční ulice poblíž Bonatransu. 

Těžko uvěřit, že poslední ná-
jemník opustil domy teprve před 
rokem, v červnu 2014. Trojice 
ruin s čísly 517 až 528 vypadá, 
jako by sem noha člověka nevkro- 
čila desítky let. Na zdejší periferii 
sice kromě pracovníků okolních 
podniků zavítá málokdo, přesto 
zdevastované baráky okolí hyzdí. 
A ke všemu lákají nenechavce, 
kteří stejně jako v dalších lokali-
tách, kde v minulosti zůstaly ne-
obydlené objekty, kradou z domů 
vše zpeněžitelné a upotřebitelné. 

Střechy už zmizely zcela, z někte-
rých vchodů i kompletní schodiště.

Město se už řadu let snaží podob-
né barabizny, vybydlené objekty, 
zdevastovaná ghetta vymazávat 
z mapy Bohumína. Demoliční 
čety už vyčistily ulici Petra Cingra, 
Na Loukách, v uplynulých dvou 
letech zmizely prázdné cihláky 
z pudlovských Loun. A v tomto 
trendu město pokračuje i letos. 

Na přelomu února a března padly 
k zemi zdevastované obytné 
domy v Jeremenkově ulici u drá-
toven nebo v Bezručově ulici 
v Záblatí. A osud domů v Revo-
luční ulici nebude jiný. Oprava 
by byla absurdní, navíc lokalita 
má průmyslový ráz a pro bydlení 
není nijak atraktivní. Trojici domů 
proto čeká demolice. Proběhnout 
by měla ještě letos. Termínem 
a způsobem likvidace domů se 
nyní zabývá radnice. 

Pavel ČEMPĚL

STALO SE

 Bývalou osadu v Revoluční ulici tvořily tři domy se čtyřiadvaceti byty. Každý z domů měl svou menší »hospodářskou« 
budovu a součástí osady byly i šopky na uhlí a dřevo.  Foto: Pavel Čempěl

Do herbáře ano, 
z plezíru ne

Volně přístupné květinář-
ství, pukéty grátis. Aspoň tak 
si někteří vykládají městské 
květinové záhony. Zejména 
v parku je plení ve velkém. 
Zahradníkům se nad spouští 
jen protáčejí panenky.

„Dokážu pochopit, že si školní 
dítě utrhne květinu či trvalku do 
herbáře nebo ke studijním úče-
lům. To tolerujeme. Ale devastace 
záhonů, jakou jsme zaznamenali 
letos na jaře, je zavrženíhodná,“ 
konstatovala Ľubica Jaroňová z od- 
boru životního prostředí a služeb.

Květinové záhony, tvořené 
především pestrobarevnými tu-
lipány, zdobily letos například 
náměstí, ale na vyčleněných plo-
chách také městské sady Petra 
Bezruče. Zatímco v centru, které 
je pod dohledem policejních 
kamer, si květinoví chmatáci na 
záhony netroufl i, v parku řádili 
ve velkém. A krom toho, že ochu-
dili kolemjdoucí o pohled na roz-
kvetlé »palouky«, ještě je navíc 
zdevastovali. V zápalu totiž rvali 
tulipány i s cibulkami, takže příští 
rok bude třeba květinovou vý-
zdobu zgruntu obnovovat. (tch)

Krásná zeleň
Chceme poděkovat kolektivu odboru 

životního prostředí MěÚ v Bohumíně za 
zkrášlení zeleně na prostranství před 
naším kostelem. Těšíme se z toho, že 
naše město je zase o něco krásnější.

Roman BRZEZINA, farář 
a evangelický sbor v Bohumíně
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v popředí přilehlého bočního traktu byl obchod 
a v oddělené části se nacházely místnosti daňové-
ho úřadu. Do prvního patra vedlo trojramenné 
schodiště. Zde byl velký divadelní sál s jevištěm, 
šatna a menší sál. Menší sál byl od velkého 
oddělen křídlovými dveřmi. Pokoje byly řazeny 
v boční části traktu. Budova disponovala 
ústředním topením, plynovým a elektrickým 
osvětlením. Celou stavbu zhotovila stavební 
fi rma Götz & Keller a stála 315 tisíc korun. Ještě 
v témže roce stavbu převzal tehdejší starosta 
města Karl Ott.

Největších změn doznala budova po II. světové 
válce. Název hotelu se změnil na Národní dům 
a v letech 1967 až 1969 zde proběhla rozsáhlá 
rekonstrukce, jejímž investorem byl podnik Re-
staurace a jídelny. V návaznosti na opravu mostu 
přes Odru se předpokládal zvýšený pohraniční 
styk a větší využití pokojové části. Rekonstrukcí 
prošla především kuchyně. Dosavadní výtah spo-
jující suterén s přízemím byl protažen do prvního 
patra, kde byl nově zřízen snack bar. Dále byla 
navýšena lůžková kapacita pokojů a celý interiér 
i exteriér prošel úpravou, při níž byla odstraněna 
část architektonických detailů.

Národní dům je památkově chráněn od 20. 
února 2006. Zchátralou secesní památku od-
koupilo město od soukromého majitele v roce 
2008 za 6,5 milionů. Dům prošel během let 
2013 až 2015 kompletní přestavbou. Renovace 
vrátí secesní památce původní lesk. Opět zde 
bude restaurace a hotel s tanečním sálem, 
v němž se bude tančit stejně jako před sto lety.

Zuzana MALÉŘOVÁ

Nestabilní poměry uvnitř šen-
kovní obce však vedly k tomu, že 
hotel začal po čase opět chátrat. 
Proto ho právováreční měšťané 
prodali v roce 1901 městu Bohu-
mínu, a to za pouhých 30 tisíc 
korun, ovšem s požadavkem, že 
město na jeho místě postaví hotel 
nový. Počátkem roku 1907 byl od 
Antona Janika za 20 tisíc korun 
přikoupen sousední dům číslo 39 
a oba objekty byly obratem zbourány. 

Nic už nebránilo tomu, aby byl na prostranství 
postaven nový, moderní hotel Grüner Baum.

Na jeho stavbu byla v roce 1906 vyhlášena 
veřejná soutěž, kterou vyhrál vídeňský archi-
tekt a brněnský rodák Siegfried Kramer. Jeho 
projekt se až na drobné změny během roku 
1907 uskutečnil. V přízemí secesní novostavby 
se nacházela prostorná restaurace s kavárnou, 

Děti z »Rafineráku« v čarodějnickém
Děkujeme maminkám za přípravu kostýmů čarodějnic a čarodějů. Také 

děkujeme našim milým učitelkách za výborný program a odměny. Zkusili jsme 
si uvařit kouzelnický lektvar, zatančili si čarodějnický tanec a samozřejmě 
nechyběla ani jízda na koštěti. Všichni jsme doletěli v pořádku zpět do školky.

Třída Koťátek a Sluníček, MŠ Rafi nérský lesík

Historie hotelu Grüner Baum ve 
Starém Bohumíně je úzce spjata 
s měšťanskými výsadami, především 
s právem výčepním a várečným. 
Držitelům umožňovalo vařit a čepovat 
pivo a majitelé domů patřili k privilego-
vaným velkoměšťanům. Toto právo 
měl také dům číslo 37, na jehož 
pozemku se dnes nachází 
nově zrekonstruovaný hotel.

Podle zápisu v pozemkové knize 
objekt disponoval už v roce 1684 
právem výčepním, pohostinským 
a zájezdním a fungoval jako zájezd-
ní hostinec. Od 17. do 19. století 
se zde vystřídalo několik majitelů, 
v roce 1835 koupila hostinec bohu- 
mínská »právovárečná a šenkovní 
obec«, sdružující právovárečné 

velkoměšťany. V roce 1843, kdy už byl objekt 
ve špatném stavu, přikoupila šenkovní obec 
sousední dům číslo 38 a oba objekty zbourala. 
Na nově vzniklém prostranství nechala během 
let 1843 a 1844 vystavět hostinec nový, který 
odpovídal tehdejším požadavkům. Pro hosti-
nec se vžil název Grüner Baum (Zelený strom) 
a v oblibě byl obzvlášť v letech 1860 až 1900.

Prohledejte půdy, mapujeme 
historii Bohumína 

Amatérští historikové, sběratelé, sdružení, která se věnují dějinám 

Bohumína. K těm letí výzva, zda by nepomohli s přípravou expozice ve 

zrekonstruovaném hotelu Pod Zeleným (Národní dům). Ten se slavnost-

ně otevírá 6. září a jeho součástí bude i expozice historických artefaktů.

V suterénu starobohumínského hotelu vzniknou výstavní prostory o ploše 

šedesáti metrů čtverečních. Počítá se zde s expozicí artefaktů, které se vzta-

hují k Bohumínu. Od pravěku, kupříkladu kosterními pozůstatky mamutů, až 

po rok 1948. Expozici bude mít pod palcem Muzeum Těšínska, které už nyní 

tipuje ve svých sbírkách i depozitářích okolních muzeí vhodné exponáty. 

Významnou část výstavy by však měly tvořit historicky cenné předměty 

bohumínských sběratelů, zapůjčené na dobu zhruba tří let.

„Suterénní prostory budou dostatečně zabezpečené. Bude zde ventilace, 

kamerový systém, elektronický zabezpečovací systém napojený na pult centrali-

zované ochrany. S majiteli exponátů uzavřeme řádnou smlouvou o výpůjčce,“ 

uvedla Pavla Skokanová, vedoucí bohumínského odboru školství, kultury 

a sportu. To je také kontaktním místem pro soupis a sběr případných artefaktů.

„Uvítáme i fotografi e exponátů. A pokud znáte ve svém okolí sběratele, kteří 

by mohli vlastnit historicky cenné předměty, předejte jim tuto informaci. Budeme 

vděční za každý střípek bohumínské historie,“ dodala Skokanová.  (red)

VÝZVA

Historie se opakuje, město zachránilo 
zpustlou památkupamátku

Foto: MŠ Rafi nérský lesíkFoto: MŠ Rafi nérský lesík

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Stepnice (Eucerini) jsou xerotermní samotářské 
včely, které obývají stepní a pouštní biotopy. 
V Česku žije převážně velmi vzácně na jižní Mo-

ravě celkem šestnáct druhů ve čtyřech rodech.

Samci stepnic se vyznačují nápadně dlouhými 
tykadly. Líhnou se o tři až čtyři týdny dřív než samice, 
patrolují kolem květů a vyznačují si svá teritoria 
feromonem. Hnízdí v zemních chodbách na mírně 
svažitém písčitém nebo hlinitém podkladu. Step-
nice jarní jsou u nás v nižších polohách místy 
hojné a obývají výslunné stráně a stepi, okraje 
lesů, zahrady a úhory. Jejich letová perioda trvá 
od poloviny dubna do počátku června, přičemž 
navštěvují pouze bobovité rostliny, především 
vikve a tolice včetně vojtěšky.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – blanokřídlí (161)

Stepnice jarní 
(Eucera nigrescens)

Asfalt zmizel, na scénu přichází žula
V názvu má sice slůvko »starý«, ale za pár měsíců zde bude hned několik dominant zářit 
novotou. V centru Starého Bohumína fi nišuje rekonstrukce hotelu Pod Zeleným a současně 
začala generální přestavba náměstí Svobody. Přestože v jejím případě nabraly práce jistý 
skluz, termín dokončení by neměl ohrozit. S dokončením obou projektů se počítá v září.

Starobohumínský rynek nyní 
připomíná město po náletu. 

Všude hromady suti. Stavbaři totiž 
odstranili všechny stávající povr-
chy, zejména asfaltové, a odtěžit 
bylo třeba i původní podsypy pod 
komunikacemi. „V půli května pro- 
bíhaly práce na přípojkách dešťové 

kanalizace. Také začala navážka 
materiálu, zejména bytelných žulo-
vých obrubníků,“ uvedl Jan Hock 
z odboru rozvoje a investic. Žula 
bude ostatně na náměstí hlavním 
architektonickým prvkem. Dláž-
děné budou cesty, chodníky i cen-
trální plocha. Kvůli efektu použijí 

stavbaři několik typů. U centrální 
plochy náměstí mezi památníkem 
obětem světových válek a sochou 
Jana Nepomuckého se například 
počítá s »divokou mozaikou«, 
kameny nepravidelných tvarů 
s vydlážděným starobohumín-
ským znakem uprostřed.

Projekt přestavby rynku se sna-
žil skloubit historii se současností. 
K minulosti bude odkazovat třeba 
grafický prvek symbolizující 
tramvajovou trať, ryze moderní 
naopak budou lavičky, veřejné 
osvětlení, informační sloupky 
nebo posedové plato – pódium ze 
dřeva a oceli. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

»Rozbombardované« náměstí aneb všechno staré a ošklivé musí pryč. »Rozbombardované« náměstí aneb všechno staré a ošklivé musí pryč. 
Novou podobu dostane rynek díky osmnáctimilionové městské investici. Novou podobu dostane rynek díky osmnáctimilionové městské investici. 

Planý poplach
Obyvatele Bohumína zaskočily v pátek 8. května 

po 17 hodině poplachové sirény, které se ro-
zezvučely v areálu Bochemie. Nešlo o předem 
avizovaný test nebo cvičení, naštěstí ale sirény ne-
zvěstovaly ani žádnou skutečnou havárii. Příčinou 
spuštění sirén byl lidský faktor, omyl pracovníka při 
testování počítačového systému. Bochemie se 
občanům za nedopatření omlouvá.  (red)

První pomoc, pravidla i zručnost
Cyklistická sezona je v plném proudu, rozběhla se proto i každoroční Dopravní 
soutěž mladých cyklistů. Městské kolo se uskutečnilo 14. května a zapojily se do 
něj všechny bohumínské základky i škola z Dolní Lutyně.

Teoretická část soutěže, které se v Hobby-
parku účastnilo čtyřicet soutěžících, se skládala 
ze zdravovědy a testu z pravidel silničního pro-
vozu. V praktické části naskočili školáci do 
sedel a na bicyklech absolvovali jízdu zručnosti 
a jízdu podle pravidel na dopravním hřišti. 

Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích. 
V obou si nejlépe vedli cyklisté z Masarykovy 
školy. Druhé a třetí místo v kategorii mladších 

žáků patří škole ČSA a Skřečoni, mezi staršími si 
vyjezdila stříbro Skřečoň a bronz Benešova škola.

Dopravní hřiště v Hobbyparku nabízí pro 
tento druh soutěže ideální podmínky. Žádné 
z okolních měst podobně kvalitním zázemím 
nedisponuje, proto se v Bohumíně už pár let 
koná také okresní kolo soutěže. To letošní pro-
bíhá v den vydání tohoto čísla Oka, 21. května.

(erh)

Letos mladým cyklistům 
nepřálo počasí, přesto 
se s nástrahami trati 
vypořádali. 
Foto: Pavel Čempěl
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(Pokračování z minulých čísel)

Vyrážíme na druhou exkurzi do 
jeskyně Santo Tomas, do části San-
tiago, kam kubánští jeskyňáři pou-
štějí jen málo osob. Víme, že tam 
byly objeveny aragonitové formy, 
které by mohly být tvarem i genezí 
podobné těm, které studujeme na 
Krymském poloostrově. Noříme se 
opět ve velkém vedru hodně hlu-
boko do jeskyně. Překonáváme 
několik obřích jeskynních propadů 
a propastí zarostlých džunglí. Už 
poučeni, overaly si oblékáme jen 
do pasu, ale stejně jsme brzy zcela 
propoceni. Ale stojí to za to. Kon-
cové partie jeskyně jsou opravdu 
bohatě vyzdobeny aragonitovými 
formami. Obdobné, tenké, stébel-
naté a jehlicové krystaly, obrovské 
množství heliktitů. Jen více prů-
zračné, než známe z Krymu. Je nám 
jasné, že jejich vznik budeme ještě 
často při naší výpravě diskutovat.

Stále více nás udivuje, jaké bo-
hatství krápníků a různých vzác-
ných forem je zde v jeskyních, které 
nejsou nijak zabezpečeny, a přitom 
jsme neviděli jediný ulomený 
krápník či poničenou výzdobu. 

Mezitím dopoledne Kuba s Luc-
kou a Ernestem vyrazili do vesnice 
doplnit zásoby. Jenže daleko nedo-

šli. Na kraji vesnice je zastavil 
policista a vyhnal zpátky. Ernesta 
obvinil, že zde provází turisty, a tak 
si načerno přivydělává průvodcov-
stvím. Ale i tak Lucka zjistila, že 
prodejna nic neprodává, neboť v ní 
je chleba a suchary na příděl jen pro 
místní obyvatele. A když se odpo-
ledne Jakub s dvěma Kubánci opět 
pokusil zajít do vesnice, dopadli 
stejně. Polapil je stejný policajt 

a opět našim kamarádům zle vyčinil.
Odpoledne nás čeká další exkurze. 

Do vodní jeskyně Majaqua Cante-
ras, která je však 40 kilometrů od 
našeho tábora. Doprovází nás 
Eduardo, který studuje hydrologii 
této jeskyně. Projíždíme opravdu 
hodně špatnou, ale asfaltovou sil-
nicí. Musíme projet po několika 
dřevěných mostech, po kterých 
bych se u nás bál projet i na kole. 

Míjíme řadu vesnic s malými dře-
věnými domky. Vše otevřeno a vi-
díme do kubánských domácností. 
Jsou velmi skromné. Jedna spole-
čenská místnost a druhá ke spaní. 
V každém domku je ale televize 
a před domkem musí být houpací 
křesla. Na nich jsme Kubánce viděli 
nejčastěji.

Ale všude okolo nádherná kraji-
na. Bizarní mogoty s jeskynními 
otvory, palmové háje, neprůchodná 
džungle. Na polích s velmi úrod-
nou, bezkamenitou půdou ořou 
zemědělci se zapřaženými buvoly. 
Vlastně pro Kubánce je nyní období 
výsadby, a tak všude vidíme lány 
sazenic tabáku, banánu a fazolí.

Zastavujeme na kraji malé ves-
ničky, parkujeme auta a vyrážíme 
mezi poli ke skalnímu masivu, 
který nedaleko vystupuje nad 
rovinatý terén. Kolmá skalní stěna 
je opět pozůstatkem po obrov-
ském jeskynním dómu, jehož 
strop se propadl a který pokračuje 
do masivu jeskynními prostorami, 
vysokými až 20 metrů. Z jeskyně 
vytéká podzemní řeka, která 
v době dešťů nabývá na mohut-
nosti a zalévá i podzemní prostory, 
jimiž teď procházíme.

(Pokračování příště)

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

Vstupní prostory vodní jeskyně Majaqua Canteras.  Foto: Orcus Bohumín

Kuba 2014 (8. část)

Siláci z gymnázia opět převálcovali 
konkurenci
Jubilejní desátý nepsaný 
titul mistra České republiky 
v silovém čtyřboji středo-
školáků získali borci 
z Gymnázia Františka 
Živného. Celostátní fi nále 
ovládl tým ve složení Jiří 
Žáček, Jan Strzelec, Radim 
Grzybek a David Král.

Ve finále celostátní soutěže 
museli závodníci prokázat kondici 
v disciplínách tlak v leže, trojskok 
snožný, shyby na hrazdě a vznosy. 
Závodníkům Bohumína se po-
vedlo nasbírat 756,5 bodu a s ná-
skokem 48 bodů znovu vyhrát. 
V hodnocení jednotlivců naši 
siláci obsadili třetí, čtvrté, jede-
nácté a sedmadvacáté místo.

„Konkurence se v soutěži rok od 
roku zvyšuje a úměrně tomu ros-
tou i nároky na závodníky. Naší 
devízou, jak se potvrdilo, byla 
dlouholetá zkušenost se soutěží. 
Kluci na rozdíl od soupeřů doká-
zali jít s chladnou hlavou za svým 
cílem. Patří jim velká gratulace 
i poděkování za vzornou repre-
zentaci školy a Bohumína,“ uvedl 

trenér družstva Kazimír Palka.
Největším překvapením bohu-

mínského družstva ve fi nále byl 
parádní výkon Jiřího Žáčka v dis-
ciplíně vznosy. Překonal v ní skoro 
všechny závodníky a hlavně sám 
sebe. „Ani nevím, jak se to poved-
lo, ale udělal jsem těch vznosů 
rovných padesát. To se mi nikdy 
předtím nepodařilo a byl jsem z toho 
v euforii,“ netajil se nadšením člen 
vítězného týmu Jiří Žáček.

Republikové finále v silovém 

čtyřboji středních škol probíhá 
pod záštitou Asociace školních 
sportovních klubů ČR. Už dru-
hým rokem pořádala závěrečné 
klání Střední škola techniky 
a služeb v Karviné, letos 16. a 17. 
dubna. Za vítězným bohumín-
ským gymnáziem obsadila v sou-
těži družstev chlapců hostitelská 
škola druhé místo, třetí skončila 
Střední průmyslová škola stavební 
z Lipníku nad Bečvou.

Lukáš KANIA

 
Vítězný kvartet siláků bohumínského gymnázia. 

Foto: Gymnázium Fr. Živného. 

Úřední adresa 
a platnost průkazu

Množí se případy, kdy se ob-
čan při jednání na poště, bance 
nebo jiném úřadě dozví, že má 
neplatný občanský průkaz. Stává 
se to i v případech, kdy je doba 
platnosti uvedená v dokladu 
stále aktuální. 

Důvodem tohoto problému je 
institut »úřední adresy«. Situace 
může nastat, když je úředně zrušen 
údaj o trvalém pobytu. Dochází 
k tomu většinou v případech, kdy 
je v občanském průkazu uvedena 
adresa, na které se osoba už dlou-
hou dobu nezdržuje. Vzniklou si-
tuaci je možné řešit pouze žádostí 
o vydání nového občanského prů-
kazu. V tomto případě bude v prů-
kazu uvedena adresa ohlašovny 
obce. 

Při zrušení platnosti občanského 
průkazu z důvodu úřední adresy 
nelze vystavit »rychloobčanku«, 
tedy doklad, který platí pouze jeden 
měsíc a nemá strojově čitelné údaje.

Zbygniew PORWOLIK, 
právní a živnostenský odbor

NEPŘEHLÉDNĚTE

V neděli 31. května se v Hobbyparku uskuteční Sportovní 
dětský den společně s Barevným dnem EKO-KOMu. Od 14 do 

18 hodin se bude o zábavu starat klaun Hopsalín, kapela Pískomil se vrací, roztleskávačky Fit & Fun Cheerleaders Ostrava nebo 
sportovní oddíl Judo Pionýr a ŠSK Aerobik Beník. Na ekologické zaměření akce upozorní obří nafukovací a skákací popelářský 
vůz, lidé získají po zodpovězení ankety sady tašek na třídění komunálních odpadů či speciální krabičku na použité baterie. (erh)

Svátek dětí s ekologickou osvětou

 Díky za vstřícnost 
a profesionalitu
Děkujeme celému zdravotnickému 

personálu oddělení gynekologie Bohu-
mínské městské nemocnice za jejich 
profesionální přístup v průběhu naší 
léčby, za vstřícnost a obětavost.

Jaroslava BALCÁRKOVÁ, 
Lada BOŘICKÁ, Dagmar FRANCOVÁ 
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Bohumínský Benchpress 2015
V sobotu 23. května pořádá oddíl kulturistiky Faja Bohumín pátý ročník 
sportovního utkání v tlaku na lavici s činkou. Bohumínský Benchpress 2015 
se koná ve vzpírárně Bonatransu Bohumín. 

Závodu, který má podti-
tul Memoriál Michala Sdu-
kose, se mohou zúčastnit 
začátečníci i pokročilí, kteří mají zájem změ-
řit své síly v nejoblíbenější silové disciplíně. 
Prezentace a vážení bude probíhat od 10 do 
11 hodin, pak začne samotný závod. Letos 
poprvé je zařazena kategorie pro mládež do 
osmnácti let. V dalších kategoriích budou 
startovat závodníci do 30, do 50 a nad 50 let 
bez speciálního dresu. Startovat mohou pouze 
závodníci starší čtrnácti let, přičemž startovné 
činí 200 korun. Závodníci mají k dispozici 
tři pokusy a předepsaným oděvem je tričko 
s krátkým rukávem, tepláky nebo trenýrky 
a sportovní obuv. O pořadí rozhoduje rozdíl 

výkonu a tělesné hmotnosti 
závodníka. Na letošním roč- 
níku memoriálu se očekává 

velký souboj výborně připravených domácích 
borců Ericha Kocha a Nikolase Chalkidise se 
závodníky TJ Viktorie Bohumín, kteří dosáhli 
vynikajících výsledků v celostátních soutě-
žích.

Zájemci se mohou hlásit na  604 793 303 
nebo na e-mailu pecolda47@seznam.cz. Zve-
me také diváky. Přijďte se podívat na zajíma-
vou soutěž a povzbudit své přátele a známé. 
Vstup je zdarma.

Závody se konají za podpory města Bohu-
mína a fi rmy Bonatrans. 

Vilém ŽÁK

Bílý sport ve Starém 

Bohumíně
Pietním aktem u hrobu Edy Ševčíka, zakladatele 

tenisu ve Starém Bohumíně, začal turnaj, který dnes 
nese jeho jméno. Memoriál ve čtyřhrách neregistro-
vaných hráčů probíhá tradičně počátkem května, 
letos se konal už jeho 18. ročník.

Úvodní bitvy svedli na starobohumínských kur-
tech hráči nad šedesát let. Do bojů zasáhlo dvacet 
tenistů. S věkem si hlavu nelámali, rvali se o každý 
míček. Ve finále proti sobě nakonec nastoupily 
dvojice J. Czyž, Oslizlok a Kameník, Kostruh. Zvítězi-
li prvně jmenovaní, stupně vítězů zkompletovali 
třetím místem Bogumski se Smetanou.

Další den probíhala soutěž bez rozdílu věku. Při-
jeli hráči z Bohumína a širokého okolí. Opět byly 
k vidění nádherné zápasy a na kurtech panovala 
skvělá atmosféra, která vyvrcholila fi nálovým zápa-
sem. Dvojice Černoch, Matela v něm porazila Kiku 
st. a Sitára st. Na třetím místě skončili loňští vítězové 
Sitár ml. s Plecháčkem.

Skončilo dvoudenní klání na kurtech, sezona 
pokračuje dál. Starobohumínský tenis zve opět na 
debly začátkem září, kdy se koná Memoriál Jana 
Kudlíka.  Josef CZYŽ

POZVÁNKA

V Dělnickém domě v Dětmarovicích se 25. října uskuteční koncert heligonkářů Veselá trojka 
Pavla Kršky, známých ze Šlágru TV. Vstupné je 170 korun, objednávky na  777 998 912.

Koncert 
heligonkářů

»BUM« bez rekordů, ale ve skvělé atmosféře
Prodloužený květnový víkend se dal 
strávit různě. Na výletě či na zahrádce. 
Řada lidí však 8. květen věnovala 
sportu, vyrazila na 19. ročník Běhu 
ulicemi města (BUM). Za dobu 
existenci jej absolvovalo osm a půl 
tisíce závodníkům a udělal si jméno 
v celém kraji. Letos přilákal 430 běžců.

Na náměstí T. G. Masaryka zazněl startovní 
výstřel celkem dvacetkrát. Devatenáct věkových 
kategorií doplnil závod štafet bohumínských 
škol. Vítězství v nejprestižnějších závodech 
pro běžce do 35 let si mezi ženami vybojovala 
Kateřina Siebeltová z TJ Slezan Frýdek-Mís-
tek. Čtrnáct set metrů zvládla za 4:41 minuty. 
Mezi muži nenašel přemožitele Tomáš Lichý 
z TJ TŽ Třinec, který dvoukilometrovou trať 
uběhl za 6:04,5 minuty.

Vítězství v ostatních kategoriích slavili Lukáš 
Čep a Štěpán Bijok (MŠ Skřivánek), Lea 
a Norbert Maráškovi (Praha), Filip Červenka 
(ZŠ Bezručova),  Rozálie a Anežka Štihlovy 
(Canicross Beskydy), Johana Suchánková 
a Jan Vicher (SSK Vítkovice), Hana Soukalová 
a Michaela Štefk ová (AKEZ Kopřivnice). Nej-
více zlatých medailí si odvezli atleti TJ Slezan 
Frýdek-Místek. Z klubu uspěli Sabina Jurošová, 
Jan Hrček, Eliška Kopcová, Patrik Lučan, 

Petra Pavlásková, Sergej Tkáč, Michal Václa-
vík a Martin Bušek. Byť se všichni běžci na 
okruhu snažili, traťový rekord v žádné kate-
gorii nepadl. Štafetu škol vyhrála a pohár zís-
kala ZŠ Skřečoň. 

Nejvíce závodníků startovalo v kategorii 
sedmi a osmiletých žáků. Děvčat běželo šesta-
třicet, chlapců jednačtyřicet. Skvělá byla také 
účast těch nejmenších, čtyřletých a mladších 

dětí bylo jednapadesát. Zato teenageři tento-
krát »stávkovali«. Účast pěti dorostenců 
a dorostenek byla přímo ostudná! 

Děkuji sponzorům, všem běžcům i rodičům 
těch nejmenších, více než třiceti organizáto-
rům za hladký a časově zvládnutý průběh. 
Všichni společně se už těšíme na jubilejní 20. 
ročník.

Zdeněk VESELÝ, ředitel závodu

Foto: Pavel Čempěl



  S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A12 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

VZPOMÍNKY

4. května jsme vzpomněli 3. smutné výročí 
úmrtí našeho milovaného syna, manžela, 

tatínka, dědečka, bratra, tchána a kamaráda,

pana Milana ADÁMKA.

Zároveň jsme 16. května vzpomněli 
jeho nedožité 53. narozeniny.

S úctou a láskou vzpomínají manželka Ivana, 
dcera Veronika s vnukem Míšou, 

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

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 
jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

20. května by se dožila 60 let naše milovaná 

manželka, maminka, babička a dcera, 

paní Pavla KŘISTKOVÁ.


Zároveň jsme 28. února vzpomněli 

2. smutné výročí jejího úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají manžel Pavel, 

dcery Žaneta a Kateřina s rodinami a maminka Anna.

Kdo byl milován, není zapomenut.

24. května by se dožil 64 let 

pan Milan BACÍK.


S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka Anička, synové Radek, Jiří, 

dcera Martina s rodinami 

a bratr Zdeněk s manželkou Růženou.

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

Jak těžko je bez tebe žít, 
když nemá kdo poradit, potěšit.

21. května si připomeneme nedožité 

58. narozeniny milovaného manžela, 

tatínka, dědečka 

Rostislava SERAFINA.

S bolestí v srdci vzpomínají manželka, 

dcera, syn s rodinami a vnouček Adámek.

Čas utíká a nevrací, co vzal, 
jen vzpomínka zůstává v našich srdcích dál.

25. května vzpomeneme nedožitých 100 let

pana Antonína JANÍKA.


S láskou vzpomínají syn Jiří s manželkou 

a rodinou.

Dotlouklo tvoje srdíčko, utichl tvůj hlas, 

ale vzpomínka na tebe dál bude žít v nás.

22. května vzpomeneme 6. smutné výročí, 

kdy zemřel náš milovaný manžel, tatínek, 

pan Milan TRUCLA.


S láskou vzpomíná manželka Anna 

a dcera Zuzka s přítelem.

Čas umí vše zahojit, 
ale jsou ztráty, které nepřebolí nikdy.

28. května uplyne 10 let od smutné chvíle, 

kdy nás navždy opustil

pan Zdeněk HELEBRAND.


Stále vzpomínají manželka, 

syn Rostislav a dcera Monika s rodinami 

a ostatní příbuzní a známí.

Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí.

24. května vzpomínáme 16. výročí úmrtí 

naší drahé dcery a sestry, maminky 

Pavlíny LARESOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají synové Jan, Radek, 

sestra Lenka s rodinou a maminka 

a rodina Seberova.

Máme tě rádi, Pavlínko.

Kdo byl milován, není zapomenut.

23. května si připomeneme 2. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, 

pan Karel VACÍK

z Bohumína-Záblatí.


S úctou vzpomínají syn Vojtíšek, rodiče, 

sestra a bratr s rodinami, sestřenka Pavla 

s rodinou a rodina Pospíšilova.

Zapalte svíci, kdo jste ji znali, 

a vzpomeňte na krásné chvíle, které jsme s ní prožívali. 

23. května by se dožila 90 let naše milá 

maminka, babička, prababička a praprababička,

paní Anna GRENDZIOKOVÁ. 


S láskou a úctou vzpomínají dcera Kristina, 

vnučky Katka a Barča s rodinami.

Naposledy jsme se rozloučili
Abrahámfyová Mária * 1929 

z Nového Bohumína  Bělíčková 
Zdeňka * 1957 ze Skřečoně  
Czirák Peter * 1942 z Nového Bo-
humína  Dobrocká Božena * 
1930 ze Záblatí  Duda Jiří * 1957 
z Nového Bohumína  Dvořák 
Jozef * 1927 ze Šunychlu  Fe-
rencová Helena * 1955 z Nového 
Bohumína  Janeczková Juliana 
* 1920 z Nového Bohumína  
Legerská Waldtraude * 1936 ze 
Skřečoně  Ligocká Anna * 1921 

ze Šunychlu  Malucha 
Josef * 1941 ze Skře-
čoně  Masariková Terezie * 1934 
z Nového Bohumína  Melo Ka-
mil * 1939 z Nového Bohumína 
 Modlitbová Jarmila * 1927 ze 
Záblatí  Molatová Josefa * 1926 
ze Skřečoně  Pamulová Alina * 
1930 ze Starého Bohumína  
Velgosová Emilia * 1921 z Nové-
ho Bohumína  Vilámová Emilie 
* 1926 z Nového Bohumína.

(mat)

Své »ano« si řekli
Jakub Žídek a Veronika Sládková, oba z Bohumína

Tomáš Zatloukal a Kateřina Mysliwiecová, oba z Bohumína

Ondřej Samek a Monika Fialová, oba z Rychvaldu

Christopher Th omas Hood z Newbury a Jolana Gernešová z Bohumína

Michal Schoff er z Bohumín a Andrea Veselá ze Svitav. (mat)



  I N Z E R C EČÍSLO 10 / 2015 13

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

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

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
 ● Koupím pozemek, zahradu. 

 608 777 825.

 ● Koupím byt v Boh.  736 228 
883.

 ● Prodám pozemek v Záblatí. 
  737 929 089.

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

 ● Prodám dům  v Bohumíně 
u parku.  737 929 089.

 ● Prodám dr. byt 1+1, 50 m2, 
v centru, nízké náklady.  739 
600 307.

 ● Pronajmu byt 0+1 a 1+1 
v Boh. Ne sociální dávky.  736 
228 883.

 ● Pronajmu družstevní byt 3+1 
s lodžií, velmi prostorný, slunný, 
72 m2 v Bohumíně. Dlouhodobý 
pronájem. Nájem 6.500 Kč. Ihned 
volný, částečně zařízený.  775 
270 658.

 ● Pronájem bytu 3+1 s krbovými 
kamny a terasou v RD ve Skřečo-
ni. SMS:  721 749 619.

 ● Nabízíme k pronájmu nebyto-
vé prostory v centru Bohumína, 
cca 120 m2. Kancelář, prodejna 
a skladové prostory včetně příslu-
šenství. Cena dohodou.  603 
516 034.

RŮZNÉ
 ● Prodej medu z Jeseníků, vče-

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

SLUŽBY
 ● 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.

 ● Servis počítačů, instalace SW, 
doprava v Bohumíně ZDARMA. 
Ceny dohodou.  +420 602 513 
155, e-mail: servispc@soltesz.cz, 
www.servispc.soltesz.cz.

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

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

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 02023

Vypla  me v hotovos   
v Orlové ještě dnes.

VZPOMÍNKY

Když jaro hýřilo květem, 
ty loučil ses s tímto světem. 

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

26. května uplyne 20 let, 

kdy nás navždy opustil můj tatínek, 

pan František REMIN

a 6. září by se dožil 90 let.


Zároveň 29. května vzpomeneme 

nedožitých 85 let mé maminky, 

paní Edeltraudy REMINOVÉ

a 5. července uplyne již 6 let od jejího úmrtí.


S láskou a úctou v srdci vzpomínají dcera Věrka 

s manželem Vláďou, vnuci René a Kamil 

s rodinami a synovec Karel s rodinou.

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

30. května by se dožil 61 let 

Ing. Zdeněk JUCHELKA, MBA.


S láskou a úctou manželka Danka 

s rodinou.

Řešení křížovky 
z minulého čísla Oka
VÝROK PUBLILA SYRUSE: Pokořená 
čest se nikdy nesmíří.

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

  bezúhonnost a spolehlivost
  komunikativnost 

  samostatnou práci

INZERCE

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

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

Naděje psích útuláčků (7)

Od dubna mohou milovníci zvířat opět využívat pravidelné 
venčení pejsků z útulku. Probíhá každou neděli od 14.30 
do 17.30 hodin. Na procházce v přírodě se mohou zájemci 
blíže seznámit také se dvěma chlupáči, které představujeme 
v dnešním díle rubriky o nalezených pejscích.  

  SNÍŽEK (ev. 1342) 

Bílý chlupáč, to je Snížek z 
útulku. Asi pětiletý pes bude je-
dinečným společníkem do bytu. 
Působí klidnějším dojmem, je 
vstřícný a přítulný. Rád si vleze 
na klín a nechá se hladit. Se Sníž-
kem zažijete opravdovou pohodu 
jak na procházkách, tak při dlou-
hých večerech doma. Nenechte 
ho dlouho čekat v útulku, neza-
slouží si to.

  BÁRNY (ev. 1345)

Bárny je dvouletý inteligentní 
psí krasavec. Projevuje zájem po-
znávat své okolí, učit se novým 
kouskům a povelům. Je to velmi 
aktivní, veselý a společenský pes. 

Nudu s Bárnym nepoznáte. 
Doporučuje se proto k mladým 
lidem s domkem a zahrádkou. 
Bárny bude jistě vynikat v psích 
sportech jako je agility nebo 
bude nové páníčky rád doprovázet 
na různých výletech a procház-

kách. Poznejte tohoto úžasného 
psa co nejdříve, on do útulku 
určitě nepatří. 

Při dotazu na konkrétního psa 
uvádějte jeho evidenční číslo.

Text: Veronika ŠUTOVÁ
Foto: Radka MATONOGOVÁ

Spokojená sborovna = spokojená škola
Začátkem dubna absolvovali členové pedagogického sboru Bene-

šovy školy školení v krásném prostředí Beskyd. V rámci projektu 

»Spokojená sborovna = spokojená škola« řešili především atmosféru 

v samotném kruhu kantorů. 
Dvoudenní soustředění v Horní Lomné se podařilo uskutečnit částečně 

díky dotaci Moravskoslezského kraje z programu Podpora aktivit v oblasti 
prevence rizikových forem chování dětí a mládeže. Zčásti projekt podpořil 
i zřizovatel školy, město Bohumín. 

Program zajistili lektoři ze sdružení Prevalis. Vážné chvilky, které vedly 
k zamyšlení, střídaly veselé momenty. Ukázalo se, že kantoři jsou, i přes nároč-
né povolání, v zásadě hravé povahy. 

Program posílil vzájemné vztahy v kolektivu, což se příznivě projeví na 
fungování týmu školy. Současně akce přispěla k dalšímu naplňování zásad 
Školy podporující zdraví.

Stanislava KRPCOVÁ, ZŠ Beneše

Bohumínští školáci se ve světě financí neztratí
V posledních letech si na školách získává pevné místo výuka fi nanční gramotnosti. Do 
tajů hospodaření pronikají žáci i učitelé, zajímají se o něj i rodiče. Protože i v této oblasti 
platí – kdo je připraven, není zaskočen.

Finanční gramotnost byla 
také náplní soutěže, kterou za 
podpory města uspořádala 7. 
května ZŠ ČSA. Zapojily se do ní všechny bohumínské 
základní školy a gymnázium. Ekonomické znalosti 
si žáci ověřili na úkolech z oblasti hospodaření 
domácnosti, hravě se zorientovali ve fi nančních pro-
duktech, nenechali se obchodníky napálit nabíze-
nými množstevními slevami, věděli, jak reklamovat 
zboží.

Ve druhé části soutěžící prokázali, že rozumí roz-
dílu mezi debetní a kreditní kartou, orientují se 
v cizích měnách a v kurzovním lístku, odlišují valuty 

od deviz. Na výbornou vypraco-
vali školáci rovněž záludné úkoly 
z oblasti pojištění. 

Bodový stav byl dlouho vyrovnaný. O konečném 
pořadí rozhodly až závěrečné úkoly, které se týkaly 
nákupu nemovitosti na hypotéku a fi nančního lea-
singu. Vítězství nakonec slavil první tým gymnázia, 
druhé místo vybojovali žáci 9. třídy ZŠ ČSA a třetí 
příčka patřila druhému družstvu gymnázia. Všem 
soutěžím děkujeme za vzornou přípravu a předve-
dené znalosti. Věříme, že je v budoucnu uplatní také 
v osobním životě.

Jiřina SUCHÁNKOVÁ, ZŠ ČSA

SOUTĚŽ

KRÁTCE

Beseda o Africe
Na odloučeném pracovišti školy 

Slezské diakonie ve Starém Bohu-
míně proběhla 29. dubna beseda 
s Danielem Kaczmarczykem, ředi-
telem Wycliff ovy misie. Měla téma 
»Sedmnáct dní v Africe«.

Na besedu jsme pozvali kamará-
dy z pomocné třídy a místní seniory. 
Pan Kaczmarczyk vyprávěl o svém 
pobytu v Etiopii. Nejdříve bydlel 
v hlavním městě Addis Abebě, kde 
se hovoří šedesáti různými jazyky. 
Hlavním jazykem je amharština. 
Typickým jídlem je zde indžera – 
placek pečený na plotně z mouky 
tefu s omáčkou z hrachu a fazolí. 
Platí, že čím teplejší oblast, tím šti-
plavější jídlo. Při jídle používají 
místní pouze pravou ruku. Odpad-
ky hází, kam je napadne. Děti si 
sami vyrábějí hračky, které se snaží 
prodat, aby měly na živobytí. Sta-
rají se o své sourozence.

Mohli jsme si prohlédnout různé 
suvenýry a přivonět k nim, vzít si 
knížky s náboženskou tématikou. 
Beseda se nám všem líbila. Všichni 
jsme odcházeli domů s nezapome-
nutelnými zážitky. Na památku 
jsme nakreslili obrázky Afriky, kte-
rými jsme vyzdobili chodbu školy.

Iveta KOŠTIALIKOVÁ

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

  Vzpomínkový 
koncert

V neděli 24. května v 15 hodin proběhne 
v katolickém kostele Božského srdce 
Páně vzpomínkový koncert k nedožitým 
90. narozeninám Vladimíra Včelného, 
hudebního skladatele, pedagoga a sbor-
mistra. Vystoupí jeho žáci Irena Chřibko-
vá (varhany) a Pavel Kozel (zpěv), smíše-
né sbory z Nového Bohumína a z Hati, 
komorní orchestr a hosté. V chrámu za-
zní autorské skladby Vladimíra Včelného, 
ale také Bacha, Mozarta, Boëllmanna, 
Charpentiera a dalších.  (red)



  K A M   V  B O H U M Í N Ě   ·   K Ř Í Ž O V K AČÍSLO 10 / 2015 15

AUTOR VÝROKU: JIŘÍ ŽÁČEK POMŮCKA: AKL, LEŠ

� SOUSED
USA OLEÁT MUMRAJ � ZEĎ ZBOŽÍ

ČERNÉ
KOVÁŘ-

SKÉ
UHLÍ

PROVÉST
SETÍ

ZNAČKA
NANO-
TESLY � ZNIČIT

V OHNI
ČESKÝ
HRAD

LIBANON-
SKÝ

BÁSNÍK

OTVOR
PRO
ČEP

ALKALOID
OPIA

OPLODNIT
PYLEM

DOCELA
(OBEC.)

PŘIJÍMACÍ
MÍSTNOST

SLADKÁ
CHUŤ

VĚTNÁ
SPOJKA

POSTIH
SLOVEN.

„V”

VÍKO
OBEC NA
MORAVĚ

1. DÍL
TAJENKY

2. DÍL
TAJENKY
SOLMIZ.
SLABIKA

INICIÁLY
SPISOVAT.
JIRÁSKA

OSOBNÍ
ZÁJMENO
UDEŘIT

(HLAVOU)

ŠPRÝMY
(NÁŘ.)
ŘEKA

AKUSTICKÁ
JEDNOTKA

STARO-
GERMÁNI

JMÉNO
ZPĚVÁKA

BÁRTY

ČIN
KRMELCE

ŽENSKÉ
JMÉNO

MOŘSKÁ
RYBA

ŘÍMSKÁ
DVOJKA

SPZ ČES.
LETADEL

MOHAME-
DŮV DRUH

BIBLICKÁ
POSTAVA
CHAPLI-

NŮV FILM

LATINSKÁ
SPOJKA
ODKUD
(OBEC.)

VENKOV
(ZAST.)

ISLÁMSKÝ
POZDRAV

� SVISLÁ
JESKYNĚ

HRDINA
ČÍSELNÁ
LOTERIE

PRVEK
CHŮZE
RUSKÁ
ŘEKA

SEKNUTÍ
ŘÍMSKÝCH

1005
PŘÍKOŘÍ

PÍSEČNÝ
PŘESYP
(ŘIDČ.)

PATŘÍCÍ
ALANĚ

JMÉNO
McBAINA
MODEL

MÁMENÍ
PÍSMENO
ALFABETY

KONČE-
TINA

SLOVEN.
„ČÍ”

3. DÍL
TAJENKY

MRAVOUK
OSLOVO-

VAT
„VY”

ZÁPORNĚ
NABITÁ

ČÁSTICE

HUDEBNÍ
ZNAČKY

STARO-
PERSKÝ
PALÁC

SLOVEN-
SKY

„MÍRA”

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 23.5. ve 14 hodin DOPRAVNÍ 

ODPOLEDNE. Akce s dopravní 
tématikou plná soutěží a her 
v čertovském stylu. Hobbypark.

 ● 31.5. ve 14 hodin SPORTOVNÍ 
DĚTSKÝ DEN. Sportovní soutě-
že, atrakce, obří nafukovací po-
pelářské auto. Každé dítě dosta-
ne dáreček. Hobbypark. PRO-
GRAM: 14.00 Reprodukovaná 
hudba; 14.30 Klaun Hopsalín; 
15.50 Rozstleskávačky FIT & 
FUN Cheerleaders Ostrava; 
16.00 Bohumínská SuperStar; 
16.20 Sportovní oddíl Judo Pio-
nýr; 16.30 Pískomil se vrací; 
17.30 ŠSK Aerobik Beník.

AKCE V KNIHOVNĚ K3

Vrchlického 262 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
(dětské oddělení knihovny)

 ● 21.5 a 22.5. ve 13–17 hodin 
PRŤOLATA VYRÁBÍ...RYBKU. 
Výtvarná dílna.

 ● 29.5. ČAJOVÝ DÝCHÁNEK. 
Čtení z oblíbených knih při čaji 
nebo horké čokoládě. Ve 13 
hodin knihovna Starý Bohumín, 
v 15 hodin Nový Bohumín.

 ● 29.5. v 16 hodin DESKOVÉ 
A JINÉ HRY. Člověče, nezlob se, 
Twister a Tik Tak Bum, Dostihy 
a sázky a další.

 ● 1.6. až 5.6. ve 13–17 hodin 
(mimo středu) OBRÁZKY Z LEPI-
CÍ PÁSKY. Výtvarná dílna.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 24.5. v 10 hodin SLÁVA, 

NAZDAR VÝLETU! Divadelní po-
hádka pro děti, hraje divadlo 
Kaňka z Třince. Sál kina, 60 Kč.

ESTRÁDA
 ● 3.6. v 19 hodin PŘIJELA POUŤ. 

Přední české travesti skupiny 
Screamers a Techtle Mechtle. 
Sál kina, 260 Kč, 240 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

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

 ● 21.5. a 22.5. v 19 hodin ŽIVOT 
JE ŽIVOT. Film Česko (Komedie), 
2015, přístupný od 12 let, 95 
minut, 110 Kč.

 ● 23.5. a 24.5. v 19 hodin POL-
TERGEIST. Film USA (Horor), 
2015, přístupný od 15 let. 23.5. 
(dabing) ve 3D za 140 Kč, 24.5. 
(titulky) ve 2D za 110 Kč.

 ● 28.5. a 29.5. v 19 hodin SAN 
ANDREAS. Film USA (Katastro-
fi cký), 2015, přístupný od 12 let. 
28.5. ve 2D za 100 Kč, 29.5. ve 
3D za 130 Kč.

 ● 30.5. a 31.5. v 19 hodin DÍTĚ 
ČÍSLO 44. Film USA (Drama), 
2015, titulky, přístupný od 15 
let, 137 minut, 110 Kč.

 ● 31.5. v 10 hodin HURÁ NA 
FOTBAL. Animovaný film USA, 
Španělsko (Dobrodružný), 2013, 
dabing, 106 minut, 110 Kč.

 ● 4.6. a 5.6. v 19 hodin ZEMĚ 
ZÍTŘKA. Film  USA (Sci-fi ), 2015, 
titulky, přístupný od 12 let, 130 
minut, 120 Kč.

 ● 6.6. v 19 hodin ŠÍLENÝ MAX: 
ZBĚSILÁ JÍZDA. Film Austrálie 
(Akční), 2015, 3D, titulky, pří-
stupný od 15 let, 120 minut, 130 
Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

maryska.cz,  776 577 722 

 ● Každou středu v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
-etnografi cký klub.

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

 ● 28.5. v 17 hodin PUTOVÁNÍ 
DUŠÍ - REGRESNÍ TERAPIE. Před-
náška Míly Lukešové. 150 Kč.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 

ŠKOLA

Žižkova 620,  596 016 620
www.zusbohumin.cz 

zus-bohumin@volny.cz, 

 ● 28.5. v 16.30 hodin II. ABSOL-
VENTSKÝ KONCERT. Prezentace 
absolventů hudebního, výtvar-
ného, literárně-dramatického 
oboru. Koncertní sál.

 ● 4.6. v 16.30 hodin DNY HUDBY. 
Vystoupení žáků a pedagogů 
ZUŠ Bohumín, Orlová, Karviná, 
Slezská Ostrava. Koncertní sál.

SPORT

FOTBAL 

 ● 30.5. v 17 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ - SLAVOJ RYCHVALD. 
Fotbal, okresní přebor, hřiště 
Záblatí.

 ● 6.6. v 17 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ - SLAVOJ PETŘVALD. 
Fotbal, okresní přebor, hřiště 
Záblatí.

CVIČENÍ

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

 ● B A LÓ NY  k a žd ý  č t v r te k 
v 17.45 hodin, AEROBIK každé 
úterý a středu v 18 hodin, KRU-
HOVÝ TRÉNING každé pondělí 
od 19, ve středu od 17 a v pátek 
od 18 hodin. Sportcentrum Bo-
humín, www.sportcentrum-bo-
humin.cz, rezervace  724 556 
557. 

 ● STEP AEROBIK každou středu 
v 18 hodin. Sportcentrum Bo-
humín. E-mail: os.iveta@cent-
rum.cz,  608 333 771.

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

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

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro 
dospělé 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. Tělocvična 
ZŠ Skřečoň,  606 903 505.

 ● ZUMBA. Každé úterý a čtvr-
tek od 18 do 19 hodin. Sportov-
ní hala. www.zumba-nadka.cz 

 ● ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ TAI-ČI. 
Každý čtvrtek v 18.30 hodin. 
Centrum Probuzení. 608 974 
110. www.centrumprobuzeni.cz

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

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 21.5. do 7.6.

Programy také na www.mesto-bohumin.cz 
nebo www.k3bohumin.cz
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Novoveské čarodějnice na hranici
I přes nehodu, která v podobě úmyslně zapálené budovy 

technického a sociálního zázemí v březnu postihla místní sbor 
hasičů, se v Nové Vsi uskutečnilo pálení čarodějnic. Sešlo se na 
osmdesát dobrých sousedů a známých. Přítomná třicítka dětí 
byla z programu čarodějné noci nadšená.

Děti se zúčastnily soutěží a her spolu se svými rodiči. 
Díky ochotě člena skupiny airsoft si zastříleli ze samopalu na 
vlastnoručně vyzdobený terč, absolvovali jízdu na trakaři přes 
překážkovou dráhu, tančili čarodějný tanec s balonky nebo si 
vytahovali z krabice plné pavouků a pavučin sladkou odměnu. 
Po jednadvacáté hodině vzplála hranice se zlou čarodějnicí. Po 
stezce odvahy a troše hledání shořela i její zlá sestra. Celou dobu 
panovala dobrá nálada a zahrada zase ožila dětským smíchem.

Tímto děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a přispěli 
štědrými dary na vybudování nového kulturního zázemí 
v hasičské zahradě a spolu s námi si hezky užili poslední 
dubnový večer.  Text a foto: SDH Nová Ves

Každým rokem studenti oboru sociální činnost Střední 
školy Bohumín vystavují své práce ve školní galerii. Výstavy 
vždy upozorňují na nějaký ekologický 
problém, například v loňském škol-
ním roce jsme se zamýšleli nad 
úskalími používání pet lahví. Letošní 
výstavu jsme zaměřili na problema-
tiku mobilů a komunikace. 

Používání mobilů má mnohé výhody 
– při telefonování nejsme vázáni na místo, 
bezproblémové telefonování do zahraničí, 
internet v mobilu, fotografování a natáčení 
mobilem... Jenže mobily mají i svá ale. 
Ztráta pozornosti, stres, když ho nemáme, 

touha po stále novějších modelech kontra spotřeba surovin a její zásoby, 
kam s nimi, když doslouží, zdravotní rizika elektromagnetického záře-

ní. Výtvarné práce doprovázejí informace, 
které zahrnují i jiné úhly pohledu na mobil, 
věc každodenního použití.

V prvním poschodí školy vystavuje fo-
tografie Martin Dostalík, člen sdružení 
Vize–art, ve druhém poschodí představují 
své práce studenti sociální činnosti.

Výstavu »Mobily z mnoha úhlů pohledu« 
jsme zahájili 29. dubna její prohlídkou. 
Pak jsme se společně podívali na doku-
ment, který se týká problematiky získávání 
zdrojů surovin používaných v mobilech. 

Text a foto: Jana ŠNYRCHOVÁ

Studentská výstava »Mobily z mnoha úhlů pohledu«

Neznámý text čekal v zalepené obálce
Osmadvacet starších žáků se v pondělí 4. května utkalo v četbě. Bohumínská knihovna 
pořádala už šestý ročník soutěže ve čtení neznámého textu. Letošní absolutní vítězkou 
se stala studentka gymnázia Klára Exnerová.

Knihu, ze které bude pocházet 
soutěžní ukázka, si školáci moh-
li zvolit sami. Na výběr měli růz-
né žánry – horor, fantasy, sci-fi , 
humor, válečné příběhy a další. 

„Žáci si mohli dopředu přečíst 
stručnou charakteristiku knihy, 
aby věděli, čeho se bude ukázka 
přibližně týkat. Samotné soutěžní 
texty byly ovšem v zalepených 

obálkách, které se otevíraly až 
před porotou,“ uvedla knihovnice 
dětského oddělení Jana Giecková.

V porotě zasedli členové bo-
humínského 
ochotnické-
h o  d i v a d -
la  B oban 
Miroslava 
A b s o -
l o n o v á , 
Mart ina 
Bi e l anov á 
a  Lu k á š 
Szebes-
ta. Po-
r o t c i 
hodnotili 
u  s out ě ž í c í c h 
mimo jiné intonaci, osobitost, 
originalitu četby, porozumění, 
výslovnost a techniku řeči.

Porota volila nejlepší čtenáře 
zvlášť za každý ročník. Vítězi se 
stali Michaela Siudová (6. třída, 
Masarykova ZŠ), Klára Jaworská 
(7. třída, ZŠ ČSA), Ondřej Ho-
laschke (8. třída, gymnázium) 
a Klára Exnerová (9. třída, gym-

Knihovna K3 opět pořádala soutěž »Nejlepší čtenář neznámého textu«. 
Foto: Magdaléna Jedzoková

Absolutní vítězka soutěže Klára Exnerová.

názium). Hodnotitelé udělili také 
zvláštní »cenu poroty« Elišce 
Marcalíkové (8. třída, Masaryko-
va ZŠ) a zvolili absolutního vítě-
ze. Letošní titul připadl gymna-
zistce Klárce Exnerové. 

(tch, maje)


