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Úsměvný funus, Starobohumíňáci pochovali basu

Pochování basy. V posledních 
letech už jen název na plakátech 

zvoucích k jedné ze závěrečných 
tanečních zábav sezony. Ve Starém 
Bohumíně ovšem 27. února basu 
uložili k spánku se vší úctou a citem 
k tradicím. Tak jako to dělávali naši 
předkové při vyvrcholení období 
masopustu. 

Klasické pochování basy už Bohumín hezkých 
pár let nezažil. O obnovení tradice se postaral až 
nyní spolek Přátel bohumínské historie. „Snažíme 
se dlouhodobě nejen o zachování nejrůznějších historických artefaktů, 
obnovu památných míst a staveb, ale také o obrodu a uchovávání tradic,“ 
vysvětlil předseda spolku Jan F. Teister.

Organizátoři akce obstarali kostýmy a hostům v sále nabídli oprav-
du nevšední podívanou. Medvědáře s huňatým společníkem i nefal-
šované rozloučení s basou. Nechyběl při něm duchovní, stylově odění 
nosiči i zástup »plaček«, truchlících dam v černém. „Na pochovávání 
basy si moc dobře pamatuji a jsem rád, že jsem se jej mohl znovu 
zúčastnit. Navíc jsem byl trägrem, jedním ze čtyř nosičů már, což byl 

vždy můj nesplněný sen,“ 
svěřil se Otmar Faja.

K masopustu patří rej 
masek, především zvíře-
cích. Naši předkové se 
převlékali za ta nejsilněj-
ší, aby do nich vstoupila 
jejich energie. V průvodu 

tak nesměl chybět zejména 
medvěd a Starobohumí-
ňáci tuto tradici dodrželi. 
„Do kožichu se ale nikomu 
moc nechtělo. Když los padl 
na mě, řekl jsem si, proč ne, 

přece nezkazím legraci,“ usmál se představitel brtníka Vilém Žák.
Pochování basy si poslední únorovou sobotu nenechalo Pod Zeleným 

dubem ujít na sto čtyřicet účastníků. Čekalo je vystoupení tanečníků 
Katesu, tombola, ve které bylo více než sto cen, a hlavně zábava.

Masopust vychází z pohanských zvyků, ale později se začlenil i do 
těch křesťanských. Ty mimo jiné určily termín jeho zakončení – těsně 
před Popeleční středou. Pochování basy, bujaré veselí, hojnost jídla 
a pití završuje období masopustu. Po něm má následovat dlouhé 
období předvelikonočního půstu.  (tch)
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Foto: David Želinsky

Ekologičtí Bohumíňáci trhají kotlíkové rekordy
Zájem o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji je obrovský. Kvůli jejich 
výhodnosti byli lidé ochotni přespávat před krajským úřadem nebo vystát 
sáhodlouhé fronty. V krátké době tak žadatelé vyčerpali sumu určenou pro první 
výzvu, tedy více než půl miliardy. Bohumíňáci byli mezi těmi nejaktivnějšími.

Na sklonku února evidovalo hejtmanství 4 219 
žádostí o kotlíkovou dotaci, což odpovídá částce 
552 471 716 korun. Moravskoslezský kraj tvoří tři sta 
obcí a nejvíce žadatelů vcelku logicky pochází z kraj-
ské metropole. Ostraváci podali 362 žádostí. Ovšem 
hned druhou nejpočetnější skupinou jsou obyvatelé 
Bohumína. Evidovalo se jich 120 a jimi požadovaná 
výše dotace činí sedmnáct milionů. Stejně aktivní 
jsou domkaři z celého správního obvodu města, 
z Rychvaldu dorazilo 46 žádostí (požadovaná dota-
ce 640 tisíc), z Dolní Lutyně 39 žádostí (580 tisíc).

Samotný Bohumín se rozhodl motivovat své 
domkaře k výměně starých kotlů za nízkoemisní 
a zastupitelé proto schválili desetiprocentní příspě-
vek pro místní žadatele o kotlíkovou dotaci. A pod-
le aktuálních údajů drží Bohumín v tomto směru 
v kraji primát. Z všech měst na severu Moravy dá 
svým obyvatelům z rozpočtu nejvíce peněz na 
nové kotle, prozatím 1,5 milionu.

Přestože už žadatelé v kraji vyčerpali sumu určenou 
pro první výzvu, zájem o kotlíkové dotace neopadá. 
Žádosti mohou občané podávat do 29. dubna a denně 
přicházejí na krajský úřad další žádosti o fi nance na 
výměnu neekologických kotlů. „Jednáme s Minister-
stvem životního prostředí o navýšení částky pro kraj 
v první výzvě o 250 milionů, aby lidé nemuseli čekat na 
vypsání další výzvy. Chceme uspokojit všechny zájem-
ce,“ uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák. 
Hejtmanství má i vlastní plán pro případ, že by státní 
orgány vyčleněné fi nanční prostředky nenavýšily. Sto 
milionů na kotlíky by kraj zaplatil ze svého.  

Pro celou Českou republiku je do roku 2020 na 
výměnu starých kotlů k dispozici devět miliard korun 
z evropských peněz. Pro Moravskoslezský kraj je 
vyčleněna zhruba miliarda a půl.  (balu, tch)

AKTUÁLNĚ
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Coby kronikář předáváte své 

vědomosti také na besedách. 

S jakými reakcemi se setkáváte 

a jaké mají posluchači, zejména 

děti, znalosti o městě?

Pokud jde o reakce, ty jsou ve-
směs pozitivní. Ty slyším rád. 
S vědomostmi je to slabší. Děti ví, 
kde byly u moře, ale netuší, kde je 
například Havířov. Také orientace 
v dění kolem nich je dosti malá. 
Nejvíce mě zamrzí, když vůbec 
nemají potuchy, kde jsou v Bohu-
míně zásobníky pitné vody, tedy 
odkud jim teče z kohoutku. Na-

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18: ZDENĚK VESELÝ
Karvinský rodák Zdeněk Veselý (78) působí v Bohumíně 
už od roku 1970. Studium pedagogiky zúročil jako učitel 
i ředitel základní školy. Zkušenosti získal i jako vedoucí 
odboru na radnici. Je předsedou atletického klubu a 
aktivně se podílí na pořádání sportovních akcí. Do zastupi-
telského sboru je pravidelně volen od roku 2002. Zajímá se 
o historii a od roku 2001 je městským kronikářem.

nejvýš jmenují nějakou přehradu, 
a to ještě špatně.
Máte velký přehled o městě 

i o pořádaných aktivitách. 

Co vás v poslední době zaujalo?

Nejen zaujalo, ale přímo mě 
potěšilo obnovení široké škály 
akcí v renovovaném hotelu Pod 
Zeleným dubem ve Starém Bohu-
míně. Osobně jsem zde v mlad-
ších letech zažil zajímavá setkání, 
akce s dětmi a mám krásné vzpo-
mínky na zdařilé plesy. A při-
dám-li k tomu opravené náměstí 
Svobody, je na tento komplex libý 
pohled. Příkladné je také průběžné 
doplňování sportovně–relaxační-
ho areálu za parkem. Dojímal jsem 
se na koncertě tanečního souboru 
Kates a těším se na koncert soubo-
ru Radost a Impuls. Optimismus 
a elán dětí je pro mě elixírem života.
Jste dlouholetým předsedou 

komise pro výchovu a vzdělávání. 

Je práce současného pedagoga 

složitější než v době, kdy jste 

sám učil?

Určitě ano. Třídy sice nyní mají 
méně žáků, ale časté změny mini-
strů a s tím spojené reformy, stále 
nová nařízení a experimentování 
– to nejvíce odnášejí učitelé i děti. 
Školy jsou plné předpisů. Uvedu 
příklad jedné základní školy, jejíž 
školní řád má 26 stran. K chování 
žáků se váže 18 bodů, jenže násle-
dující pasáž popisuje práva dítěte 
s 16 body. Mnohé formulace se 
v nich navzájem negují.

Rozdílné je také prostředí, ve 
kterém děti vyrůstají. Kolem nich 
jsou televize, počítače, mobily, 
tablety, moderní hračky a ve ško-
le výukové technické pomůcky. 
Přesto tvrdím, že měnit se nesmí 
zázemí v rodině – osobní příklad 
a jistota, ale také kvalitní učitel, 
který dovede nadchnout žáky pro 
učení. Jinak by všechny ty mo-
derní vymoženosti byly zbyteč-
nou investicí.

V čem spatřujete hlavní přínos 

atletického oválu u školy ČSA, 

o jehož vznik jste se zasadil?

Stadionek má význam pro školu 
v hodinách tělesné výchovy i pro 
tréninky a závody v rámci atletic-
kého klubu. Vyrostla na něm řada 
mládežnických mistrů republiky 
a je také zázemím »atletiky dě-
tem«, což je přípravka pro děti od 
pěti let. A protože děti v dnešní 
přetechnizované době potřebují 
pohyb jako sůl, stadionek splňuje 
všechny parametry ke sportovnímu 
vyžití. Děkuji tímto všem, kteří 
v této činnosti pomáhají. Trenérům, 
rodičům dětí a dobrovolníkům.
Škála vašich činností je rozmanitá, 

užíváte si i roli oddávajícího. 

Nevyčítá vám manželka vaši 

vytíženost?

Podle vlastní statistiky jsem 
provedl už 341 sňatků. A velmi rád. 
Manželka mi ke všem aktivitám 
vždy říká: „Pokud to ještě chceš dě-
lat, dělej to pořádně.“ A v těchto 
činnostech mi ona i syn Ondřej 
všestranně pomáhají, za což jim 
děkuji. 

Čtenářům Oka chci popřát 
zdraví, sounáležitost a pohodové 
zázemí v rodině, bez čehož nelze 
prožívat pravé lidské štěstí!
Děkuji za rozhovor.  (fi )

Lidická ulice, nejkratší spojnice 
mezi skřečoňským a železárenským 
mostem, se řadí ve městě k těm 
nejvytíženějším. A je to na ní znát. 
Komunikace patří kraji, který se 
pustil do příprav její rekonstrukce. 
Na větší komfort si ale motoristé 
i chodci ještě počkají. Přípravy 
zaberou zhruba tři roky.

Ulici, která se line podél železnice, využíva-
jí ve velké míře nákladní vozy směřující do 
velkých bohumínských továren. Provoz mnoha-
tunových kolosů se na stavu silnice podepsal 
a opravu si zaslouží. Zamýšlená rekonstrukce 
by se měla týkat rekonstrukce vozovky, několi-
ka železničních přejezdů a v plánu je i obnova 
opěrných zdí ve svahu u potoka.

Ulice si žádá opravu, přípravy začaly

Krajští silničáři už zahájili práce na projekční 
přípravě rekonstrukce. Současně oslovili město, 
pro které je oprava silnice vhodnou příležitostí 
provést současně stavební úpravy komunikace 
pro pěší. Kromě rekonstrukce by město chtělo 
chodník zkombinovat s cyklostezkou. To ale 
vyžaduje dostatečný prostor, a jistou kompli-
kaci tak způsobuje bývalý drážní domek. Jed-
nou zdí zasahuje do chodníku a poměrně 
velkou část jej zabírá. „Jednáme se soukromými 
majiteli domku o jeho případném odkoupení,“ 
nastínila Eva Drdová z majetkového odboru. 

Plán rekonstrukce Lidické ulice je teprve 
v počátcích. Zahájení samotných prací není 
otázkou měsíců, ale let. Město má tedy dosta-
tek času připravit různé varianty obnovy 
chodníku a vybudování cyklostezky. (tch)

Bývalý drážní domek zasahuje do chodníku, ze kterého v inkriminovaném místě zůstal jen úzký pruh.

Nákladní auta dávají asfaltu v Lidické ulici pořádně 
zabrat. Foto: Pavel Čempěl



  Z  R A D N I C E   ·  A K T UA L I T YČÍSLO 5 / 2016 3

Bohumín, to nejsou jen velké obytné 
domy. Městské části tvoří téměř 
výhradně rodinné domky a další zde 
přibývají. Zájemci o vlastní bydlení 
si aktuálně mohou zajistit pozemky 
pro stavbu vilky či bungalovu 
v Záblatí. Město tady nabízí k prodeji 
deset stavebních parcel.

Pozemek určený k budoucí zástavbě se na-
chází v hezké a klidné lokalitě mezi Rychvald-
skou a Anenskou ulicí. Vznikne na něm deset 
parcel o rozloze od 1 036 do 1 262 metrů čtve-
rečních. Město nechá k hranicím parcel přivést 
inženýrské sítě a vybuduje zde i přístupovou 
silnice. Ta už má i ofi ciálně schválené jméno, 
bude se jmenovat poeticky Slunečná.

„Poblíž parcel jsou lesy a hodně zeleně. V Zá- 
blatí se nachází základní i mateřská škola, 
sportovní hřiště, kulturní zařízení, restaurace, 
pobočka České pošty i autobusová doprava,“ 

Město nabízí deset parcel pro výstavbu 
rodinných domů v Záblatí. Licitovat se 
budou ve druhé půli roku, zájemci 
se ale mohou hlásit už nyní. 

Stavebníci, k mání jsou volné parcely

láká případné zájemce Jana Holeszová z bo-
humínského majetkový odboru. Dodává, že 
ze Záblatí je výborné dopravní spojení do 
centra Bohumína i do Rychvaldu. 

Licitaci pozemků město vyhlásí ve druhé 
půli roku,  Zájemci se ale mohou už nyní hlá-
sit či informovat na čísle  596 092 228, 
e-mailu holeszova.jana@mubo.cz nebo osob-
ně v kanceláři 103 radniční budovy B.

Záblatí není jedinou městskou lokalitou 
určenou k výstavbě rodinných domů. Loni se 
dražily první čtyři parcely na uvolněné ploše 
ve starobohumínské ulici Petra Cingra. A šly 
na dračku. „Úspěšní dražitelé nejprve podepsali 
smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Tu kupní 
musí podepsat do dvou let a do dalších pěti 
postavit a zkolaudovat dům,“ vysvětluje princip 
vedoucí majetkového odboru Eva Drdová.

Lokalita Petra Cingra je předurčena k vý-
stavbě dalších vilek. Vybydlené a odpudivé 
baráky nechalo město v uplynulých letech 
zdemolovat a uvolněné prostranství postupně 
připraví pro rodinnou výstavbu. Spolu s plo-
chou, která se rozkládá mezi zmíněnou ulicí 
a supermarketem, by jich zde mohlo vyrůst 
až čtyřicet.  (tch)

Ulici Petra Cingra v minulosti nedělaly 
hezkou vizitku vybydlené dvoupatrové 
cihláky. Po jejich odstranění se naskýtá 
prostor pro rodinnou zástavbu. 

Faja se opět mění. V uplynulých letech se k nepoznání proměnil samotný bývalý stadion, 
nyní došlo na škvárové tréninkové hřiště. To už sice téměř nic nepřipomínalo, protože 
zarostlo vegetací, a nyní zmizelo z povrchu zcela. Na místě roky nevyužívané plochy 
vyrůstá stavba, která k užitku bude. Nové parkoviště pro zaměstnance železáren.

Stavba parkingu je v plném 
proudu, do poloviny roku by měl 
být hotov. Na komfortní plochu 
se vejde zhruba sto padesát vozů. 
Pomyslně se tam »přestěhují« ze 
současného podnikového parko-
viště, které se nachází jen o pár 
metrů dál, na malém sídlišti mezi 
Revoluční a Bezručovou ulicí. 
O tuto plochu projevilo zájem 

město a dohodlo se s fi rmou na 
jejím odkoupení. K tomu by 
mělo dojít, jakmile MS Utilities 
& Services, jedna z nástupnic-
kých fi rem po ŽDB Group, zpro-
vozní parkoviště nové.

Stávající parking bude svému 
účelu sloužit dál, jen pro jinou 
»klientelu«. Město jej hodlá zre-
konstruovat a vytvořit zde stání 

pro vozy obyvatel sídliště. Po těch 
lidé ze zdejších věžových domů 
dlouho volají. Na jejich nedostatek 
upozornili i v anketě, která zde 
proběhla loni v květnu a týkala se 
řešení obnovy celé lokality. Aby ne-
docházelo k prodlevám, Bohumín 
vypíše výběrové řízení na rekon-
strukci parkoviště ještě před koupí 
pozemku. Zřejmě už v březnu.

Věžáky 1143 až 1145 v Bez-
ručově ulici už obnovou prošly, 
dalším krokem je parkovací plo-
cha a na závěr proměna veřejné-
ho prostranství. Ve zmíněné an-
ketě si lidé vybrali variantu, která 
počítá s umístěním dětských 
prvků v blízkosti Bohumínské 
stružky a s velkou společenskou 
plochou, lavičkami a mlatovým 
povrchem mezi věžáky. Samotná 
přestavba bude záviset na fi nanč-
ních možnostech města a případ-
ném získání dotace. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Parkovací škatulata, více míst a větší komfort

Vedle Faji, na místě bývalého tréninkové hřiště, vyrůstá parkoviště pro pracovníky železáren. Stávající podniková plocha účel nezmění. Jen dostane díky 
rekonstrukci novou podobu a bude sloužit obyvatelům věžáků.
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. 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+3, ul. Jateční 1154, číslo 
bytu 15, I. kategorie, 4. patro. Věžo-
vý zateplený dům s domovnickou 
a úklidovou službou a možností 
parkování u domu. Dům se nachází 
poblíž supermarketu Albert, školy, 
školky a dětského koutku. V bytě 
jsou nové bytové dveře, nové podla-
hové krytiny a zrekonstruovaná 
koupelna s WC. Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 67,15 
m2, celková plocha bytu 69,02 m2. 
Prohlídka 14.3. v 15.00–15.15 hodin 
a 15.3. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 16.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 68, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. patro. Nízká 
cihlová zástavba v centru města, 
plastová okna. Plocha pro výpočet 
nájemného 62,24 m2, celková plo-
cha bytu 62,24 m2. Prohlídka 14.3. 
ve 14.30–14.45 hodin a 15.3. v 8.00
–8.15 hodin. Licitace bytu se koná 
16.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 131, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům v cent-
ru města. Byt s plastovými okny 
a ústředním topením. Byt je po re-
konstrukci – podlahy, dveře, kou-
pelna a elektro. Plocha pro výpočet 
nájemného 109,87 m2, celková plo-
cha bytu 111,37 m2. Prohlídka 16.3. 
v 15.00–15.15 hodin. Opakovaná 

licitace bytu se koná 21.3. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Žižkova 127, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. patro. Nízko-
podlažní cihlový dům v centru města. 
Byt s ústředním vytápěním, plasto-
vými okny a balkonem. Plocha pro 
výpočet nájemného 52,27 m2, celko-
vá plocha bytu 55,27 m2. Prohlídka 
16.3. v 14.30-14.45 hodin a 17.3. 
v 8.15-8.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 21.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 71, I. kategorie, 9. patro. Zatep-
lený, v roce 2007 nově zrekonstruo-
vaný dům se správcovskou a úklido-
vou službou. Dům se nachází poblíž 
lesoparku, obchodních možností, 
školy a školky. Možnost parkování 
u domu. V bytě je velká koupelna 
s vanou. Z lodžie je výhled na le-
sopark. Plocha pro výpočet nájem-
ného 52,29 m2, celková plocha bytu 
56,01 m2. Prohlídka 14.3. v 15.30
–15.45 hodin a 15.3. v 9.30–9.45 ho-
din. Licitace bytu se koná 21.3. v 16.15 
hodin. Podání přihlášky do 16.3.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 1157, čís-
lo bytu 38, I. kategorie, 8. patro. 
Nově zateplený věžový dům. V do-
stupnosti je škola, školka, zdravotní 
a nákupní středisko. Možnost par-
kování u domu. Byt s balkonem, 
kuchyňskou linkou a sporákem. 
Plocha pro výpočet nájemného 67,53 
m2, celková plocha bytu 69,78 m2. 
Prohlídka 14.3. v 15.15–15.30 hodin 
a 15.3. v 9.15–9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 21.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. patro. Nízká 
cihlová zástavba poblíž školy, škol-
ního dětského hřiště, autobusové 
zastávky. V přízemí je prodejna po-
travin. Plocha pro výpočet nájem-
ného 79,10 m2, celková plocha bytu 
79,10 m2. Prohlídka 16.3. v 15.30
–15.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 21.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Alešova 923, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. patro. Nízko-
podlažní cihlový dům v centru měs-
ta. V blízkosti vlakové i autobusové 
nádraží. V bytě ústřední vytápění, 
plastová okna, koupelna po rekon-
strukci. Plocha pro výpočet nájem-
ného 51,51 m2, celková plocha bytu 
54,26 m2. Prohlídka 21.3. v 15.45
–16.00 hodin a 22.3. v 9.30–9.45 
hodin. Licitace bytu se koná 23.3. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 52, I. kategorie, 13. patro. 
Zateplený věžový dům se nachází 
poblíž školy, školky, zdravotního 
a nákupního střediska. Byt s balko-
nem a koupelnou se sprchovým 
koutem. V bytě je nové PVC, v části 

bytu plovoucí podlahy. Plocha pro 
výpočet nájemného 55,13 m2, celko-
vá plocha bytu 56,13 m2. Prohlídka 
21.3. ve 14.45–15.00 hodin a 22.3. 
v 9.00–9.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 23.3. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. patro. Nízká 
cihlová zástavba naproti tržiště. 
V blízkosti domu se nachází Penny 
market, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny a cent-
rálním vytápěním. Plocha pro vý-
počet nájemného 48,15 m2, celková 
plocha bytu 53,20 m2. Prohlídka 
21.3. ve 14.30–14.45 hodin a 22.3. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 23.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 915, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. patro. Nízká 
cihlová zástavba poblíž centra měs-
ta v klidném prostředí. Možnost 
parkování u domu. V bytě byla pro-
vedena generální oprava elektroin-
stalace. Plocha pro výpočet nájem-
ného 48,21 m2, celková plocha bytu 
48,21 m2. Prohlídka 21.3. v 15.00
–15.15 hodin a 22.3. v 8.00–8.15 
hodin. Licitace bytu se koná 23.3. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Spojovací 924, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. patro. Nízko-
podlažní cihlový dům v centru měs-
ta. V blízkosti vlakové i autobusové 
nádraží. V bytě ústřední vytápění, 
plastová okna, kuchyňská linka, 
koupelna po rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 47,40 m2, 
celková plocha bytu 47,40 m2. Pro-
hlídka 21.3. v 15.15–15.30 hodin 
a 22.3. v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 23.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 53, I. kategorie, 14. patro. 
Zateplený věžový dům se nachází 
poblíž školy, školky, zdravotního 
a nákupního střediska. Slunný byt 
s balkonem, zděnou koupelnou se 
sprchovým koutem. V bytě je nové 
PVC, v pokoji plovoucí podlaha. 
Plocha pro výpočet nájemného 
46,48 m2, celková plocha bytu 48,47 
m2. Prohlídka 21.3. ve 14.45–15.00 
hodin a 22.3. v 9.00–9.15 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
23.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 686, čís-
lo bytu 7, I. kategorie, 4. patro. 
Cihlová zástavba s plastovými okny 
a uzavřeným dvorem. Dům je nově 
napojen na centrální zásobování 
teplem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 51,00 m2, celková plocha bytu 
51,00 m2. Prohlídka 22.3. v 9.45
–10.00 hodin a 23.3. v 15.00-15.15 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 30.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 72, I. kategorie, 13. patro. 
Nově zrekonstruovaný věžový dům 
se zateplenou střechou. V domě je 
zajištěna domovnická činnost 
s úklidem společných prostor. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,95 m2, celková plocha 
bytu 31,37 m2. Prohlídka 24.3. v 8.15 
–8.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 30.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 215, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. patro. Nízko-
podlažní dům se nachází poblíž ná-
kupních možností, lesoparku, školy 
a školky. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor. V bytě je zre-
konstruovaná koupelna, nové poko-
jové dveře a nová podlahová kryti-
na. Plocha pro výpočet nájemného 
57,66 m2, celková plocha bytu 62,91 
m2. Prohlídka 29.3. v 9.00–9.15 
hodin a 30.3. v 15.00–15.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 30.3. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1060, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. patro. Nízko-
podlažní dům se nachází poblíž 
nákupních možností, lesoparku, 
školy a školky. Možnost parkování 
u domu. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor. V bytě je zrekon-
struovaná koupelna, nové pokojové 
dveře a nová podlahová krytina. 
Plocha pro výpočet nájemného 
51,46 m2, celková plocha bytu 53,07 
m2. Prohlídka 29.3. v 9.30–9.45 
hodin a 30.3. v 14.30–14.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 30.3. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Studentská 1233, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 3. patro. 
Nízká cihlová zástavba v centru měs- 
ta. Byt s plastovými okny a ústřed-
ním topením je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet nájem-
ného 91,11 m2, celková plocha bytu 
91,11 m2. Prohlídka 29.3. v 8.30
–8.45 hodin a 30.3. v 14.45–15.00 
hodin. Licitace bytu se koná 30.3. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Studentská 406, čís-
lo bytu 4, I. kategorie, 2. patro. Níz-
ká cihlová zástavba v centru města, 
plastová okna, balkon, byt po celkové 
rekonstrukci a napojení na centrální 
vytápění. Plocha pro výpočet ná-
jemného 96,84 m2, celková plocha 
bytu 103,76 m2. Prohlídka 29.3. 
v 8.15–8.30 hodin a 30.3. ve 14.00
–14.15 hodin. Licitace bytu se koná 
30.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masarykova 418, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 3. patro. 
Nízká cihlová zástavba v centru 

Připravované licitace městských

V tomto domě v Mírové ulici 1015 
se 23. března nabízejí v opakované 
licitaci dva byty. Byt 1+3 má nové 
PVC a plovoucí podlahy v části 
bytu, byt 1+2 má zděnou koupelnu 
a plovoucí podlahu v pokoji. Oba 
byty mají balkon. Dům je zateple-
ný a nachází se poblíž školy, škol-
ky, zdravotního a nákupního stře-
diska. Opakované licitace se 
mohou zúčastnit také občané EU, 
kteří trvale žijí na celém území ČR.
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města, plastová okna, byt po rekon-
strukci, nově napojeno na centrální 
vytápění. Plocha pro výpočet nájem-
ného 75,40 m2, celková plocha bytu 
81,90 m2. Prohlídka 29.3. v 8.45 
–9.00 hodin a 30.3. v 15.45–16.00 
hodin. Licitace bytu se koná 4.4. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 28, I. kategorie, 6. patro. 
Zateplený věžový dům po celkové 
rekonstrukci s funkcí domovníka, 
plastová okna, balkon. Plocha pro 
výpočet nájemného 67,90 m2, celko-
vá plocha bytu 70,52 m2. Prohlídka 
29.3. v 10.15–10.30 hodin a 30.3. 
v 16.45-17.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 4.4. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Šunychelská 952, čís-
lo bytu 11, I. kategorie, 4. patro. Níz-
kopodlažní dům se nachází poblíž 
parku, supermarketu a autobusové 
zastávky. Byt po rekonstrukci (nové 
elektro, dveře, PVC) s balkonem a 
neprůchozími pokoji. Plocha pro 
výpočet nájemného 50,96 m2, celko-
vá plocha bytu 52,56 m2. Prohlídka 
3 0 . 3 .  v  1 5 . 1 5 – 1 5 . 3 0  h o d i n 
a 31.3. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 4.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1077, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. patro. 
Zateplený panelový dům za nákup-
ním střediskem v centru města. 
V domě je zajištěn úklid společných 
prostor. Zrekonstruovaný byt s bal-
konem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 58,95 m2, celková plocha bytu 
61,20 m2. Prohlídka 30.3. ve 14.15
–14.30 hodin a 31.3. v 8.15–8.30 
hodin. Licitace bytu se koná 4.4. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Vrchlického 387, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. patro. 
Nízká zástavba se nachází poblíž 
parku, základní školy a školky. Dům 
s funkcí správce. Byt s ústředním 
topením. K bytu náleží balkon 
a sklep. Plocha pro výpočet nájem-
ného 57,28 m2, celková plocha bytu 
57,96 m2. Prohlídka 29.3. v 10.00
–10.15 hodin a 30.3. v 15.30–15.45 
hodin. Licitace bytu se koná 4.4. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+4, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. patro. Cihlová 
zástavba naproti tržiště, byt po cel-
kové rekonstrukci, plastová okna, 
nové napojeno na centrální vytápě-
ní, v blízkosti vlakové a autobusové 
nádraží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 115,76 m2, celková plocha 
bytu 123,73 m2. Prohlídka 29.3. 
v 9.15–9.30 hodin a 30.3. v 16.15
–16.30 hodin. Licitace bytu se koná 
4.4. v 16.45 hodin.

Bližší informace na majetkovém 
odboru, č. dv. B207 (vedlejší budo-
va MěÚ),  596 092 199, e-mail: 
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

bytů Nerovné střety: Auta vs. bicykly
Černá středa. Kruhový objezd pod železárenským mostem byl 2. března zlým snem 
cyklistů. V rozmezí necelých šesti hodin vyjížděla k rondelu dvakrát policejní nehodovka. 
V obou případech došlo k nerovnému středu bicyklu s automobilem.

Ještě za tmy v půl šesté ráno projížděl objezdem 
45letý cyklista od centra k železárnám. I když je 
kruháč osvětlený, přehlédl jej 
řidič (28) renaultu, který jel stej-
ným směrem, ovšem chtěl od-
bočit k Penny marketu. Cyklistu srazil a kolize se 
neobešla bez následků. Jezdec na kole utrpěl otevře-
nou zlomeninu nohy. Léčení potrvá déle než šest 
týdnů a šofér se tak zřejmě bude zpovídat z těžkého 
ublížení na zdraví z nedbalosti.

K dalšímu střetu došlo krátce po jedenácté. Při jíz-
dě ze železárenského mostu nabrala cyklistka (29) 

rychlost a téměř bez brzdění vlétla na 
kruháč. Tam se snažila z levé stra-
ny předjet automobil, ale riskantní 

manévr jí nevyšel. Po nárazu do peugeotu přelétla přes 
jeho kapotu a po několika kotrmelcích skončila na 
asfaltu. Z nehody naštěstí vyvázla jen s oděrkami. Policie 
nyní zjišťuje, zda jí selhaly brzdy, nebo šlo jen o nedo-
myšlený husarský kousek předjet na bicyklu auto. (tch)

K VĚCI

Obě nehody zaznamenaly 2. března kamery 
městské policie. Toto video zachycuje dopolední 
karambol.

Policista zkoumá bicykl, zatímco se otřesená cyklistka 
vzpamatovává z nehody na lavičce. Foto: Pavel Čempěl

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu v Bohumíně vyhlašuje 

výběrové řízení na pracovní místo referenta organi-
začního odboru – mzdový/á účetní. Termín dodání 
přihlášek je do 14. března. Bližší informace na strán-
kách www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika 
Nabídka práce, nebo ve vývěskách.  (red)

Svářečská dílna obnovila provoz
Střední škola Bohumín opět vychovává svářeče. 

Podařilo se obnovit provoz dílny, která byla několik 

let uzavřena. Výuka svařování se tak znovu vrací  do 

přiměřeného prostoru.

Dílna disponuje poloautomatickými svářečkami kovů 
v ochranné atmosféře inertního nebo aktivního plynu. 
V první fázi ji budou využívat žáci technických oborů 
školy – strojní mechanik, obráběč kovů, mechanik opravář 
motorových vozidel a elektrikář. Následně bude nácvik 
svařování k dispozici i zájemcům z Bohumína a okolí. Po 
dalším technickém doplnění a vyřízení administrativních 
náležitostí je v průběhu roku v plánu otevření svářečské 
školy. Za fi nanční a materiální pomoc střední škola dě-
kuje městu Bohumínu a společnosti Viadrus.

Tomáš CEDIVODA

Virtuální podvod
Strážci zákona varují před in- 
ternetovým podvodem. Jeho 
obětí se v uplynulých dnech 
stal důchodce (68) z Karvin-
ska. Prostřednictvím sociální 
sítě dostal zprávu, že je vý-
hercem amerických dolarů. 
Seniora to potěšilo a v euforii 
četl dál podmínky výplaty 
»výhry«. Neznámý pachatel, 
se kterým na síti komuniko-
val, pod záminkou různých 
nákladů spojených s výpla-
tou od muže postupně lákal 

peníze. Oklamaný důchodce 
částky postupně posílal pod-
le instrukcí. Nakonec přišel 
o více než padesát tisíc.

Značky zmizely
Policie vyšetřuje krádež do-
pravních značek z cyklotrasy 
podél řeky Olše v Dolní Luty-
ni a Dětmarovicích. Došlo k ní 
v období od začátku listopa-
du do konce roku, na krádež 
se však přišlo až nyní. Z cyk-
lotrasy neznámý pachatel 
odcizil celkem jedenáct po-
zinkovaných sloupků, deset 
patek sloupků a čtrnáct do-
pravních značek.  (red)

KRÁTCE
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Největší letošní kácení stromů ve městě už proběhlo v Revoluční ulici u plotu 
železáren. Šlo o přestárlé topoly.

Příběh se šťastným koncem. Drahomíra Jasná (74) se stala 
obětí krádeže. Neznámá zlodějka ukradla zrakově posti-
žené ženě 9. února v aquacentru speciálně upravené 
dioptrické brýle. Její život se bez nich velmi zkomplikoval. 
Po necelém měsíci ale přišla nečekaná pomoc. Až ze zámoří.

Důchodkyni, která trpí zele-
ným zákalem, brýle velmi chybě-
ly. Speciálně upravená skla tlumi-
la světlo. „Bez nich mě začaly 
bolet oči, dostavily se výpadky 
ostřejšího vidění. K tomu se přidal 
stres, který stav ještě zhoršoval,“ 
vyznala se Drahomíra Jasná.

Přestože okradená žena oslovila 
místní média a zpráva o krádeži se 
rozletěla do světa, nikdo z okolí 
nezareagoval. Prosba o beztrest-
né vrácení brýlí nepohnula svě-
domím zlodějky a nenašel se ani 
nikdo z místních, kdo by zoufalé 
seniorce pomohl. A přece. Zpráva 
prostřednictvím facebooku přele- 
těla oceán, kde padla na úrodnou 
půdu. Zareagoval na ni bohumín- 
ský rodák Jan Kanclirz (30), kte-
rý momentálně žije v Coloradu. 
„Sám nosím brýle, takže vím, že 
fungovat bez nich jen pár dní není 
vůbec lehké. Je třeba jít příkla-
dem a učit ty mladší, že starším se 
pomáhá,“ svěřil se Honza Kanclirz, 
který seniorce věnoval šest a půl 
tisíce na nákup zcela nových brýlí. 

Osud tak nečekaně spojil dva 
lidi, vzdálené od sebe osm a půl 
tisíce kilometrů.

„Ta zpráva mě dojala, nemohla 
jsem se z toho vzpamatovat. U nás 
se žádný dobrodinec nenašel, za 
oceánem ano. Je to mladý člověk 
se srdcem na pravém místě,“ pro-
hlásila rozechvělým hlasem Dra-
homíra Jasná. Té se zrak v posled-
ní době zhoršil a před pořízením 
nových brýlí bude muset znovu 

„Je třeba si navzájem pomáhat. 
Nutné je konat, ne jen mluvit. 
Jsem moc rád, že jsem mohl pro 
situaci, která vznikla, něco udě-
lat,“ vzkázal Honza Kanclirz. 
Podnikatel a dobrodruh sice 
žije v Coloradu, ale dění v rod-
ném městě stále sleduje. V Bo-
humíně má maminku a sestry 
a každý rok se sem snaží zavítat. 

Foto: FacebookDojatá Drahomíra Jasná. 
Předání fi nanční hotovosti 

na nákup nových brýlí, 
kterou zaslal dárce, 
proběhlo 1. března 

zprostředkovaně 
na bohumínské radnici. 

Foto: Pavel Čempěl

podstoupit vyšetření. S dárcem, 
který jí pomohl v nesnázích, se za-
tím seznámila jen prostřednictvím 
fotek na internetu. „Chtěla bych se 
s ním spojit a osobně mu poděko-
vat,“ dodala Drahomíra Jasná. (tch)

Pomoc v nouzi přišla zpoza oceánu

Větší kácení starých topolů v chumelenici
Dřevorubci měli počátkem 
března napilno v Revoluční 
ulici. U plotu železáren 
poblíž Faji odstraňovali 
čtyřiadvacet topolů. 
V Bohumíně šlo o největší 
letošní plánované kácení 
na jednom místě.

Pyramidální topoly měly šede-
sát až sedmdesát let a nebyly 
v dobré kondici. „U tohoto druhu 
topolů je riziková padesátka. Po 
půlstoletí začíná jejich 
dřevo křehnout a stromy 
mohou být pro okolí ne-
bezpečné,“ vysvětlila 
Ľubica Jaroňová z od-
boru životního pro-
středí a služeb. Pády 
lámajících se větví 
byly v tomto případě 
obzvláště nebezpečné, 
protože se topoly na-
cházely u chodníku. 
Neutěšený stav stromů 
potvrdily i řezy při ká-
cení. Struktura dřeva už 
byla narušená.

Kácení řady topolů 
v Revoluční ulici zároveň 
v budoucnu usnadní 
práci stavebníkům. V uli-
ci se nejbližších letech 
plánuje rekonstrukce 

chodníku a výstavba cyklostez-
ky. Ani na zeleň ovšem nebude 
lokalita chudá. Na konci roku 
2014 zahradníci na přilehlé Faji 
vysázeli téměř dvě stě nových 
stromů a na šest stovek keřů.

Letos v rámci údržby veřejné 
zeleně padne ve městě zhruba 
dvě stě přestárlých či riziko-
vých dřevin. Vždy ale půjde 

o jednotlivé kusy na různých 
místech. A pochopitelně se bude 
zároveň sázet, protože se Bohu-
mín už roky drží trendu vysadit 
za rok více stromů než pokácet. 
Z větších výsadeb je v nejbližší 
době v plánu například pořízení 
šestnácti nových sakur na sídliště 
v Jateční ulici.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

sátka. Po

-
h 
e 
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Nepotřebný dům může sloužit potřebným
Obyvatelé bytového domu, 
učňovská mládež, kdo bude další? 
Nepřehlédnutelná stavba na 
křižovatce Masarykovy a Štefánikovy 
ulice už zeje nějaký ten rok prázdnotou. 
V budoucnu by v ní ovšem mohli 
najít působiště zase noví »nájemníci« 
– Centrum sociálních služeb Bohumín 
(CSSB) a neziskové organizace..

Původně bytový dům z roku 1907 má vět-
šina Bohumíňáků z pozdějších let v paměti 
jako učiliště. I jeho působení v budově ale 
skončilo a kraj, kterému objekt patřil, zvažo-
val, co s ním. Nakonec si »plácl« s městem, 
kterému jej loni bezúplatně daroval. Ovšem 
s podmínkou, že jej Bohumín minimálně 
deset let nebude využívat komerčně. 

Město objekt následně nabídlo celní správě, 
která v Bohumíně hledala zázemí pro několik 

desítek svých lidí. Celníkům ale dispoziční 
řešení budovy nevyhovovalo. Z dalších návrhů 
se nakonec jako nejideálnější jevilo vytvoření 
zázemí CSSB. To je nyní roztroušeno v něko-
lika budovách. „Například terapeutické dílny ve 
Slezské ulici působí ve vilce, která je pro potřeby 
klientů malá a navíc bariérová,“ uvedl vedoucí 

sociálního odboru Daniel Ucháč s tím, že myš-
lenka koncentrovat služby na jedno místo je 
zdařilá. Zbývalo jen zjistit, zda je bývalý »uč-
ňák« na přestavbu pro uživatele se specifi ckými 
potřebami vhodný. A studie prokázala, že ano.

Objekt ve slohu slezské neogotiky prošel za 
více než sto let řadou stavebních úprav, větši-

 Stavby z červených neomítaných cihel byly na počátku minulého století v kurzu. Ovšem budova po 
necitlivých úpravách a nahození brizolitové omítky o původní vzhled přišla. Nemluvě o nešťastně přista-
věných šatnách. Objekt sloužil desetiletí učňovskému školství. Nyní jej bude třeba upravit potřebám 
 nových uživatelů.  Foto: Pavel Čempěl

nou velmi nešťastných. Samozřejmostí proto 
bude bourání či budování příček, výměna 
oken, dveří, oprava střechy a výměna všech 
rozvodů. Také bude třeba vybudovat centrální 
výtah, protože s umístěním CSSB se počítá ve 
druhém a třetím patře. Přízemí, jehož pře-
stavba na bezbariérové by byla příliš složitá, 
má sloužit zájmovým spolkům. S tím vším se 
bude muset popasovat zpracovatel projektové 
dokumentace. Město na něj vypíše výběrové 
řízení na přelomu března a dubna.

Projekt bude vycházet ze studie, kterou loni 
zpracovala radnice. Studie neopomněla ani 
vnější vzhled budovy. Řešila i necitlivě přista-
věné šatny, které změnily podobu zadního 
traktu. „Měly by se zbourat a na jejich místě 
vytvořit lehkou konstrukci s terasou. Ta sice na 
střeše šaten existuje, ale je přístupná jen po 
schodech. Nová terasa by měla být vyšší, aby na 
ni měli klienti bezbariérový přístup,“ vysvětlil 
Dalibor Třaskoš z odboru rozvoje a investic. 
Dodal také, že odstranění šaten by budově 
alespoň částečně vrátilo původní podobu.

Pavel ČEMPĚL

Na Bohumínsku se kromě majky obecné vyskytuje ještě majka vrás-

čitá. Je menší (délka těla 7–22 milimetrů) a má silně vrásčité krovky. 

Nalezl jsem ji v bohumínské přírodní památce Hraniční meandry Odry 

a také v Dolní Lutyni. Žije rovněž v Beskydech.

Příroda Bohumínska – brouci (176)

Majka vrásčitá (Eurymeloe rugosus)

Majka vrásčitá má stejně jako 
všechny druhy rodu v oblibě obna-
ženou půdu. Obývá nejrůznější sta-

noviště od stepních trávníků, luk, 
pastvin a okrajů cest až po pískovny, 
lomy a železniční náspy. Dospělci se 
vyskytují na jaře (březen až květen) 
nebo na podzim (září až listopad). Při 
ohrožení vylučují žlutou tekutinu 
s obsahem prudce jedovatého alka-
loidu kantaridinu. Vývoj jejich larev 
probíhá stejně jako u ostatních ma-
jek v hnízdech samotářských druhů 
včel. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Seminář k eurodotacím
Zástupci Místní akční skupiny Bohumínsko 
(MAS) jednali 19. února na semináři 
o možnostem využití eurodotací v příštích 
letech. Debatovali o potřebách obcí 
a budoucích projektech.

Obce a města MAS Bohumín-
sko budou moci čerpat dotace ze 
tří evropských operačních progra-
mů. Do roku 2023 má tato skupi-
na k dispozici asi sto milionů.

„K prioritám patří bezpečnost 
v dopravě, především chodníky 
a cesty. Často se opakovaly nápady 
na rekonstrukci a vybavení sociál-
ních služeb a podporu infrastruktu-
ry vzdělávání, zejména obcemi zři-

zovaných mateřinek a škol,“ uvedl 
předseda MAS Lumír Macura.

K dalším oblastem, kde skupina 
vidí možnost využití evropských 
dotací, patří sociální bydlení, 
podpora odlehčovacích služeb, 
asistentů prevence kriminality 
a propustného zaměstnání, pro-
rodinných opatření a rekreační-
ho využití obecních lesů v Dolní 
Lutyni a Doubravě.  (luk)

Na vlakovém nádraží se počátkem března začala šířit zvěst 
o výskytu žloutenky v denní místnosti pro osoby bez přístřeší 

ve vestibulu stanice. Na podnět vedení stanice začal informaci prověřovat sociální 
odbor městského úřadu. Oslovil městskou policii, místní nemocnici, okresní hy-
gieniky, Charitu Bohumín i klienty denního centra. Všichni podezření na nákazu 
žloutenky jakéhokoli typu vyvrátili. Když tuto možnost popřel i sám domnělý 
»nakažený«, potvrdilo se, že šlo pouze o fámu.  (red)

Žlutá fáma

Koncert Franty Nedvěda
V pondělí 18. dubna od 19 hodin vystoupí v kině písničkář František Nedvěd 
a skupina Tiebreak. František Nedvěd patří mezi nejvýznamnější osobnosti české 
country, folk a trampské písně. Vystupoval ve skupinách Brontosauři a Spirituál 
Kvintet. Následně se vydal na sólovou dráhu. Poslední tři roky hraje se skupinou 
Tiebreak. Vstupenky na bohumínský koncert, které stojí 190 korun, jsou už 
v předprodeji.  (kab)
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Patová situace bývalé radnici 
neprospívá

Bohumín na dobových fotografiích (34)
V minulých dílech seriálu jsme přinesli několik fotografi í relativně »mladých«, 
na nichž se zachycené lokality za půlstoletí výrazně změnily. 

Dnešní snímek byl na rozdíl od nich poří-
zen před téměř sto lety a přitom vše zůstalo 

na svém místě. Restaurace s penzionem na 
křižovatce Bezručovy a Revoluční ulice, která 

dnes nese název Sport Špica, obytný dům 
s obchůdky i základní škola. Její stavba zača-
la roku 1907 a už o rok později zde začala 
výuka. A protože mocnářství toho roku osla-
vovalo 60. výročí, kdy císař František Josef I. 
usedl na trůn, dostala škola čestný název 
Kaiser Jubiläums Volksschule.  (tch)

Foto: archiv a Pavel ČempělFoto: archiv a Pavel Čempěl

Město letos slaví 760. výročí. První písemná 
zmínka se vztahuje k osadě, která stála 
v místě dnešního Starého Bohumína. 
Ten se na kulatiny oblékl do svátečního. 
Má opravené náměstí, zrekonstruovaný 
hotel Pod Zeleným dubem a krátce před 
ním prošel obnovou i další památkově 
chráněný městský dům číslo 45. Nový kabát 
by si na rynku zasloužila ještě jedna památka, 
ale její budoucnost je stále nejistá. Bývalá 
radnice je rovněž opuštěná a chátrá.

Dům s číslem 43 se svým architektonickým stylem 
řadí na rynku k těm nejatraktivnějším. I jeho historie 
je bohatá. Jenže budoucnost naopak nejistá. Objekt 
patří Ministerstvu vnitra a naposledy v něm úřadova-
la cizinecká policie. Ale i to už je hezkých pár let. Už 
v roce 2009, kdy se o zrušení zdejšího oblastního ře-
ditelství začalo mluvit, oslovilo město majitele budovy, 
že by ni mělo zájem. Formou bezúplatného převodu.

„Budova je ve špatném stavu. Už jen rekonstrukce, 
která by vhledem k charakteru kulturní památky muse-
la splňovat přísné podmínky, by byla velmi nákladná,“ 
ozřejmil Kajetán Raut z majetkového odboru bohu-
mínské radnice, proč město opakovaně žádalo 
o bezúplatný převod, naposledy na konci minulého 
roku. Stále neúspěšně. Ministerstvo vnitra, které pro 
budovu nemá využití a tak fi guruje v seznamu jejího 
nepotřebného majetku, chce nemovitost pouze pro-
dat. Snaží se o to také opakovaně a rovněž neúspěšně. 
Zatím poslední dražba probíhala od ledna do polovi-
ny února.

Radnici navrhl olomoucký architekt Viktor Madera 
a základní kámen byl položen 18. srpna 1900. Od roku 2003 
je kulturní památkou.  Foto: Pavel Čempěl

Patová situace tak pokračuje a objekt chátrá. Při-
tom jde o skvost městské architektury z přelomu 19. 
a 20. století. Štukové výzdobě fasády vévodí socha sv. 
Floriána. Pod ní jsou velké hodiny, jejichž strojek je 
údajně dodnes funkční. První zasedání městské rady 
se na radnici uskutečnilo v roce 1900. Svému účelu 
sloužila až do roku 1973, kdy se Starý Bohumín sloučil 
s Novým. Pavel ČEMPĚL

Tři roky a dva tisíce závad
Přesně tři roky Bohumín provozuje elektronickou službu »Hlášení závad«. Od jejího vzniku v únoru 2013 lidé jejím 

prostřednictvím upozornili na více než dva tisíce závad. Poničené komunikace nebo dopravní značky, poruchy uličních 
lamp, černé skládky, zničená zeleň, komíny zamořující okolí. To vše lze pomocí služby oznámit. Ať už na městském webu 
v sekci Radnice – Hlášení závad, nebo pomocí mobilní aplikace, která pracuje na platformě Android.    

Škála poruch, k jejichž nahlášení se služba hodí, je široká. Nemůže ale pokrýt vše. Třeba problémy v městských bytech 
je vhodné hlásit na bezplatnou linku BM servisu 596 092 400. Výpadky dodávek elektřiny, vody a plynu mají zase na 
starosti jejich dodavatelé.  (tch)

Od 20. února platí v Česku 

novela zákona o silničním 

provozu. Některé novinky se 

Bohumína až tak netýkají, 

například právo obcí zakázat 

na vymezených místech pro-

voz vozítek segway.

Další inovace bude mít možná 
opodstatnění až příští zimu, a to 
povinnost řidičů seškrábat 
z oken sníh a led, pokud jim brá-
ní ve výhledu. Na některé nové 
paragrafy si je ale třeba dávat 
pozor už nyní. 

Policie například může zadr-
žet malý technický průkaz maji-
telům aut, která jsou očividně 
ve špatném stavu. O řidičský 
průkaz mohou zase přijít ha-
zardéři, kteří přejíždějí železniční 
přejezd v době signalizace. 

Hodně propíraná novinka se 
týká také chodců. Při toulkách 
v noci či za špatné viditelnosti 
musí mít mimo obec reflexní 
prvky, tedy vesty nebo pásky na 
rukáv. Za porušení tohoto na-
řízení hrozí až dvoutisícová po-
kuta. Policie se právě na tuto 
povinnost hned zpočátku za-
měřila a zorganizovala několik 
nočních akcí. Měly ale spíše 
osvětový charakter. Místo pokut 
policisté rozdávali právě  refl exní 
pásky. Ty má mimo jiné už něko-
lik let v portfoliu propagačních 
předmětů i Bohumín. Za patnáct 
korun si je lze koupit v infocent-
ru městského úřadu. Zájem o ně 
nyní díky novele zákona rapidně 
stoupl. Město proto raději ob-
jednalo další várku. (tch)

Po reflexních 
páskách se 

jen zaprášilo
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POZVÁNKA

Skupina Lunetic 
a »devadesátky« 
v Záblatí

Hvězda 90.  let,  skupina 

Lunetic, se vrací na koncertní 

pódia. Velkou pařbu slibuje 

také v sokolovně v Záblatí. 

Akci s dobročinným podtextem 

pořádá místní O. S. Mládež 

v sobotu 26. března od 19 hodin.

Skupina Lunetic byla v době nej-
větší slávy nejprodávanější tuzem-
skou formací. Její písně ovládaly 
hitparády. „Lunetic zazpívá v Bohu-
míně živě v sestavě Václav Jelínek, 
David Škach a Aleš Lehký. Výtěžek 
večera chceme věnovat na podporu 
vybudování prvků skateparku v Bo-
humíně,“ prozradil za organizátory 
Dalibor Jureček.

Lunetic je spjatý s 90. lety a do 
tohoto období bude celý večer na-
zvaný »Zpátky do školy« stylizova-
ný. Návštěvníci se vrátí do let, kdy 
muzika chlapecké formace frčela, 
a tomu bude odpovídat imitace 
školního vybavení a kostýmy orga-
nizátorů.

Pěvecky se na pódiu předvede 
také Bohumínská superstar 2015 
Lucie Macurová. Po celý večer 
bude DJ Vojta doprovázet hudbou 
z 90. let, hodinu tělocviku vyplní 
tanec u tyče v podání Poledance 
Motýlek z Ostravy a vystoupení bo-
humínského souboru Radost & 
Impuls. Předprodej vstupenek pro-
bíhá v pokladně kina.

Lukáš KANIA

Úspěch týmu 
ultimate frisbee

Bohumínští hráči ultimate frisbee 

si zajistili start na kvalifi kačním tur-

naji o účast v první lize pro příští 

rok. Vybojovali ho ve finálovém 

kole druhé ligy v kategorii open-

muži, které se konalo poslední úno-

rový víkend ve sportovní hale.

V Bohumíně se představilo jedenáct 
týmů z celé republiky. Domácí oddíl 
Rainbow Banana se potýkal s velkou 
marodkou a v základní sestavě mu 
chyběli čtyři hráči. Nicméně i tak v silné 
konkurenci obstál a obsadil sedmé 
místo – tedy poslední možné umístění, 
které zajišťuje účast na kvalifi kačním 
turnaji pro vstup do první ligy. Vítěz-
ství si z Bohumína odvezlo družstvo 
T.I.O.S. složené z bývalých reprezen-
tačních hráčů.  (luk)

SPORT

Do Velké Británie se v létě podívá 
i Simona Pohlová. To, že ji porota 
vybrala, studentku dojalo až 
k slzám.   Foto: Pavel Čempěl

Pobyt si vybojovali 
vybroušenou angličtinou
V sedmnácti letech vycestovala do světa, rok strávila v Ame-
rice. Nyní Kateřina Volínová nabídla podobnou příležitost 
studentům bohumínského gymnázia. Škole věnovala 
sponzorský dar na zahraniční jazykové pobyty. Mladí 
zájemci si je ale museli vybojovat. Svými znalostmi angličtiny.

Do soutěže se zprvu přihlásilo 
šestadvacet studentů gymnázia, 
nakonec jich ale o lákavou výhru 
bojovalo devatenáct. Jejich úko-
lem bylo napsat v angličtině mo-

tivační dopis, proč chtějí jazykový 
pobyt absolvovat. „Dopisy nezá-
visle posuzovaly čtyři učitelky ang-
ličtiny. Práce bodově hodnotily 
a nakonec vybraly čtyři nejlepší,“ 

ozřejmil ředitel gymnázia Miroslav 
Bialoň. Tři dívky Simona Pohlová, 
Sebastiana Lašutová a Lucie Kulo-
vá, případně čtvrtý náhradník, 
vycestují letos v létě na třítýdenní 
pobyt do Anglie a Irska.

Soutěž nebyla určena maturan-
tům, protože ti už se po prázdni-
nách do školy nevrátí. Zapojili se 
do ní studenti předposledního 
ročníku, kteří o svém jazykovém 
kurzu po návratu sepíší článek. 
Zahraniční pobyt jim z drtivé části 
uhradí dar ve výši 150 tisíc rovněž 
bývalé studentky gymnázia Kate-
řiny Volínové, dcery bohumínské 
radní a náměstkyně hejtmana 
Věry Palkové. Jen menší částkou 
si přispějí samy vítězné studentky.

 (tch)

Devatenáct soutěžících studentů do poslední chvíle nevědělo, který z nich 
uspěl. Vyhlášení vítězů proběhlo 26. února.

Šaty dělají člověka, i ty z kontejneru
Obnošené šatstvo potřebným. Loni na podzim skončil provoz pojízdné sběrny odpadů, 
kterou na trase po celém městě doprovázel vůz Diakonie Broumov. Sběr textilu a dalších 
věcí z domácností ovšem i po ukončení mobilní sběrny pokračuje. Alternativou jsou 
stacionární kontejnery. Aktuálně jich charitativní organizace v Bohumíně spravuje pět.

První kontejner funguje už třetí rok ve sběrném 
dvoře BM servisu v Koperníkově ulici. Je do něj možné 
odevzdávat oblečení, ručníky, lůžkoviny, záclony, látky, 
boty, tašky, hračky nebo i nádobí. Odevzdané textilní 
věci musí být čisté a suché, zabalené do igelitových 
tašek nebo pytlů.

Po zrušení pojízdné sběrny se Diakonie Broumov ve 
spolupráci s městem rozhodla instalovat v Bohumíně 
další stabilní kontejnery. Na přelomu roku se objevily 
vedle nádob na separovaný odpad na sídlišti v Tovární 
ulici, ve Vrbici vedle restaurace U Zvonu, v Šunychlu 
u mostku a ve Skřečoni poblíž restaurace U Keconě.

Oblečení, které lidé odevzdají do speciálních žlu-
tých boxů, slouží k charitativním účelům. Obnošené 
šatstvo putuje po vytřídění a vyčištění k lidem bez 
domova či sociálně slabým. Diakonie Broumov 
v Česku provozuje 753 sběrných kontejnerů ve 2 500 
městech a obcích. Ročně z nich poskytne asi 150 tun 
materiální pomoci. Textil, který se k ní nehodí, se 
přetřídí k dalšímu průmyslovému zpracování, takže 
ani ten nepřijde nazmar. Celkem se daří najít uplat-
nění pro 96 procent darovaných věcí. Pouze zlomek 
končí na skládkách či ve spalovnách.

To, jak obnošené šaty pomáhají potřebným, doku-
mentuje i unikátní výstava snímků předního českého 
fotografa Tomáše Bicana. Zachycuje klienty Diakonie 
Broumov v šatech, které byly odevzdány do sběrných 
kontejnerů po celé České republice. Výstava »Tady 
šaty pomáhají« je od února k vidění mimo jiné také 
v ostravském obchodním domě Ikea.  (tch)

Klienti Diakonie Broumov v oděvech, které lidé odevzdali 
do žlutých kontejnerů.  Foto: Tomáš Bican
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Další informace:  731 124 627; 
www.facebook.com/
PsiUtulekBohumin;

www.youtube.com/Útulek Bohumín; 
www.mesto-bohumin.cz > 
O městě > Útulek pro psy

Naděje psích útuláčků
V bohumínském útulku stále hledají pejsci nový domov. 
Seznamte se s některými z nich. 

 Pes beze jména je v útulku te-
prve krátce. Evidenční číslo má 
23 a byl nalezen 28. ledna. Tento 
velmi aktivní a inteligentní pes, 
kříženec rotvajlera, zatím nezvlá-
dá základní návyky poslušnosti. 
Proto hledá zkušené lidi, aby ho 
to pořádně naučili. Ovšem není 

třeba se ho bát. Dokáže být i vel-
mi kamarádský a milý. Společ-
nost mu vůbec nevadí. Rád se 
přizpůsobí návykům nového ma-
jitele. Díky sebejisté, nebojácné 
a rozhodné povaze by mohl být 
dobrým hlídacím psem na za-
hradu. Je vhodný pouze k lidem, 
kteří mají zkušenosti s tempera-
mentními psy a mají čas věnovat 
se mu ve svém volném čase. Jen 
tak bude maximálně spokojený 
společník do rodiny.

  Černý sympatický kříženec 
střední velikosti byl nalezen 3. 
února. V útulku se chová poho-
dově. Hledá páníčka, který s ním 
bude aktivně trávit volný čas. Vy-
hovoval by mu pobyt na zahradě 
u rodinného domu. Má krásnou 
a zdravou srst. Oblíbíte si u něj 
rozverné chování. Dvouletému 
pejskovi dělají radost jakékoli 
aktivity a psí lumpárny. Přijďte 
křížence navštívit do útulku, pří-

padně jej vyvenčit a zjistit, jestli 
náhodou nezapadne do vaší ro-
diny. Evidenční číslo má 26.

Při dotazu na konkrétního psa 
uvádějte jeho evidenční číslo.

Text: Veronika ŠUTOVÁ
Foto: Radka MATONOGOVÁ

Petice za petice, aneb poděkování aktivním spoluobčanům
Docela často se setkávám s názory obyvatel Bohumína, kteří v minulosti psali 
dotaz, podnět či stížnost na problém ze svého blízkého okolí. Bohužel neobdrželi 
adekvátní a očekávanou reakci, tedy nápravu. Pokud bylo na jejich problém 
odpovězeno, tak většinou tím způsobem, že o něm radnice snad i ví, ale že 
bude řešen v dalším období. Někdy se tyto stejné odpovědi opakovaly po 
mnoho let. Skončilo však pouze u slov a slibů...

Proto bych chtěla veřejně poděkovat obča-
nům, všem sousedům, kteří žijí na Šunychel-
ské ulici za jejich příkladnou angažovanost 
při řešení rekonstrukce chodníku. Několik 
desítek let byl chodník v neutěšeném, skoro 
havarijním stavu a dokonce se na něm stalo 
i několik úrazů. Až naše společná iniciativa 
a z ní vzniklá petice dokázali přimět odpo-
vědné zaměstnance města k tomu, aby nejen 
že konečně zařadili tuto opravu do svého plá-
nu akcí, ale dokonce i k tomu, že se na jeho 
rekonstrukci začalo ihned pracovat. Je pravda, 
že tempo pracovníků BM servisu »není vra-
žedné«, což lze spatřit z kteréhokoliv okna 
v okolí, ale tohle téma by se dalo rozebrat jin-
dy a jinde... 

Podle mého názoru je důležité a podstatné, 
když si lidé uvědomí, že jen díky jejich spo-
lečné aktivitě a soudržnosti lze vyřešit přetr-
vávající problémy a nedobrý stav věcí ve svém 
okolí. Nejde jen psát žádosti na radnici nebo 
stížnosti na facebook a čekat, až se jimi bude 
někdo někdy zabývat. V těchto případech je-
dině společná aktivita dá jasně najevo, co 
a kdo si opravdu přeje a co pro to mají a musí 
odpovědné orgány v zájmu občanů, kteří je 
ostatně zvolili, udělat. 

Jako potvrzení těchto slov můžu ještě uvést 
další pomoc obyvatelům vnitrobloku ulic 
Poděbradova, Alešova a Spojovací. Také zde 
se s pomocí iniciativních obyvatel nakonec 
rozhodlo pro vyloučení parkování aut ve dvoře 

a k vybudování klidné a zelené zóny pro zde 
žijící občany. Na schůzce s odpovědnými pra-
covníky města jsem bohužel i tentokrát za-
znamenala ironické poznámky místostarosty 
pana Ing. Macury o množících se peticích. Ty 
ale budou jen do té doby, dokud občané Bo-
humína nenajdou zastání jinou formou a po-
kud své požadavky budou muset řešit takto.

Máte li tedy ve svém bydlišti nebo okolí 
problém, navíc problém, který odpovědné 
orgány nevidí nebo vidět nechtějí, dejte jim to 
jasně najevo a řekněte si o nápravu. Nikdo 
jiný to za vás neudělá...

Eliška DENDISOVÁ, zastupitelka města

Dětský karneval
Začátkem února uspořádala škola Slezské 
diakonie na pracovišti v Novém Bohumíně 
každoroční dětský karneval. Akce se zúčastnily 
děti z mateřské školy a přípravného stupně, žáci 
z tříd základní školy a děti ze stacionáře Salome.

Na karnevalu se sešlo více než třicet různých dětských masek 
a převleků na motivy zvířecích, pohádkových a fi lmových posta-
viček. Program začal představením jednotlivých tříd, každá třída 
si připravila krátké vystoupení. Děti tančily, přednášely básničky 
nebo zpívaly. Následovaly zábavné a dovednostní hry, za jejichž 
splnění získaly děti mnoho dobrot. Maškarní rej zakončila taneční 
zábava s rytmickými dětskými písničkami. 

Organizace karnevalu, výzdoby, pouštění hudby, focení a fi lmo-
vání se zhostily učitelky a pedagogické asistentky.

Text a foto: Eva SIKOROVÁ

Pro fit život 
onkopacientů

Pro-fi t 12 na prvním letošním 
setkání řešil plán činnosti a akcí 
v roce 2016. Z nich nejdůležitější 
bude 11. května »Květinový den« 
a navazující koncert jako poděko-
vání všem prodejcům květinek.

Spolku se podařilo najít nové 
prostory pro činnost v krásném 
prostředí cukrárny KatJa v Čás-
lavské ulici 52. Zde se bude schá-
zet pravidelně každé úterý od 
14.30 do 18.30 hodin. Zájemci si 
zde mohou popovídat u šálku 
dobré kávy nebo čaje. V úterý 15. 
a 22. března proběhnou veliko-
noční dílny. Na programu bude 
výroba dekorací a zdobení kras-
lic s lektorkou Evou Holeszovou.

Potkala vás nebo někoho v ro- 
dině onkologická nemoc? Nezů-
stávejte s ní sami. Přijďte se mezi 
nás přesvědčit, že se nad touto 
nemocí dá zvítězit. A věřte, že 
kolektiv vám pomůže vrátit se co 
nejdříve do normálního plno-
hodnotného života. Informace 
na  608 642 471 a 733 343 942 
nebo webu www.profi t12.cz

Zdeňka CICHÁ, předsedkyně
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Nejlepší plavci 
v elitní desítce

V rakouském Linci se 23. 

a 24. ledna uskutečnil 26. ročník 

plaveckého mítinku Internati-

onal Dywidag Mehrlagencup. 

Představilo se na něm jedna-

třicet oddílů ze sedmi zemí. 

Nechyběl ani Plavecký klub 

Bohumín.

Do Rakouska se podívala ak-
tuálně nejlepší desítka bohu-
mínských plavců a plavkyň. 
Anežka Malcharová, Alexandra 
Míčová, Kuba Křístek, Marcel 
Grüner, Karel Babicz, Kuba Gryc, 
Matěj Gryc, Ondra Kyjonka, Vítek 
Klich a Šimon Vícha. Jejich vý-
sledky potvrdily, že šlo o nejvy-
rovnanější výpravu, se kterou se 
PK Bohumín u jižních sousedů 
kdy představil. Hned plná polo-
vina jeho závodníků nakoukla 
do elitní desítky. 

Marcel Grüner si na plaveckém 
mítinku v Linci vedl skvěle.

Nejhodnotnějšího výsledku 
dosáhla druhým místem na pr-
sové stovce Anežka Malcharová. 
Na zbývajících tratích dotáhla 
své snažení vždy do elitní desít-
ky. Přesto skončila v konečném 
hodnocení na smolném šestém 
místě, pouhých pět bodů za pá-
tou dívkou, poslední postupující 
do finálové rozplavby. Kuba 
Gryc získal bronz na stovce zna-
kem a k tomu další tři výsledky 
v top ten. I Kuba zakončil své 
účinkování na smolném šestém 
místě, krůček před branami fi nále. 
Nejlépe si tak z tohoto pohledu 
vedl nejmladší Marcel Grüner, 
který si i díky bronzu na motýl-
kářské stovce a dalším třem vý-
sledkům v desítce do finálové 
pětice cestu proklestil. V něm na 
nejkratší polohovce sahal po 
stříbru, aby po už tradičním vol-
nějším fi niši uhájil alespoň sen-
zační bronz. 

Potěšující zprávou je, že se 
vedle Marcela skvěle představili 
i další dva nováčci v týmu. Kuba 
Křístek, který na své nejsilnější 
prsařské stovce dohmátl ve 
shodném čase jako Marcel na 
děleném pátém místě. Karel Ba-
bicz zaujal šestým místem na 
stovce motýlem. 

Adrian KUDER, 
prezident PK Bohumín

Brněnský tučňáček – kousíček za medailemi
Prvních letošních plaveckých závodů se 
zúčastnili nejmladší závodníci Plaveckého 
klubu Bohumín. Pro některé z nich byl 
16. a 17. ledna Brněnský tučňáček vůbec 
prvním kláním v životě.

Skvěle se v Brně prezentovala bohumínská dívčí 
štafeta ve složení Julie Kalvarová, Anička Kohanová, 
Eliška Jarošová a Andrejka Czerná. 
Štafeta obsadila mezi devítiletými 
dívkami páté místo na 4 x 25 
kraulem a posléze dokonce 4. místo na 4 x 25 polo-
hově. Chlapecká štafeta, startující v kategorii deseti-
letých na tratích 4 x 50 kraulem a 4 x 50 polohově, 
obsadila osmé, respektive šesté místo. Ve štafetě se 
spolu s trojicí Honza Hanusek, Tobiáš Marcol a Sa-
muel Hübscher vystřídali Peťa Trucla a Ríša Drobík.

Mezi jednotlivci potvrdil pozici nejrychlejšího 
plavce bohumínské přípravky devítiletý Samuel 
Hübscher, kterého na 25 metrů znakem dělily od 

bronzové medaile pouhé dvě desetiny. Nakonec 
z toho bylo páté místo. K němu pak Sam přidal další 
dvě osmá místa na stejně dlouhých distancích krau-
lem a motýlem. 

Mezi devítiletými dívkami se medailím nejvíce 
přiblížila Anička Kohanová šestým místem na 25 
metrů prsa a osmým kraulem, kde ji devátým mís-
tem doprovodila do elitní desítky plavkyň Andrejka 

Czerná. Desítce nejlepších se pak 
na 50 metrů znakem a na stejné 
trati motýlem přiblížil v kategorii 

desetiletých Tobiáš Marcol. 
Hodnotu umístění zvýrazňuje fakt, že se ve všech 

kategoriích závodů zúčastnilo více než padesát, ně-
kdy i šedesát plavců a plavkyň. V Brně bohumínský 
klub reprezentovali Andrejka Czerná, Ríša Drobík, 
Honza Hanusek, Sam Hübscher, Eliška Jarošová, 
Julie Kalvarová, Anička Kohanová, Tobík Marcol, 
Nikča Šelongová a Peťa Trucla. 

Adrian KUDER, prezident PK Bohumín

PLAVÁNÍ

Nabrousit čepele, sezona ještě nekončí
Paní Zima si letos vzala dovolenou, ale milovníci bruslení nepřijdou zkrátka. Až do 
poloviny dubna jim bude k dispozici ledová plocha zimního stadionu za parkem. Veřejné 
bruslení tady probíhá vždy o víkendech, ovšem jarní prázdniny, první březnový týden, 
bruslařům patřil celý.

Sezona na zimáku začíná v polovině září. Zprvu 
si chodí zajezdit v průměru padesát zájemců denně. 
Návštěvnost pak stoupá a během prosince a ledna 
se na ledové ploše za den vystřídá až tři sta bruslařů.

Mimořádný zájem je každoročně o školu bruslení 
pro nejmenší. „Každou sezonu pořádáme tři kurzy 
po sedmdesáti dětech a jsou do posledního místečka 
zaplněné. Tentokrát jsme dokonce museli zájemce 
odmítat a máme přihlášky už na říjen, kdy startuje 

další ročník,“ potvrdil vedoucí zimního stadionu 
Petr Lakomý. Dětem se v osmi lekcích věnují stu-
dentky, bývalé krasobruslařky. Učí malé caparty stát 
a pohybovat se na ledě, zprvu s pomocí chodítek. 
S těmi šikovnějšími bruslí a pořádají soutěže.

Bohumínský stadion je ovšem také domovskou 
scénou sportovců, kteří se na bruslích prohánějí 
s velkým přehledem. Působí tam místní HC Bospor 
Bohumín. Mužský tým, který aktuálně hraje Ostrav-
skou hokejovou ligu, a tři dětské oddíly – přípravka, 
2. třída a 4. třída. „Nejstarší kluci jsou ve 4. třídě ve 
skvělé formě. V osmi ligových kolech ani jednou nepro-
hráli a vedou tabulku. Porážejí týmy jako jsou Vítko-
vice nebo Třinec,“ vysekl hochům poklonu Lakomý.

Aby měli hokejisté i sváteční bruslaři potřebné zá-
zemí, zimní stadion se stále modernizuje. Z otevře-
ného kluziště ze 70. let se v roce 2000 stal zastřešený 
stadion. O šest let později se rozrostl o přístavbu se 
šatnami, sociálním zařízením a barem. V roce 2011 
přibyly u ledové plochy nové mantinely s ochrannými 
skly a loni získal zimák novou vzduchotechniku, která 
se vypořádala s vlhkem, mlhou a nerovnostmi ledu. 
Letos či příští rok se počítá s rekonstrukcí strojovny 
a pořízením nové rolby.  (tch)

Jarní prázdniny přilákaly na led milovníky bruslení. Mohli si tady užívat celý týden. Ledovou plochu využily také děti 
v rámci příměstského tábora DDM.  Foto: Pavel Čempěl
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VZPOMÍNKY

Čas utíká a nevrací, co vzal, 

jen vzpomínka zůstává v našich srdcích dál.

28. února jsme vzpomněli 3. smutné výročí 
úmrtí naší drahé manželky, maminky, 

babičky a dcery 

Pavly KŘISTKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel Pavel, 

dcery Žaneta a Kateřina s rodinami 
a maminka Anna.

Že se rána zahojí, je jen zdání, 

v srdci stále zůstává bolest a vzpomínání.

17. března vzpomeneme 8. smutné výročí 
úmrtí mého manžela a našeho tatínka 

pana Emila WOLFA 
ze Záblatí.


S láskou vzpomínají manželka Emilie

a dcery Jana a Věra s rodinami.

Čas běží, ale vzpomínky zůstávají.

4. března jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí 

paní Marie VAVŘÍČKOVÉ.


Vzpomíná manžel s dětmi 

a celá rodina.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí, 

v srdci tě máme a navždy budeme mít.

10. března jsme vzpomněli 
4. smutné výročí úmrtí 

pana Josefa GOSPOŠE.


S láskou a úctou vzpomínají manželka
a syn s rodinou.

Tak jak z tvých očí zářila láska a dobrota, 

tak nám budeš chybět do konce života.

18. března vzpomeneme 1. smutné výročí, 
kdy nás opustil 

pan Karel SCHODLY.


S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou synové Petr a Pavel 
s rodinami a rodina Bogoczova.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným 
a známým smutnou zprávu, že nás 5. února 
ve věku 86 let navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek, tchán, dědeček, 
pradědeček, švagr a strýc, 

pan Antonín KLÓSKO
z Pudlova.

Nikdy nezapomenou manželka Bohumila 
a dcery Eva a Šárka s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

16. března si připomene 1. smutné výročí úmrtí
pana Jana KOLÁŘE, 

našeho milovaného manžela, otce, dědečka, 
švagra a zetě.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Danuše 

a dcery Jana, Kateřina s rodinami.

Jak smutno je nám bez tebe, jak dlouhý je nám čas, 

jak rádi bychom tě spatřili a slyšeli tvůj hlas. 

Loučit ses nestihla, tolik jsi chtěla žít, nás milovat a mnoho ještě říct.

14. března si připomeneme 10. výročí úmrtí 
naší maminky, kamarádky, 

paní Evy JURCZYKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají rodina Palarčíkova, 

synové Tomáš a Martin s rodinou.

Vzpomínají také bývalí kolegové paní Evy z městského úřadu.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

23. března si připomeneme 
10. smutné výročí úmrtí 

paní Ing. Jany JANASOVÉ.


S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Díky za to, čím jsi pro nás byl, 

za každý den, jenž jsi pro náš žil. 

Jak smutno je nám bez tebe, 

kdo tě znal, ten si vzpomene.

12. března by se dožil 75 let 
náš tatínek a dědeček, 

pan Elvír NEVŘALA.


Vzpomíná celá rodina.

Kdo žije v srdcích, které miloval, ten neodešel.

22. března vzpomeneme 
nedožité 90. narozeniny naší milované 

maminky, babičky a prababičky, 

paní Věry ŠINDLEROVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají dcera Jana 

s rodinou a syn Svaťa s rodinou.

To, že se rána zahojí, je jen zdání, 

v srdci však stále zůstává bolest a vzpomínání.

20. března vzpomeneme 5. smutné výročí 
úmrtí milovaného manžela, tatínka, tchána, 

dědečka, švagra a strýce, 

pana Mgr. Mendise TACHIRA.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Věra, 

dcera Petra a syn Kamil s rodinami.
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1. Řádková inzerce (prodej, koupě, 
výměna)  24 Kč za řádek
(jeden řádek = 30 znaků)
2. Společenská inzerce (blahopřání, 
vzpomínky) rozměr: 97 x 45 mm
Cena bez foto: 180 Kč 
Cena s foto (foto se vrací):   300 Kč 
Cena dvojité plochy:   400 Kč 
3. Komerční plošná inzerce (barevná)
1/1 strana - zrcadlo (š. 200 x v. 305 mm):
   8 000 Kč
1/2 strany na výšku (š. 97 x v. 305 mm), 
na šířku (š. 200 x v. 149,5 mm):  4 000 Kč
1/3 strany (š. 200 x v. 98 mm):   2 670 Kč
1/4 strany (š. 97 x v. 149,5 mm):  2 000 Kč 
Cena za 1 cm ²  20 Kč
Slevy za opakované zveřejnění:

3x – 4x opakování: 10 % z ceny
5x a více opakování:   20 % z ceny

CENY INZERCE

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

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

 ●Řádkovou inzerci můžete podávat 
také prostřednictvím on-line formulá-
ře na internetových stránkách www.
mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

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

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

zpravodajství/městské noviny Oko.

INZERCE

REALITY

 ● Prodáme družstevní byt 2+1 
v centru Bohumína ve Štefániko-
vě ul. Cena 680 000 Kč (lze jed-
nat),  731 663 280, e-mail: 
jana_suderova@post.cz.

 ● Prodám garáž v Pudlově, řa-
dová gar. u restaurace U Studny. 
Cena dohodou.  732 287 535.

 ● Prodám garáž u Rybeny, cena 
60.000 Kč.  732 765 720.

 ● Prodáme družstevní byt 2+1 
v centru Bohumína v ulici ČSA, 
v 1. patře nízké zástavby. Cena 
500.000 Kč.  605 507 522.
RŮZNÉ

 ● Prodej medu z Jeseníků, vče-
lařských a rybářských potřeb 
v obchůdku U Luďky ve Skřečoni. 
 776 684 719.

SLUŽBY

 ● Hloubkové čištění koberců, 
tepování sedacích souprav, čištění 
interiéru aut technikou Kärcher. 
www.cistyautointerier.cz,  724 
088 643. 

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

 ● Poskytnu péči o seniory v jejich 
domácnostech. Denně a bez časo-
vého omezení.  777 147 587.

VZPOMÍNKY

To, že se rána zhojí, je jen zdání, v srdci zůstává bolest a vzpomínání.

23. března by se dožil 60 let 

pan Lubomír PAWLIK.
Zároveň jsme si 9. března připomněli 

7. výročí jeho úmrtí.
Stále s láskou vzpomínají 

manželka Jana se synem Tomášem.

Naposledy jsme se rozloučili
Cígerová Anna * 1933 z Nové-

ho Bohumína  Groborz Viktor 
* 1930 z Nového Bohumína  
Grygerčík František * 1925 z Vr-
bice  Haško Jozef * 1945 z No-
vého Bohumína  Jaworková 
Stefanie * 1926 ze Starého Bohu-
mína  Klósko Antonín * 1929 
z Pudlova  Pchálek Jaroslav * 
1930 ze Starého Bohumína  
Pilch Ludvík * 1934 z Pudlova 

 Poštulková Anděla 
* 1929 z Nového Bo-
humína  Sladká Anna * 1929 
z Nového Bohumína  Szwaj-
noch Eduard * 1952 ze Skřečoně 
 Šostá Kamila * 1949 z Nového 
Bohumína  Tomicová Wanda * 
1927 z Nového Bohumína  
Vicherková Alenka * 1938 ze Zá-
blatí  Vojtková Magdalena * 
1933 ze Starého Bohumína (mat)

Noví občánci našeho města
Jiří Lukáč  Tereza Hořínková  Eliška Dadíková  Zoe 

Vlčková  Matěj Jatel  Vojtěch Kroščen  Petr Aniol  
Veronika Martiníková  Ema Vicenová  Barbora Šeligová  Jiří Tomáš  
 Richard Urbaník. (mat)

Své »ano« 
si řekli
Petr Giecek a Kristina Niedobo-
vá, oba z Bohumína
Marek Domes a Markéta Chrás-
tecká oba z Bohumína
Pavel Pompa a Dana Macharová 
oba z Bohumína (mat)

Přehlídka taneční radosti
Bohumínský taneční soubor Radost & Impuls vstupuje do 
nové taneční sezony. Držitel titulů mistra republiky, 
Evropy i světa uvede v premiéře choreografi e na velkých 
koncertech, které plánuje na víkend 12. a 13. března.

Soubor, působící pod místním domem dětí a mládeže, načíná 34. 
soutěžní sezonu. „Taneční liga klepe na dveře, ale ještě než začne naplno, 
ukážeme novinky domácímu publiku, protože víme, že v něm máme vel-
kou oporu,“ zve na koncerty umělecká vedoucí souboru Lenka Krčová.

Radost & Impuls vystoupí v sále kina v sobotu 12. března od 17 
hodin a v neděli 13. března od 14 a od 18 hodin. Letošní koncerty mají 
podtitul »Taková (ne)normální rodinka«. V premiérách nových cho-
reografi í se představí na 120 tanečníků od čtyř do dvaceti let. Vstupné 
je 130 korun.  (luk)

Poděkování
Děkujeme personálu interního 

oddělení Bohumínské městské 
nemocnice, zejména lékařce Vlas-
tě Zvolánkové, za důkladnou péči 
na našeho manžela, otce, dědečka 
a strýce Eduarda Szwajnocha.

Rodina Szwajnochova
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Děkujeme sponzorům za věcné a fi nanční dary do tomboly hasičského 
plesu SDH Kopytov. Poděkování patří reklamní agentuře Vanesta, fi rmě 

Koskarek Kipy Mat, restauraci Belfast, odboru školství a kultury města Bohumína, Elektro Thermitron – Oldřich Klíma, 
Palka elektro, gastrocentrum Migo, Barbara Kolebacz – železářství ve Skřečoni, Bochemie, kosmetika Irena Klinerová, 
Antonínu Šubrtovi.  Výbor SDH Kopytov

Verše zněly také v podání prvňáčků
Dům dětí a mládeže Bohumín uspořádal v Salonu Maryška další ročník městského kola 
soutěže v recitaci a přednesu. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
Organizátorem městského kola je DDM ve spolupráci s Lucií Semančíkovou – organizá-
torkou workshopu na téma recitace a přednes.

Soutěž proběhla v pěti věko-
vých kategoriích a letošní novin-
kou byla také účast prvňáčků. 
Tato věková skupina sice není 
v osnovách celostátní soutěže, ale 

bohumínští organizátoři ji letos 
premiérově zařadili coby nultou 
kategorii. Není na rozdíl od 
ostatních postupová, ale talento-
vané děti z prvních tříd si koneč-

ně mohly také zasoutěžit. Včetně 
nich nakonec před porotu před-
stoupilo rekordních 97 dětí.

Sólisté mladší věkové kategorie 
si připravili do soutěže jeden 
text, starší žáci dva. Délka reci-
tačního vystoupení byla omezena 
na pět až sedm minut pro jeden 
text. Dva nejlepší soutěžící z kaž -
dé kategorie kromě nulté postu-
pují do okresního kola. 

Porota hodnotila přirozenost 
dětského projevu a vybavenost 
recitátora, uměleckou hodnota 
textu, celkovou úroveň a kulturu 
projevu.

V jednotlivých věkových kate-
goriích zvítězili Václav Kováč 
(Montessori), Jiří Kováč (Mon-
tessori), Klára Nováková (Mon-
tessori), Eliška Weberová (ZŠ 
Beneše), Ondřej Holaschke (gym-
názium).  (luk)

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA – SPINÁLNÍ 
JÓGA. V pondělí a středu od 19 hodin, 
vhodné i pro začátečníky.  731 905 040.

 ● BALÓNY ve čtvrtek v 17.45 hodin, 
STEP AEROBIK (začátečníci) v pondělí 
a středu v 18 hodin, KRUHOVÝ TRÉNING  
v pondělí od 19, ve středu a v pátek od 
18 hodin, BOSU (začátečníci) ve čtvrtek 
v 17 hodin, HARD CORE v pondělí v 17 
hodin, TABATA v úterý v 17 hodin. Sport-
centrum Bohumín, www.sportcentrum-
-bohumin.cz, rezervace  724 556 557. 

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

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

 ● BŘIŠNÍ TANEC. Každé pondělí v 18 ho-
din. Pod Zeleným dubem. Info jana@
tancimzivotem.cz,  776 627 442.

 ● JÓGA. Každé úterý v 18 hodin, 
Pod Zeleným dubem. Info poradce@
wellness-guru.cz,  732 903 553.

 ● ČCHI-KUNG, TAI-ČI v úterý v 18.30 ho-
din, meditační centrum Probuzení. www. 
centrumprobuzeni.cz,  608 974 110. 

CVIČENÍ

MARYŠKA 

nám. T. G. Masaryka 939,
www.maryska.cz, info@maryska.cz, 

 776 577 722
 ● Každou středu v 15 hodin KROJE 

V MARYŠCE. Vlastivědně-etnografický 
klub.

 ● Do 21.3. BART. Výstava výtvarníků bo-
humumínského uměleckého sdružení. 
Každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin. 

 ● 14.3. v 17.30 hodin ATLANTSKÉ LÉČE-
NÍ. Přednáška Miluše Kocurové, s sebou 
podložku a přikrývku, 200 Kč.

 ● 16.3. v 10 hodin MĚSTSKÉ KOLO VE 
ZPĚVU. další ročník celostátní soutěže 
školáků ve zpěvu lidových písní.

 ● 18.3. v 18 hodin BRAZÍLIE VE MNĚ. 
Beseda s Alenou Mrázovou o její nové 
knize.

 ● Od 26.3. THEO KABUT: OPRAVDOVOU 
KRÁSU ANI STÁŘÍ NEZLOMÍ. Výstava ob-
razů bohumínského rodáka. Každé úterý 
a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin.

ALMA MATER

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

Na akce v solné jeskyni je nutná rezer-

vace.

 ● 10.3. v 16.30 hodin O  ŽIVÉ A MRTVÉ 
VODĚ. Co je to kangen voda?

 ● 24.3. v 17.30 hodin RELAXAČNÍ CHVÍ-
LE V SOLI. Léčivá meditace s Renátou 
Rowenou

CO – KDY – KDE

Foto: Lukáš KaniaFoto: Lukáš Kania

Neviditelný zabiják oxid uhelnatý
Jen za první dva měsíce roku vyjížděli 
záchranáři v kraji k osmi případům intoxikací 
oxidem uhelnatým (CO). Smrtícím plynem 
se přiotrávily více než tři desítky osob. 
Jeden člověk zemřel, další skončili 
ve vážném stavu v nemocnici. Alarmující 
čísla přiměla lékaře, záchranáře a hasiče 
k uspořádání mimořádné tiskové 
konference.

Topná sezona přináší každoročně zvýšený výskyt 
otrav oxidem uhelnatým. A počet intoxikací neu-
stále roste. Nebezpečí plynu spočívá v tom, že je bez 
barvy, bez zápachu a příznaky otravy lze snadno 
zaměnit s chřipkou, nevolností nebo obyčejnou 
únavou. „Velmi často jsou zdrojem plynová topidla, 
krby nebo kotle na tuhá paliva,“ sdělil ředitel krajské 
záchranky Roman Gřegoř s tím, že pokud je kon-
centrace nebezpečného plynu na místě zásahu vy-
soká, mohou se přiotrávit i záchranáři. Proto jsou 
všechny posádky vybaveny čidly, která na přítom-
nost CO reagují alarmem a dokáží koncentraci oxi-
du uhelnatého i přesně změřit.

Mimořádná tisková konference proběhla 3. břez-
na na půdě Městské nemocnice Ostrava, která od 
záchranářů intoxikované pacienty přebírá. Dispo-
nuje totiž hyperbarickou komorou. Do užívání byla 
předána v roce 1965 jako první v tehdejším Česko-
slovensku a třetí v Evropě. Ocelové tělo komory 
zůstalo dodnes původní, její vybavení už je ale po 
obměnách moderní. Principem léčby hyperbarickou 
oxygenací je inhalace kyslíku za zvýšeného atmosfé-
rického tlaku.  

„Při otravě CO dochází u 15 až 40 procent pacientů 
s odstupem dnů až měsíců k neurologickému postižení. 
Projevuje se například poruchami orientace nebo pa-
měti, zmateností, snížením intelektu či demencí,“ 

sdělil primář Centra hyperbarické medicíny Michal 
Hájek. Dodal, že v průměru tři procenta pacientů 
přes veškerou péči zachránit nelze a umírají.

„Otravy oxidem uhelnatým přibývají. Chceme proto 
zesílit aktivitu v oblasti prevence a varovat obyvatele 
před nebezpečím smrtícího plynu. Důležité je, aby 
nezanedbávali pravidelné kontroly spotřebičů, revize 
komínů, vyhnuli se neodborným opravám zařízení 
a případně využili detektorů úniku CO,“ prohlásil 
náměstek hejtmana Josef Babka. Kraj zároveň 
písemně oslovil starosty všech obcí v regionu se 
žádostí o spolupráci a zvažuje pořádání seminářů.

 (red)

Hyperbarická komora v Městské nemocnici Ostrava 
funguje už přes padesát let. 

Foto: Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy

Poděkování sponzorům

Slovenské lidovky
Kapela Progres, známá z TV Šlágr, 

vystoupí v pátek 15. dubna  v 19 ho-
din v sále kulturního domu v Dolní 
Lutyni. Vstupenka stojí v předprodeji 
v kanceláři KD 150 korun, na místě 
v den konání koncertu 200 korun. Více 
informací na  734 788 717 nebo e-mai-
lu osvetovabeseda@dolnilutyne.org.
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 19.3. v 8 hodin VELIKONOČNÍ 

JARMARK. Lidová řemesla a 
zvyky, atrakce pro děti, na 80 
prodejců. Nám. T. G. Masaryka, 
foyer kina.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 27.3. v 10 hodin O ZAMILO-
VANÉM FLORIÁNKOVI. Pohádka 
pro děti od 8 let, hraje divadlo 
Harlekýn Karviná. Sál kina, 60 Kč.

DIVADLO A HUDBA

 ● 14.3. v 19 hodin ZÍTRA TO 
ROZTOČÍME, JAROUŠKU. Hu-
dební komedie, hraje Agentura 
Snů, Kateřina Kornová, Jaroslav 
Sypal a další. Sál kina, 270 Kč

 ● 17.3. v 19 hodin JUMPING 
DRUMS – MYSTIC. Bubenická 
show: Rytmy, melodie, a mystika 
pěti kontinentů. Sál kina, 90 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.

 ● 10.3., 18.3. a 19.3. v 19 hodin 
RUDÝ KAPITÁN. Film Česko, Slo-
vensko, Polsko (Krimi/Thriller), 
2016, přístupný od 15 let, 120 Kč.

 ● 16.3. v 9 hodin NIKDY NENÍ 
POZDĚ. Film USA (Hudební), 
2015, titulky, přístupný od 12 
let, 101 minut, 50 Kč.

 ● 19.3. v 9, 11, 13 a 15 hodin 
TŘI BRATŘI. Film Česko (Hudeb-

ní pohádka), 2014, přístupný, 90 
minut, 30 Kč.

 ● 20.3. a 26.3. v 10 hodin 
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT. 
Animovaný fi lm USA, 2016 (Akč-
ní komedie), dabing, přístupný, 
108 minut, 120 Kč, děti 100 Kč.

 ● 20.3. a 21.3. v 19 hodin POLED-
NICE. Film Česko (Horor), 2016, 
přístupný od 12 let, 90 minut, 
120 Kč.

 ● 23.3. v 19 hodin SÉRIE DIVER-
GENCE: ALIANCE. Film USA (Sci-
-fi  pro teenagery), 2016, dabing, 
přístupný od 12 let, 120 minut, 
110 Kč.

 ● 24.3. v 16 hodin  a 25.3. v 10 
hodin KUNG FU PANDA 3. Ani-
movaný fi lm USA (Rodinná ko-
medie), 2016, dabing, přístup-
ný, 94 minut. 24.3. ve 3 D  za 
140 Kč, děti 120 Kč, 25.3. ve 2D 
za 125 Kč, děti 100 Kč.

 ● 24.3. v 19 hodin, 25.3. a 26.3. 
v 16 hodin BATMAN VS. SUPER-
MAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI. 
Film USA (Komiks/Akční), 2016, 
dabing, přístupný od 12 let, 151 
minut. 24.3. ve 3 D  za 130 Kč, 
25.3. a 26.3. ve 2D za 110 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

Pokud není uvedeno jinak, pro-
bíhají akce v dětském oddělení 

knihovny Nový Bohumín.
 ● 10.3. a 11.3. ve 13–17 hodin 

VELIKONOČNÍ HOUSENKA. Vý-
tvarná dílna.

 ● 14.3. až 18.3. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin PRŤOLATA VY-
RÁBÍ VELIKONOČNÍ ZAPICHO-
VÁTKA. Výtvarná dílna pro před-
školáky, malé školáky a děti 
z rodinných center. 

 ● 14.3. až 18.3. ve 13–17 hodin 
ZDOBENÉ KNIŽNÍ OBALY A ZÁ-
LOŽKY. Výtvarná dílna. 14.3. až 
18.3. (mimo středu) dětské odd. 
Nový Bohumín; 14.3. a 17.3. 
knihovna Skřečoň; 15.3. a 18.3. 
Starý Bohumín; 14.3. Záblatí.

 ● 18.3. ve 13 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení a výtvarná 
dílna při čaji nebo horké čoko-
ládě, knihovny Skřečoň a Starý 
Bohumín.

 ● 21.3. a 22.3. ve 13–17 hodin 
VELIKONOČNÍ BERÁNEK. Výtvar-
ná dílna. 21.3. knihovna Záblatí, 
22.3. Starý Bohumín.

 ● 21.3. až 24.3. ve 13–17 hodin 
VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ. Zdo-
bení vajec a výroba dekorací. 
S sebou vyfouklá vejce nebo 
rozpůlené skořápky. Knihovna 
Skřečoň.

 ● 21.3. až 24.3. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin POHÁDKY PRO 
PŘEDŠKOLÁKY. Číst, hrát a kres-
lit si mohou rodiče s předškolní-
mi dětmi.

HUDBA

 ● 14.3. v 15 hodin AKUSTICKÉ 
BLUES MEZI REGÁLY. Vystoupe-
ní Lubomíra »Bužmy« Khýra, 
hráče na kytaru a foukací har-
moniku. Dospělé odd. knihovny 
Nový Bohumín.

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

 ● 15.3. v 17 hodin AUTORSKÉ 
Č TENÍ AUTORŮ REGIONU. 
Literární večer, přednášková 
místnost knihovny.

 ● 16.3. v 19 hodin 40 DNÍ PĚŠ-
KY DO JERUZALÉMA. Humorné 
vyprávění amatérského cesto-
vatele Ladislava Zibury. Sál kina, 
90 Kč. 

 ● 17.3. v 17 hodin ORCUS – EX-
PEDICE ESPAŇA A KRYM 2015. 
Vyprávění Josefa Wagnera 
a expediční fi lm o prozkoumá-
vání jeskyní. Přednášková míst-
nost knihovny, 50 Kč.

 ● 18.3. SEVERSKÝ FILMOVÝ 
MARATON. V 17.15 hodin MUŽI, 
KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY, ve 20 ho-
din DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA 
S OHNĚM, ve 22.30 hodin DÍV-
KA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO 
HNÍZDA. Možnost nocovat 
v knihovně, spacák s sebou.
Přednášková místnost, 50 Kč.

OSTATNÍ AKCE

 ● 20.3. ve 14 hodin BLÍŽE KE 
STARÉMU BOHUMÍNU. Průvod-
covská prohlídka kostela ve 
Starém Bohumíně spojená 
s návštěvou muzea. Sraz na ná-
městí ve Starém Bohumíně.

SPORT

 ● 20.3. v 10 hodin NEBUDE-LI 
PRŠET... Zahájení seriálu cyklo-

turistyckých výletů. Start z nám. 
T. G. Masaryka.

 ● 20.3. v 15 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN - SK DĚTMAROVICE. 
Fotbalový krajský přebor, hřiště 
za parkem. 

 ● 26.3. v 15 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN B – SK SLAVOJ PETŘ- 
VALD. Fotbalový okresní přebor.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 12.3. v 8 hodin RC MODELY.
 ● 12.3. v 8 hodin VELIKONOČNÍ 

FOTBALOVÝ TURNAJ.
 ● 13.3. v 9 hodin FLORBALOVÝ 

TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ.
 ● 19.3. v 9 hodin FLORBALOVÝ 

TURNAJ MUŽŮ 35+.
 ● 20.3. v 8 hodin FOTBALOVÝ 

TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ.
 ● 27.3. v 8 hodin BADMINTO-

NOVÁ LIGA.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786, 

pondělí až čtvrtek:  
 6–7.45 hodin a 12–21 hodin
pátek:  12–21 hodin
víkendy a svátky  8–21 hodin
FITKO

všední dny:  12–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218, 
 596 016 530, 777 707 782, 

www.bospor.info

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
sobota a neděle: 15–16.30 hod.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 10. do 24.3.

ARABSKÁ MOUDROST: Když zmizí lev, vládne hyena.
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Před deseti lety spatřila světlo světa první 
ucelená publikace o Bohumínu. Na 260 

stranách pojednávala o historii města, důleži-
tých dějinných událostech, objektech, význam-
ných osobnostech a rodácích. Autorsky se na ní 

První vlaštovka. Bohumín letos oslaví 760 let, přesněji dobu od první nalezené 
zmínky o předchůdkyni města, osadě Bogun, datované rokem 1256. Ve městě 
k výročí proběhne v průběhu roku řada akcí a oslav. Současně při této příležitosti 
vychází aktualizovaná a doplněná reedice knihy »Od Bogunu k Bohumínu«.

Už klepou na dveře. Pro mnohé hlavně svátky 
jara, pro křesťany nejdůležitější 
svátek roku. Velikonoce. 

Jejich datum se každým ro-
kem mění, kombinace různých 
dat nabízí celkem pětatřicet růz-
ných možností. Letošní Velikonoč-
ní neděle připadá na 27. března 
a pondělní pomlázka následuje 28. 
března. Tentokrát ale budou mít 
věřící i bezvěrci velikonoční volno 
ještě delší. Po pětašedesáti letech se 
do našeho kalendáře coby svátek 
vrací i Velký pátek, letos 25. března.

K jarním svátkům je zvykem přát 
si, a proto Bohumín každý rokem 
vydává tématickou pohlednici. Tradi-
ce se ani letos nezmění. Nové veliko-
noční pohlednice už jsou k dostání 
v radničním infocentru, které má 
otevřeno v pondělí a ve středu od 7 do 
17 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od 
7 do 14 hodin.  (red)

Pošlete blízkým jarní pozdrav

Novou velikonoční pohlednici 

koupíte za pět korun.

Historie i současnost Bohumína na 300 stranách

Aktualizované vydání knihy Od 
Bogunu k Bohumínu, která má 
tři sta stran, je na světě. Zatím 
odpočívá ve skladu, k mání bude 
až po slavnostním křtu. Ten je 
plánovaný na duben.

Foto: Pavel Čempěl

podíleli Jan F. Teister a Zdeněk Veselý. Kniha, 
která obsahuje také řadu cenných historických 
fotografií, vzbudila velký zájem a za dekádu 
zbylo z dvoutisícového nákladu jen posledních 
několik desítek kousků.

„Původně jsme uvažovali o vydání zcela nové 
knihy o Bohumínu. Ale vzhledem k úspěchu první 
a blížícímu se výročí jsme se rozhodli oslovit oba 
autory k další spolupráci na aktualizaci původní 
publikace. Za deset let došlo ve městě k promě-
nám, které stojí za zdokumentování. Oba autoři 
také objevili nové a zajímavé informace, které 
obohacují dřívější historické pasáže,“ popsala zrod 

aktualizovaného vydání knihy vedoucí organi-
začního odboru radnice Miroslava Šmídová. 

Texty nového vydání znovu pocházejí 
z pera dvojice Teistera Veselý, soudobými fo-
tografiemi do knihy přispěl Pavel Čempěl. 
Reedice, jejíž počet stran se díky aktualizacím 
rozrostl na 300, vyšla v nákladu patnácti set 
kusů. Zatím jsou uloženy ve skladu a s distri-
bucí se počítá až po slavnostním křtu. Ten je 
v plánu v dubnu. Kniha je určena k propagač-
ním účelům a po křtu také k volnému prodeji.

Kniha je pouze jedním z bodů letošních 
oslav 760. výročí první písemné zmínky o měs-
tě. Chystá se rovněž vydání limitované edice 
tématických upomínkových předmětů. Vrcholem 
oslav bude velká akce 16. července ve Starém 
Bohumíně. Chystá se program pro děti, kolo-
toče i atraktivní hudební vystoupení. (tch)

Velikonoční jarmark
V sobotu 19. března od 8 hodin proběhne na ná-

městí T. G. Masaryka a foyer kina Velikonoční jar-
mark. Návštěvníci se mohou těšit na kováře, histo-
rický kolotoč, střelnici a historickou pekárnu. 
Nebudou chybět ukázky lidové tvorby, pletení po-
mlázek, malování a zdobení vajíček, živá zvířata a na 
osmdesát prodejců. Ve foyer bude poprvé i malý 
antikvariát. Pro děti bude kino promítat pohádku Tři 
bratři. K prodeji budou velikonoční dekorace, zdobe-
né kraslice, keramika, košíkářské výrobky, rukodělné 
upomínkové předměty, přírodní mýdla. (red)


