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Jaro přišlo s jednodenním předstihem

Bohumín s předstihem přivítal jaro. To kalendářní začalo v neděli 20. března, 
ale už o den dříve ožilo centrum města díky velikonočnímu jarmarku. 

Pořádající agentura K3 mu letos dala nádech cirkusu pod širým nebem.
O doprovodný program se starala »Veselá 

zvířátka«. Čuník, slepička nebo rybka před-
váděli komické scénky a gagy. Do svého 
šapitó pozvali také přítomné děti a naučili je 
cirkusovým dovednostem.

Náměstí T. G. Masaryka opět vévodil dobo-
vý dřevěný kolotoč, v provozu byla střelnice 
a celé okolí provoněla historická pekárna. 
Především ale patřil rynek stánkům se zbo-
žím všeho druhu. Od ryze velikonočního jako 

jsou pomlázky, kraslice, košíkářské výrobky 
či jarní dekorace, přes dobroty a pochutiny až 
po pouťové zboží. 

Do svátečního se obléklo také foyer kina. 
Byly zde k vidění ukázky lidové tvorby. Měst-
ské děti byly u vytržení především z malých 
kuřátek. Ve foyer se poprvé představil malý 
knižní antikvariát. Kino v rámci jarmarku 
promítalo pro malé diváky pohádkový muzi-
kál Tři bratři.  (red)

Demolice zdevastovaných domů přijde na tři miliony
V Bohumíně má letos padnout k zemi hned pět vybydlených a zdevastovaných domů. 
Tři v Revoluční ulici, dva v Jeremenkově. Všechny domy určené k demolici se nacházejí 
v těsné blízkosti průmyslových podniků. Město bude likvidace barabizen stát tři miliony.

Ministerstvo pro místní rozvoj 
letos vyhlásilo »demoliční« do-
tační program. Vyčlenilo na něj 
pro celé Česko sto milionů a obce 
je mohou využít na odstranění 
zdevastovaných domů v ghettech, 
či jak se dnes politicky korektně 
říká v »sociálně vyloučených loka-
litách«. Podmínky získání dotace 
jsou ale nastaveny tak nešťastně, 
že si na ně sáhne málokteré město. 
Bohumín třeba ne. Jednou z hlav-
ních podmínek totiž je, že v místě 
zdemolovaných domů musí město 
postavit něco nového, užitečného. 
Třeba hřiště. A v tom je háček.

Bohumín hodlá letos odstranit 
tři ruiny v Revoluční ulici, kterým

(Dokončení na str. 2)

Bourat se letos bude v Revoluční ulici. Na demolici čekají tři vybydlené domy.  Foto: Pavel Čempěl

Foto:  Pavel ČempělFoto:  Pavel Čempěl
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Letos jste vstoupil do dvaadva-

cátého roku svého starostování. 

Jaké předpoklady jsou pro post 

starosty nejdůležitější?

Nejdůležitější je mít štěstí na 
spolupracovníky v zastupitelstvu. 
Máte-li dobrý tým, dá se zvlád-
nout vše. A je třeba se naučit tr-
pělivosti, protože přísná pravidla 
ve veřejné správě neznamenají 
vždy nejrychlejší řešení.
Město hodně investuje do oprav 

svých domů a bytovou politikou 

se snaží získat mladé lidi. Daří 

se to?

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18: PETR VÍCHA
Petr Vícha (52) absolvoval Strojní a elektrotechnickou 
fakultu ostravské VŠB. První pracovní zkušenosti získal 
v ŽDB, kam nastoupil jako mistr do montovny kotlů a záhy 
se stal technologem. Zajímala ho ale ekonomika, daně a 
účetnictví. Proto se v roce 1991 zúčastnil a uspěl v konkurzu 
na vedoucího fi nančního odboru radnice. O tři roky 
později, v jednatřiceti letech, byl poprvé zvolen starostou 
města. Post obhájil ve všech následujících komunálních 
volbách, pošesté v roce 2014. Od roku 2006 je senátorem. 
Relaxuje při šachu a sportu, ve kterém dává přednost 
cyklistice, badmintonu a tenisu. 

Aby v Bohumíně byli lidé spo-
kojení, nestačí jen mít kde byd-
let, ale také mít práci a moci zde 
spokojeně trávit volný čas. Práci 
moc neovlivníme, ale o ten zby-
tek se snažíme a jsem rád, že se 
do našich bytů stěhují v posled-
ních letech lidé z okolí. Přesto 
celkově obyvatel mírně ubývá.
Centrální zásobování teplem, 

výsadba stromů, kanalizace, 

biopopelnice. Bohumín 

prosazuje ekologická řešení. 

Jsou možnosti města v této 

oblasti už vyčerpány?

Vždy je možné něco zlepšit. 
Nyní jsem pyšný, že je u nás vů-
bec nejvíce žádostí o dotovanou 
výměnu kotlů a také jsme špič-
kou v kraji v účinnosti separace.  

Lidem, kteří třídí odpad, za to 
děkuji. Ale je stále mnoho těch, 
kteří se ekologicky nechovají, bo-
hužel. 
Mnohé plány, v minulosti 

nereálné, se za dobu vašeho 

působení uskutečnily. 

Máte ještě nějaký sen?

Ano, kdo by kdysi čekal, že 
například do areálu Bosporu 
přijdou ročně statisíce lidí ze 
širokého okolí. Bohumín má 
dobrou pověst. A sny? Možná ne 
sny, ale plánů máme stále mnoho 
a věřím, že je postupně budeme 
realizovat.
Zastáváte názor »místo elektro-

nicky se scházejme osobně«. 

Jak vnímáte tradiční setkání 

s občany v městských částech?

Přestože se vždy najde i někdo, 
kdo nám za něco vynadá, mám 
setkávání s občany rád. Nejen 
v městských částech, ale i na ško-
lách, při různých sportovních 
a kulturních akcích a milí jsou 
vždy naši senioři. A Bohumíňáci 
jsou bezkonkurenčně nejlepší, 
když se stmelí, pro něco nadchnou 
a vyhrají, třeba v soutěži Plave 
celé město. Sebevětší město v Čes- 
ku nikdy nemá tolik účastníků.
Existují okamžiky či události, 

které byste jako starosta 

už nechtěl zažít?

Odpověď je jasná, už nikdy 
nechci zažít povodeň! A věřím, 
že ani nikdo jiný v Bohumíně. 
A nechtěl bych se nikdy dočkat 
ani jiné katastrofy nebo dokonce 
válečného konfl iktu.
A na závěr pozitivně. Co vás 

na této práci nejvíce baví?

Ta práce přináší jednu obrov-
skou výhodu – výsledky jsou vel-
mi rychle vidět. A když se tak 
projíždím na kole městem a vi-
dím, co je kde zase nového, mám 
z toho radost. Ale zároveň si 
vždy přivezu spoustu poznámek, 
co bychom mohli opravit a zlep-
šit. A to nikdy neskončí.
Děkuji za rozhovor.  (fi )

Novinky v garážích dobrovolných hasičů
Takový vozový park mohou bohumínským dobrovolným 
hasičům už nyní sbory v širokém okolí jen závidět. 
A přitom se stále obnovuje a rozšiřuje. Letos přibudou 
v garážích zásahové dodávky i velkoobjemová cisterna.

Nejprve se obměny dočká auto-
mobil, kterým starobohumínští 
hasiči převážejí lodě z městské 
půjčovny. Téměř dvacet let starý 
ford už dosluhuje, a tak jednotka 
vyfasuje zbrusu nový. Město na něj 
z rozpočtu vyčlenilo 1,4 milionu. 
Bude mít moderní výbavu a re-
fl exní barvy jaké aktuálně užívají 
i profesionální hasičské jednotky.

Nové zásahové dodávky by se 
mohli dočkat i hasiči ze Šunych- 

lu. Tady ale zá-
leží, zda město 
uspěje se žádos-
tí o dotaci u Ministerstva vnitra. 
Ve hře je podpora za 450 tisíc, 
město by pak ze svého dodalo na 
vůz půl milionu.

Další posilou dobrovolníků by 
měla být velkoobjemová cister-
na. Moravskoslezský hasičský zá-
chranný sbor, jenž nedávno také 
modernizoval techniku, nabízí 

Bohumínu bezplatně tatrovku, 
která sloužila v Odrách. Bohu-
mínští radní už převod schválili, 
ovšem úplně zadarmo vůz nebude. 
Sedmadvacetiletou cisternovou 

veteránku je 
třeba zgruntu 
repasovat. „Ta-

ková přestavba si vyžádá čtyři 
miliony, ale i v tomto případě se 
rýsuje dotace Ministerstva vnitra. 
Mohla by pokrýt polovinu nákla-
dů,“ nastínila vedoucí organizač-
ního odboru Miroslava Šmídová. 
Pokud vše klapne, bude mít Bohu- 
mín cisternu, jaká není široko daleko 
k vidění. Stávající cisterny totiž 

pojmou dva a půl kubíku vody, 
tato tatrovka jich zvládne osm.

V Bohumíně působí pět jedno-
tek sborů dobrovolných hasičů. 
JSDH Starý Bohumín má jako 
jediná status JPO 3 (3. stupeň 
jednotek požární ochrany) a vy-
ráží proto i k zásahům mimo 
město. Jednotky Šunychl, Skře-
čoň, Záblatí, Vrbice patří mezi 
JPO 5 a operují pouze v Bohumíně. 
Jejich vozový park nemá v regionu 
u dobrovolných sborů konkurenci. 
V Čechách takovou technikou 
nedisponují ani leckteré profesi-
onální sbory.

Pavel ČEMPĚL

AKTUÁLNĚ

 (Dokončení ze str. 1)

dali bývalí nájemníci a nájezdní 
zloději kovů a dřeva co proto. 
Domy se ale nacházejí vedle par-
koviště a vrátnice Bonatransu 
v místě, kde nemá smysl nic no-
vého stavět. Město proto chce 
plochu pouze terénně upravit 
a zatravnit. Podobné řešení se 
týká i dvou domů v Jeremenkově 
ulici u drátoven. Ty mají sice svou 
historii, původně to byly stylové 
domy pro drátovenské mistry, ale 
jejich současný stav je žalostný.

Město v uplynulých letech v rám-
ci likvidace ghett zdemolovalo šest- 
náct domů. Po letošku jich bude 
už jednadvacet. V budoucnu by měl 
jít k zemi ještě poslední cihlový 
dům v ulici Petra Cingra. Zatím 
je ještě částečně obydlený a ná-
jemníci mají platné smlouvy. Jed-
nou by ale měl z mapy města 
zmizet také. V lokalitě se počítá 
s výstavbou rodinných domů 
a město už připravuje projekto-
vou dokumentaci na přivedení 
inženýrských sítí.  (tch, balu)

Demolice zdevastovaných domů 
přijde na tři miliony

PRÁCE

Výběrové řízení 
K3 Bohumín vypisuje výběro-

vé řízení na místo asistenta/ky 
kulturních projektů. Na starost 
bude mít organizaci kulturních 
akcí, přípravu administrativních 
podkladů. Asistent/ka současně 
vykonává práci pokladní a vše 
podle potřeb organizace. K3 na-
bízí plný úvazek na dobu určitou 
(zástup za mateřskou). Přihlášky 
se životopisem a motivačním 
dopisem je možné zasílat na e-
mail karel.balcar@k3bohumin.cz 
do 28. března.
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Dům v Kostelní ulici pochází z roku 1907. Boční stěny už jsou zateplené, čelní 
bude mít historickou podobu.  Foto: Pavel Čempěl

Bohumínští radní vyrazili na »exkur-
zi« a seznámili se s přestavbou.

Daniel Postředník rekonstruuje v Bo-
humíně už druhý bytový dům.

1) Rekonstrukce chodníku v Mládežnické ulici ve Skřečoni pokračovala třetí etapou. 2) Páteřní chodník v Šunychelské ulici už je kompletní.  Foto: Pavel Čempěl

1)1) 2)2) 

Praktická zámková dlažba střídá sešlý asfalt
V Šunychelské a Mládežnické hlásí hotovo. Renovací prošly další stovky metrů chodníků. 
V Bohumíně se tak naplno rozběhly opravy městských komunikací. V rozpočtu na letošní 
rok je na jejich obnovu zatím vyčleněno deset milionů, ovšem na stole už je návrh 
navyšující částku o další tři miliony. Rozhodovat o něm budou v dubnu zastupitelé.

První letošní akcí bylo dokonče- 
ní páteřního chodníku v Šunychel-
ské ulici. Na podzim dala fi rma do 
pořádku jeho půlku a popraskaný 
asfalt nahradila zámkovou dlaž-
bou. Nyní přišla na řadu druhá 
část, asi dvousetmetrový úsek od 

polní cesty k mostu přes dálnici.
Napilno měli cestáři v půli 

března i v Mládežnické ulici ve 
Skřečoni. Zdejší chodník se reno-
vuje po etapách a v plánu byla 
třetí, předposlední část od křižo-
vatky s ulicí Mysliveckou po Zátiší. 

I zdejší 140 metrů dlouhý úsek 
prošel stejnou stavební procedurou. 
Starý rozpraskaný asfalt musel 
pryč, stavebníci zpevnili podloží 
a položili zámkovou dlažbu.

Město má letos v plánu opravit 
čtrnáct úseků chodníků a patnáct 

silnic. K těm větším projektům se 
řadí chodníky v ulici Osvoboditelů, 
Čáslavské a Tovární. Na opravách 
komunikací město nešetří, a po-
kud je třeba, zastupitelé jsou při-
praveni objem fi nancí na renovace 
navýšit. Také loňský rok startoval 
s částkou deseti milionů. Suma se 
postupně navyšovala a v koneč-
ném součtu Bohumín v roce 2015 
vložil do obnovy chodníků a silnic 
sedmnáct milionů.  (tch)

Z ostudy ulice bude zase její chloubou
V centru Bohumína dostává 
nový kabát historický dům 
v Kostelní ulici. Opravuje 
ho soukromý investor, který 
se na koupi dohodl s městem. 
Součástí předkupní 
smlouvy byla podmínka, 
že bude objekt z roku 1907 
dál sloužit k bytovému 
bydlení. Bohumínští radní 
se nyní přišli podívat, jak 
rekonstrukce probíhá. 

Domu vrací důstojnou podobu 
podnikatel Daniel Postředník 
z Orlové, který se podobným 
projektům dlouhodobě věnuje. 
Jde o jeho čtvrtý dům, z toho dru-
hý v Bohumíně. První zrekon-
struoval v Záblatí u křižovatky 

Sokolské s Rychvaldskou ulicí. 
Tam se musel například potýkat 
s chatrnou střechou, jejíž opravu 
vyřešil šalamounsky – přistavěl 
ještě jedno patro. I tentokrát ho 
při rekonstrukci čekala »překva-
pení«. V domě v Kostelní zřejmě 
v minulém století vypukl požár. 
Pod jedním stropem se totiž 
našly kompletně shořelé trámy. 
V minulosti se ale nikdo s jejich 
výměnou neobtěžoval, jen je za-
kryl a je div, že se strop po letech 
nepropadl. Nyní už jsou stropy 
nové a o půl metru snížené.

Téměř 110 let starý dům je za-
jímavý dispozičním řešením 
bytů. Je jich šest a každý je zcela 
jiný. Co byt, to originál. Měří 
od 70 do 90 metrů čtverečních 

a čtyři z nich už mají zájemci re-
zervované, dva jsou ještě volné. 
„Byty standardně zrenovujeme, 
součástí budou už hotové koupel-
ny nebo kuchyňské linky. Nepů-

jdeme cestou levných »papíro-
vých«, ale pořídíme kvalitní linky 
pro průměrně uživatele,“ prozradil 
Postředník s tím, že různé detaily 
do bytů si mohou budoucí nájem-
níci nechat udělat »na míru«.

Dům dostává během rekon-
strukce také novou vnější podobu. 
Zadní a boční zdi už jsou zatep-
lené, čelní stěna však bude mít 
původní historický ráz. „Zacho-
váme štukové prvky a pro omítku 
zvolíme kombinaci šedých barev. 
Jen dřevěné vstupní dveře nahra-
díme z praktických důvodů hliní-
kovými,“ dodal Postředník.

Objekt v Kostelní ulici byl tři 
roky prázdný a dlouho o něj ni-
kdo nejevil zájem. Když se o něm 
ale dozvěděl mladý podnikatel, 
ani na chvíli nezaváhal. „Je to 
dům ve městě, které má potenciál 
a díky železnici a dálnici skvělou 
dopravní dostupnost. Navíc má 
strategickou polohu. Nachází se 
v samém centru,“ pochvaloval si 
Daniel Postředník. I s postupem 
rekonstrukce je zatím spokojen, 
ačkoli se musel potýkat i s nepří-
jemnostmi. Na staveniště se v noci 
vloupal drogově závislý zloděj. 
Vystříhal nově nainstalované 
měděné trubky a vytrhal kabely. 
Podařilo se jej dopadnout a ve 
zkráceném řízení si už vyslechl 
i trest. Aby se podobná situace 
neopakovala, stavebníci zpřísnili 
v objektu bezpečnostní opatření.

Pavel ČEMPĚL
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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 
i občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace jsou na www.mesto-
-bohumin.cz, sekce Radnice«, kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 215, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. patro. Níz-
kopodlažní dům se nachází po-
blíž obchodů, lesoparku, školy a 
školky. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor. V bytě je zre-
konstruovaná koupelna, nové po-
kojové dveře a nová podlahová 
krytina. Plocha pro výpočet ná-
jemného 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, čís-
lo bytu 2, I. kategorie, 1. patro. 
Nízkopodlažní dům se nachází 
poblíž obchodů, lesoparku, školy 
a školky. Možnost parkování 
u domu. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor. V bytě je zre-
konstruovaná koupelna, nové po-
kojové dveře a nová podlahová 
krytina. Plocha pro výpočet ná-
jemného 51,46 m2, celková plocha 
bytu 53,07 m2. Prohlídka 29.3. 
v 9.30–9.45 hodin a 30.3. ve 
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 
města. Byt s plastovými okny 
a ústředním topením je po celko-
vé rekonstrukci. Plocha pro výpo-
čet nájemného 91,11 m2, celková 
plocha bytu 91,11 m2. Prohlídka 
29.3. v 8.30–8.45 hodin a 30.3. ve 
14.45–15.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 30.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Studentská 406, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. patro. 
Nízká cihlová zástavba v centru 
města, plastová okna, balkon, byt 
po celkové rekonstrukci a napoje-
ní na centrální vytápění. Plocha 
pro výpočet nájemného 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. Li-
citace bytu se koná 30.3. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 13, I. kategorie, 3. patro. Pa-
nelový dům s funkcí domovníka. 
V loňském roce proběhla celková 
rekonstrukce domu včetně zatep-
lení. Možnost parkování u domu. 
Plocha pro výpočet nájemného 
33,05 m2, celková plocha bytu 
33,05 m2. Prohlídka 29.3. v 10.45
–11.00 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 4.4. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masarykova 418, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 3. patro. 
Nízká cihlová zástavba v centru 
města, plastová okna, byt po re-
konstrukci, nově napojeno na 
centrální vytápění. Plocha pro 
výpočet nájemného 75,40 m2, cel-

ková plocha bytu 81,90 m2. Pro-
hlídka 29.3. v 8.45–9.00 hodin 
a 30.3. v 15.45–16.00 hodin. Licita-
ce 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, cel-
ková plocha bytu 70,52 m2. Pro-
hlídka 29.3. v 10.15–10.30 hodin 
a 30.3. v 16.45–17.00 hodin. Li-
citace bytu se koná 4.4. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Šunychelská 952, 
číslo bytu 11, I. kategorie, 4. pat-
ro. Nízkopodlažní dům se nachá-
zí poblíž parku, supermarketu 
a autobusové zastávky. Byt po re-
konstrukci (nové elektro, dveře, 
PVC) s balkonem a neprůchozími 
pokoji. Plocha pro výpočet ná-
jemného 50,96 m2, celková plocha 
bytu 52,56 m2. Prohlídka 30.3. 
v 15.15–15.30 hodin 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 společ-
ných prostor. Zrekonstruovaný 
byt s balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 58,95 m2, celková 
plocha bytu 61,20 m2. Prohlídka 
30.3. v 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 ústřed-
ním topením. K bytu náleží bal-
kon a sklep. Plocha pro výpočet 
nájemného 57,28 m2, celková plo-
cha 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, čís-
lo bytu 1, I. kategorie, 1. patro. 
Cihlová zástavba naproti tržišti, 
byt po celkové rekonstrukci, plas-
tová okna, nově napojen na cent-
rální vytápění, v blízkosti vlakové 
a autobusové nádraží. Plocha pro 
výpočet nájemného 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. Licita-
ce bytu se koná 4.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 820, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. patro. Níz-
kopodlažní dům v klidové zóně, 
poblíž domu se nachází park, auto-
busová zastávka, centrum města, 

základní a mateřská škola. Byt se 
sprchovým koutem v nové kou-
pelně je po celkové rekonstrukci. 
K bytu náleží sklep. Plocha pro 
výpočet nájemného 50,05 m2, cel-
ková plocha bytu 53,38 m2. Pro-
hlídka 4.4. v 15.15–15.30 hodin 
a 5.4. v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 6.4. v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 67, I. kategorie, 12. pa-
tro. Zateplený věžový dům po 
celkové rekonstrukci. Možnost 
parkování u domu. Byt s plasto-
vými okny a balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,13 m2, 
celková plocha bytu 29,70 m2. 
Prohlídka 4.4. v 15.45–16.00 
hodin a 5.4. v 9.45-10.00 hodin. 
Licitace bytu se koná 11.4. v 15.00 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. patro. 
Zateplený věžový dům. Možnost 
parkování u domu. Byt s plasto-
vými okny a balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 47,43 m2, 
celková plocha bytu 49,75 m2. 
Prohlídka 4.4. v 16.15–16.30 ho-
din a 5.4. v 10.15–10.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 11.4. v 15.15 
hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 
1071, číslo bytu 12, I. kategorie, 3. 
patro. Dům v centru města s výta-
hem a celkově zateplený. V blíz-
kosti vlakové i autobusové nádraží. 
V bytě ústřední vytápění, plastová 
okna, balkon. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,78 m2, celková plo-
cha bytu 31,10 m2. Prohlídka 5.4. 
v 10.30–10.45 hodin a 6.4. v 15.45 
–16.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 11.4. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 566, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. patro. 
Cihlový dům v nízké zástavbě 
v klidné části města. V blízkosti 
parku a nákupního střediska. 
Možnost parkování u domu. Zdě-
né bytové jádro (koupelna a WC 
dohromady). Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
58,18 m2, celková plocha bytu 
60,05 m2. Prohlídka 5.4. v 9.15
–9.30 hodin a 6.4. v 15.30–15.45 
hodin. Licitace bytu se koná 11.4. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1034, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 3. patro. 
Panelový nízkopodlažní dům se 
nachází poblíž náměstí Budouc-
nosti, základní a mateřské školy. 
V domě je zajištěn úklid společ-
ných prostor. Plocha pro výpočet 
nájemného 57,04 m2, celková plo-
cha bytu 58,57 m2. Prohlídka 6.4. 
ve 14.15–14.30 hodin a 7.4. v 8.15 
–8.30 hodin. Licitace bytu se koná 
11.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Vrchlického 374, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. patro. 
Nízká zástavba, v blízkosti park, 
školka a základní škola, dům 
s funkcí správce, ústřední topení, 
balkon, sklep. Plocha pro výpočet 
nájemného 55,16 m2, celková plo-
cha bytu 58,51 m2. Prohlídka 6.4. 
v 15.00–15.15 hodin a 7.4. v 10.00 
–10.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 11.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Masarykova 418, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. patro. 
Nízká cihlová zástavba v centru 
města, plastová okna, byt po cel-
kové rekonstrukci, nově napojeno 
na centrální vytápění. Plocha pro 
výpočet nájemného 110,85 m2, 
celková plocha bytu 122,80 m2. 
Prohlídka 4.4. ve 14.30–14.45 
hodin a 5.4. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 11.4. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, čís-
lo bytu 7, I. kategorie, 3. patro. 
Cihlová zástavba naproti tržiště, 
byt po celkové rekonstrukci, plas-
tová okna, nově napojeno na cen-
trální vytápění, v blízkosti vlakové 
a autobusové nádraží. Plocha pro 
výpočet nájemného 74,98 m2, cel-
ková plocha bytu 80,45 m2. Pro-
hlídka 4.4. v 15.00–15.15 hodin 
a 5.4. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 11.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 204, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. patro. 
Dvoupodlažní dům v blízkosti 
školy, pošty, dětského koutku, 
menšího obchodu s potravinami. 
Možnost parkování u domu. Dům 
s oplocenou zahradou. V bytě 
plynové etážové topení. Plocha 
pro výpočet nájemného 43,80 m2, 
celková plocha bytu 43,80 m2. 
Prohlídka 6.4. ve 14.30–14.45 
hodin. Licitace bytu se koná 13.4. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 125, 
číslo bytu 18, I. kategorie, 5. pat-
ro. Nízkopodlažní cihlový dům 
v centru města s výtahem. V bytě 
ústřední vytápění, plastová okna, 
koupelna po rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 58,95 m2, 
celková plocha bytu 58,95 m2. Pro-
hlídka 5.4. v 10.00–15.15 hodin 
a 6.4. v 15.15–15.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.4. v 16.30 hodin.

Bližší informace na majetko-
vém odboru, č. dv. B207 (vedlej-
ší budova MěÚ),  596 092 199, 
e-mail: vachtarcikova.lenka@
mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů
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Maják městské policie
 ● Ve čtyři ráno 28. února převra-

cela skupinka rozdováděných 
mladíků popelnice v Tovární ulici. 
Když povedená trojice spatřila 
přijíždějící vozidlo městské poli-
cie, dala se okamžitě na útěk. Po 
krátké honičce strážníci nalezli 
mladíky ukryté ve křoví. Výtržníci 
museli vše uvést do původního 
stavu a uklidit rozsypané odpad-
ky. Jejich noční dobrodružství se 
také neobešlo bez blokové pokuty.

 ● Dopoledne 1. března oznámila 
majitelka domku v ulici 1. máje 
v Rychvaldě, že se někdo vloupal 
do její zahradní chatky a z místa 
utekl. Hlídka pak díky popisu za-
držela podezřelého mladého muže 
z Ostravy a předvedla jej na policii.

 ● Po poledni 3. března páchala 
opakovanou trestnou činnost 
dvojice mužů v centru Bohumína. 

Pobertové nejprve krad-
li v prodejně na hlavní třídě, pak 
v elektru v Žižkově ulici a nako-
nec odcizili peněženku stevardovi 
Leo expresu. Podle popisu a hlav-
ně díky kamerovému systému hlíd-
ka muže dopadla na vlakovém 
nádraží. Jeden ze zadržených se 
ještě snažil narychlo zbavit lupu 
a odhodil odcizenou portmonku 
pod zaparkované auto. Strážníci ale 
vše dohledali a předali Policii ČR.

 ● V Nové Vsi se někdo 12. března 
vloupal do zahradního domku. Po 
příjezdu na místo hlídka zahlédla 
vozidlo s dvojicí podezřelých 
mužů. Jeden z dvojice při vloupání 
utrpěl zranění na hlavě a hlídka jej 
převezla do nemocnice k ošetření. 
Druhého výtečníka si na místě 
převzala republiková policie.

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín  

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

Auto řídil se dvěma promile alkoholu
V pravé poledne zpitý pod obraz. Se životem svým i všech na silnici 

hazardoval v sobotu 12. března nezodpovědný řidič (26) fordu. Způsobil 

ošklivý karambol a škodu za 180 tisíc.

Opilý šofér uháněl po dvanácté hodině vysokou rychlostí ze Záblatí na Dolní 
Lutyni. Průjezd rozcestím ale nezvládl. Neudržel mondeo na silnici, vjel v Hra-
niční ulici do příkopu a převrátil auto na bok. Rozjetý vůz zafungoval jako 
buldozer a zdemoloval plot, strom i plynovou přípojku.

„Orientační dechová zkouška u řidiče byla pozitivní, hodnota se přiblížila 
dvěma promile. Policisté muže zadrželi a převezli na protialkoholní záchytnou 
stanici,“ uvedla policistka Zlatuše Viačková s tím, že hlídka viníkovi na místě 
zadržela řidičský průkaz.

Při vyšetřování nehody došlo i na sčítání škod. Kromě trestního stíhání tak viník 
bude muset sáhnout i do peněženky. Mimo zničeného auta to jsou dva zdemo-
lované plynoměry, oplocení a také zeleň. Suma sumárum účet za 180 tisíc. (tch)

Licitace pozemku pro dům
Město Bohumín vyhlašuje licitaci na prodej pozemku pro výstavbu rodinného 
domu v ulici U Valu ve Starém Bohumíně. Pozemek s parcelním číslem 94/1 má 
rozlohu 916 m2. Licitace se koná 18. dubna v 15 hodin v kanceláři B101 budovy 
B městského úřadu. Vyvolávací cena pozemku je 508 Kč za 1 m2. Zájemce musí 
složit licitační jistotu 46.500 Kč. Podmínky prodeje pozemků jsou k dispozici na 
webu www.bohumin.cz v sekci Radnice, rubrice Zásady. Bližší informace na 
čísle  596 092 226, e-mailu holeszova.jana@mubo.cz nebo osobně v kanceláři 
B103 vedlejší budovy radnice.

Opilý řidič havaroval ve vysoké 
rychlosti za rozcestím v Záblatí. 

Foto: Policie ČR

Drogy na školách? Odpověď dají splašky

Doba, kdy si jeden dva školáci dali na školním záchodě »páva«, je minulostí. 
Drogová scéna bují. Kouření už není jen kratochvílí vyhlášených třídních 
raubířů a mezi dětmi se šíří návykové látky mnohem tvrdšího kalibru. Bohumín 
nechce jen nečinně přihlížet a zapojil se do regionálního testovacího projektu.

Odběr vzorků odpadních vod proběhl neohlášeně u tří škol. Za rozbory zaplatí město dvanáct tisíc a výsledky budou koncem března.   Foto: Pavel Čempěl

AKTUÁLNĚ
Počátkem března vyrazila městská policie 

ve spolupráci s vodohospodáři ke třem vel-
kým školám v centru. Během akce, která ne-
byla z taktických důvodů předem ohlášená, 
odebrali vzorky odpadních vod. „Odebírali 
jsme je před začátkem vyučování a během vel-
ké přestávky u Benešovy, Masarykovy a školy 
ČSA,“ potvrdil zástupce ředitele městské 
policie Roman Honysz.

Odebrané vzorky podrobí rozborům 
Výzkumný ústav vodohospodářský v Praze. 
Ve splašcích dokáží specialisté odhalit kon-

krétní druhy návykových látek. Do projektu 
zaměřeného na základní školy se zapojila 
i další města regionu a některá už mají i vý-
sledky. A jsou alarmující. Vzorky obsahovaly 
stopy snad všech existujících drog. Bohumín 
ještě výsledky k dispozici nemá, ale je zřejmě, 
že i v našem městě drogová scéna bují. Doklá-
dají to mimo jiné injekční stříkačky a jehly, 
jejichž sběru se v terénu věnují asistenti pre-

vence kriminality a měsíčně jich do speciál-
ních nádob shromáždí desítky.

Na základě výsledků rozborů město zvolí dal-
ší postup. „Na velkou květnovou poradu ředitelů 
škol přizveme i sociální pracovníky a strážníky 
a zaměříme se na problematiku návykových 
látek,“ uvedl místostarosta Igor Bruzl. Bohu-
mínské školy nyní chtějí zakotvit možnost 
anonymního testování žáků na přítomnost 
drog do školních řádů. Některé devítiletky 
už ji v řádech mají a souhlas také podepisují 
rodiče na začátku školního roku. Není to po-
vinné, souhlasy dávají rodiče dobrovolně. 
Smyslem individuálního testování žáků není 
jejich postih, ale odhalení problému a snaha 
dítěti včas pomoci.

Pavel ČEMPĚL
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Vybít revolvery, připravit 
průkazy. Bohumínskou 
městskou policii čekala 15. 
března důkladná kontrola 
zbraní a střeliva. Koná se 
každé dva roky a na starost 
ji má Oddělení služby 
pro zbraně a bezpečnostní 
materiál Policie ČR.

Kontrola, kterou provádějí 
policisté z karvinského odboru, 
je administrativní i fyzická. Se 
zbraněmi není legrace a vše musí 
do puntíku sedět. Početní stavy 
revolverů, jejich výrobní čísla, 
doklady i množství nábojů pou-
žitých například při cvičných 
střelbách. Policisté tak prověřují 
zápisy v knize zbraní i knize stře-
liva. Nevynechají ani doklady 
jednotlivých strážníků. „Každá 
zbraň má svůj průkaz a každý 
strážník individuální zbrojní pas. 
Pokud jsou naši muži ve službě, 

musí je mít u sebe,“ vysvětlil ředitel 
bohumínské městské policie 
Karel Vach. Dodal, že letošní 

kontrola proběhla hladce a poli-
cisté žádné pochybení nezjistili. 
Strážníci v Bohumíně mají k dis-

pozici devětatřicet revolverů. 
Nosí je výhradně ve službě. Při 
nástupu nafasují kvér a šest ná-
bojů, bubínkové revolvery jsou 
totiž šestiranné. Po skončení smě-
ny zase vše putuje do zbrojního 
skladu na strážnici.

Za pětadvacet let existence bo-
humínská městská policie jen dva-
krát přezbrojovala. Celou dobu ale 
strážníci nosili u pasu bubínkové 
revolvery. První součástí výzbroje 
byly německé revolvery Arminius, 
na přelomu tisíciletí přešli strážníci 
na české »devítky« Holek. Jejich 
novou várku dostali naposledy 
v listopadu 2014. Nové zbraně 
mají stejné parametry, jen nejsou 
na rozdíl od předešlých modelů 
vyrobeny z lehké slitiny, ale z ma-
sivní oceli. V Česku je tento typ 
unikátní. Brněnská zbrojovka jím 
zásobuje výhradně trh v Kanadě. 
Bohumínští strážníci jsou jediní 
v republice, kteří tímto ocelovým 
revolverem disponují. (tch)

Policejní kontrola ve zbrojním skladu

Zbrojní sklad bohumínské městské policie. Policisté tady kontrolovali doklady 
i samotné zbraně strážníků.  Foto: Pavel Čempěl

Přijeli stěhováci, projekt sociálních bytů se rozbíhá
Cvičné sociální byty se 
začínají plnit. Počátkem 
března našla v Trnkové 
ulici nový domov matka 
samoživitelka se třemi 
dětmi. Jako první v Bohu-
míně dostala šanci v rámci 
služby Armády spásy (AS) 
»Prevence bezdomovectví«.

Bohumín na projektu s huma-
nitární organizací spolupracuje. 
Město vyčlenilo byty, které pro-
najme AS a ta je následně nabíd-
ne svým klientům. V první fázi 
jde o sedm bytů v Trnkové ulici 
v Pudlově, do konce roku by jich 
mělo být až dvacet. První dvou-
pokoják už své obyvatele našel. 
Zařízení jim do nového domova 
věnovala dárkyně z Bohumína.

Cvičné byty nejsou určeny 
problémovým nájemníkům nebo 
osobám z ubytoven, ale lidem, 
kteří se ocitli v tíživé situaci a za-
slouží si druhou šanci. Musí ovšem 

splnit řadu přísných podmínek. 
Smlouvy budou mít na jeden rok. 
Lze je prodloužit, maximálně ale 
může klient v tréninkovém bytě 
strávit pět let. Po celou dobu na 
něj Armáda dohlíží. Charitativní 

pracovníci učí nájemníky samo-
statně bydlet, plnit si své závazky, 
hledat práci. AS jim poskytuje 
poradenství, kontakt s úřady, 
zdravotnickými i jinými zaříze-
ními.

Pokud nájemník celou dobu spo-
lupracuje a řádně plní povinnosti, 
může už po dvou letech dostat do-
poručení Armády spásy, aby s ním 
vlastník nemovitosti uzavřel stan-
dardní nájemní smlouvu.  (tch)

Foto:  Lukáš KaniaFoto:  Lukáš Kania

Futra u dálnice stále bez dveří
Kauza »děravých« protihlukových stěn podél dálnice a souběžné silnice se táhne už dva roky. 
V roce 2014 ukradli sérii únikových dveří barbarští zloději. Nikdy se nenašly, zřejmě skončily 
ve sběrně. Větší část prázdných zárubní se podařilo časem znovu osadit, ale u silnice od 
šunychelského rondelu na Novou Ves dveře chybí stále.

Opětovné osazení chybějících dveří v součas-
nosti vázne kvůli administrativním překážkám. 
Zmíněný úsek má dosud ve správě Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD), ovšem počítá se s jeho předáním 
Středisku správy a údržby dálnice (SSÚD) Ostrava. 
Dosavadní správce se tedy do oprav nijak nehrne 
a vyčkává, až si úsek převezme SSÚD a zjedná ná-
pravu samo. Městu se tato taktika pochopitelně 
nelíbí. Dveře neplní jen funkci protihlukovou, ale 
brání také tomu, aby na silnici nevbíhala lesní zvěř. 
V minulosti už se to stalo a došlo i k několika srážkám 

s auty. „Znovu se obrátíme na ŘSD a budeme dopisem 
apelovat, aby chybějící dveře nahradilo,“ potvrdil ve-
doucí městského odboru dopravy Pavel Vavrečka.

Krádeží způsobili pachatelé před lety škodu za 
půl milionu. Některé dveře posléze nahradilo ŘSD 
stejnými typy, což nebyl šťastný krok, protože se na 
ně zloději opět vrhli. SSÚD, které nahrazovalo dve-
ře na opačné straně dálnice, ve směru na Ostravu, 
zvolilo jiný přístup. Místo kovových osadilo do zá-
rubní dveře z větší části plastové. Funkci plní stej-
nou a pro chmatáky nejsou atraktivní. (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Ptačí sirotek je mezi svými
Strážníci se mimo jiné věnují zatoulaným 

psům a občas s nimi nějaký nalezenec na slu-

žebně přenocuje. Tentokrát jim ale dělal spo-

lečnost jiný zástupce zvířecí říše. Pepinka, 

dvouletá samička papouška.

Na město se obrátili republikoví policisté, kteří 
řešili úmrtí staršího pána a potřebovali zapečetit 
prázdný byt. Jenže on tak docela prázdný nebyl, 
společnost pánovi dělala rosela žlutohlavá. „Mu-
seli jsme se o papouška postarat. Na chvíli jsme 
mu poskytli azyl v naší kanceláři, noc strávil na 
služebně městské policie,“ popsala případ ptačího 
sirotka Ľubica Jaroňová z odboru životního pro-
středí a služeb.

Pepinka, jejíž jméno bylo i s rokem narození 
2014 na štítku v kleci, nakonec našla dočasný 
domov mezi »svými«. Ochotně se jí ujali chova-
telé okrasného ptactva, kteří se starají také 
o voliéry v parku. Zatím není jisté, zda tady pa-
poušek zůstane, nebo si jej vezmou příbuzní 
zesnulého majitele.  (tch)

Chopili se kladiv a zbořili zeď
„Berlínská zeď padla!“ Tak komentovali starobohumínští dobrovolníci aktuální 
dění u bývalé hraběcí hrobky. Svépomocí zbořili chatrnou stěnu v zadním 
traktu farské zahrady. Chtějí tuto část provzdušnit a do budoucna opatřit 
stylovým plotem.

Betonová zeď pocházela podle pamětníků 
z 50. let. Nejen že byla nevzhledná, ale při je-
jím budování postupovali stavebníci necitlivě 
a »kocourkovsky« ji napojili na kruhovou sa-
krální stavbu v místě jejího okna. Zeď tak okno 
bývalé hrobky Henckelů von Donnersmarck 
und Vösendorf, dnes kaple Panny Marie, do 
poloviny zakrývala. Když se kaple předloni 
rekonstruovala a bylo třeba přilepenou zídku 
oddělit, začala se drolit pod rukama a sama 
rozpadat. Bylo zřejmě, že jsou její dny sečteny.

Nestabilní betonový plot začínal být pro 
okolí nebezpečný, a tak se farníci rozhodli, že 
jej sami odstraní. Demolici bude ale ještě nut-
né vyřešit po administrativní stránce. Stejně 
jako volbu nového oplocení, o jehož podobě 
budou jednat památkáři, zástupci města, far-
nost a charita. Starobohumíňáci se přiklánějí 
k variantě kovaného plotu v podobném 
duchu jaký mají sousední příjezdová vrata 
k charitnímu domu.   

Text  a foto: Pavel ČEMPĚL

Vlhkem sužovanou kapličku v Záblatí si vzali do parády 
řemeslníci. Před jedenácti lety prošel obnovou její vnější 
plášť, nyní přišel na řadu interiér. Práce probíhají tak, aby se 
kaplička  v novém představila při květnové záblatské pouti.

Kaple sv. Jana Nepomuckého 
stále bojuje s vlhkostí, a proto bylo 
před několika lety nutné osekat 
vnitřní omítky do výšky asi jednoho 
metru. Nyní došlo i na tolik po-
třebnou chemickou izolaci. „Pro-
běhla injektáž zdiva a dokončena 
už je také nová elektroinstalace. Po 
Velikonocích zbývá nahodit omítky 

a vymalovat,“ popsal rekonstrukci 
Petr Smolek, administrátor rych-
valdské římskokatolické farnosti, 
pod kterou kaplička spadá. Kromě 
interiéru se práce dotknou i vstu-
pu. I zde je třeba nahodit omítku 
a kaple dostane i novou mříž.

V Záblatí se 22. května koná 
pouť a v té době už by mělo být 

Na záblatskou pouť už v novém kabátě

vše hotovo. Příchozí si pak budou 
moci opravený objekt prohléd-
nout, ale samotná poutní mše by 
měla proběhnout před kaplí pod 
širým nebem. „Prostory kaple jsou 
malé a nepojmou mnoho lidí. Už 
několik let plánujeme mši venku, 
ale vždy to zhatilo nepříznivé po-
časí. Snad to letos vyjde,“ přeje si 
Smolek. Kromě pouti bude kaple 
přístupná každou druhou neděli 

v měsíci, kdy zde v zimním 
období v 15, v letním v 17 hodin 
probíhá modlitba.

Kaple sv. Jana Nepomuckého 
pochází z roku 1895 a naposledy 
prošla větší rekonstrukcí v roce 
2005. Dočkala se vnějších sanač-
ních omítek, římsových prvků 
a soklů. Vznikl také ochranný 
chodník podél obvodu kaple.

(tch)

Probíhající rekonstrukce má vyřešit problémy s vlhkostí. Kaple se nachází u točny 
v Záblatí, spadá ovšem do správy rychvaldské farnosti.  Foto: Pavel Čempěl

Foto: Ľubica JaroňováFoto: Ľubica Jaroňová
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Bohumín na dobových fotografiích (35)
Pohled na severní stranu náměstí se za osmdesát let, které uběhly od pořízení 
historického snímku, prakticky nezměnil. Ovšem v centrální části rynku se 
monumenty střídaly jako fi gurky na orloji. 

28. října 1930 zde byl odhalen pomník 
prvního československého prezidenta T. G. 
Masaryka, jehož jméno nese celé náměstí. 
Bronzová socha však musela být nakvap 
v říjnu 1938 odvezena a schována. Její úkryt 
ale kdosi odhalil a nechal ji roztavit. Naštěstí 

se zachoval sádrový odlitek, a tak podle něj 
byla v roce 1947 zhotovena bronzová socha 
nová. Jenže i ta měla jepičí život. V roce 1961 
byla tajně odstraněna, rozbita na kusy a roz-
tavena. Barbaři z náměstí odvezli i podstavec 
pomníku a základní kámen.

Na stejném místě vyrostla v roce 1971 so-
cha poválečného »dělnického« prezidenta 
Klementa Gottwalda. Ohřála se tady necelých 
dvacet let. V roce 1990 došlo k další výměně 
stráží. Gottwald putoval do skladu a na ná-
městí se vrátil Masaryk, tentokrát v podobě 
bronzové busty. Ani tím ale změny neskonči-
ly. Během rekonstrukce náměstí v roce 2007 
byla busta přemístěna do vestibulu radnice. 
O rok později zaujala »prezidentské« místo 
na rynku apolitická fontána »Soutok Odry 
s Olší«. (red)

Foto: archiv a Pavel ČempělFoto: archiv a Pavel Čempěl

Skřečoňští hasiči obhájili pohár
V Petrovicích u Karviné – Závadě se 12. března konal druhý ročník pohárové 
soutěže v požárním sportu. Cenné prvenství si z něj přivezl tým mladších žáků 
SDH Skřečoň. Přestože skřečoňští školáci vyrazili na akci prakticky bez přípravy, 
nedali nikomu šanci a mají nakročeno k trvalému zisku putovního poháru.

Na programu soutěže byla uzlová štafeta a štafeta 
požárních dvojic. Do bojů vyrážela vždy pětičlenná 
družstva. V kategorii mladších žáků jich do Závady 
dorazilo patnáct, týmů starších žáků bylo sedmnáct.

Loni zdejší klání v mladší kategorii SDH Skřečoň 
vyhrál a ostatní oddíly mu to letos chtěly oplatit. 
„Všichni si na nás brousili zuby a speciálně se připra-
vovali. V únoru se navíc mnohé týmy účastnily neofi -
ciálního mistrovství Čech, Moravy a Slezska a měly 
natrénováno,“ popsal situaci velitel skřečoňské jed-
notky Roman Téma. Jeho svěřenci ale všem vytřeli 
zrak. Skřečoň vyslala do bojů dvě družstva svého 
mládí. Jedno obhájilo loňské prvenství, další koru-
novalo úspěch třetím místem. Tým skřečoňských 
starších žáků pak na soutěži obsadil osmé místo.

„Do poslední chvíle to byly nervy, ale máme to v kapse. 
A to děcka prakticky netrénovala. V zimě nás s hadicí 
do tělocvičny nikdo nepustí, a tak si omladina zacvičila 
za hezkého počasí jen venku u zbrojnice,“ dodal Téma. 
Tým sice neměl přípravu, ale měl motivaci – obhájit 
putovní pohár. Díky vítězství ho nemusí vracet, 
a pokud uspějí i příští rok, bude jejich natrvalo. Pohár 
totiž zůstává vítězům, pokud uspějí třikrát v řadě nebo 
vyhrají pětkrát s přerušením vítězné šňůry.

SDH Skřečoň má nyní pětadvacet dětí v obou 
věkových kategoriích, nedávno opět přibyly další. 
Už brzy jim začne sezona pod širým nebem, kde 
k disciplínám přibude i atraktivní požární útok. 
V dubnu je to soutěž mladých hasičů v Orlové, v květ-
nu v Českém Těšíně celostátní hra Plamen.  (tch)

Roman Téma se svými úspěšnými 
mladými svěřenci. Foto: SDH Skřečoň

V půli března organizátoři vyhlásili výsledky 

krajského kola 18. ročníku soutěže Zlatý erb. Bo-

humín patří ke stálým účastníkům soutěže a letos 

získal první místa za web města a za »otevřená 

data« v rámci kategorie elektronických služeb.

Cílem soutěže  je podpora modernizace regionální 
veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních 
služeb s využitím internetu a elektronických médií. 
Přestože má Zlatý erb dlouholetou tradici a svět elek-
tronických médií vzkvétá, moravskoslezská města 
o soutěž nemají valný zájem. Bohumín je v tomto 
směru raritou, účastní se každého ročníku. Bohužel 
nemá soupeře. Do soutěže o nejlepší městský web se 
letos krom Bohumína přihlásil pouze Štramberk 
a Fulnek. V kategorii elektronických služeb soupeřili 
jen dva účastníci – Bohumín a Horní Bludovice. (red)

Město boduje, 
ale je osamoceno

Pronájem garáže
Město Bohumín nabízí k pronájmu samostat-

nou garáž v panelovém domě 1048–50 v ulici Čs. 
armády o celkové rozloze 17 m2. Cenová zóna 
300 Kč/m2/rok. Licitace se koná 30. března ve 14 
hodin v kanceláři B101 budovy B městského úřa-
du. Bližší informace získáte osobně v kanceláři 
B208 nebo na telefonu 596 092 212 či e-mailu 
sobaniec.marek@mubo.cz. (sob)

MDŽ ve Starém Bohumíně
10. března jsme společně s maminkami a babič-

kami oslavili MDŽ. Žáci starobohumínské školy 
Slezské diakonie ze středoškolských tříd III. a VII. 
si připravili »kytici« z písní, veršů a dárečků. 

Setkání se neobešlo bez slz, vyjadřujících dojetí, 
rodičovskou lásku a přátelské vztahy ve třídách. Vřelá 
objetí dětí byla tím nejkrásnějším dárkem, který mohly 
maminky a babičky k svátku od svých dětí dostat. 
Paní Podeszfová pak jménem rodičů poděkovala 
pedagogickým pracovníkům školy za aktivity, které 
pro jejich děti dělají.

Pavlína RANOSTAJOVÁ, učitelka SŠ
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Příroda Bohumínska – rostliny (177)

Astřička novobelgická
(Symphyotrichum novi-belgii)

V Česku se vyskytuje pět druhů 
hvězdnic – převážně to jsou velmi 
vzácné a ohrožené druhy, které ros-
tou jen v nejteplejších oblastech. 
Kromě toho u nás zdomácnělo deset 
příbuzných druhů zavlečených ze 
Severní Ameriky.

Astřička novobelgická patří v sou-
časné době k nejčastěji zplaňujícím 
druhům amerických hvězdnic. Ve své 
domovině provází písčitá a štěrkovitá 
místa na mořském pobřeží. V Evropě 
se pěstovala jako okrasná rostlina, ale 
velmi brzy zplaněla a dnes patří k vel-
mi běžným invazním druhům. V Česku 
se vyskytuje poblíž lidských sídel, na 
rumištích a v lemech stromové vege-
tace podél vodních toků. Na Bohumín-
sku roste nejčastěji na železničních 
náspech a deponiích důlní hlušiny. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Vzpěračské mládí na mezinárodní scéně
Ve slovenských Košicích se 5. března konala mezinárodní 
velká cena ve vzpírání mládeže. Celkem zde startovalo 
šedesát mladých vzpěračů. Polsko na klání vypravilo jedno, 
Maďarsko tři a Slovensko čtyři družstva. Česko reprezentoval 
jeden tým, mladí vzpěrači oddílu SKV Bonatrans Bohumín.

Do Košic odcestovala výprava 
sedmi bohumínských vzpěračů. 
Pro dva benjamínky to byl první 
start na takové úrovni a oba chlap-
ci, kteří se tomuto sportu věnují 
necelý rok, svými výkony překona-
li své dosavadní rekordy. Desetile-
tý David Tepliček skončil s výkony 
18 kg v trhu a 27 kg v nadhozu na 
krásném čtvrtém místě. Třinácti-
letý Sebastián Stuchlík obsadil 
s výkony 17 kg v trhu a 24 kg 
v nadhozu páté místo.

Mezi dorostenci se umístil 
Ondřej Tchurz na pátém místě 
(výkony 85 + 97 kg), Jakub Barte-
ček na osmém (79 + 101 kg) a To-
máš Salamón na devátém místě 
(78 + 100 kg). Na stupně vítězů se 
mezi juniorkami probojovala 
Aneta Žaganová, která získala 
bronzovou medaili (42 + 53 kg). 
Pavla Jadrničková obsadila čtvr-
tou příčku (46 + 53 kg). 

V soutěži družstev patřilo SKV 
Bonatrans Bohumín čtvrté místo. 
Bronz oddílu utekl o pouhou jed-
nu desetinu bodu, což v přepočtu 

na kilogramy představuje necelé 
jedno kilo. 

I přesto můžeme tuto soutěž 
hodnotit pozitivně. Všichni naši 
závodníci překonali své osobní 
rekordy a především porovnali 
svou výkonnost se zahraničními 
závodníky.

Petr TEPLIČEK, předseda oddílu 
SKV Bonatrans Bohumín

Výprava mladých bohumínských vzpěračů s trenérem a předsedou oddílu Petrem 
Tepličkem v Košicích.  Foto: SKV Bonatrans Bohumín

Vítězové městského kola

I. kategorie  Adéla Heinrichová 
(6 a 7 let): (ZŠ ČSA)

II. kategorie   Anna Giecková 
(8 a 9 let): (ZŠ Skřečoň)

III. kategorie  Veronika Kachlová
(10 až 12 let): (gymnázium)

IV. kategorie David Barteček 
(13 až 15 let): (ZŠ Skřečoň)

VI. kategorie  Michaela Skupieňová 
(dua 11 až 15 let):  a Tereza Bydlinská 
 (Masarykova ZŠ)

Salon Maryška hostil 16. března městské kolo dětské pěvecké soutěže 
»Zpěváček 2016«.  Soutěž ve zpěvu lidových písní proběhla v pěti kategoriích 

a celkem se jí zúčastnilo dvaatřicet zpěváčků. Hodnocení a výběr postupujících 
do regionálního kola měla na starost tříčlenná porota.

Děti zpívaly jako vždy dvě písně v těšínském 
nářečí. Letošní ročník byl ale výjimečný v tom, 
že si řada účinkujících připravila i stylový kos-
tým. „Lidový kroj není v základním kole povinný. 
Šlo o iniciativu samotných dětí, rodičů a učite-
lek. V minulosti vystupoval v lidovém oděvu 
jeden, dva soutěžící. Nyní se to ale ujalo a mohli 
jsme na pódiu zhlédnout mnoho krojovaných 
dětí,“ potvrdila trend Lýdie Balcárková z pořa-
datelského domu dětí a mládeže. Oděvy pro 
malé soutěžící si rodiče vyrobili svépomocí, 

případně jim je zapůjčila krojovaná sekce spol-
ku Maryška. Působilo to hezky, ovšem porota 
k tomu nepřihlížela. Hlavní byl zpěv. „Porota 
to neměla lehké, protože do regionální přehlídky 
může z každé kategorie postoupit jen vítěz,“ 
dodala Balcárková.

Regionální přehlídka, kde už mimo jiné kroje 
povinné jsou, se bude konat ve středu 6. dubna 
v 15 hodin v Městském domě kultury v Karviné. 
Zkouška s lidovou muzikou proběhne na stej-
ném místě v pondělí 4. dubna ve 14 hodin. (red)

Lidové kroje zažívají renesanci

V městském kole pěvecké soutěže »Zpěváček 2016« není lidový úbor povinný, přesto mnoho soutěžících na estetický dojem vsadilo. Postupujícím se to bude hodit 
na regionální přehlídce, která už v krojích probíhá.  Foto: Pavel Čempěl
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Siloví trojbojaři Viktorky přivezli medaile
V Praze se 27. února konalo 24. Mistrovství ČR v silovém trojboji mužů a žen. 
Zúčastnili se jej mimo jiné dva reprezentanti oddílu silového trojboje TJ 
Viktorie Bohumín.

Pro Pavlínu Bazalovou šlo o první republi-
kové klání mezi ženami. Základní pokus 
v benchpressu sice nezapsala, ale díky vý-
konům v dřepu a pozvedu vybojovala malé 
stříbrné medaile. 

Martin Turek rozjel předjarní sezonu ve 
velkém  stylu. Vybojoval bronz na mistrovství 
Česka masters v silovém trojboji RAW, zvítězil 
na republikovém mistrovství masters v silo-
vém trojboji a první místo vybojoval také na 
mistrovství ČR masters v benchpressu. Ani 
v Praze nezaváhal a ukončil jarní sezonu prv-
ním místem v kategorii do 83 kg. „Tato »třeš-
nička na dortu« by se neobešla bez tréninkové 
podpory Marka Banase, Kateřiny Skudříkové, 
Kristýny Trexlerové a pomocníků přímo na 
místě konání republikové soutěže Martina 

Janča a Adama Jurnosta,“ poděkoval kolegům 
Martin Turek.

Viktorie Bohumín měla své želízko v ohni 
také na Mistrovství Evropy v klasické silovém 
trojboji (RAW) dorostu, juniorů, mužů a žen, 
které se konalo 5. až 12. března v estonském 
Tartu. Bohumínský oddíl silového trojboje 
a Českou republiku tady reprezentovala 
Kateřina Skudříková. Její účast v soutěži pod-
pořilo město Bohumín a fi rma Brenston BM. 
Na své první mezinárodní soutěži mezi juni-
orkami obsadila v kategorii do 84 kg šesté 
místo. Zapsala si výkony 110 kg v dřepu, 67,5 
kg v benchpressu (národní rekord) a 135 kg 
v mrtvém tahu (národní rekord). Také celko-
vý výsledek 312,5 kg je národním rekordem. 

(red)

Kateřina Skudříková (druhá zleva) na II. ročníku 
mistrovství Evropy.  Foto: TJ Viktorie Bohumín

Judisté se prosadili na českém poháru
O víkendu 20. a 21. února se v Ostravě konal Český pohár žáků, dorostenců 
a juniorů v judu. Do severomoravské metropole zavítala necelá tisícovka 
judistů z Česka, Slovenska, Polska, ale také z Ukrajiny či Běloruska. Bohumín 
zastupovalo devět závodníků, kteří se pokusili prosadit v těžké konkurenci. 

V sobotu 20. února odstartoval maratón 
zápasů mladších a starších žáků. Většina 
bohumínských závodníků přešla z mladších 
kategorií do starších, ale i tak nedali soupeřům 
nic zadarmo. Pěkných výsledků dosáhl hlavně 
ve váze do 30 kg mladších žáků Jan Vojnar. Po 
volném losu sice prohrál s polským závodní-
kem, v opravách však urval důležité vítězství 
a obsadil tak dělené sedmé místo. 

Tradičně se mezi staršími žačkami dařilo ve 
váze do 48 kg Janě Vrábelové. Po výhře v prv-
ním kole sice následně prohrála s budoucí 
vítězkou, v opravách ale přidala další vítězství, 
které ji posunulo do zápasu o bronz. V tom už 
neuspěla, pochvalu trenérů však sklidila. 

Turnaj pokračoval v neděli, kdy bylo k vi-
dění opravdu kvalitní judo v podání doros-
tenců a juniorů. Z Bohumína se prosadil v asi 
nejobsazenější kategorii dorostenců do 73 kg 
Petr Slowiak, který potvrdil rostoucí vý-
konnost dvěma výhrami. A i když následně 

prohrál, prodral se do nejlepší desítky. Trenéři 
však doufají, že jeho čas ještě přijde.

O největší úspěch se postarala mezi doros-
tenkami do 52 kg Lucie Kochová. Lucie se za-
čala judu věnovat, jak se na dorostenku patří, 
a výsledek se dostavil. V prvním kole sice 
narazila na budoucí vítězku kategorie, na kte-
rou nestačila, v dalších opravných zápasech 
už nezaváhala a nakonec brala bronzovou 
medaili. Další dobré výsledky budou určitě 
v blízké době následovat. 

Jindy nároční trenéři tedy mohou po tomto 
těžkém klání své svěřence chválit. Nedělají to 
často, tak snad mladí sportovci nezpychnou 
a budou na sobě dále pracovat. I ti, kteří se na 
turnaji neprosadili a vypadli hned v prvních 
kolech, ukázali bojovného ducha a podali ve-
lice sympatické výkony.

Kdo by si chtěl zasportovat, judo si vyzkou-
šet či přihlásit svou ratolest do smysluplného 
kroužku, může přijít na trénink v pondělí 
nebo čtvrtek do tělocvičny Bezručovy školy. 
Přípravka začíná v 15, pokročilí v 16.15 hodin.

Filip WALTER

Na umělém pažitu sportovní 
haly se 12. března uskutečnil 
Velikonoční fotbalový 
turnaj Bosporu Bohumín. 
Své týmy nakonec vyslalo 
do bojů šest družstev.

Zájemci si mohli postavit man-
čafty z hráčů nad osmnáct let, 
aniž by rozhodovalo, jestli se ko-
pané věnují amatérsky nebo jde 
o registrované hráče. Týmy pak 
bojovaly ve skupinách systémem 
každý s každým. Ty nejlepší se 

   Lucie Kochová (zcela vpravo) vyválčila na 
turnaji bronz.  Foto: František Walter

Velikonoční kopaná pod střechou sportovní haly
pak utkaly ve vyřazovacích bo-
jích o medaile.

Velikonoční turnaj nakonec 
vyhrál oddíl s názvem Vybraná 
smetánka. Organizátoři rozdali 
také individuální ceny. Nejlepším 
střelcem se stal Tomáš Karas (FC 
Inkognito), nejlepším brankářem 
byl Jaroslav Beňo (FC Inkognito) 
a nejlepším hráčem Josef Skokan 
(Vybraná smetánka).  (red)

Vítězný tým Vybraná smetánka hrál 
ve složení Jiří Světlík, Josef Skokan, 
Lukáš Košč, Radek Svrčina, Adam Ši-
pula, Martin Mrázek, Pavel Szkutek, 
David Hekele. Foto: Bospor Bohumín

Velikonoční turnaj  body skóre
1. Vybraná smetánka 10  4 : 2
2. FC Inkognito 10  5 : 1
3. Bonatrans 8  7 : 7
4. Slavia Orlová 7  6 : 5
5. Slavoj Rychvald 4 5 : 9
6. FC Waleczne wroble 2 3 : 6
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TABULKA SKÓRE BODY

1. HC Bospor Bohumín  70:28 19
2. HC Vítkovice Steel 104:17 18
3. HK Nový Jičín 84:47 18
4. HC Oceláři Třinec 92:47 13
5. HC AZ Havířov 2010 53:49 13
6. HC RT Torax Poruba 51:53 11
7. SK Karviná 49:80 10
8. HC Frýdek-Místek 60:43 9
9. HC Rožnov p. R. 67:61 7
10. HC Slezan Opava 54:55 7
11. TJ Slovan Český Těšín 42:67 6
12. HK Krnov 40:86 4
13. HC Orlová 46:110 3
14. HC Kopřivnice 35:104 2

Po 10. kole jarní části krajské hokejové 
ligy 4. tříd vede tabulku družstvo HC 
Bospor Bohumín. 

Malí hokejisté, kteří po podzimní porci 
osmnácti zápasů v mini hokeji, z nichž šest-
náct vyhráli, přešli v lednu k »velkému« ho-
keji. Forma je však, jak je zřejmé z pohledu na 
tabulku, stále neopouští. 

V závěru třináctizápasové jarní části soutě-
že se bohumínské družstvo poměří se svým 
nejzdatnějším pronásledovatelem HC Vítko-
vice Steel. Tento zápas, který se na bohumín-
ském zimním stadionu bude konat v sobotu 
26. března od 10.20 hodin, bude vyvrchole-
ním celé soutěže krajské ligy 4. tříd. HC 
Bospor zve na tento zápas všechny fanoušky, 
rodiče a kamarády našich hokejových nadějí.

Roman KLEPEK, předseda HC Bospor Bohumín

Malí hokejisté v čele krajské ligy

Foto: HC Bospor Bohumín

Zadnice nezměkla, cyklisté šlapou dál
Bohumínští milovníci cykloturistiky zůstávají v sedle, ať jsou tropy nebo mráz. V neděli 
13. března ukončili devátou etapou seriál zimních výletů s výstižným názvem »Abyzadnice-
nezměkla«, aby hned následující víkend rozjeli seriál letní – tradiční »Nebude-li pršet...«.

Do zimního seriálu se zapojilo 
jednačtyřicet účastníků. Někteří 
si ho přišli jen zkusit a projet se 
zimní přírodou, početná skupina 
ale šlapala do pedálů pravidelně. 
„Ofi ciálně jsme jezdili každý dru-
hý víkend, ale mezitím se konaly 
ještě vyjížďky mimo program. 
Proto zvažujeme, zda příští rok 
nezkusit aktivitu každotýdenní,“ 
zamyslel se organizátor seriálů 

Rostislav Šafrata. Záleží samo-
zřejmě, zda bude příští zimu 
cykloturistům přát počasí stejně 
jako letos.

Aktuálně ale milovníci vy-
jížděk žijí letním seriálem. Od-
startoval 20. března a skupina 
vyrazila do Polska, k bludnému 
kameni v tworkówském zámec-
kém parku, a urazila zhruba 
čtyřicet kilometrů. „Seriál už má 

svůj zvuk a přivádí na akce tra-
diční účastníky, ale i nové adepty 
cykloturistiky, v nejednom případě 
i fajn kamarády, tedy nové členy 
oddílu,“ dodal Šafrata.

Informace o seriálu Nebude-li 
pršet..., termínech a plánovaných 
etapách se zájemci dozvědí 
z webu a nově i z facebooku oddílu 
SK Šafrata Bohumín. Konání jed-
notlivých etap sestaví organizátoři 

tak, aby nekolidovaly s účastí na 
důležitých cyklistických závo-
dech. Vyvrcholením seriálu by 
měla opět být vytrvalostní jízda 
na sto kilometrů Audax Tea. 
Akce, kterou oddíl před třemi 
lety obnovil. Kromě klasických 
etap je v plánu i »puťák« pro psy-
chicky i fyzicky odolné zálesáky. 

Všichni účastníci akcí budou 
automaticky zařazeni do seriálu 
VOBC (Výkonnostní odznak bo-
humínských cyklistů), ve kterém 
budou plněním různých stupňů 
oceňováni za svou aktivitu.  (red)

BILANCE

Bez doteku až na vrchol věže
Necelá stovka závodníků se letos utkala s proskleným schodištěm Penzionu ve věži. 
V pondělí 7. března se na jeho vrchol běželo už pojedenácté. Nejlepším běžcům trval 
sprint do nejvyššího osmého patra bývalého vodojemu necelých 40 vteřin. 

Na startovní čáru se letos po-
stavilo 35 žen a 58 mužů. Čekalo 
je 187 schodů, které závodníky 
dokonale prověří v samotném 
fi niši, kdy se mění jejich výška. 
Nejen tato vychytávka v nejvyš-
ších dvou patrech, ale také zákaz 
dotýkat se zábradlí činí klání 
ještě napínavějším.

Nejrychlejším účastníkem zá-
vodu se stal už potřetí za sebou 
vysokoškolák Ondřej Plhoň (21) 
z Bohumína s časem 37,67 vteři-
ny. Získal zlatý hattrick a navíc 
svůj loňský čas vylepšil o několik 
desetin. Nejúspěšnější závodnicí 
byla letos Petra Kijonková (22) 
z Bohumína, která schodiště 

dobyla za 55,99 vteřiny. Nejstarší 
účastník závodu Miloslav Šuster 
(80) ze Záblatí schody pokořil za  
minutu a 41 vteřin. Trvalo mu to 
o sedm vteřin déle než loni. Nej-
starší závodnicí byla jeho manžel-
ka Hildegarda (70). Ta schodiště 
zdolala za minutu a 19 vteřin, což 
je o vteřinu víc než loni.  (balu)

Běžci musí kromě fyzičky prokázat 
i ostražitost a nepomáhat si úchytem 
zábradlí. Na to dohlížejí na každém 
patře asistentky. Foto: Pavel Čempěl
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VZPOMÍNKY

Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí. 

Máme tě rádi, tati!

20. března jsme vzpomněli 4. smutné výročí 
úmrtí našeho milovaného manžela, 

tatínka a dědečka, 

pana Tibora SCHNEIDERA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nezapomene.

20. března uplynulo 20 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil

pan Blahomír ZÁLEŠÁK.


Zároveň si 21. května připomeneme jeho 

nedožité 80. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají synové s rodinami.

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

29. března vzpomeneme 
8. smutné výročí úmrtí 

paní Evy DADAKOVÉ
z Orlové.


S láskou stále vzpomínají manžel Heřman, 

syn Marek a dcera Dagmar s rodinami.

Děkuji všem příbuzným, přátelům a známým 
za účast a květinové dary i za projevenou 

soustrast na posledním rozloučení 
s paní Marií METZNEROVOU, 

která zemřela nečekaně 1. března.
Mé poděkování patří také pohřební službě Ivety 

Balarinové za přípravu a organizaci pohřbu.
Dcera Radka s vnučkou Eliškou

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

Jak těžké je bez tebe žít, když nemá kdo potěšit.

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

26. března vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Jiřího MICHALÍKA.

S láskou a úctou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou manželka Eva, 

dcera Šárka s rodinou a dcera Jana s rodinou.

26. března oslaví krásné životní jubileum 
90 let naše milovaná maminka, 
paní Gertruda CZUJOVÁ.

Do dalších let ti, milá maminko, přejeme 
hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. 

Ať jsi tu ještě dlouho s námi.
To ti z celého srdce přejí 

dcery Alena a Krista s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

21. března jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí 
pana Bedřicha POPKA


3. května vzpomeneme 23. výročí úmrtí 

paní Miroslavy POPKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají dcera Emílie a syn Jan s rodinami.

VZPOMÍNKA NA MILOVANÉ RODIČE A PRARODIČE Z PUDLOVA.

22. března jsme vzpomněli nedožité 94. narozeniny 
paní Marie CZEMPIELOVÉ.

13. června uplyne 6 let od jejího úmrtí.


25. března by se dožil 100 let 
pan Alois CZEMPIEL.

Zároveň si 10. dubna připomeneme 10. výročí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Irena, 

vnučky Pavla, Milena, Martina a jejich rodiny.

Kurz Snoezelen–MSE
Pedagogičtí pracovníci školy Slezské 
diakonie se 29. února a 1. března zúčast-
nili akreditovaného základního kurzu 
Snoezelen v teorii a praxi. Kurz probíhal 
v prostorách školy ve Starém Bohumíně. 
Cílem bylo rozšíření vědomostí o kon-
ceptu Snoezelen-MSE. Učitelé a asisten-
ti si prohlédli nabídku technického vyba-

vení místností. Seznámili se se zásada-
mi práce, zhlédli přípravu strukturované 
hodiny. Kurz doplnily praktické ukázky, 
při nichž si pedagogové mohli na sobě 
vyzkoušet polohování, stimulaci pomocí 
míčků či práci s lávovými kameny.  (iko)
Snoezelen-MSE je volnočasovou aktivitou 
a současně terapeutickou metodou pro 
tělesně a duševně postižené. Má svůj řád 
i pravidla. Probíhá ve speciálně upravené 
místnosti, v níž pomůcky slouží ke stimula-
ci smyslů nebo k relaxaci. Zdroj: Wikipedie

KRÁTCE

2. dubna oslaví 80 let
pan Miroslav KRÁL

ze Záblatí.
Hodně zdraví, štěstí, pohody, energie 

a optimismu do dalších let přejí tři dcery 
- Mirka s manželem, Ivana a Jana, 

přítelkyně Zdeňka, vnoučata Martin, 
Lukáš s manželkou, Marek, Lucie, Péťa, 

Vendulka a pravnouček Tomášek.
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MERENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií

ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 

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

kostní 

V neu

Osteoporoza je

zákeřná nemoc

ometrií

umín, 

Nepodceňujte P R E V E N C I !

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

INZERCE

REALITY
 ● Koupím nebo pronajmu řado-

vou garáž v ulici 9. května napro-
ti Kaufl andu.  608 815 185.

 ● Prodám družstevní byt 1+1 
(38 m2) v nízké zástavbě v ul. Sva-
topluka Čecha v Bohumíně. Dům 
je po revitalizaci (okna, zateple-
ní), byt je v původním stavu, za-
chovalý. Cena 350 tis. Kč. Aleš 
Drobek  732 220 898.
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.

 ● Masérna nově otevřená ve Stu-
dentské ulici 598. Inf. na  724 
340 942.

 ● Bylinková masérna Lumia 
nově v Bohumíně. Nabízíme vám 
těhotenské, aromaterapeutické, 
párové, relaxační masáže, masáže 
dětí a miminek a další služby. 
Přijďte si k nám odpočinout a na-
čerpat energii. Více na  731 882 
594 a www. bylinkovamaserna.cz.

 ●  Nabízím doučování a soukro-
mou výuku AJ, ČJ a RJ. Cena po 
domluvě.  739 876 332.
RŮZNÉ

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

 ● Od pondělí 14.3. je zahájen 
prodej ovocných a okrasných 
dřevin v zahradnictví v parku. 
Více na  739 872 774, MutinaZ@ 
seznam.cz, www.zupaz.cz.

Už podevatenácté Bohumín ocenil bezpříspěvkové dárce krve. Slavnostní 
setkání se uskutečnilo 8. března na radnici. Dárci obdrželi jako poděkování 

fi nanční odměnu, permanentku do kina a aquacentra, ale také symbolickou 
láhev červeného vína na doplnění červených krvinek. Všichni se rovněž 
podepsali do Pamětní knihy Bohumína. 

Radní letos ocenili třiačtyřicet dobrovol-
ných dárců krve z Bohumína od 28 do 65 let, 
kteří v loňském roce získali Zlatý kříž České-
ho červeného kříže (ČČK) nebo Janského 
zlatou medaili. Mezi oceněnými bylo pět žen. 

Ceremoniálu se účastnil starosta Petr Vícha, 
místostarosta Igor Bruzl, předseda komise pro 
občanské záležitosti Vilém Bannert a zástup-
ce ČČK Luděk Rechberg. Dárcům vysekli 

poklonu a poděkovali jim za jejich záslužnou 
činnost. „Dárců krve si velmi vážíme a chceme 
jim tak alespoň symbolicky poděkovat za jejich 
dobrovolnost a ochotu pomáhat druhým. Těší 
nás, že je jejich počet stále vysoký,“ uvedl sta-
rosta Petr Vícha.

Ocenění si na radnici převzali čtyři držitelé 
Zlatého kříže ČČK 2. třídy (120 odběrů), 
čtrnáct Bohumíňáků loni získalo Zlatý kříž 
ČČK 3. třídy (80 odběrů) a pětadvacet nosi-
telů Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského 
(40 odběrů). 

S oceňováním Bohumín začal po povod-
ních 1997, kdy navázal spolupráci s Českým 
červeným křížem. Bezpříspěvkových dárců si 
město velmi váží, a proto neváhá jejich lidský 
přístup ocenit. Od roku 1998, kdy se setkání 
uskutečnilo poprvé, Bohumín z rozpočtu 
věnoval na ceny a dárky už 1,5 milionu korun 
a odměnil jimi 641 dárců.

Text a foto: Lucie KOLKOVÁ

Poděkování dárcům životodárné tekutiny

AKTUÁLNĚ
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dělostřelecké-
ho důstojníka. 
V průběhu se-
zony se počítá 

s doplněním střelecké místnosti 
a stanoviště zemní telegrafi e. 

Zájemci si mohou přímo v bun-
kru pořídit knihy, pohledy, turis-
tickou známku číslo 694 a také 
novou turistickou nálepku číslo 
694, vydanou letos v lednu. Pa-
mátkově chráněný srub si budou 
moci návštěvníci prohlédnout 

Pěchotní srub MO-S5 Na 
Trati ve Starém Bohumíně 
na počátku dubna zahájí 
novou sezonu. Návštěvníky 
čekají atraktivní novinky, 
na kterých členové Klubu 
vojenské historie Bohumín 
pracovali celou zimu.

S fi nanční pomocí města a bo-
humínských firem se podařilo 
vyrobit dvě zvonové podlážky, 

které jsou osazeny v replikách 
pancéřových zvonů. Zvonové 
šachty pod těmito podlážkami 
nově doplňuje muniční výtah, 
žebřík, odpad nábojnic a ventila-
ce. Dále se mohou návštěvníci 
těšit na vybavené ubikace pod-
důstojníků, ubikaci a kancelář 

 ● 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.

CVIČENÍ

Společné tvoření 
rodičů s dětmi

Nejlepší odměnou pro dítě je čas strávený 

s rodiči. Aktivním zájmem, společnou zábavou 

a sdílením dává rodič potomkovi najevo, že je 

pro něj důležitý a má jej rád.

V současné době plné shonu, pracovního nasa-
zení a povinností není mnohdy jednoduché tento 
čas vyčlenit. Přesto musím s radostí konstatovat, že 
v naší mateřské škole v Nerudově 1040 máme tako-
vých rodičů nemálo. Ve čtvrtek 18. února se zapo-
jovali rodiče a sourozenci do společné činnosti 
polytechnického charakteru s dětmi. Ze stavebnice 
montovali dřevěné městečko, míchali maltu a sta-
věli domy z cihel, vyráběli sýkorník, vyzkoušeli si 
práci na obráběcím stroji, konstruovali letadlové 
házedlo, modelovali z keramické hlíny, experimen-
tovali s elektronickou hrou. Zkrátka úžasné odpo-
ledne s úžasnými rodiči.   

Text a foto: Lenka NODŽÁKOVÁ

Do další sezony s řadou novinek

každý víkend a během státních 
svátků od dubna do konce září od 
14 do 18 hodin. Sezonu tradičně 
uzavře prohlídka 28. října. Více 
informací na webových stránkách 
www.bunkr-bohumin.cz a na 
facebooku. 

Děkujeme všem návštěvní-
kům, kteří unikátní bunkr MO-
S5 Na Trati navštívili v minulém 
roce a těšíme se na letošní ná-
vštěvníky.  

Michal HEJDA

Foto: Klub vojenské historie BohumínFoto: Klub vojenské historie Bohumín

Hudební vystoupení
Hvězdy Šlágru TV zahrají v Dětmaro-

vicích. Vystoupení slovenské skupiny 
Black band se uskuteční 15. května v 15 
hodin v tamním Dělnickém domě. 
Vstupné je 200 korun. Předprodej už 
nyní probíhá na čísle  777 998 912.

KRÁTCESlezská diakonie otevírá školku
Škola Slezské diakonie otevře v Bohumíně ve školním roce 
2015/16 nově také mateřskou školu pro děti od dvou do 
šesti let. Působit bude v prostorách v Nerudově ulici 1141.

Mateřinka nabídne celodenní 
provoz, logopedii, výuku cizích 
jazyků zahraničními dobrovolní-
ky, výtvarné a dramatické aktivi-
ty či prvky muzikoterapie. Ve 
spolupráci se speciálními peda-
gogy škola také připraví děti na 
vstup na základní školu.

„Nejprve jsme si udělali malý 
průzkum mezi rodiči a podle jejich 
potřeb jsme sestavili vzdělávací 
program. Pro zdravý a harmonic-

ký vývoj dítěte nabízíme mimo 
jiné pohybové aktivity, canistera-
pii a výuku ve speciální relaxační 
místnosti. Nebudou chybět ani 
tvůrčí činnosti,“ nastínila vedoucí 
bohumínského pracoviště Slez-
ské diakonie Maria Galuszková.

Zájemci se mohou s prostře-
dím mateřské školy Slezské dia-
konie blíže seznámit a osobně 
školku navštívit každý pátek od 
7.30 do 13.30 hodin. (sd)

Bohumínský 
benchpress 

Tělocvična v sokolovně TJ Viktorie 

ve Starém Bohumíně bude patřit sil-

ným mužům a ženám. Oddíl silového 

trojboje pořádá 2. dubna od 11 hodin 15. 

ročník Bohumínského benchpressu. 

Starobohumínský závod v benchpre-
ssu je otevřeným kláním, zúčastnit se jej 
může kdokoli. Muži budou soupeřit ve 
věkových kategoriích 14 až 18, 18 až 23, 
23 až 40, 40 až 50 a v kategorii nad 50 
let. Ženy se utkají v soutěži bez rozdílu 
věku. Prezentace závodníků a vážení 
začíná v 10 hodin. 

Soutěž vznikla v roce 2000 a každo-
ročně si ji nenechají ujít siláci z Bohumí-
na a okolních měst. Závodníci se mohou 
těšit na zajímavé věcné ceny, diváci na 
adrenalinovou podívanou.  (luk)

Kates postupuje 
na mistrovství Moravy

Soubor Kates uspěl v regionálním 
kole »Taneční skupiny roku« v Třinci. Sku-
pina Kates Free, kterou tvoří děvčata nad 
šestnáct let, si v základní lize show art 
vytančila druhé místo. Dvě čtvrtá místa 
bohumínský soubor získal za great free-
style a za show dance art. Všechny tři 
tance postupují do dalšího kola, na mis-
trovství Moravy, které proběhne 30. 
dubna ve sportovní hale ve Zlíně.  (luk)
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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.

 ● 31.3. v 10 hodin ROSA & 
DARA A JEJICH VELKÁ DOBRO-
DRUŽSTVÍ. Český animovaný 
film, promítání pro maminky 
s dětmi. Sál kina, 20 Kč.

 ● 10.4. v 10 hodin PAT A MAT 
STAVÍ POLIČKU. Divadlo pro 
děti, hraje divadelní agentura 
Křesadlo. Sál kina, 50 Kč.

 ● 3.4. v 10 hodin BARBIE: TAJ-
NÁ AGENTKA. Animovaný fi lm 
pro děti. Sál kina, 115 Kč, děti 90 
Kč.
DIVADLO 

 ● 8.4. v 19 hodin FRANTIŠEK Z 
ASSISI. Muzikál, který s humo-
rem i úctou sleduje život světce. 
Hraje Těšínské divadlo. Sál kina, 
190 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.

 ● 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 3D  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 3D  za 130 Kč, 
25.3. a 26.3. ve 2D za 110 Kč.

 ● 25.3. a 26.3. ve 20 hodin 
DVOJNÍCI. Film Česko (Kome-
die), 2016, přístupný, 103 minut, 
130 Kč.

 ● 26.3. v 10 hodin ZOOTROPO-
LIS: MĚSTO ZVÍŘAT. Animovaný 
film USA, 2016 (Akční/Kome-
die), dabing, přístupný, 108 mi-
nut, 120 Kč, děti 100 Kč.

 ● 27.3. a 28.3. v 16 hodin 
CHŮVÁK. Film Německo (Kome-
die), 2015, dabing, přístupný od 
12 let, 110 minut, 120 Kč.

 ● 27.3., 28.3. a 7.4. v 19 hodin 
RUDÝ KAPITÁN. Film Slovensko, 
Česko, Polsko (Krimi), 2016, da-
bing, přístupný od 15 let, 120 Kč.

 ● 30.3. v 19 hodin TRABANTEM 
DO POSLEDNÍHO DECHU. Film 
Česko (Dokumentární), 2015,  
přístupný od 12 let, 95 minut, 
80 Kč.

 ● 31.1. a 1.4. v 19 hodin, 2.4. 
v 16 hodin TEORIE TYGRA. Film 
Česko (Komedie), 2016, přístup-
ný, 101 minut, 130 Kč (2.4. za 
120 Kč).

 ● 2.4. v 19 hodin SAULŮV SYN. 
Film Maďarsko (Drama), 2015, 
titulky, 107 minut, 90 Kč.

 ● 3.4. v 19 hodin ČARODĚJNI-
CE. Film USA, Kanada (Horor), 
2015, titulky, přístupný od 15 
let, 92 minut, 110 Kč.

 ● 4.4. v 19 hodin EVA NOVÁ. Film 
Slovensko (Drama), 2015, přístup-
ný od 15 let, 106 minut, 80 Kč.

 ● 6.4. v 19 hodin JÁ, OLGA HEP-
NAROVÁ. Film Česko (Životopis-
ný/Drama) 2016, přístupný od 
15 let, 105 minut, 110 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 4.4. až 8.4. (mimo středu) ve 
13–17 hodin DINOSAUŘI NEJEN 
V POHÁDKÁCH. Čítárna, herna, 
výtvarná dílna pro rodiče s před-
školními dětmi. Dětské odd. 
Nový Bohumín.

 ● 11.4. až 15.4. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin LEGRAČNÍ KRA-
BIČKA. Výtvarná dílna. Dětské 
odd. Nový Bohumín.

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

 ● 28.4. v 17 hodin IMUNITNÍ 
SYSTÉM A ZÁŘENÍ KOLEM NÁS. 
Pavel Kavřík pohovoří o geopa-
togenních zónách a technic-
kých zářeních. Přednášková 
místnost knihovny, 50 Kč.

MARYŠKA 

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

maryska.cz,  776 577 722.
 ● Od 26.3. THEO KABUT: OPRAV-

DOVOU KRÁSU ANI STÁŘÍ NE-
ZLOMÍ. Výstava obrazů bohu-
mínského rodáka. Každé úterý 
a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin.

 ● 1.4. v 17.30 hodin HUDEBNÍ 
POZDRAV JARA. Vystoupení 
Niny Kriutchkové se studenty.

 ● 2.4. v 19 hodin WOLKERŮV 
PROSTĚJOV. Večer s básnířkou 
Alenou Vávrovou.

 ● 4.4. v 17.30 hodin ATLANT-
SKÉ LÉČENÍ. Přednáška Miluše 
Kocurové, 200 Kč.

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@
almamater.cz;  608 608 955,  

608 975 161
Na akce v solné jeskyni je nut-
ná rezervace.

 ● 24.3. v 17.30 hodin RELAXAČ-
NÍ CHVÍLE V SOLI. Léčivá medi-
tace s Renátou Rowenou.

SPORT

FOTBAL

 ● 26.3. v 15 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN B – SK SLAVOJ PET-
ŘVALD. Muži B, okresní přebor, 
hříště Vrbice.

 ● 26.3. v 15 hodin VIKTORIE 
BOHUMÍN – ALBRECHTICE B. 
Muži B, okresní přebor, hřiště 
Starý Bohumín.

 ● 26.3. v 15 hodin SLOVAN ZÁ-
BLATÍ – FK TĚRLICKO. Muži B, 
okresní přebor, hřiště Záblatí.

 ● 3.4. v 15.30 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – SK POLANKA N. 
ODROU. Muži A, krajský přebor, 
hřiště za parkem.

 ● 9.4. v 15.30 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN B – FK TĚRLICKO. Muži 
B, okresní přebor, hříště Vrbice.

 ● 9.4. v15.30 hodin SLOVAN 
ZÁBLATÍ – TJ VIKTORIA BOHU-
MÍN. Muži B, okresní přebor, 
hřiště Záblatí.

 ● 9.4. v15.30 hodin BOSPOR 
BOHUMÍN B – FK TĚRLICKO. Muži 
B, okresní přebor, hříště Vrbice.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 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 24.3. do 10.4.

Programy také na www.
mesto-bohumin.cz 

nebo www.k3bohumin.cz

„Karle, zítra slavíme desáté výročí svatby. co kdybychom zabili husu?” ... A proč? Ta husa přece za nic nemůže.
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V sobotu 5. března se záblatská sokolovna změnila ve 
dvůr Karla IV. Konaly se zde tradiční a populární šibřinky. 
Středověkou stylizací vzdali sokolové hold prvnímu 
českému králi, který se stal také císařem Svaté říše římské, 
a od jehož narození letos uplyne 700 let.

V divadelním programu šibři-
nek vystoupil Karel IV. se svou 
chotí Eliškou a nechyběl ani Bu-
šek z Velhartic s pážaty. Rolí se 
ujali manželé Bielanovi z ochot-
nického divadla Boban a Rosti-
slav Holman z Bílého divadla. 
Nechyběl ani fotoateliér Nikoly 
Liberdové, díky němuž si řada 
účastníků odnášela z veselice svou 
fotografi i v dobovém kostýmu.

Tradice sokolských šibřinek je 
stará půl druhého století. Šlo o so- 
kolské maškarní plesy s předem 
danou tématikou. Jejich originál-
ní pojmenování vzniklo díky čes-
kému důvtipu a vynalézavosti. 
Když si Sokol Pražský vybudoval 
sokolovnu a chtěl uspořádat ples, 
úřady mu to nepovolily. Zaklada-
tel Sokola Miroslav Tyrš na to 
ovšem vyzrál. V Jungmanově 
slovníku objevil slovo »šibřiti« 
odvozené od ptačího štiřikání, 

které znamenalo »dovádět, vese-
lit se«, a název akce byl na světě. 
A prvním sokolským šibřinkám, 
které se v Praze konaly 22. února 
1865, už nic nemohlo zabránit.

Původní šibřinky měly ráz 
maškarního karnevalu a v Zá-
blatí se snažíme tuto 
tradici udržovat. 
Ne p o ř á d á m e 
klasické plesy, 
ale pravé ši-
bř inky  na 
dané téma, 
které vždy 
provází fo-
tovýstava či 
d i v a d e l n í 
program. A ty 
l e t o š n í  s e 
opravdu vydaři-
ly a šibřilo se až 
do ranních hodin. 

Výbor TJ Sokol Záblatí 

Karel IV. zavítal do záblatské sokolovny

Karel IV. se narodil před 700 lety. Sokolové mu svou akcí vzdali hold. Populární 
záblatské šibřinky ctí jejich původní význam a ráz.  Foto: Nikola Liberdová

Bohumínský taneční soubor Radost & Impuls 
celou zimu piloval nové choreografi e a nyní se 

jimi pochlubil veřejnosti. V kině se 12. a 13. 
března prezentoval hned trojicí vystou-
pení. Show na domácí půdě tak odstar-
tovalo už 34. soutěžní sezonu souboru.

Na jevišti kina se postupně představilo 120 tanečníků od 
čtyř do dvaceti let. Před našlapaným hledištěm odtančili 
jedno sobotní a dvě nedělní představení. Ta měla letos 

podtitul »Taková (ne)normální rodinka«. Premiérové 
a skvěle zvládnuté choreografi e ocenili diváci bouřlivým 

potleskem. V souboru Radost & Impuls aktuálně působí 
150 tanečníků. R&I je mnohonásobným mistrem České 
republiky v disciplíně show dance. Na svém kontě má 

také tituly z mistrovství Evropy a mistrovství světa. (erh)

(Ne)normální impulsácká rodinka

Foto: Dalibor DudaFoto: Dalibor Duda


