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Betonová svodidla měla být u mostu dočasně, zůstala však čtyři a půl roku.
 Foto: Pavel Čempěl

Provizorium, které trvá už 
čtyři a půl roku. Po otevření 
skřečoňského mostu na 
podzim 2011 zůstala 
u sjezdů provizorní beto-
nová svodidla. Po úpravě 
terénu je měla nahradit 
klasická ocelová, ale bloky 
tam stojí dodnes. Jejich 
čas se však už krátí.

Provizorní bariéry z panelů 
zhoršují výhled při odbočování 
a ani v jiných směrech nejsou 
zrovna praktická. Dvě řady bloků, 
u rondelu a poblíž BM servisu, 
by však měly v dohledné době 

konečně zmizet. Ředitelství silnic 
a dálnic se po nedávném auditu 
rozhoupalo a svodidla vymění. 
Ocelová už jsou objednaná.

Ve Skřečoni se chystá ještě jed-
na dílčí dopravní úprava. Týká se 
středových ostrůvků u přechodů. 
Jejich účelem je chránit chodce, 
řidičům ale naopak občas přidě-
lávají vrásky. Za tmy a zhoršené 
viditelnosti už několik šoférů slalom 
mezi ostrůvky nezvládlo a hava-
rovalo na nich. Hrany ostrůvků 
proto vyfasují speciální odrazky, 
takzvaná všesměrová reflexní 
oka. Kruhový objezd u »skře-
čoňáku« už podobná má, a jak-
mile na ně zamíří světlomety 
auta, zvýrazní celý rondel.  (tch)

Beton konečně nahradí ocel AKTUÁLNĚ

Zrekonstruovaný hotel Pod Zeleným 
dubem je v provozu od loňského 
podzimu a těší se velké oblibě. 
Část jeho prostor ale na zpřístupnění 
stále čeká. Týká se to podzemí, 
kde má fungovat muzeum. Práce 
na přípravě exponátů fi nišují, aby 
se s nimi mohli návštěvníci seznámit 
už o prázdninách.

Některými exponáty se vztahem k Bohumínu 
se mohou příchozí už nyní kochat v infocentru 
hotelu. Jeho část je vyhrazena tématické a ča-
sově omezené prezentaci místních spolků. 
K vidění jsou zde třeba dva původní čtyřset-
leté zvony ze starobohumínského kostela. 
S plnohodnotným stálým muzeem se počítá 
v suterénu, přímo pod infocentrem. Má tři 
výstavní místnosti o ploše šedesáti metrů 
čtverečních, dva depozitáře a jeho garantem 
bude Muzeum Těšínska. Muzeum však nebylo 
možné otevřít současně s hotelem. Důvodem 
byla vysoká vlhkost, zejména kvůli novým 
omítkám, které v podzemí obtížně a pomaleji 
vysychají.

„Během topné sezony se podařilo vlhkost srazit 
ze 70 na 30 procent. Když vytápění skončí, určitě 
o něco opět povyroste, ale snahou je udržet vlh-
kost stálou, ne vyšší než 55 procent,“ vysvětlila 
Pavla Skokanová z odboru školství, kultury 
a sportu. Dodala, že podzemní prostory mo-
nitoruje datalogger, zařízení pro sběr a uklá-
dání informací o vlhkosti a teplotě. 

Do výstavních vitrín přispěje svými expo-
náty Muzeum Těšínska a soukromí sběratelé 
a nadšenci. Město loni oslovilo veřejnost 
s prosbou o zapůjčení historických artefaktů 
do roku 1948, které se nějakým způsobem 

vážou k Bohumínu. „Občané nám řadu his-
torických předmětů skutečně přinesli, nyní 
jsou v depozitáři,“ prozradila Skokanová.

V jedné z vitrín bude mít své místo také 
starobohumínský kroj, na jehož renesanci 
už několik let pracuje vlastivědně–etnogra-
fický klub spolku Maryška. Pro muzeum 
vytvářejí originální exemplář. Bude sice »no-
vý«, ale krojovanky jej šijí tradičním způso-
bem z dochovaných historických materiálů.

S otevřením muzea se počítá nejdříve 
v červenci u příležitosti oslav 760. výročí 
Bohumína, které se datuje od první písem-
né zmínky o osadě Bogun. Výstavě bude 
předcházet vernisáž.

Pavel ČEMPĚL

Do podzemí za bohumínskou historií

Krojovanky z Maryšky 
dokončují unikátní 

exponát pro 
bohumínské muzeum. 

Foto: Lukáš Kania
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Přeparkujte auta, čistí se ulice!
V Bohumíně se naplno rozjelo blokové čištění města. Z ulic je třeba odstranit prach, 
špínu, nánosy a zbytky zimního posypu, ačkoli toho není vzhledem k zimě chudé na sníh 
tolik jako v minulých letech. Čištění začalo v prvním dubnovém týdnu v Kostelní, Nádražní, 
9. května a Žižkově ulici. Další budou následovat v týdenních intervalech až do května.

Městské komunikace se čistí už 
od začátku března. Nejprve frek-
ventované silnice a hlavní tahy, 
kde nepřekážejí zaparkovaná 
auta. Částečně se odklízí i nečistoty 
z komunikací, které má ve správě 
kraj. Ten s čištěním obvykle začíná 
později a město chce i touto ces-
tou přispět ke snížení prašnosti.

Od dubna se pak rozjíždí i tak- 
zvané blokové čištění v úsecích, 
v nichž hrozí problémy se zapar-
kovanými auty. Existuje na to 
zavedený postup. Týden před 

blokovým čištěním se v místě ob-
jeví dopravní značky, které na 
chystanou akci motoristy upo-
zorní. Po vypršení termínu k pře-
parkování lokalitu zkontrolují 
strážníci a pokusí se zapomnětli-
vé řidiče kontaktovat. Může na-
stat i situace, kdy je majitel vozu 
dlouhodobě mimo město. Je-li to 
nutné, v ojedinělých případech 
se auta i odtahují.

V uplynulých letech provázela 
blokové čištění značná nekázeň 
šoférů. Přenosné dopravní zna-

čení nevnímali nebo ho záměrně 
ignorovali. Například v Nerudově 
ulici stálo při zahájení čištění 
zhruba dvacet aut. Strážníci jsou 
v těchto případech nekompro-
misní a sahají po pokutových 
blocích. Vyzbrojeni jsou jimi 
i letos.  (tch)

Jste členkou komise pro 

výchovu a vzdělávání, komise 

kultury a komise pro městskou 

část Skřečoň. Která oblast 

vás nejvíce baví?

Každá komise má svá specifi -
ka. Ve skřečoňské se snažíme 
zlepšovat životní podmínky 
v městské části i řešit závažné 
problémy. Tím nejpalčivějším je 
doprava a přetížení ulice 1. máje. 
I drobné krůčky ke zlepšení do-
pravní bezpečnosti nám dělají 
radost. 

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18: ANTONIE WALTEROVÁ
Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci Antonie Walterová (60) je členkou zastupitelstva 
poprvé. Rodačka ze Skřečoně strávila celý život v Bohumíně, 
osobní i profesní. Krátce působila na základní škole ve 
Skřečoni, poté až dosud na »své« Masarykově škole. 
Zajímá se o kulturu, společenské dění a díky svému 
manželovi Františkovi rovněž o sport.

Díky práci v komisi pro výcho-
vu a vzdělávání jsem si uvědomila, 
jak je důležité nejen fi nancování 
bohumínského školství, ale také 
jeho koordinace– plánování ka-
pacity mateřinek, rovnoměrná 
vytíženost škol a podobně. Těší 
mě, že město fi nančně i organi-
začně podporuje sportování dětí, 
ozdravné pobyty a další aktivity.  

Vzhledem k mým koníčkům 
mě velmi »baví« oblast kultury. 
Bohumín po kulturní stránce ne-
skutečně rozkvetl. Působí zde 
velké množství spolků, v nichž 
se Bohumíňáci mohou různým 
zájmovým činnostem aktivně 
věnovat, a kvalitní kulturu umí-
me i přivézt. 
Překvapilo vás něco v nové roli 

zastupitelky?

Jelikož se jednání konají jednou 
za dva měsíce, někdy se nahro-
madí opravdu mnoho materiálů. 
Je třeba je důkladně prostudovat, 

případně si zjistit podrobnosti. 
Už si zvykám.
Jak hodnotíte současný život 

ve Skřečoni, druhé nejlidnatější 

městské části?

Přes některá negativa – frek-
ventovaná dopravní tepna (ale na 
projektu obchvatu se pracuje), 
absence kanalizace v odlehlejších 
částech (už se buduje), znečišťo-
vání ovzduší lokálním topením 
nebo vandalismus (v obou přípa-
dech by pomohl zájem občanů) 
– se zde žije dobře. Dopravní do-
stupnost je solidní, zatím stále 
máme poštu, ordinaci praktické-
ho lékaře, základní i mateřskou 
školu, několik obchodů, kousek 
do přírody. Jen by Skřečoni pro-
spělo oživení společenského 
života. O to se snaží naše komise 
s dobrovolnými hasiči, rodičov-
ským sdružením, PZKO, aktivními 
podnikateli a občany pořádáním 
například letních slavností.

Zužitkujete ve své práci 

kantorky zkušenosti 

z městského zastupitelstva?

Ano a poměrně často, v hodi-
nách občanské výchovy. Učíme 
se o Bohumínu a životě v něm. 
Jak probíhají komunální volby, 
kdo město řídí a o čem kdo roz-
hoduje, jak město hospodaří, jak 
se stará o školy a podobně. Žáci 
o mé práci v zastupitelstvu vědí, 
občas se na některé věci ptají. Víta-
ným zpestřením výuky pro ně byly 
exkurze na radnici s výkladem.
Jak a čím se umíte odreagovat? 

Energií mě dobíjí rodina, 
kultura, setkávání s příjemnými 
lidmi, ale i sport. Máme takový 
»rodinný« sportovní klub – Judo 
Pionýr Bohumín, ve kterém 
pomáhám manželovi a synu Fili-
povi zajišťovat běžný chod, sou-
těže a letní tábory. 

Práce učitelky a s ní spojené 
aktivity mi zabírají poměrně dost 
času. Kdybych se ji ale nesnažila 
dělat co nejlépe, asi bych nebyla 
členkou zastupitelstva. Jsem pře-
svědčena, že za hlasy ve volbách 
vděčím do značné míry bývalým 
žákům a jejich rodičům. Jsou oce-
něním mé práce a já za ně děkuji.
Děkuji za rozhovor.  (fi )

Čekání v novém
Nevzhledné plechové přístřešky 

mizí do šrotu. Postupně. Radnice 
hodlá do tří let vyměnit autobusové 
budky na trase mezi Šunychlem 
a Kopytovem. Letos se obnova týká 
první z nich, zastávky u zemědělské-
ho družstva, neboli u mostku.

„Plechové přístřešky chceme 
postupně nahradit moderními pro-
sklenými. Součástí prací bude také 
zpevnění povrchu a pokládka zámko-
vé dlažby,“ nastínil Roman Pak 
z městského odboru životního pro-
středí a služeb. Na modernizaci jedné 
zastávky vynaloží město zhruba sto 
třicet tisíc.  (tch)Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Blokové čistění města
11. dubna: Masarykova (od křižovatky s Čáslavská po MěÚ), Čáslavská (od kři-
žovatky s Masarykovou po ÚP), Poděbradova, Štefánikova (parkovací pruhy za 
cyklostezkou).
18. dubna: Čs. armády (od hasičské zbrojnice po parkoviště Osvěta), Okružní 
(od pivního baru k Fit školce), Dr. E. Beneše (naproti škole).
25. dubna: Studentská (od J. Palacha po křižovatku s Masarykovou), Čáslavská 
(od E. Beneše po křižovatku s Čs. armády).
2. května: Nerudova (od MŠ po hřbitov, obě strany včetně parkoviště), Podě-
bradova (parkoviště – kolmé stání za obchodním centrem).
9. května: Čáslavská (od křižovatky s Čs. armády po křižovatku s Masarykovou), 
Husova.

Zasedání městského 
zastupitelstva

V pondělí 11. dubna od 14 

hodin se ve velké zasedací síni 

radnice uskuteční zasedání 

zastupitelstva města. 

Na programu bude mimo jiné 
závěrečný účet města za rok 2015 
a návrh na úpravu letošního roz-
počtu. Zasedání je veřejné a vysílá 
jej v přímém přenosu TIK. Program 
jednání bohumínských zastupitelů 
najdete na stránkách města www.
bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika 
Úřední deska, nebo v městských 
vývěskách.  (red)
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Chodci, dáte přednost bezpečí, 
nebo svému pohodlí?
Zebry. Přispívají k bezpečnosti, a proto se jejich počet 
rozšiřuje. Loni přibyly přechody pro chodce například 
na náměstí, u Bochemie nebo u Lidlu. Vzniknout by 
v dohledné době mohl další v centru města. Ale má to 
háček. Zřídit přechod na zamýšleném místě ve Štefánikově 
ulici u drogerie je technickým oříškem. Navíc není jisté, 
zda o něj sami chodci vlastně stojí. 

Silnici mezi drogerií a zveri-
mexem přejdou denně stovky 
lidí. A všichni porušují předpisy. 
Pokud je totiž v dosahu padesáti 
metrů přechod, a to na křižovatce 
u trafi ky je, musí ho využít. Ale 
komu by se chtělo štrádovat pa-
desát metrů tam a padesát zpět, 

že? Řešením je vybudování další 
zebry, jenže tady projekt naráží 
na normy a opět pravidlo pade-
sáti metrů. V kratší vzdálenosti 
od sebe přechody být nemohou. 
Nabízí se možnost vytvořit pře-
chod až u křižovatky se Žižkovou 
ulicí, ale je otázkou, jestli by ho 

chodci využívali a nezkracovali si 
cestu jako dosud.

A pak je tu ještě kompromisní 
varianta. Posunout přechod od 
rohu drogerie jen o kousek k mís-
tu, kde rostou vzrostlé akáty, na-
proti zlatnictví. Sice to stále není 
více než padesát metrů od stáva-
jící zebry, ale policie, která musí 
přechody schvalovat, by mohla 
být shovívavá. Bylo by ovšem 
nutné při stavbě zúžit vozovku, 
opět kvůli normám, protože 
vozovka je v místě příliš široká. A 
nakonec po všech zmíněných pe-
ripetiích »donutit« chodce, na-
příklad dohledem policistů 
a pokutováním hříšníků, aby ze-
bru skutečně využívali.

„Ze zkušenosti víme, že chodci 
přecházejí komunikace tam, kde 
potřebují, nikoli tam, kde je pře-
chod,“ konstatoval Petr Sobek 
z odboru dopravy. Je tedy na zvá-
ženou, zda investovat finance a 
pouštět se do složitého řešení, 
pokud by nenašlo uplatnění. 
Nebo zachovat stávající stav a to-
lerovat partyzánské přecházení 
vozovky. Město proto s přípravou 
vyčká na reakce Bohumíňáků, 
samotných chodců. Obracet se 
mohou na městský odbor dopravy 
a v plánu je i anketa k tématu.

Pavel ČEMPĚL

Všechno je jinak. V rámci 

zvýšení bezpečnosti radnice 

plánovala úpravu křižovatky 

u Benešovy školy. Podrobně 

jsme o projektu informovali 

v Oku číslo 4. Navrhované ře-

šení se ale nesetkalo s kladnou 

odezvou motoristů. Na křižo-

vatce proto zůstane vše při 

starém.

Křížení ulic Čs. armády, Okružní 
a Dr. E. Beneše existuje v nezmě-
něné podobě desítky let. Je po-
měrně nestandardní, ale v době 
vzniku při minimálním provozu 
to nikdo neřešil. Při dnešní hus-
totě provozu se musí více hledět 
na bezpečnost a křižovatka se 
dostala na seznam potenciálně 
rizikových míst. Ideálním řeše-
ním by byl kruhový objezd, ale 
jeho stavba by byla příliš nákladná. 
Vznikl proto snadno proveditelný 
návrh upravit provoz na křižovat-
ce tím, že z jedné přípojky vznik-
ne jednosměrka. U školy by tak 
nebylo možné odbočit vlevo na 
Okružní ulici okamžitě, ale až 
o pár metrů dál. Tento způsob 
by sice poskytoval lepší rozhled, 
ale úhel při odbočení by byl pří-
liš ostrý. A to bylo kamenem 
úrazu. Motoristům se návrh ne-
zamlouval a po další diskusi od něj 
upustilo i město. Na křižovatce se 
tedy nic měnit nebude. Protože 
ale řidiči nerespektují při parko-
vání minimální vzdálenost od 
křižovatky a komplikují výhled, 
označí cestáři vodorovným zna-
čením plochy, kde stát nelze. (tch)

Revoluce 
na křižovatce 

se nekoná

Zvelebují si vlastní bydlení

Oblékají se do nového. Cihlové domy v centru města i ty panelové. Obnovou aktuálně 
prochází například osmipatrový dům ve Štefánikově ulici. Panelák patří společenství 

vlastníků jednotek, správu zajišťuje Stavební bytové družstvo Bohumín (SBD).
Samosprávy vlastníků se spo-

lečně s družstvem podílejí na 
kompletním projektu. Od zpraco-
vání dokumentace, přes výběrové 
řízení, kontrolní dny až po kolau-
daci. Dům se čtyřmi vchody 1146 
až 1149 čeká zateplení stropu sute-
rénu, rekonstrukce a zasklení lodžií, 
zateplení fasády. Okna v bytech už 

výměnou prošla v uplynulých le-
tech, teď se dočkala ta schodištní.

Nejviditelnější je samozřejmě 
obnova vnějšího pláště a jeho za-
teplení. „Zvolili jsme různé druhy 
materiálů. Klasickou omítku dopl-
ní obklady z cembonitových desek, 
v lodžiích vzniknou prosklené hliní-
kové konstrukce. Celkový vzhled bude 

členitější,“ uvedl člen představen-
stva SBD Jaromír Změlík. Rekon-
strukce se dotkne vnější části 
budovy, v interiéru jsou v plánu 
pouze vysprávky po výměnách 
oken na schodištích. Družstvo se 
pak se samosprávami domluví, 
zda ještě nebude vhodné vymalo-
vat společné prostory. (tch)

S (ne)bezpečným přecházením Štefánikovy ulice si chodci hlavu nelámou. 
Tolerovat je nebo vybudovat přechod?  Foto: Pavel Čempěl

  Kladení věnců
U pomníku rudoarmějců na hřbito-

vě ve Skřečoni se 1. května uskuteční 
kladení věnců. Pietní akt proběhne 
v 9 hodin. Bude mít neformální po-
dobu, bez hudebního doprovodu, 
a zúčastnit se jej mohou zástupci po-
litických stran, školských zařízení 
i veřejnost. 

Následně 8. května v 9.30 hodin 
proběhne tradiční pietní akt u příleži-
tosti Dne vítězství s kladením kytic 
u budovy radnice.  (red)

  Step Aerobic Show
Aerobic club Bohumín pořádá 9. 

dubna od 9 do 11.30 hodin ve Sport-
centru v Nerudově ulici »Step Aerobic 
Show«. Hodiny vedou zkušené lektor-
ky, účastníci by ovšem měli znát zá-
kladní kroky step aerobiku. Vstupné 
je pro členy 110, ostatní zaplatí v před-
prodeji 150 a na místě 200 korun. 
Vstupenky jsou v prodeji ve Sport-
centru a jsou slosovatelné. V tombole 
mohou účastníci získat zajímavé 
ceny.  (iv)
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  L I C I TAC E4 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

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. Tovární 426, číslo 
bytu 29, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Panelový věžový dům s funk-
cí domovníka. Loni proběhla celková 
rekonstrukce domu včetně zateplení. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny a balkonem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 76,36 
m2, celková plocha bytu 78,58 m2. 
Prohlídka 11.4. v 15.15–15.30 hodin 
a 12.4. v 8.45–9.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.4. v 15.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, čís-
lo bytu 56, I. kategorie, 10. nadzem-
ní podlaží. Zateplený věžový dům, 
možnost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny a balkonem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 28,13 
m2, celková plocha bytu 29,70 m2. 
Prohlídka 11.4. v 15.45–16.00 hodin 
a 12.4. v 9.15–9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.4. v 15.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, čís-
lo bytu 72, I. kategorie, 13. nadzem-
ní podlaží. Zateplený věžový dům 
po celkové rekonstrukci. Možnost 
parkování u domu. Byt s plastovými 
okny a balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 28,88 m2, celková 
plocha bytu 31,20 m2. Prohlídka 
11.4. v 16.15–16.30 hodin a 12.4. 
v 9.45–10.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 13.4. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 810, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v klidné lokalitě. V blízkosti 
domu se nachází park, bazén a hřiš-
tě. Byt s ústředním vytápěním, plas-
tovými okny, koupelnou po rekon-
strukci a kuchyňskou linkou. Plocha 
pro výpočet nájemného 45,85 m2, 
celková plocha bytu 45,85 m2. Pro-
hlídka 11.4. v 15.30–15.45 hodin 
a 12.4. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.4. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti, byt po celkové rekonstrukci, 
plastová okna, nově napojeno na 
centrální vytápění, v blízkosti vlako-
vé a autobusové nádraží. Plocha pro 
výpočet nájemného 73,74 m2, celko-
vá plocha bytu 79,50 m2. Prohlídka 
11.4. v 14.30–14.45 hodin a 12.4. 
v 8.00–8.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 13.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 107, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 2. nadzem-
ní podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města. Byt s plastový-
mi okny a ústředním topením. Byt 
je po rekonstrukci – podlahy, kou-
pena, elektro. Plocha pro výpočet 
nájemného 100,51 m2, celková plo-
cha bytu 100,51 m2. Prohlídka 12.4. 
v 10.00–10.15 hodin a 13.4. v 15.00–

15.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 13.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blízkosti 
školky, zrenovovaného parku, ná-
kupních center Kaufl and a Albert. 
Byt s plastovými okny a velkou lod- 
žií je po celkové rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 49,99 
m2, celková plocha bytu 53,53 m2. 
Prohlídka 13.4. v 15.15–15.30 hodin 
a 14.4. v 9.15–9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 18.4. v 15.00 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 105, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blízkosti 
školky, zrenovovaného parku, ná-
kupních center Kaufl and a Albert. 
Byt s plastovými okny a velkou lod- 
žií je po celkové rekonstrukci včetně 
sociálního zařízení. Plocha pro vý-
počet nájemného 49,99 m2, celková 
plocha bytu 53,53 m2. Prohlídka 
13.4. v 15.30–15.45 hodin a 14.4. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 18.4. v 15.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 128, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blízkosti 
školky, zrenovovaného parku, ná-
kupních center Kaufl and a Albert. 
Byt s plastovými okny a velkou lo-
džií je po celkové rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 49,99 
m2, celková plocha bytu 53,53 m2. 
Prohlídka 13.4. v 15.45–16.00 hodin 
a 14.4. v 9.45–10.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 18.4. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1053, 
číslo bytu 57, I. kategorie, 12. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům v blízkosti školy, školky, dět-
ského koutku a nákupních možnos-
tí. Možnost parkování u domu. 
Dům s funkcí domovníka. Byt 
s kuchyňskou linkou. Plocha pro 
výpočet nájemného 36,37 m2, celko-
vá plocha bytu 36,81 m2. Prohlídka 
13.4. v 14.45–15.00 hodin a 14.4. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 18.4. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1035, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 2. nadzem-

ní podlaží. Panelový dům poblíž 
náměstí Budoucnosti, základní 
a mateřské školy. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. Plocha 
pro výpočet nájemného 57,04 m2, 
celková plocha bytu 58,57 m2. Pro-
hlídka 13.4. v 14.15–14.30 hodin 
a 14.4. v 8.15–8.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 18.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Palackého 760, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v klidné lokalitě (za parkem). 
V blízkosti bazén, dětské hřiště, 
sportovní hala. V bytě ústřední vy-
tápění, plastová okna, koupelna po 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 62,44 m2, celková plo-
cha bytu 67,44 m2. Prohlídka 11.4. 
v 15.00–15.15 hodin a 12.4. v 9.30
–9.45 hodin. Licitace bytu se koná 
18.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
934, číslo bytu 6, I. kategorie, 4. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti vla-
kové nádraží, kino. V bytě ústřední 
vytápění, plastová okna, koupelna 
po rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 70,81 m2, celková plo-
cha bytu 72,61 m2. Prohlídka 12.4. 
v 10.30–10.45 hodin a 13.4. ve 14.30 
–14.45 hodin. Licitace bytu se koná 
18.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům napro-
ti městské nemocnici, v blízkosti 
domu se nachází školka, základní 
škola a dětský koutek. Byt s ústřed-
ním topením a balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 100,57 m2, 
celková plocha bytu 100,57 m2. Pro-
hlídka 18.4. ve 14.45–15.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
18.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 131, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 2. nadzem-
ní podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města. Byt s plastový-
mi okny a ústředním topením. Byt 
je po rekonstrukci – podlahy, dveře, 
koupelna a elektro. Plocha pro vý-
počet nájemného 109,87 m2, celko-

vá plocha bytu 111,37 m2. Prohlídka 
18.4. v 14.30–14.45 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 20.4. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. nám. Svobody 7, čís-
lo bytu 14, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Bezbariérový dům i byt na 
náměstí ve Starém Bohumíně. Dům 
se na nachází v blízkosti autobusové 
zastávky a nemocnice. V domě je 
domovník. byt s platovými okny, 
balkonem a komorou na chodbě. 
Plocha pro výpočet nájemného 
40,83 m2, celková plocha bytu 42,66 
m2. Prohlídka 18.4. v 15.15–15.30 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 20.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 812, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká zástavba v klidné 
části města, poblíž školy, školky, au-
tobusové zastávky a parku. V bytě je 
kuchyňská linka, nová koupelna 
a ústřední topení. Plocha pro výpo-
čet nájemného 48,69 m2, celková 
plocha bytu 48,69 m2. Prohlídka 
19.4. v 8.30–8.45 hodin a 20.4. 
ve 14.30–14.45 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 20.4. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. 1. máje 277, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům poblíž kruhového objezdu 
a autobusové zastávky ve Skřečoni. 
Nově provedeno ústřední vytápění 
s domovní kotelnou. Zrekonstruo-
vaný byt. Plocha pro výpočet ná-
jemného 68,42 m2, celková plocha 
bytu 68,42 m2. Prohlídka 19.4. 
v 9.15–9.30 hodin. Opakovaná lici-
tace bytu se koná 20.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 883, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v nízké zá-
stavbě v klidné části města. U domu 
je uzavřený a oplocený dvůr. Mož-
nost parkování přímo u domu. Byt 
s ústředním vytápěním, plastovými 
okny a novými vstupními dveřmi. 
Plocha pro výpočet nájemného 69,60 
m2, celková plocha bytu 72,10 m2. 
Prohlídka 18.4. v 15.00–15.15 hodin 
a 19.4. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 20.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba na-
proti tržišti. V blízkosti domu se 
nachází Penny market, vlakové 
a autobusové nádraží. Byt s plasto-
vým okny a centrálním vytápěním. 
Plocha pro výpočet nájemného 
43,50 m2, celková plocha bytu 48,00 
m2. Prohlídka 25.4. ve 14.30–14.45 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 25.4. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 852, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 3. nadzem-
ní podlaží. Cihlový dům v centru 
města. Byt s ústředním topením, 
plastovými okny a balkonem je po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 

Připravované licitace městských

V tomto domě  
v Okružní ul. 1087 

se 18. dubna nabízejí  
celkem tři byty 0+2.
Byty o celkové ploše 

53,53 m2 mají plastová 
okna , velkou lodžii 

a jsou po celkové 
rekonstrukci. Dům se 

nachází v blízkosti 
školky, zrenovovaného 

parku, Kaufl andu 
a supermarketu Albert.
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Maják městské policie
 ● Po hřbitově ve Vrbici se ráno 15. 

března pohyboval podezřelý muž. 
Svědci si všimli, že něco krade 
z hrobů. Přivolaná hlídka na místě 
zadržela chmatáka z Ostravy. Měl 
u sebe pět větších odcizených sví-
ček. Ty musel vrátit a místo nich 
odcházel s blokovou pokutou.

 ● Dopoledne 21. března utekl z pro- 
dejny v Šunychelské ulici zloděj se 
zbožím. Ochranka prodejny muže 
pronásledovala, ale ten odcizené 
věci odhodil a zmizel za parkem. 
Strážníci podle popisu podezřelého 
muže vypátrali. Protože šlo o zná-
mou fi rmu, pobertu si převzala re-
publiková policie.

 ● Před půlnocí 24. března došlo ke 
krádeži polystyrénu na stavbě ve 
Štefánikově ulici. Při kontrole okolí 

narazila hlídka na muže 
s dvoukolákem. Ukázalo se, že větší 
balení kradeného materiálu ukryl 
o dvě ulice dál a právě si jel pro dal-
ší. Odcizený balík se vrátil na stavbu 
a pachatel po konzultaci s policií 
vyfasoval pokutu.

 ● Strážníci vypátrali také několik 
hledaných a pohřešovaných osob. 
V Rychvaldě 14. března na náměstí 
Míru zadrželi ženu, po které bylo 
vyhlášeno pátrání, a předvedli ji na 
policejní stanici. Odpoledne 16. 
března hlídka u bohumínské pošty 
nalezla pohřešovaného mentálně 
postiženého mladíka, kterého pak 
předala rodičům. Na vlakovém ná-
draží zase 23. března zajistila hleda-
ného muže a předala jej Policii ČR.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín  

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

výpočet nájemného 78,40 m2, celko-
vá plocha bytu 79,60 m2. Prohlídka 
20.4. v 14.15–14.30 hodin a 21.4. 
v 8.15–8.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 25.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 47, I. kategorie, 10. nad-
zemní podlaží. Věžový dům naproti 
základní škole ČSA, celkově zatep-
lený s plastovými okny, úklid spo-
lečných prostor prováděn firmou, 
sklepní kóje v patře. Plocha pro vý-
počet nájemného 37,27 m2, celková 
plocha bytu 38,61 m2. Prohlídka 
20.4. v 14.45–15.00 hodin a 21.4. 
v 8.45–9.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 25.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům napro-
ti městské nemocnici. Poblíž domu 
se nachází školka, základní škola 
a dětský koutek. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. Byt 
s ústředním topením, balkonem 
a provedenou generální opravou 
elektroinstalace. Plocha pro výpočet 
nájemného 114,30 m2, celková plo-
cha bytu 119,30 m2. Prohlídka 18.4. 
ve 14.45–15.00 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 25.4. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. nadzem-
ní podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města. Byt s ústřed-
ním vytápěním, plastovými okny 
a koupelnou po rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 79,31 
m2, celková plocha bytu 79,31 m2. 
Prohlídka 20.4. v 15.00–15.15 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 25.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. U Školky 65, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zrekonstruovaný dům 
s výtahem a uzavřenou zahradou. 
V bytě je sprchový kout, kuchyňská 
linka. Koupelna je společná s WC. 
Byt bez balkonu. U domu je mož-
nost parkování. Plocha pro výpočet 
nájemného 33,70 m2, celková plo-
cha bytu 34,55 m2. Prohlídka 20.4. 
v 16.15–16.30 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 27.4. v 15.45 
hodin. Podání přihlášky do 25.4. 
Licitace se mohou zúčastnit pouze 
osoby s omezenou schopností pohy-
bu či orientace (zejména osoby posti-
žené pohybově, zrakově, sluchově, 
mentálně či osoby pokročilého věku).

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

bytů

Letní provoz útulku
Městský psí útulek s přechodem 

na letní čas tradičně upravuje ná-
vštěvní hodiny. Útulek v areálu býva-
lých kasáren v Šunychlu je možné 
navštívit v pondělí, čtvrtek a pátek 
od 15 do 17 hodin, v úterý od 7 do 9 
hodin a v neděli od 14 do 18 hodin. 
Ve středu a v sobotu je zavřeno. Po 
zimní přestávce se vrací také oblíbe-
né venčení psů. Zájemci si mohou 
s kterýmkoli chlupáčem vyjít na pro-
cházku a zabavit tak čtyřnohé obyva-
tele útulku každou neděli od 14.30 
do 17.30 hodin.  (red)

Neozbrojení, ale užiteční pochůzkáři

Ilustrační foto: Veronika DamkováIlustrační foto: Veronika Damková

Od dubna se rozšířil počet asistentů prevence 
kriminality. Jsou prodlouženou rukou městské 
policie a v Bohumíně jich slouží už osm. 
Dohlížejí na přechody u škol, na sportoviště, 
odhalují záškoláctví nebo černé skládky, 
sbírají odhozené stříkačky narkomanů. 
Projekt asistentů z větší části dotuje úřad 
práce, zbytek nákladů hradí město.

Slouží bez revolveru, bez obušku a pout. Jejich jedi-
nou zbraní je komunikativnost a služební telefon. Přes-
to si jejich přínosu městská policie velmi cení. „Zprvu 
jsem byl skeptický, ale nakonec se asistenti osvědčili. Je to 
pro nás velká pomoc,“ prohlásil ředitel městské policie 
Karel Vach. Asistenti pomáhají strážníkům s dohledem 
nad dodržováním veřejného pořádku. Jejich hlavním 
působištěm jsou problémové lokality. »Hlídkují« v pudlov-
ských drátovnách, v okolí ubytoven. Sledují například, 
zda se děti místo školy nepotloukají venku a zajímají se 
o další nešvary. Protože ofi ciálně nemají žádné pravo-
moci, musí vše řešit domluvou. Kdyby se vyskytl váž-
nější problém, do žádných konfliktů se nepouštějí. 
Mobilem okamžitě přivolají strážníky nebo policii. 
Velkou pomocí jsou asistenti u přechodů před školami, 

na které do-
hlíží jak ráno, 
tak po vyučo-
vání. Dříve muse-
li strážníci střídat 
školy, ke kterým se 
vypraví, nyní pokryjí 
všechny. 

Projekt asistentů se rozbíhal rozpačitě, několik adeptů 
to po pár týdnech vzdalo. Nyní se ale sestava ustálila 
a od dubna přibyly dvě nové posily. Ty budou mít spe-
ciální úkol. „Dosud měli asistenti jen denní služby. Nové 
dvě síly zařadíme na odpolední a noční. Jejich hlavním 
rajonem budou hřiště, park a Hobbypark,“ ozřejmil Vach.

Projekt prevence kriminality si ročně vyžádá dva mi-
liony. Částkou 1,4 milionu na mzdy přispívá úřad prá-
ce, proto na zdejším kontaktním místě dva z asistentů 
většinu času slouží. Město pak platí ošacení a přispívá 
na různé benefi ty, aby uchazeči měli motivaci a o post 
asistenta stáli. 

Pomocníci strážníků mají v Bohumíně zatím působit 
jeden rok. Zkušebně, zda se projekt osvědčí. Už nyní se 
ale ukazuje, že přínosem jsou.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Díky, naši milí kantoři!
Ovlivňují náš život, ať chceme nebo ne. 

Drtivou většinu z nás formovali pro naše 

další povolání a šli nám třeba i příkladem. 

Strávili s námi hodiny času.

Některé jsme si zamilovali, jiní se nám zase do-
kázali postarat o nejednu noční můru. Ale možná 
jsme s odstupem času také sami pochopili, že 
svým vystupováním a jednáním sledovali něco, co 
nám v té době třeba vůbec nedocházelo. A pak 
jsme například zjistili, že kantoři, které jsme v dět-
ství v duchu proklínali, byli těmi pravými osob-
nostmi, které nám toho vštípily ze všech nejvíc.

Obdivuji na nich jejich trpělivost. Obdivuji na 
nich, že si znovu a znovu stoupají před tabuli 
a vysvětlují to, co oni sami dávno vědí, ale přesto 
hodlají své znalosti předat dalším generacím. 
Obdivuji na nich, že se umějí vyrovnat s vývojem, 
protože děti kdysi a dnes, to je úplně jiná neporov-
natelná dimenze. Obdivuji na nich, že si zachováva- 
jí optimistický přístup k životu. A obdivuji na nich, 
že i po letech perfektně poznávají nás, své žáky.

Vážení a milí učitelé, rád bych vám za město 
Bohumín poděkoval, že se věnujete těm, kteří to 
nejvíc potřebují – budoucím generacím. Vězte, že 
vaši práci vnímáme, bedlivě sledujeme a vážíme si 
jí. Dovolte mi, abych vám popřál k Mezinárodnímu 
dni učitelů jen to nejlepší, pevné zdraví, stálý elán 
a co možná nejzvládatelnější žáky a studenty.

Igor BRUZL, místostarosta

Kraj ocenil významné
kantorské osobnosti
Už popatnácté ocenilo vedení hejtmanství pětadvacet 
významných pedagogů mateřských, základních 
a středních škol z Moravskoslezského kraje. Slav-
nostní ceremoniál se letos uskutečnil v Bohumíně. 
V sále hotelu Pod Zeleným dubem kantorům 
gratuloval hejtman Miroslav Novák, jeho náměstkyně 
Věra Palková nebo starosta Bohumína Petr Vícha.

Odborná komise letos vy-
brala z devadesáti navrže-
ných pedagogů pětadvacet 
osobností, které převzaly 
ocenění ve dvou kategoriích 
– Výrazná pedagogická osob-
nost roku a Ocenění za dlou-
holetou tvůrčí pedagogickou 
činnost. Kantoři obdrželi po-
děkování ve formě pamětního 
listu a fi nančního daru.

Mezi oceněnými měl Bo-
humín i své zastoupení. Za 
dlouholetou tvůrčí pedagogic- 
kou činnost se uznání dočkal 
Vladimír Bittner, učitel Gym-
 názia Františka Živného. 

„Vztah ke kantořině ve mně 
vzbudil můj učitel tělesné vý-
chovy. Že jsem se po jeho vzoru 
rozhodl také učit pro mě bylo 
šťastnou a osudovou volbou. 
Ve školství jsem potkal man-
želku a v našich šlépějích šla 
nakonec i naše dcera, je ředi-
telkou jedné z bohumínských 
základních škol,“ svěřil se Vla-
dimír Bittner. Ten na bohu-
mínské gymnázium nastoupil 
v roce 1972 a dodnes je mu 
věrný. „Gymnázium je mou 

srdeční záležitostí. Za těch 
čtyřiačtyřicet let jsem si zde 
kromě výuky tělocviku a země-
pisu vyzkoušel třeba i funkci 
technika bezpečnosti práce. 
Téměř dvě dekády jsem byl 
také školním topičem. Zkrát-
ka, když bylo zapotřebí, po-
mohl jsem. V životě jsem byl 
ve škole možná víc než doma, 
je to má celoživotní láska,“ 
vyznal se oceněný pedagog.

(šp, tch)

PŘEDSTAVUJEME

Stále v kondici a s úsměvem na rtech
Mezi studenty nesmírně populární a v Bohumíně vážený 
Vladimír Bittner (69) se nyní dočkal uznání i v rámci 
Moravskoslezského kraje. Rodák ze slovenského Kežmaroku 
zasvětil svůj profesní život kantořině a bohumínskému 
gymnáziu. Vychoval zde několik generací. Doslova. 
Zrovna nedávno mu jeden žáček vyřizoval pozdravení 
od své babičky, jeho bývalé žačky. 

Když se oblíbený kantor, přáteli 
oslovovaný Vlado, dozvěděl o oce-
nění, trochu se ošíval. Na ofi cia-
lity se nepotrpí, rád se věnuje 
práci, učitelství. V tom je legen-
dou nejen v Bohumíně, kde nemá 
se 44 lety strávenými na jedné 
škole konkurenci, ale i v republice. 
Tělocvik na školách učí většinou 
mladí vysportovaní absolventi, 
ale aby se tomuto oboru věnoval 
matador, kterému táhne na sed-
mý křížek, to je unikum. Ovšem 
opodstatněné, protože fyzičkou dá 
Vladimír Bittner na frak i mladí-
kům. Stále se udržuje ve formě. 

Čas tráví v posilovně, desítky kilo- 
metrů najezdí na kole po silnicích 
i po horách a jejich vrcholy také 
zdolává po svých. Má na kontě 
horské masivy v Norsku, Rusku, 
Ukrajině a dobyl i africké Kili-
mandžáro. Působil také jako prů-
vodce v Alpách či na Islandu. 
Dnes už sice vyměnil světové 
kopce za ty české a místo běhu se 
třeba věnuje rychlé chůzi, ale 
v pohybu je stále. „Když se přesta-
nete hýbat, začne vás něco bolet,“ 
glosuje to aktivní učitel.

Vladimír Bittner má hlavně 
kantorskou duši a za ta léta za-

znamenal radikální proměnu 
českého školství. „V zeměpise jsem 
kdysi musel studenty zaujmout 
vyprávěním, třeba i vlastními pří-
běhy. Dnes si můžou všechno vy-
googlit,“ popisuje proměny. Ty 
překvapivě nastaly i v tělocviku. 
Ten dříve vycházel ze sokolského 
cvičení. Bradla, kruhy, hrazda. 
„Dnešní děti vůbec netuší, co to je, 
připadalo by jim to jako středo-
věké mučicí nástroje. Neumí ani 
obyčejný kotoul,“ kroutí hlavou 
tělocvikář. Základem současné 
tělesné výchovy je donutit děti 
k »jakémukoli« pohybu. Proto je 
Bittner velmi vděčný za vybudová-
ní sportovní haly. Tam se můžou 
jeho žáci vybouřit při moderních 
sportech, třeba fl orbalu. Ty klasic-
ké jako je košíková nebo házená 
je nelákají. Nechce se jim učit 
poměrně složitá pravidla.

Co se ale podle Vladimíra Bit-
tnera ve školství změnilo přede-
vším, je vztah rodiny ke škole. 
„Školní děti jsou v zásadě pořád 
stejné, musí projít stejným vývo-
jem jako my – od dětství, přes pu-
bertu k dospělosti. Změnili se ale 
rodiče. Před lety jsem znal celé 
příbuzenstvo svých žáků, pravi-
delně se včetně babiček a tetiček 
účastnilo třídních i společenských 
akcí. Dnes prakticky neznám ani 
rodiče,“ posteskne si Vladimír 
Bittner, který i přesto zůstává 
životním optimistou a neopouští 
ho jemu vlastní humor. „Když 
jsem na nějaké akci a začne se 
hovořit o seniorech, rozhlížím se 
kolem, ke komu to dotyčný mluví. 
Až po chvíli mi dojde, že vlastně 
mluví i ke mně,“ uculuje se čerstvě 
oceněný kantor.

Pavel ČEMPĚL

Vladimír Bittner vychoval Vladimír Bittner vychoval 
několik generací a mládeži několik generací a mládeži 
se věnuje stále.se věnuje stále. 

Fyzičku mohou kantorovi z gymnázia Fyzičku mohou kantorovi z gymnázia 
mladí jen závidět.mladí jen závidět. Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Nejvyšší soud povolal do akce topenáře
Konec obstrukcí. Až díky čerstvému rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně lze 
po třech letech tahanic napojit poslední ze sedmasedmdesáti bytů v Nerudově 
ulici na teplovod. Přivedení centrálního zásobování teplem (CZT) až dosud 
sabotoval jeden z nájemníků.

Nejvyšší soud se ztotožnil s loňským ver-
diktem krajského soudu. Podle něj má majitel 
bytu, v tomto případě město, právo na to, aby 
ho zveleboval, modernizoval a zvyšoval tím 
jeho hodnotu.

S napojováním prvních domů a bytů na 
dětmarovický horkovod začalo město v roce 
2013. Akce se mimo jiné týkala šesti domů 
v Nerudově ulici a zdejší nájemníci o projektu 

věděli s ročním předstihem. Jeden z nich však 
jen pár dnů před zahájením prací oznámil, že 
s napojením na CZT nesouhlasí a stavbaře do 
bytu nepustí.

Napojování je sice radikálním zásahem do 
bytů, které jsou zhruba měsíc téměř neobyva-
telné, ale modernizaci vytápění z 50. let mi-

nulého století drtivá většina nájemníků chápe 
a smíří se s dočasným nepohodlím. Jeden si 
ale postavil hlavu a bylo nutné narychlo pře-
pracovat projekt a vymyslet »bypass«, odboč-
ku, aby se teplovod mohl dostat kolem nepří-
stupného bytu k těm dalším. 

Na vzdorovitého nájemníka město podalo 
žalobu. Týkala se zpřístupnění bytu, aby bylo 
možné provést stavební úpravy a napojit jej 
na CZT. Kauza se přes okresní a krajskou in-
stanci nakonec dostala až k Nejvyššímu sou-
du. Ten rozhodl ve prospěch města a to se nyní 
může konečně pustit do příprav napojení 
osamoceného bytu na teplovod.  (tch)

Nehoda ochromila dálnici
Na půl hodiny se dopoledne 1. dubna zastavil provoz 

na dálnici ve směru do Polska. Dopravu zkomplikovala 
vážná nehoda. Na magistrále v úrovni starobohumínské-
ho bunkru havarovala černá octavie. Vůz po zatím neob-
jasněném manévru skončil zapasovaný ve svodidlech.

K nehodě došlo kolem půl jedenácté a na místo oka-
mžitě vyjely všechny složky záchranného systému. Bě-
hem zásahu musela policie zcela zastavit dopravu na 

dálnici, protože k nehodě vzlétl záchranářský vrtulník 
a přímo na tělese magistrály přistával.

Provoz na dálnici ve směru na Polsko se zastavil a bě-
hem chvíle se vytvořily kilometrové kolony. Protože se 
nehoda stala přímo u výjezdu u bunkru, zůstali v zácpě 
uvězněni i řidiči, kteří mířili do Bohumína. Provoz se 
obnovil až poté, co profesionální hasiči z bohumínské 
stanice vyprostili z vraku zraněného řidiče, předali jej 
záchranářům a ti muže vrtulníkem transportovali do 
porubské fakultní nemocnice.  (tch)

K VĚCI

Kácení je u konce, kde skončilo dřevo?
Příroda se probudila, 
skončilo období vegetačního 
klidu. Mimo jiné to znamená, 
že by měl utichnout zvuk 
motorových pil, protože 
skončil čas legálního kácení 
stromů. Ty bude možné 
porážet, za dodržení dalších 
podmínek, zase až od října.

V letním období se smějí kácet 
jen stromy zjevně suché a bez 
»nájemníků«. Je třeba brát ohled, 
zda v dutině nežije nějaký tvor 
nebo v ní či v korunách nehnízdí 
ptáci. Porazit je možné i strom, 
pokud ohrožuje život, zdraví nebo 
majetek. Trochu jinou kategorií 
jsou ovocné stromy. Ty v součas-
nosti nejsou pod ochranou zákona, 
ale i v jejich případě by měli být 
majitelé soudní a vyčkat s kácením 
na podzim.

V souvislosti s kácením měst-
ských dřevin se po každé zimě 
vyrojí dotazy, kde končí vytěžené 
dřevo a zda se s ním nekšeft uje. 
Praxe už je přitom roky neměnná 
a funguje i v jiných městech. 
Méně kvalitní dřevo si ponechá-

vá dřevorubecká fi rma a městu 
nefakturuje cenu za jeho odvoz. 
Pokud je dřevo zdravé, odečte 
jeho hodnotu z faktury za kácení. 
Na podobném principu se řeší 
i kácení z důvodu stavby nebo 

celkové regenerace většího území. 
V takovém případě se už při kal-
kulaci nákladů počítá s odečtem 
za vytěženou dřevní hmotu. Ve 
výjimečných případech město 
také nabízí vhodné kmeny napří-
klad řezbářům.

Možnost, že by si palivové dří-
ví ponechalo město a dále jej 
prodávalo, je nerentabilní. „Bylo 
by nutné dřevo svážet, skladovat 
v nějakém expedičním skladu 

a zaměstnat člověka, který by se 
staral o prodej. Vyžádalo by si to 
další agendu – měření dřeva, spo-
čítání kubatur, nacenění. Výsledný 
efekt by byl minimální,“ vysvětlila 
Ľubica Jaroňová z odboru život-
ního prostředí a služeb. Pokud 
mají občané o koupi dřeva přece 
jen zájem, mohou se obrátit pří-
mo na fi rmu provádějící údržbu 
veřejné zeleně, která tuto mož-
nost nabízí. (tch)

Dřevo z údržby městské zeleně si ponechává fi rma provádějící kácení. Nehod-
notné dřevo za cenu odvozu, cenu kvalitního odpočítá z nákladů na kácení. 

Ilustrační foto: Pavel Čempěl

Foto: Hasičský záchranný sbor MS krajeFoto: Hasičský záchranný sbor MS kraje

 Spolupráce spolků
V současné překotné době plné změn 

je nesmírně důležité setkávání lidí s růz-
nými názory. Rychvaldský spolek Soul 
spolupracuje už delší dobu s bohumín-
skou Alma mater. Společné akce i návštěvy 
kulturních událostí se staly pro oba spolky 
milou pravidelností. Děkujeme Alma ma-
ter za možnost účastnit se jedinečných 
setkání a věříme, že budeme v naší smy-
sluplné spolupráci pokračovat.

Miroslava KOPČAJOVÁ, 
předseda Soul Rychvald

KRÁTCE

 Svoz bioodpadu
V pátek 8. dubna startuje svoz zeleného 

odpadu. BM servis začne od zahrad na-
smlouvaných domácností svážet obsah 
hnědých biopopelnic. Další svozy budou 
probíhat každý pátek až do 11. listopadu. 
Smlouvy lze uzavírat na dobu neurčitou 
nebo na dobu určitou. Nové smlouvy se 
uzavírají v BM servisu v Koperníkově ulici.
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Bohumín na dobových fotografiích (36)
Prostřednictvím dnešní historické fotografi e zavítáme na ulici Čs. armády 
u lokality Osvěta. 

Fotograf, který snímek pořídil v roce 1971, 
stál na rohu stejnojmenného divadla. Kousek 
budovy teátru se dostal i vlevo do záběru. 
Fotka ale zachycuje především dvě dnes už 

neexistující budovy.  V menším domě se sed-
lovou střechou v popředí sídlila Liga proti 
TBC. Větší budova se světlou omítkou, to byl 
mlýn. Na snímku je patrné, že jsou oba domy 

zpustlé a opuštěné. Však je také fotografie 
zachycuje jen krátce před demolicí. Spolu 
s nimi padly k zemi i další objekty v okolí. 
Novou výstavbou v následujících letech se 
uspořádání budov v místě zcela změnilo. Plo-
cha po budově ligy a mlýna zůstala prázdná. 
Pouze rohem do ní zasahuje čtyřpatrový pa-
nelový dům s číslem popisným 1083. 

(tch)

Foto: archiv a Pavel ČempělFoto: archiv a Pavel Čempěl

Foto: Romana Hofmanová Foto: Romana Hofmanová 

Okřídlení dravci na 
školní zahradě

V březnu zažily děti z mateřských škol v Nerudově 

a Čáslavské ulici setkání se sokolníky. Mohly se na 

školní zahradě seznámit s různými druhy dravých ptáků. 

Děti se dozvěděly o způsobu jejich chovu, výcviku i životě 
ve volné přírodě. Předškoláci byli nadšení z reakcí dravců 
na pokyny sokolníků a fascinovaní jejich vlastnostmi 
i vzhledem. Ti odvážnější si mohli majestátní ptáky pohla-
dit, prohlédnout si zblízka jejich ostré drápy, silné zobáky 
a jemné peří. Akci zakončila vědomostní soutěž. Za správné 
odpovědi obdržely děti symbolické odměny. Všem se do-
poledne moc líbilo a těšíme se na další setkání. 

Jarmila ZIKMUNDOVÁ

Malující muzikant Theo Kabut vystavuje »doma«

Do 5. května je v Salonu Maryška v centru Bohumína k vidění výstava obrazů 
»Opravdovou krásu ani stáří nezlomí«. Vzešla z malířského štětce Theo Kabuta 
(65), rodáka ze Šunychlu, který však už čtyřiatřicet let žije v Německu.

Umělecká dráha Theo Kabuta začala hud-
bou. V dětství jej rodiče nutili do houslí, jemu 
ale v pozdějších letech učarovaly kytara, bicí 
nástroje a zpěv. Hrával po barech, ale vyjížděl 
i na zahraniční turné. Do Polska, NDR i NSR, 
odkud dokonce na rok vyrazil brázdit vody 

oceánů a muzicírovat na parníku. Ze (západ-
ního) Německa už se do vlasti nevrátil. 

Profesionálně už sice léta nehraje, ale hudbu 
má rád dodnes. „Jedna velmi těžká životní situ-
ace mě přivedla k malování, za což jsem vděčný,“ 
vysvětlil kumštýřský přerod Th eo Kabut. 

Nyní žije ve Frankfurtu nad Mohanem, má 
čtyři dcery a tři vnuky. Ovšem do Bohumína 
se rád vrací a na dálku sleduje dění ve městě. 
Stále také preferuje českou kuchyni a pivo. 
Nyní je v rodném městě »přítomný« také pro-
střednictvím svých děl.

Milovníci umění mohou obrazy Th eo Kabu-
ta zhlédnout v Salonu Maryška vždy v úterý 
a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin a v době konání 
dalších akcí.  (luk, tch)

Theo Kabut se také 
zúčastnil vernisáže 
své výstavy v Maryšce. 
Foto: Lukáš Kania
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Sportoviště ožívají a jsou pod dozorem
S příchodem dubna se každoročně ofi ciálně otevírají veřejná městská sportoviště. Jejich 
nabídka je bohatá a od letošní sezony se opět rozšířila. Milovníci sportovního vyžití mohou 
začít využívat také nové hřiště ve dvoře mezi ulicemi Čs. armády a Jateční.

V těchto dnech si stavbaři 
vzali do parády dětské 
hřiště ve dvoře mezi čtyřpa-
trovými domy v Nerudově 
ulici. Kompletně vyměňují 
pryžový povrch. V rámci 
reklamace.

Hřiště vyrostlo během komplet-
ní přestavby vnitrobloku a děti na 
něm skotačí od podzimu 2013. 
Herní prvky jsou standardní, ale 
povrchem se liší od jiných měst-
ských koutků. V okolí houpaček 
a prolézaček není písek nebo jem-
ný štěrk jako na běžných hřištích. 
Celou plochu pokrývají speciální 
červené kostky z materiálu na 
bázi pryže. Jsou odolné, ale při-
tom měkké, takže tlumí pády do-
vádějících dětí.

Pryžová dlažba je praktická, ale 
použitý materiál nebyl z nejkvalit-
nějších. Po čase se začal drolit. 
Reklamaci dodavatelská firma 
uznala a povrch vymění. „Celou 

plochu o rozloze 350 metrů čtve-
rečních firma rozebere, srovná 
podloží a položí dlažbu novou,“ 
sdělila Hana Kaspřáková z odboru 
rozvoje a investic. Výměna by 
podle odhadů měla proběhnout 

za deset dnů, po tu dobu budou 
dětské atrakce mimo provoz. Nová 
dlažba bude stejného druhu, pouze 
z jiného, doufejme kvalitnějšího, 
materiálu. I barevnost kostek zů-
stane zachována.  (tch)

Stejný povrch, ale jiný materiál

Pryžová trojúhelníková plocha vypadá 
efektně a je praktická. Původní materiál 
se bohužel začal po čase loupat a je 
ho třeba vyměnit. Foto: Pavel Čempěl 

Na hřišti s moderním umělým povrchem poblíž 
stanice hasičů si lze zahrát nohejbal či volejbal. Nechybí 
zde ani koše na streetball. Plácek je sice oplocený, ale 
od dubna už je volně přístupný. Na rozdíl od jiných 
sportovišť nebude mít stálého správce. To mimo jiné 
znamená, že nemá demontovatelné části, třeba slou-
py na natažení sítě. Jsou napevno uchyceny v zemi, 
aby se nestaly kořistí chmatáků.

Do nabídky veřejně přístupných hřišť loni přibyl 
areál v Nerudově ulici. Nabízí zázemí pro celou škálu 
sportů – tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, fl orbal či 
malou kopanou. Toto oplocené sportoviště se na roz-
díl od výše zmíněného zamykat bude. Je pod dohle-
dem správce, který jej zpřístupní denně od 8 do 21 
hodin. Současně odemkne i bednu s náčiním, které 
může po telefonické domluvě také nainstalovat. Kon-
takt na správce najdou návštěvníci v provozním řádu.

Milovníci míčových her mohou využívat také hři-
ště ve dvoře mezi Štefánikovou a Čáslavskou ulicí, 
které prošlo rekonstrukcí v roce 2014. Oplocené je 
pouze částečně, takže provoz není časově omezen. 
Protože je ale i zde k dispozici uzamykatelná schránka 

na sítě či kůly, má areál svého 
»klíčníka«. Ten náčiní na požádání zpřístupní.

V Bohumíně je mimo větších sportovišť také řada 
dětských hřišťátek, koutků a plácků ve dvorech. I těm 
začíná od dubna sezonní režim, budou jako v uply-
nulých dvou letech pod dozorem hlídačů. Tyto koutky 
mají totiž v oblibě chuligáni, kteří holdují alkoholu, 
drogám, ničí zařízení a ruší noční klid. Posláním hlí-
dačů je tyto nešvary eliminovat. „Koutky, rozdělené 
do šesti okruhů, budou pod dozorem od 9 do 21 hodin. 
Hlídači každé z nich minimálně třikrát za den navštíví, 
z toho jednou večer,“ uvedla vedoucí odboru školství, 
kultury a sportu Pavla Skokanová. Dodala, že trojice 
hlídačů, kteří operují v Novém Bohumíně a na sídlišti 
v Tovární ulici, dohlíží také na přeplněnost odpadko-
vých košů a dodržování konce provozní doby.

Ke kontaktu s nimi, hlášení problémů, vandalství, 
ale také k námětům mohou lidé využít bezplatné číslo 
dispečinku BM servisu  800 900 242. Dispečer 
podle lokality, které se bude hlášení týkat, kontaktu-
je konkrétního hlídače, v závažnějších případech 
nebo v nočních hodinách městskou policii.  (tch)

Hřiště mezi ulicemi Čs. armády a Jateční bylo dokončeno už loni během obnovy vnitrobloku. 
Veřejnosti se však otevřelo až nyní. Do 1. dubna bylo zbrusu nové hřiště ještě zamčené 
a tedy nepřístupné. Přesto už měla vrátka ulomenou kliku a na umělé ploše kdosi rozbil 
láhev alkoholu. Jasný důvod, že mají hlídači své opodstatnění.  Foto: Pavel Čempěl

Po únorovém požáru ústřed-

ního bohumínského stavědla 

se pomalu daří vracet provoz 

na železnici do alespoň částečně 

standardního režimu. Počát-

kem dubna se například po-

dařilo obnovit zabezpečení 

železničních přejezdů.

Už koncem března železničáři 
zprovoznili přejezd v Dolní Luty-
ni. Od 4. dubna je funkční světel-
ná signalizace i závory na všech 
přejezdech v Bohumíně. Ze všech 
tak zmizely provizorní značky 
»stop« a strojvedoucí už nemusí 
místy projíždět desetikilometro-
vou rychlostí za přerušovaného 
houkání.

Pomalu postupují i práce na 
obnovení vlakového provozu 
v samotné železniční stanici. Pro-
voz zde budou místo vyhořelého 
stavědla řídit mobilní kontejnery. 
Technici dokončují jejich napojo-
vání a od půlky dubna začne fun-
govat náhradní řízení. Mělo by 
zvládnout zhruba dvě třetiny 
operací, které předtím zajišťovalo 
stavědlo. (tch)

Přejezdy 
fungují, 
opravy 

pokračují

Kraj volí nej sestřičku
Ocenit zdravotníky a zvýšit prestiž je-

jich povolání. To je cílem druhého ročníku 
ankety Moravskoslezská sestra 2016, 
kterou pořádá odbor zdravotnictví Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje. 

Kandidátky můžou odborníci nomino-
vat do 31. května v pěti kategoriích – 
sestra u lůžka, ambulantní a domácí péče, 
paliativní a hospicová péče, porodní asi-
stentka a ocenění za dlouhodobý přínos 
v ošetřovatelské péči. Na rozdíl od minu-
lého roku se do ankety zapojí i veřejnost. 
Z dvanácti fi nalistek vybraných odbornou 
porotou budou moci lidé hlasovat pro 
jednu favoritku. 

„Akcí chceme poděkovat zdravotníkům 
za jejich nelehkou práci, upozornit na po-
slání a důležitost jejich profese, které si 
mnohdy neuvědomujeme, dokud je sami 
nepotřebujeme,“ uvedl hejtman Miroslav 
Novák. 

Vyvrcholením ankety bude slavnostní 
galavečer 15. září. Bližší informace na 
webových stránkách sestra.msk.cz.  (šp)

Poděkování za péči
Děkuji personálu JIP interního od-

dělení bohumínské nemocnice, léka-
řům Vlastě Zvolánkové, Branislavu 
Obžutovi a skvělým sestřičkám za 
odbornou péči a záchranu života. 

JANATOVÁ
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Příroda Bohumínska – houby (178)

Hlíva hnízdovitá
(Phyllotopsis nidulans)

V zimním období roste pouze 
omezený počet lupenatých hub – 
jde především o dřevokazné houby. 
Kromě známých penízovek (same-
tonohé a smrkové) a třepenitek 
(svazčité, makové a cihlové) to jsou 
nejčastěji různé druhy hlív.

Hlívu hnízdovitou nalezneme na 
mrtvém dřevě pařezů nebo padlých 
kmenů listnatých i jehličnatých stro-
mů. Plodnice nemají třeň a k dřevi-
nám jsou přirostlé bokem nebo po-
vrchem klobouku ve skupinách nebo 
trsech. Klobouky mají 30 až 80 mili-
metrů v průměru, polokruhovitý až 
ledvinitý tvar a jejich pokožka je 
plstnatě pýřitá až odstále chlupatě 
šupinkatá. Tato houba bohužel není 
na rozdíl od příbuzné hlívy ústřičné 
jedlá. Její plodnice jsou celé včetně 
lupenů živě žlutooranžové, takže 
v době vegetačního klidu působí 
jako okrasa lesa. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Hokejové hole vyměňte za golfové
Brány se otevřely 1. dubna, ale apríl 
to nebyl. V sportovně–relaxačním areálu 
za parkem začala další sezona adventure 
golfu. Populární atrakce je přístupná 
každý den od 9 do 19 hodin.

Adventure golf tvoří osmnáct drah, každá je jiná. 
Někde čekají hráče nástrahy v podobě terénních 
nerovnosti, boulí, jinde vodní pasti nebo písečné 
bunkry. Areál se rozkládá na ploše 1 200 metrů 
čtverečních a jeho dominantou je vodopád s potůč- 
kem a dvěma jezírky. Kromě golfu si návštěvníci 
mohou zahrát kuželky, pétanque a od loňska také 
curling na koberci. V sezoně zavítá do areálu až 
deset tisíc návštěvníků.

„U vstupu provozujeme půjčovnu golfových holí 
a míčků. Nechybí v ní ani občerstvení s posezením. 
Základní vstupné za 1,5 hodiny hry je pro dospělé 90 
korun, zlevněné pro vybrané skupiny činí 50 korun 
a výhodné rodinné vstupné 240 korun,“ osvětlil ve-
doucí Petr Lakomý z městské společnosti Bospor.

Zatímco sezona adventure golfu začíná, sousední 
zimní stadion se návštěvníkům uzavírá. Na sklonku 
března skončilo veřejné bruslení, nyní se ještě dohrá-
vají hokejové turnaje. Defi nitivně se brány zimáku 
zavřou 10. dubna. V dřívějších letech poskytoval 
stadion po zimě zázemí letním sportům a ledová 
plocha se proměnila v tenisové kurty a jiná hřiště. Po 
otevření sportovní haly tato alternativa odpadla. V létě 
prochází stadion pouze údržbou a inovacemi.  (tch)

Areál adventure golfu už je v provozu. Foto: Pavel Čempěl

Středoškoláci vyrazili do přírody
Žáci Střední školy Bohumín se 22. března vypravili do Gliňoče ve Skřečoni. Čekaly je tady 
aktivity v rámci Mezinárodního dne lesů a Světového dne vody. Akci uspořádala organizace 
Rybářství a celková ekologie krajiny Racek Bohumín, která zde má v pronájmu dvě vodní 
nádrže.

Žáci oboru sociální činnost se 
v Gliňoči zúčastnili přednášky 
o biodiverzitě zdejší lokality, 
významu vody a lesů pro životní 
prostředí a zapojili se do soutěžní 
ankety. 

Program obohatila i praktická 
část vodáckého spolku Posejdon, 

který zprostředkoval projížďku 
v kanoích. Žáci se také postarali 
o úklid lokality. Z hladin nádrží 
zmizely plovoucí plastové obaly 
a láhve, v okolí nádrže odhozené 
odpadky po lidech, kterým slušné 
chování při návštěvě přírody moc 
neříká. Účastníci dostali k dispo-

zici také dva fotoaparáty, aby z akce 
pořídili fotodokumentaci. Po zpra-
cování se s ní bude moci veřejnost 
seznámit na stránkách www. sos-
boh.cz , www.posejdon.cz a www.
racekbohumin.webnode.cz.

V dnešní době je nelehké odtrh-
nout děti od technických vymože-
ností, mobilů či počítačů. Řada 

pedagogů se přesto snaží vést mlá-
dež k pobytu v přírodě a její ochra- 
ně. Například Masarykova škola 
už několik let úzce spolupracuje 
s organizacemi Racek Bohumín 
a Hraniční meandry Odry, jejichž 
posláním je vztah k přírodě.

Školáci se pravidelně zúčastňu-
jí akcí zaměřených na životní 
prostředí v rámci Dne Země. 
Děti během nich například uklí-
zejí v okolí Odry a v dalších vý-
znamných přírodních lokalitách 
města.

Vladimír KOLOMAZNÍK, 
předseda Racek Bohumín

Žáky bohumínské střední školy v Gliňoči čekala teorie i praxe ve vztahu k přírodě.  Foto: Vladimír Kolomazník
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Hokejová přípravka zvládla turnaj
V neděli 27. března se malí hokejisté HC Bospor Bohumín zúčastnili turnaje O pohár 
primátora statutárního města Karviná. Turnaje s mezinárodní účastí z Česka, Slovenska 
a Polska se zúčastnilo deset týmů složených z hráčů narozených v roce 2009 a mladších.

Sestava HC Bospor Bohumín
Daniel Oprchalský, Tobiáš Dybal, Maxim 
Gorný, Jiří Kuldánek, David Juřička, 
Patrik Warzeszka, Jan Sláma, Lukáš 
Hertvík a Vendula Kubíčková. Trenér 
mládeže 2. třídy Dan Dlouhopolský.

Celkové umístění
1. HC Olomouc, 2. HC Bobři Valašské 
Meziříčí, 3. MHK Dubnica nad Váhom, 
4. HC Bospor Bohumín, 5. SK Karvi-
ná, 6. RT Torax Poruba, 7. HC Vítkovice 
Steel, 8. AZ Havířov , 9. RHT ZRYW 
Ruda Slaska, 10. MHK Ružomberok.

Bohumínské zařadil los do 
skupiny B společně s Havířovem, 
Porubou, Valašským Meziříčím 
a Ružomberokem. Po úvodní po-
rážce s bobry z Valmezu (3:9), kdy 
se Bosporáci v prvním soutěžním 
utkání dne trochu rozkoukávali 
(asi jim posun času nepřišel vhod), 
se konečně nastartovali a násled-
ně vyhráli zápas s Havířovem 7:4. 
Po velkém boji následně porazili 
i Porubu poměrem 2:0. Posled-
ním soupeřem ve skupině byl ce-
lek MHK Ružomberok, kterému 
Bohumín podlehl až dvěma sle-
penými góly v závěru utkání 0:2. 
Už v průběhu turnaje se ovšem 
prokázalo, že za Ružomberok ne-
oprávněně nastupují starší hráči, 
tudíž byly jejich dosažené výsledky 
anulovány. I z tohoto důvodu vý-
sledek 0:2 proti starším klukům 
nabírá na váze.

Skupinu tedy bohumínské mládí 
zakončilo na výborném druhém 
místě a šlo do boje o celkové 3. 
místo. Dalším soupeřem v cestě 

za pohárem bylo slovenské muž-
stvo MHK Dubnica. Bohužel na-
šim trochu utekl začátek utkání 

a po rychle inkasovaném gólu se 
už nedokázali do zápasu vrátit 
a prohráli 7:3. Bylo vidět, že už 

toho mají všichni, jak se říká 
»plné brýle«. I přes porážku 
skončil Bohumín na krásném 
čtvrtém »bramborovém« místě!

Nutno podotknout, že kluci 
předešlý den absolvovali turnaj 
v Novém Jičíně, tudíž to byl jejich 
desátý zápas během dvou dní, což 
se v závěrečném utkání projevilo. 
Všichni si turnaj náramně užili, 
včetně početné skupiny rodin-
ných příslušníků. Domů se vraceli 
s medailí na krku, plní dětského 
šampaňského, sladkého dortu 
a hlavně hokejových zážitků. 

Jiří KULDÁNEK

Foto: HC Bospor Bohumín

Zelená trofej z recesního klání
Ve zbrojnici dobrovolných hasičů ve Skřečoni přibyl další skalp. Zdejší druž-

stvo ho vybojovalo 12. března na přátelské Josefovské soutěži v Rychvaldu. 

Za vítězství však hasiči neobdrželi tradiční putovní pohár. Protože jde o klání 

recesní, trofejí je putovní láhev peprmintového likéru.

V Rychvaldu proběhl už jubilejní desátý ročník akce, ovšem Skřečoňáci se o ní dozvě-
děli až na poslední chvíli. „Zavolali jsme si, vyčistili bagančata a vyrazili jsme,“ prohlásil veli-
tel skřečoňské jednotky Roman Téma. Na recesní Josefovské klání nakonec dorazilo osm 
týmů, z toho tři ženské. Všichni ale soutěžili ve společné kategorii podle stejných pravidel.

Už startovní »výstřel« byl originální. Dva členové sedmičlenného týmu museli foukat 
do balonků, dokud nepraskly. Teprve pak mohlo družstvo vyrazit na trať. Následující úkoly 
vycházely z klasických hasičských disciplín, ovšem i tady čekaly soutěžící nečekané vychy-
távky. „Po sešroubování sacího vedení se závodník musel s hadicí prosoukat třímetrovým 
tunelem o průměru pouhých šedesáti centimetrů. Na závěr pak bylo třeba proudem vody 
zasáhnout terč,“ popsal pravidla Téma.

SDH Skřečoň byl na soutěži poprvé a měl nejvyšší věkový průměr členů. Přesto dokázal 
zvítězit. Vybojoval tak putovní láhev zelené ve stylovém stojanu. A stejně jako u pohárů, 
i na její etiketě jsou vypsána jména vítězů jednotlivých ročníků. Jubilejní desátý zápis 
patří Skřečoni.  (tch)

Ručně psaná kronika Bohumína je na světě
Události, fotografi e i glosy obsahuje kronika Bohumína roku 2015. Poslední tečku v soupisu 
událostí uplynulého roku udělal kronikář Zdeněk Veselý počátkem března. 

Události ve světě, v republice, kraji a ve městě. Kroniku Bohumína vede bývalý pe-
dagog Zdeněk Veselý v souvislostech už šestnáctým rokem. „Kronika roku 2015 má 

190 stran. Zůstal jsem věrný své tradici a znovu jsem ji 
celou napsal ručně, má to pro mě osobně mnohem větší 
kouzlo,“ sdělil bohumínský letopisec Zdeněk Veselý.

Podobně jako v kronikách Bohumína minulých let 
ani v té aktuální nechybí veršovaný epilog. Radnice 
nechá ručně popsané listy knižně svázat. Vzniknou 
také dvě kopie s tím, že jedna bude veřejně přístupná 
v knihovně a druhá na radničním odboru školství 
kultury a sportu. Originál putuje do Státního okres-
ního archivu v Karviné. V digitální naskenované for-
mě může veřejnost kronikou listovat na internetu. 
K dispozici je na webu www.bohumin.cz, v sekci 
O městě, rubrice Město Bohumín. K nahlédnutí zde 
jsou všechny kroniky od roku 2002.  (luk)

Kronika roku 2015 
má 190 stran a je, 
stejně jako ty předešlé, 
psána ručně.

Foto: SDH Skřečoň
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19. dubna oslaví krásné životní jubileum 

paní Zdeňka LAPČÍKOVÁ 
z Bohumína.


Do dalších let všechno nejlepší, hodně zdraví, 
štěstí, osobní pohody a životního elánu přejí 
maminka, sestra Irenka s manželem Jiřím, 

syn Zdeněk s manželkou Alenou, dcera Andrea, vnučky Alenka 
a Míša, vnuci Kuba a Ondra a pravnučka Magdalénka.

BLAHOPŘÁNÍ

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

2. dubna uplynulo již 20 let od úmrtí našeho milovaného tatínka, 
dědečka, pradědečka, 

pana Miroslava WRUBLA 
ze Záblatí.

2. března jsme vzpomněli 2. smutné výročí úmrtí 
naší milované maminky, babičky, tchyně, prababičky a tety, 

paní Hedviky WRUBLOVÉ.
S láskou vzpomínají dcery Marcela a Mirka a syn Aleš s rodinami, 

neteř Mařenka.

KRÁTCE

VZPOMÍNKY

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.

18. dubna vzpomeneme nedožité 85. narozeniny 
a zároveň jsme si připomněli 1. smutné výročí 

úmrtí našeho drahého manžela, 
tatínka a dědečka, 

pana Miroslava KOBLIHY.
S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka Eliška, dcera Marcela s manželem, 
syn Miroslav a vnoučata Marek, Martina a Miroslav.

To, že se rána zahojí, je jen zdání. 

V srdci však stále zůstává bolest a vzpomínání.

4. dubna si připomeneme 5. smutné výročí 
úmrtí 

pana Lubomíra MARŠÁLKA.


S láskou a úctou vzpomíná a nikdy nezapomene 

sestra Dáša s celou svou rodinou.

Zapalte svíčku všichni, koho bolí srdce 
při vzpomínce na našeho milovaného syna, 

bratra, vnuka, synovce, bratrance, 
přítele i kamaráda 

Honzíka PIETRA
ze Záblatí, který nás v roce 2007 nečekaně 

opustil ve věku nedožitých 22 let. 


19. duben navždy zůstane nejsmutnějším dnem pro všechny, 

kteří tě znali, měli rádi a kterým stále hodně chybíš, Honzíčku.

Jen svíci hořící a kytici na hrob ti můžeme dát a s láskou vzpomínat.

1. dubna jsme vzpomněli 
3. smutné výročí úmrtí 

pana Jiřího STRZONDALY.
Zároveň si 14. dubna připomeneme 

jeho nedožité 70. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie 

a synové Miroslav a Dušan s rodinami.

10. dubna si připomínáme 
10 let, kdy nás navždy opustila 

paní Věra KESKOVÁ.
30. května by se dožila 70 let.


S láskou vzpomínají manžel Josef, 

dcery Tereza a Bohumila 
s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

7. dubna vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí 
mé milované manželky, 

paní Dagmar SVRČINOVÉ.


S láskou a úctou vzpomíná manžel s rodinou, 

přátelé a známí.

Odešla jsi, ale v našich srdcích žiješ dál...

5. dubna jsme vzpomněli 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila naše maminka, 

babička a prababička, 

paní Jarmila MODLITBOVÁ.


S láskou a úctou vzpomínají dcera Jiřina 

a syn František s rodinami.

Bohumínský 
canicross potřetí

Běžecké souznění člověka a psa 
nabídne už třetí ročník Bohumínské-
ho canicrossu. Zapojit se může každý 
pejskař, případně si zájemce (zejmé-
na děti) může domluvit zapůjčení psa 
na místě. Závod se koná v areálu 
Gliňoč ve Skřečoni v sobotu 16. 
dubna.

Canicross spočívá v běhu se psem. 
Běžec má kolem pasu originální se-
dák a je se svým čtyřnohým parťá-
kem spojený pružným vodítkem. 
Speciální postroj má i pes. „Jde nám 
hlavně o to, aby si tento sport vyzkou-
šelo co nejvíce lidí, Bohumínský ca-
nicross je otevřený všem. Samozřejmě 
uvítáme také licencované závodníky, 

kteří předvedou svoji souhru a um se 
psem,“ zve zájemce organizátor a závod-
ník psích spřežení Martin Urbančík.

Závodníci se letos registrují elek-
tronicky, nejpozději do 13. dubna. 
V den závodu se mohou přihlásit 
pouze předškoláci a mladší žáci. Ma-
ximální počet startujících je omezený 
na stovku, rozhoduje čas přihlášení. 
Pes musí být starší jednoho roku. Pre-
zentace na místě bude probíhat od 
8.30 do 9.30 hodin, první startující 
vyběhne na trať v 10 hodin. 

Součástí akce bude doprovodný 
program. Organizátoři slibují psí agi-
lity, ukázku dogdancingu (tance se 
psem) a fresbee (létající talíř). 

Bližší informace k závodu najdete 
na webových stránkách canicrossu 
www.bohuminskycanicross.wbs.cz. 
Je zde i odkaz na elektronickou při-
hlášku závodníků.

Lukáš KANIA
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 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla 
OKA jsou řádkové inzeráty současně 
zveřejněny na webu města 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

INZERCE

REALITY

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

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

 ● Prodám garáž v drátovně čp. 
980. V garáži je elektřina, 6 x 5 m 
dlouhá a velká, v dobrém stavu. 
Cena 50.000 Kč.  723 825 230.

 ● Prodám zahradu s podsklepe-
ným zahradním domkem v Dol-
ní Lutyni. Velmi klidné místo. 
 733 340 718.

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.

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

Květiny U Berušky
(tř. Dr. E. Beneše, 
vedle elekra Klíma)

nabízíme široký sortiment 
keramiky a dárkových předmětů
kytice a dekorace z uzenář-
ských či tabákových výrobků 
nebo sladkostí
svatební a smuteční kytice

po odstřižení slouží jako KUPON 
NA 10% slevu na řezané květiny



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 
(2 fotografi e, případně delší text)

CENY INZERCE
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

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

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

 ● Prodej medu z Jeseníků, včelař- 
ských a rybářských potřeb, krmiva 
pro zvířatav 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.

 ● Daruji koňský hnůj, odběr 
možný v jakémkoliv množství, jsem 
ze Záblatí. E-mail: janulina.s@ 
seznam.cz,  774 946 614.

Večer pro Karla IV.
Sdružení Alma mater zve na program 

věnovaný Karlu IV. Sedmisté výročí jeho 
narození je ideální příležitostí k tomu, 
abychom se o jedné z nejdůležitějších 
osobností historie naší země dozvěděli 
více. O to se v pátek 22. dubna od 18 
hodin postará Pod Zeleným dubem ve 
Starém Bohumíně herečka Milena Stein-
masslová a Hana Sar Blochová. Diváci se 
mohou těšit na mluvené slovo, recitace, 
zpěv a další. Více informací na www.
almamater.cz nebo na  608 975 161. (nl)

Dialýza v areálu městské nemocnice
Desítkám pacientů odkázaným na umělou 
ledvinu už pomohlo nové dialyzační 
středisko ve Starém Bohumíně. Soukromý 
investor ho loni koncem srpna otevřel v 
areálu Bohumínské městské nemocnice.  

Dialyzační středisko a nefrologická ambulance 
vznikly v nevyužívané části jednoho z nemocničních 
pavilonů. Jde o pobočku skupiny B. Braun Avitum, 
která má v kraji zařízení také v Bruntále, Ostravě, 
Českém Těšíně, Bílovci a Třinci. 

„V září jsme začínali se třemi čtyřmi pacienty. Dnes 
jich k nám dochází na dialýzu skoro třicet, zpravidla 
třikrát týdně. Máme k dispozici dvanáct dialyzačních 
lůžek, a tedy dostatečnou kapacitu pro příjem dalších 
pacientů,“ uvedl Robert Rakowski, primář dialyzač-
ního střediska, které funguje šest dnů v týdnu.

Od prosince sem dochází na dialýzu také Oldřiška 
Waňková z Bohumína. „Když mi lékař řekl, že musí-
me začít s dialýzou, strašně jsem se bála a chtěla jsem 
začít až po Novém roce. Pan doktor však řekl, že už by 
mohlo být pozdě a začali jsme hned. Teď jsem moc 
ráda, protože jsem do té doby byla hodně unavená, 

neměla jsem chuť k jídlu a nic mne nebavilo. Po zahá-
jení dialýzy jsem zhubla sedm kilo a téměř okamžitě 
se mi ulevilo, protože ta kila byla zadržovaná voda. 
Teď se cítím o sto procent lépe, zase žiju,“ říká s úsmě-
vem sedmapadesátiletá pacientka Oldřiška Waňková. 
Dalším krokem bude v ideálním případě transplanta-
ce. Pacientka nyní podstupuje potřebná vyšetření, 
a až bude připravená, dostane se na čekací listinu. 
Průměrná doba od zařazení do transplantace je v tu-
zemsku jeden rok. Lukáš KANIA

Ilustrační foto Pavel ČempělIlustrační foto Pavel Čempěl
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Záblatští žáci na návštěvě v České televizi 
Česká televize Ostrava 
slaví 60. narozeniny. Využili 
jsme nabídky a jeli jsme se 
podívat, jak to vlastně 
chodí při natáčení.

Po celou dobu exkurze se nám 
věnovala moderátorka Linda 
Bendová. Naše prohlídka začala 
ve studiu, odkud se vysílají zprávy. 
Mohli jsme si sednout za mode-
rátorský stůl a vyzkoušet si, jaké 
to je. Není to nic těžkého, jen na 
sobě nesmíte mít zelené oblečení, 
protože byste splývali se zeleným 
plátnem, které máte za sebou.

Dále jsme pokračovali do stu-
dia, kde se natáčí pořady Sama 
doma a Dobré ráno s Českou 
televizí. Na obrazovce to nepo-
znáte, ale ta stovka světel a mik-
rofonů dokáží místnost úplně 
přeměnit.

Nakonec jsme se seznámili 
s prací režiséra a střihače. Doká-
ží dělat filmová kouzla. Napří-
klad zimní pohádka O dvanácti 

měsíčkách se částečně točila v let-
ních parnech. Bylo to zajímavé, 
určitě si tam udělejte výlet i vy.

Žáci ZŠ Záblatí

 ● 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

CO – KDY – KDE

MARYŠKA 

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

 776 577 722.
 ● Každou středu v 15 hodin KROJE 

V MARYŠCE. Vlastivědně–etnografi cký 
klub.

 ● Od 26.3. THEO KABUT: OPRAVDOVOU 
KRÁSU ANI STÁŘÍ NEZLOMÍ. Výstava 
obrazů 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.

 ● 7.4. v 18 hodin JARNÍ MEDITACE. 
Meditace pro zdraví s Janou Van Coppe-
nolle.

 ● 15.4. VÝKLAD KARET. Individuální 
hodinový výklad s kartářkou Věrkou.

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

Pomáda potěšila i roztančila
Danny, Sandy a další okouzlili malé i velké. V úterý 22. března 

navštívili školu Slezské diakonie studenti bohumínského gymnázia 

s hudebně-tanečním programem. Během něj představili nejslavnější 

písničky z muzikálu Pomáda. 

Představení se neslo v duchu dobové atmosféry, kterou gymnazisté zdů-
raznili i tehdejšími účesy a kostýmy. Chytlavé melodie a vtipné taneční scénky 
okamžitě vtáhly všechny do děje. Prostorem se ozývalo tleskání do rytmu, 
pobrukování melodií či radostný smích. Mnohé žáky vystoupení inspirovalo 
k vlastním tanečním aktivitám, jež posléze probíhaly ve třídách.

Působivý výkon studentů byl odměněn nejen bouřlivým potleskem, ale 
především rozzářenými tvářemi dětí i dospělých. Téměř hodinový program 
následně uzavřel krátkým proslovem ředitel gymnázia, který mimo jiné ocenil 
obětavou práci našich pedagogů. 

Text a foto: Eva ŠTELLAROVÁ

Žáci ve studiu zpravodajství ČT Ostrava.  Foto: Hana Kasanová

Divadlo a nebezpečí internetu
Bezmála sedmdesát žáků 7. až 9. tříd Masarykovy školy zhlédlo 17. března v ostravské 
Staré aréně zajímavé divadelní představení »#jsi_user«. Hra je součástí projektu »Seznam 
se bezpečně«, jehož cílem je upozornit nejen mladé diváky na nebezpečí netolismu 
- chorobné závislosti na internetu a sociálních sítích. 

Hru »#jsi_user« nastudoval 
s herci pražského divadla Ypsilon 
režisér a také populární herec 
Braňo Holiček. Příběh pojednává 
o duševně nemocném člověku, 
který není schopen běžné komu-

nikace. Vše si tak vynahrazuje na 
internetových fórech. Nemá ka-
marády, známé, ale spoustu vir-
tuální »přátel«. Zpracování hry 
zaujme věrnou komunikací na 
sociálních sítích. Ty poskytují 

anonymitu, které mohou narušení 
jedinci zneužít k teroru, šikaně 
nebo sexuálnímu zneužívání.

Představením jsme byli nadšeni. 
Žáci i pedagogové o ní mluvili 
i v následujících hodinách. Oce-
nění si zaslouží jak zajímavý ak-
tuální obsah, tak neotřelá mo-
derní forma zpracování. Někteří 
diváci sice v některých okamži-
cích děj nechápali, ale rychle se 
zorientovali. Herci byli velmi 
dobří a sympatické na nich bylo, 
že po skončení představení o své 
práci ochotně hovořili. 

Oceňujeme, že právě žákům 
naší školy umožnila krajská ko-
ordinátorka prevence rizikového 
chování toto představení zhléd-
nout. A že jsme poněkud přece-
nili kapacitu hlediště Staré arény? 
Nevadí, poznali jsme trochu jiné 
divadelní prostředí. Stálo to za to.

Antonie WALTEROVÁ, 
školní metodik prevence

Školáci z »Masaryčky« navštívili představení 
o nebezpečí internetu a sociálních sítí. 

Foto: Masarykova škola
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KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

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

 ● 24.4. v 10 hodin ZA KAMARÁ-
DY Z TELEVIZE 8. Kreslené po-
hádky pro děti, sál kina, 20 Kč.

 ● 28.4. v 9.30 hodin ZA KAMA-
RÁDY Z TELEVIZE 8. Promítání 
večerníčků pro maminky s dět-
mi. Sál kina, 20 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.

 ● 12.4. v 19 hodin AUTOKO-
LEKTIV – ZDENĚK IZER. Scénky, 
parodie a vtipy v podání lidové-
ho baviče. Vyprodáno! 

HUDBA

 ● 18.4. v 19 hodin FRANTIŠEK 
NEDVĚD A TIEBREAK. Největší 
hity osobnosti české country, 
folku a trampské písně. Sál kina, 
190 Kč.

VÝSTAVA

 ● 23.4. a 24.4. v 10-18 hodin 
SAVCI. Interaktivní výstava 
o světě savců. Foyer kina, 30 Kč

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.

 ● 7.4. v 19 hodin RUDÝ KAPI-
TÁN. Film Slovensko, Česko, 
Polsko (Krimi), 2016, dabing, 
přístupný od 15 let, 120 Kč.

 ● 9.4. a 10.4. v 16 hodin  BAT-
MAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT 
SPRAVEDLNOSTI. Film USA (Ko-
miks/Akční), 2016, dabing, pří-
stupný od 12 let, 151 minut, 110 
Kč. 9.4. ve 2D a 10.4. ve 3D. 

 ● 9.4. a 10.4. v 19 hodin MOJE 
TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2. Film 
USA (Komedie), 2016, titulky, 
přístupný od 12 let, 93 minut, 
110 Kč.

 ● 11.4. a 23.4. v 19 hodin SPOT-
LIGHT. Film USA (Drama), 2015, 
titulky, přístupný od 12 let, 128 
minut, 120 Kč.

 ● 13.4. v 19 hodin TEORIE 
TYGRA. Film Česko (Komedie), 
2016, přístupný, 101 minut, 120 Kč.

 ● 14.4. a 16.4. v 16 hodin, 15.4. 
v 19 hodin JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ 
NA ZÁZRAK. Film Česko (Kome-
die), 2016, přístupný, 120 minut, 
120 Kč.

 ● 14.4. v 19 hodin ROOM. Film 
Irsko, Kanada (Drama), 2015, 
přístupný od 12 let,118 minut, 
100 Kč.

 ● 16.4. v 19 hodin DÁNSKÁ 
DÍVKA. Film Velká Británie, USA, 

Dánsko (Drama), 2015, přístup-
ný od 15 let, 119 minut, 100 Kč.

 ● 17.4. v 10 hodin PAT A MAT 
VE FILMU. Animovaný fi lm Čes-
ko (Rodinná komedie), 2016, 
přístupný, 80 minut, 100 Kč.

 ● 17.4. v 16 hodin PŘÍBĚH 
LESA. Dokumentární fi lm Fran-
cie, 2015, dabing, přístupný, 97 
minut, 80 Kč.

 ● 17.4. v 19 hodin ZLO NIKDY 
NESPÍ. Film USA (Horor), 2016, 
přístupný od 12 let, 97 minut, 
110 Kč.

 ● 20.4. v 19 hodin TÁTA JE 
DOMA. Film USA (Komedie), 
2015, titulky, přístupný od 12 
let, 96 minut, 110 Kč.

 ● 21.4. v 16 hodin a 22.4. v 19 
hodin PÁTÁ VLNA. Film USA (Ka-
tastrofi cký), 2016, titulky, přístup-
ný od 12 let, 108 minut, 110 Kč.

 ● 21.4. v 19 hodin MOST ŠPIÓ-
NŮ. Film USA (Špionážní / Dra-
ma), 2015, titulky, přístupný od 
12 let, 135 minut, 100 Kč.

 ● 23.4. v 16 hodin a 24.4. v 19 
hodin LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA. 
Film USA (Fantasy), 2016, titul-
ky, přístupný od 12 let, 114 mi-
nut. 23.4. ve 2D za 120 Kč, 24.4. 
ve 3D za 140 Kč. 

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

Pokud není uvedeno jinak, akce 
se konají v dětském oddělení 
knihovny v Novém Bohumíně.

 ● 7.4. a 8.4. (mimo středu) ve 
13-17 hodin DINOSAUŘI NEJEN 
V POHÁDKÁCH. Čítárna, herna, 
výtvarná dílna pro rodiče s před- 
školními dětmi. 

 ● 11.4. až 15.4. (mimo středu) 
ve 13-17 hodin LEGRAČNÍ KRA-
BIČKA. Výtvarná dílna. 

 ● 18.4. až 22.4. ve 13-17 hodin 
PRŤOLATA VYRÁBÍ... STRAŠULÁ-
KY V ZÁVĚSU. Výtvarná dílna pro 
předškoláky, malé školáky a děti 
z rodinných center. 

 ● 29.4. ve 13 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení oblíbených 
knih při čaji či horké čokoládě. 
Knihovna Skřečoň a St. Bohumín.

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

Přednášková místnost knihovny.
 ● 21.4. v 17 hodin LÉČIVÉ BYLI-

NY. Přednáška Sylvie Stachové 
o pěstování bylin, jejich sběru 
a následném zpracování. 50 Kč

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

SPORT

FOTBAL
 ● 9.4. v 15.30 hodin FK BOSPOR 

BOHUMÍN B - FK TĚRLICKO. 
Muži B, okresní přebor.

 ● 17.4. v 16 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN - BESKYD FRENŠTÁT 
P. R. Muži A, krajský přebor.

 ● 23.4. v 16 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN B - VIKTORIE BOHU-
MÍN. Muži B, okresní přebor.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 9.4. v 9-15 hodin FLORBALO-
VÁ LIGA ELÉVŮ.

 ● 10.4. v 9-15 hodin FLORBA-
LOVÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ.

 ● 16.4. v 9-12 hodin HÁZENÁ. 
Starší žačky.

 ● 24.4. v 8-18 hodin BADMIN-
TONOVÁ LIGA.

 ● 30.4. v 9-13.30 hodin HÁZE-
NÁ. Mladší a straší žačky, ženy.

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

ADVENTURE GOLF

734 788 666, 
www.bospor.info

pondělí až neděle:  9–21 hodin

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 7. do 25.4.

Programy také na www.mesto-bohumin.cz a www.k3bohumin.cz
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Filmový festival 
Oscarů

Fi l m ovo u  s m r š ť  O s c a r y 

ověnčených snímků připravila 

na duben městská agentura K3. 

Maraton v místním kině potrvá 

až do 23. dubna.

„Kdo získal Oscara za nejlepší za-
hraniční fi lm? Komu patří prestižní 
soška pro nejlepšího herce a nejlepší 
herečku? Kdo nasbíral nejvíce nej-
slavnějších fi lmových cen udílených 
americkou Akademií filmového 
umění v roce 2016? Zavítejte na fes-
tival vybraných filmů ověnčených 
slavnou soškou,“ láká ředitel K3 
Karel Balcar.

 ●  11. 4. a 23. 4. v 19 hodin 
SPOTLIGHT (Oscar za nejlepší 
fi lm a scénář) 

 ●  14. 4. v 19 hodin ROOM (Oscar 
za nejlepší herečku v hlavní roli) 

 ●  16. 4. v 19 hodin DÁNSKÁ DÍVKA
(Oscar za nejlepší herečku ve 
vedlejší roli) 

 ●  21. 4. v 19 hodin MOST ŠPIÓNŮ
(Oscar za nejlepšího herce 
ve vedlejší roli) 

 ●  25. 4. v 19 hodin REVENANT:
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ (Oscar za 
nejlepší režii, kameru a herce
v hlavní roli)

Půjčovna lodí hledá trefné jméno
Vodáci i suchozemci se 
mohou zapojit do ankety 
k pojmenování městské 
půjčovny lodí. Soutěž 
probíhá do konce dubna 
s tím, že slavnostní 
vyhlášení výsledků 
proběhne během 
vodáckého odemykání 
meandrů 25. června.

Bohumín provozuje půjčov-
nu lodí osmým rokem, o její 
správu se starají dobrovolní ha-
siči ze Starého Bohumína. Za 
dobu existence proběhlo několik 
mezinárodních vodáckých akcí 
a přírodou chráněných meandrů 
se z vodní hladiny kochalo něko-
lik tisíc vodáků. Jen loni půjčov-
nu využilo na 1 400 návštěvníků, 
kteří splouvali Odru v úseku od 
Starého Bohumína do polského 
Zabełkowa. „Vodácký sport má 
v našem městě poměrně krátkou 

tradici, ale našel si spoustu přízniv-
ců. Lodě v půjčovně mají vlastní 
pojmenování, například Sumec, 
Candát, Bobr, Olza, Odra, Ma-
mut či Ledňáček. Proto nás na-
padlo najít trefný název i pro 
půjčovnu jako takovou. Jméno 
najde uplatnění nejen ve vodác-
kých průvodcích a informačních 
materiálech,“ vysvětlila vedoucí 
organizačního odboru radnice 
Miroslava Šmídová.

Návrhy k pojmenování mo-
hou vodáci i nevodáci posílat do 
konce dubna na e-mail anketa@
mubo.cz. Nesmí zapomenout 
na kontaktní údaje. Autor vy-
braného názvu se může těšit na 
poukaz k bezplatnému využití 
služeb půjčovny v letošní sezoně. 
Pokud bude autorem návrhu 
nevodák, obdrží mimo jiné pla-
venku do místního aquacentra.

Lukáš KANIA

TIK nově na stanici Regionální TV
Zprávy z Bohumína diváci naladí od dubna nově také 

na stanici Regionální TV, která v Moravskoslezském kraji 
vysílá na 50. kanálu DVB-T (pozemská televize). Bohumín-
ská televize bude do vysílání vstupovat šestkrát týdně, 
vždy v pondělí a v úterý, a nabídne výběr toho nejzajíma-
vějšího z dění ve městě.

Televizní zprávy z Bohumína mohou diváci sledovat na 
samostatné stanici TIK Bohumín v síti operátorů JaryNet, 
Poda a Rio Media 24 hodin denně. Zpravodajský týdeník 
a další pořady mají premiéru vždy v sobotu.

Až 45 minut pořadů z Bohumína televize uvádí také na 
59. kanálu DVB-T na stanici LTV Plus. Nově bude výběr 
zpráv k vidění také v krátkém infobloku v programu Regi-
onální TV na 50. kanálu DVB-T a na DVB-S (satelit Astra; 
23,5°; 12,207; V; 27500; 5/6). Posílení dostupnosti progra-
mu z Bohumína podpořilo město.  (tch)

AKTUÁLNĚ

Děti z Masarykovy školy na lyžařském výcviku
Od 22. do 26. února se jednadvacet 
dětí z mateřských škol Smetanova 
a Starý Bohumín spolu se sedmadvaceti 
žáky prvních až třetích tříd Masarykovy 
školy zapojilo do projektu »Usměvavé 
lyžování«. Ve SKI areálu Palkovice 
se děti pod vedením zkušených 
instruktorů naučily řadu dovedností, 
které zúročily závěrečný den při 
lyžařských závodech.

Také třiapadesát žáků Masarykovy školy 
vyjelo v závěru lyžařské sezony na tradiční ly-
žařský výcvik. Všichni se od 13. do 19. března 
ubytovali v hotelu Malina pod vrcholem Ma-
linô Brdo u slovenského Ružomberoku. Kvůli 
mimořádně teplé zimě však žáci nelyžovali 
v jinak ideálním a příjemném SKI areálu Ma-
linô Brdo, ale využili nepřeberných možností 
nedalekého střediska Jasná v Nízkých Tatrách. 
Téměř alpské lyžování umocněné krásným 
slunečným počasím a ideálními sněhovými 
podmínkami střídal každý večer kulturní 
a společenský program v hotelu.

I přes nepříznivé prognózy se tak díky per-
fektní organizaci kurz opět vydařil a účastní-
ci lyžařského zájezdu si odváželi spoustu ne-
jen sportovních zážitků. Nezapomenutelný 

byl výhled z Chopku na Vysoké Tatry a široké 
okolí. Z velké nadmořské výšky jsme sestou-
pili do nitra Demänovské jeskyně Sloboda, 
kde se nám otevřel nádherný podzemní svět 

zdobený malebnými krasovými útvary. Už teď 
připravujeme příští ročník lyžařského zájezdu 
a těšíme se na další společné zážitky.

Petra VYSOGLADOVÁ

Bohumínské děti na vrcholu Chopku. 
Foto: Masarykova škola


