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Puškinův památník slaví Abrahámoviny

Puškinův památník není jen o zpěvu či recitaci v ruštině. Soutěžící si připravují kostýmy, choreografi e a nacvičují scény.  Foto: Pavel Čempěl

V Bohumíně se v pátek 8. dubna uskutečnil už 50. ročník krajské přehlídky ARS 
Poetica – Puškinův památník.V bohumínském kině a Salonu Maryška na náměstí 
se ve dvaačtyřiceti vystoupeních představilo 129 žáků základních a středních škol. 

Soutěž v recitaci a zpěvu děl 
ruských autorů v ruštině je nej-
starší evropskou soutěží v umě-
leckém přednesu v cizím jazyce. 
Půl století trvající tradici nepře-
rušila ani sametová revoluce 
a konec povinné ruštiny na ško-
lách. Zájem o tento jazyk naopak 
v posledních letech stoupá, jen 
loni se počet zájemců o studium 
ruštiny v ztrojnásobil. Česko má 
v celosvětovém měřítku také 
nejkvalitnější učebnice tohoto 
jazyka i jeho vyučující.

V 70. a 80. letech se Puškinova 
památníku v Československu ka-
ždoročně účastnilo více než půl 
milionu soutěžících. Tato čísla už 
jsou sice minulostí, ale počet 
školáků, kteří si chtějí zasoutěžit 
v ruském jazyce, je i v dnešní 
době úctyhodný. Nehledě k tomu, 
že to dnes dělají dobrovolně.

Bohumín je už několik let hos-
titelem krajského kola. I letos 
soutěžící předváděli na vysoké 
úrovni zajímavé scénky, recitovali 
či zpívali. Odborní porotci to ne-

měli vůbec jednoduché. I když ne 
vždy udělili první místo s postu-
pem do pražského fi nále, dokázali 
ocenit kvalitní vystoupení, do 
kterých vložili vyučující a samotní 
žáci kus tvůrčí iniciativy. 

V krajské konkurenci se dobře 
prezentovali i bohumínští školáci. 
Úspěchu dosáhli například studenti 
gymnázia. Natálie Šimková v sólo-
vém přednesu obsadila třetí místo 
a hudební trio Karolína a Tereza 
Korejzovy a Anička Opartyová se 
umístilo na místě druhém.

Bohumínští sice náš kraj v Praze 
v červnu reprezentovat nebudou, 
ovšem do finále vyslala porota 
jiné nadané školáky ze severu 
Moravy. V kategorie základních 
škol sekci hudební dua postoupily 
Kristýna Maťaťová a Karolína 
Popelková z Raškovic, Eduard 
Kácal a Ondřej Kohut z Havířo-
va–Podlesí. V sekci slovní projev 
kolektiv ze školy MUDr. Emílie 
Lukášové z Ostravy-Hrabůvky. 
V kategorie středních škol postu-
puje  Pamela Lia  Magalová 
z Frenštátu pod Radhoštěm v só-
lové recitaci a Kristýna Sošková 
z Frýdku-Místku v sólovém zpěvu.

(mži, tch)

Zastupitelé schválili první kotlíkové půjčky
Už devět bezúročných kotlíkových půjček za více než půl milionu Bohumíňá-
kům, kteří si u Moravskoslezského kraje podali žádost o kotlíkovou dotaci, 
přiklepli bohumínští zastupitelé na svém jednání. 

„Z našich průzkumů vyplynulo, že lidé ne-
mají dostatek prostředků na pořízení nového 
kotle, protože dotaci dostanou až po jeho náku-
pu a instalaci. Naše 60tisícová půjčka jim toto 
období pomůže překlenout. Dlužnou částku 
musí po získání dotace do třiceti dnů vrátit,“ 
uvedl místostarosta Lumír Macura.

Městská kotlíková půjčka má přímou vazbu 
na dotace. K žádosti musí lidé předložit smlou-
vu o jejím poskytnutí. Zároveň musí na území 
Bohumína vlastnit rodinný dům či byt, který 
se vytápí pomocí kotle na tuhá paliva, a městu 

nic nedlužit. Kontaktní osobou pro vyřízení půjč-
ky je na radnici Ivana Balgová (e-mail: balgova.
ivana@mubo.cz,  596 092 187, kancelář A 215). 
U ní získají zájemci informace nejen o kotlíkové 
půjčce, ale také o dotacích.

Moravskoslezský kraj přijal do konce břez-
na 4 633 žádostí o kotlíkovou dotaci. Obyva-
telé žádají o 606 milionů. O výměnu starých 
kotlů za nízkoemisní požádalo také 124 

Bohumíňáků. Patří v kraji s Ostravskými (430 
žádostí) a Třineckými (133 žádostí) mezi nej-
aktivnější žadatele. 

Bohumínští usilují o dotaci ve výši 17,5 mi-
lionu. Město, které na výměnu přispívá deseti 
procenty, tak dá svým lidem na nové kotle přes 
1,8 milionu. S výjimkou Ostravy je to vůbec 
nejvyšší suma z městské kasy v kraji. A to ne-
jen díky rekordnímu počtu žadatelů z Bohu-
mína, ale také díky příspěvku města, který 
není na rozdíl od některých měst omezen.

Velký počet žádostí na kraji evidují také 
z Rychvaldu (57) a Dolní Lutyně (47 žádostí). 
Tak jako Bohumín se obě obce spolupodílejí 
na fi nancování výměny kotlů deseti procenty.

(Dokončení na str. 2)

AKTUÁLNĚ



  Z  R A D N I C E   ·   A K T UA L I T Y2 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Kniha o Bohumínu už je na pultech
Bohumín si letos připomíná 760 let od první zmínky o předchůdkyni města, osadě 
Bogun. Vrcholem oslav, které se vztahují k roku 1256, bude červencová slavnost 
ve Starém Bohumíně. Té ale předchází řada dílčích akcí a projektů. Jedním z nich 
je reedice knihy »Od Bogunu k Bohumínu«. V půli dubna si odbyla svůj křest.

Aktualizované a doplněné vydání knihy se veřej-
nosti poprvé představilo v Salonu Maryška. Publi-
kace se křtila průzračnou bohumínskou spodní 
vodou. Rolí kmotrů se zhostili spoluautor knihy 
Zdeněk Veselý, místostarosta Igor Bruzl, fotograf 
Pavel Čempěl a vydavatel Milan Pěgřim. Teď už pu-
blikace čeká na zvídavé čtenáře. Pořídit si ji mohou 
v radničním infocentru za 280 korun.

První vydání vyšlo u příležitosti 750. výročí Bo-
humína a kniha měla 260 stran. Čtenáři na nich 
našli informace o historii města, důležitých událos-
tech, objektech, významných osobnostech.  Za deset 
let se tvář Bohumína velmi změnila a aktualizované 
vydání proto zachycuje i tyto proměny. O nové 
informace se rozrostly i kapitoly historické, přibyly 
také další profi ly důležitých postav, které se zapsaly 
do dějin města.

Autorsky se na prvním i druhém vydání podíleli 
Jan F. Teister a Zdeněk Veselý. Kniha obsahuje také 
řadu cenných historických fotografi í i současných 
snímků. Díky aktualizacím se rozrostla na 300 stran 
a vyšla v nákladu patnácti set kusů.  (red)

(Dokončení ze str. 1)

Rychvaldští od města zatím žádají 
o 850 tisíc a Dolnolutynští o 700 
tisíc korun. Schválených žádostí 
bylo na začátku dubna 1 616. 
Třetině žadatelů (42) z Bohumí-
na už kraj dotaci přiklepl, stejně 
tak sedmnácti z Rychvaldu a čtr-
nácti z Dolní Lutyně. 

„Každý krok, který může vést ke 
zlepšení ovzduší, je užitečný. Jsem 
rád, že je u nás nejvíce žadatelů, 
v tom množství to už může být na 
ovzduší znát. Pokud je to i díky 
naší nabídce příspěvku a půjčky, 
pak to jsou ze strany města užitečně 
vynaložené peníze,“ uvedl starosta 
Petr Vícha.

Bohumínští, Rychvaldští i Dol-
nolutyňští žadatelé získají od státu, 
kraje i města 90 až 100 procent na 
pořízení nového ekologického 
kotle, a to podle jeho typu. Všech-
na tři města totiž spadají do oblasti 
s překračovanými limity znečiště-
ní ovzduší. Každý úspěšný žadatel 
o kotlíkovou dotaci tak z obecní 
pokladny získá příspěvek ve výši až 
patnácti tisíc korun na nový kotel.

Lucie KOLKOVÁ

Zastupitelé 
schválili první 

kotlíkové půjčky

Rozšiřování kanalizace v městských částech
Obyvatelé Úvozní ulice ve Skřečoni, zejména ti motorizovaní, se musí připravit na dopravní 
omezení. V lokalitě pokračuje dalšími etapami budování kanalizace. Dotčené úseky budou 
v době pracovní aktivity neprůjezdné. Stavbaři, stejně jako u předešlých etap, každý den 
dopravu provizorně umožní po ukončení směny.

Letos se uzávěry nedotknou 
takového počtu motoristů jako 
v minulých letech. Kanalizace se 
buduje v kratších odbočkách 
Úvozní ulice poblíž »Nové cesty« 
neboli Bohumínské ulice. Ter-
mín má stavební fi rma do konce 
září. Úsek měří 450 metrů, na 
novou kanalizace se bude moci 
napojit až jedenáct domů a stavba 
přijde na 2,7 milionu.

Pracovní ruch ale aktuálně pro-
bíhá i na hlavní trase Úvozní ulice. 
Dokončují se zde resty z loňska 
– oprava silnice po stavbě kana-
lizace. „Firma už položila žlaby 
a chystá se na obnovu konstruk-
čních vrstev silnice a pokládku asfal-
tu,“ potvrdila Eva Mrázková z rad-
ničního odboru rozvoje a investic.

Obnovou vozovky, rozkopané 
během pokládky splaškové kana-
lizace, nyní fi nišuje také projekt 
v Malé ulici ve Starém Bohumíně. 
Nový asfalt zde přibude i v mís-
tě, kde se kanalizace nestavěla. 
Město zařadilo do oprav komuni-
kací i zhruba stometrové napoje-
ní na Slezskou ulici, aby měla celá 
ulice jednotnou kvalitu a povrch.

Pokládka kanalizace už skončila 
také v Mlýnské ulici v Šunychlu. 
Ta ale zažila bohumínskou premi-

éru, poprvé ve městě zde kvůli 
téměř rovnému terénu a minimál-
nímu spádu došlo na technologii 
tlakové kanalizace. Kromě stan-
dardního řadu a přípojek stavba 
zahrnovala osazení domovních 
čerpacích stanic. Kanalizace dlouhá 

250 metrů při-
šla na 2,5 milio-
nu. Napojí se na 
ni deset domů.

„Jde o pilotní 
projekt ,  kter ý 
umožní vybudo-

vat kanalizaci v území, kde nelze 
využít klasickou gravitační. Výho-
dou je potrubí menšího průměru 
v nižších hloubkách, nevýhodou 
naopak nutnost domácích čerpa-
cích stanic. Věříme, že se tlaková 
kanalizace osvědčí a přesvědčí 
i další obyvatele. Chceme tímto 
způsobem postupně řešit i odka-
nalizování nejsložitějšího území 
v Pudlově a Vrbici,“ uvedl mís-
tostarosta Lumír Macura.

Z letošních projektů je v plánu 
ještě stavba 900 metrů dlouhé 
kanalizace v ulicích Vrbická, 
Krajní a Pod Valem ve Vrbici. 
Tam budou splašky procházet 
přes nově vybudovanou místní 
čističku. Vyčištěná voda se v létě 
použije pro zkrápění zdejšího 
fotbalového hřiště nebo bude od-
tékat do Vrbického jezera. Stavět 
by se mělo začít na podzim. (tch)

Ve starobohumínské Malé ulici už je kanalizace hotová. 
Posledním bodem byla oprava silnice, a to i v místech, kde 
se potrubí nepokládalo.  Foto: Pavel Čempěl

Blíží se termín splatnosti poplatku ze psů. Lze jej nejpozději do 30. dubna uhradit 
složenkou, kterou chovatelé obdrželi, převodem z účtu nebo hotově v pokladně 

městského úřadu, v 1. patře budovy A, kancelář 221.  (zily) 

3. a 17. května od 7 do 17 hodin bude přerušena dodávka elektřiny ve větší části Starého 
Bohumína. Odstávku si vyžádá zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. 

 Poplatek ze psů 

 Bez elektřiny

Vedoucí organizačního odboru radnice Miroslava Šmídová 
a spoluautor Zdeněk Veselý při křtu.  Foto: Jiří Spáčil
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Do přírody za turistikou i rekreací

Plán možného rekreačního využití Vrbického jezera. To nabízí řadu atraktivních 
zákoutí, které by návštěvníky nadchly.  Foto: Pavel Čempěl

Vedení Bohumína v uplynulých dnech pozvalo k jednomu stolu a také 
do terénu představitele krajského úřadu a Agentury ochrany přírody 
a krajiny. Seznámilo je s projekty, jejichž společným jmenovatelem 

je zpřístupnění přírodního bohatství. Hosté tak zavítali k Olši, do chráněných 
Hraničních meandrů Odry a k Vrbickému jezeru.

Bohumínské přírodní skvosty se nacházejí 
v evropské soustavě chráněných území s ohro-
ženými živočichy či rostlinami Natura 2000. 
Proto je ke každému projektu třeba přistupovat 
citlivě. Město se nicméně snaží, ve spolupráci 
se sousední Ostravou či polskými partnery, 
hledat cesty, jak atraktivní přírodní lokality 
lidem zpřístupnit.

Největším z aktuálních projektů je myšlenka 
všestranného rekreačního využití Vrbického 
jezera. V minulosti bylo velmi vyhledávané 
a snahou je relax u jezera oživit. Na papíře už 
existuje řada nápadů. Jeden z nich myslí na 
cyklisty a řeší propojení stávající cyklotrasy 
na protipovodňovém valu s trasou koblov-

skou. S protažením trasy se počítá i v opačném 
směru. Vést by měla přes bývalou štěrkovnu 
a napojila by se na další cyklotrasy v Bohumíně.

Milovníky bicyklů, bruslaře i pěší turisty by 
jistě nadchl zpevněný okruh kolem jezera. 
Inspirací je přehrada Olešná. „Abychom mohli 
pomýšlet na okruh, je v první řadě potřeba vy-
budovat lávku přes Stružku. Historicky tam 
byla a k nové už se zpracovává dokumentace,“ 
prozradil místostarosta Lumír Macura.

Jezero pochopitelně láká ke koupání, a proto 
se myslí i na obnovení pláže. Tu by mohla 
zatraktivnit plovoucí mola a zázemí pro rekre-

anty. Jezero zaujalo i soukromého investora, 
který zde uvažuje o wakeboardingu – jízdě na 
vodních lyžích tažených lanovým vlekem.

Dalším z »přírodních« projektů je stezka podél 
Olše. Bohumín na ní pracuje s Povodím Odry 
a Dolní Lutyní. Týká se manipulačního pruhu 
podél řeky, který slouží technikům povodí 
k údržbě toku a břehů. Pruh by se dal využít 
i turisticky. Kdyby se prosypal a zpevnil pří-
rodním materiálem, šlo by vytvořit trasu až 
do Dětmarovic.

Třetí idea zahrnuje naučnou stezku Hranič-
ními meandry Odry. „Návštěvníci často upo-
zorňují na špatný úsek od Starého Bohumína 
k Vrbině. Je děravý, zabahněný, obtížně schůdný. 
Rádi bychom povrch zpevnili,“ nastínil Macura. 
Nápadem ale nejsou nadšeni pracovníci kraj-
ského odboru životního prostředí. Do přírody 
podle nich kaluže, bláto a bahno patří. Město se 
ovšem myšlenky vzdát nechce a hledá řešení.

 Pavel ČEMPĚL

Záměry:

AKTUÁLNĚ

Místo u tabule učí na parketu
Lenka Krčová, choreografka a vedoucí bohumínského tanečního souboru 

Radost & Impuls, se stala Bohumínským Amosem 2016. Jako pedagog volného 

času při zdejším domě dětí a mládeže získala titul při vyhlašování šestnáctého 

ročníku městské ankety, která probíhá v Bohumíně ke Dni učitelů. Ocenění jí 

udělili zdejší radní.

„Tatínek ze mě chtěl mít učitelku, a to jsem, myslím, splnila, i když nestojím u tabule 
a nezkouším. Naučit děti choreografi e, probudit v nich lásku k tanci a vést je k pohybu je 
kantořině hodně podobné,“ řekla Lenka Krčová při převzetí ocenění. Z rukou místosta-
rosty Igora Bruzla obdržela keramickou plaketu a fi nanční odměnu. 

Taneční soubor Radost & Impuls patří k tuzemské taneční špičce. Je nositelem titulů 
mistrů republiky, Evropy i světa. Vznikl v roce 1982. Lenka Krčová (tehdy Hubincová) 
byla u jeho vzniku a ještě v polovině osmdesátých let se naplno ujala jeho vedení. 

(balu) Foto: Lukáš KaniaFoto: Lukáš Kania
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří  A135. 
Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit 
také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace naleznete na www. 
mesto-bohumin.cz, sekce Radnice«, kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 765, čís-
lo bytu 3, I. kategorie, 1. nadzem-
ní podlaží. Nízká cihlová zástavba 
naproti tržišti. V blízkosti domu 
se nachází Penny market, vlakové 
a autobusové nádraží. Byt s plas-
tovým okny a centrálním vytápě-
ním. Plocha pro výpočet nájem-
ného 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, ul. Husova 350, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká zástava, ústřední 
topení, sklepní kóje, v blízkosti 
park, školka a základní škola, 
v domě je zajištěn úklid společ-
ných prostor. Plocha pro výpočet 
nájemného 65,95 m2, celková plo-
cha bytu 69,30 m2. Prohlídka 25.4. 
v 15.00–15.15 hodin a 26.4. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 27.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 
1071, číslo bytu 16, I. kategorie, 
4. nadzemní podlaží. Zateplený 
věžový dům v centru města, po-
blíž domu se nachází vlakové 
i autobusové nádraží. Byt s ú-
středním vytápěním, plastovými 
okny a balkonem. Plocha pro vý-
počet nájemného 66,97 m2, celko-
vá plocha bytu 68,64 m2. Prohlíd-
ka 25.4. v 15.15–15.30 hodin 
a 26.4. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 27.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 302, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba v centru města. Byt po 
celkové rekonstrukci, ústředním 
vytápěním a plastovými okny. 
Plocha pro výpočet nájemného 
78,18 m2, celková plocha bytu 
82,68 m2. Prohlídka 25.4. v 15.30
–15.45 hodin a 26.4. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 27.4. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 302, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba v centru města. Byt po 
celkové rekonstrukci, ústředním 
vytápěním a plastovými okny. 
Plocha pro výpočet nájemného 
82,00 m2, celková plocha bytu 
88,50 m2. Prohlídka 25.4. v 15.45
–16.00 hodin a 26.4. v 8.45–9.00 
hodin. Licitace bytu se koná 27.4. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+4, ul. Nádražní 765, čís-
lo bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti, byt po celkové rekonstruk-
ci, plastová okna, nově napojeno 
na centrální vytápění, v blízkosti 
vlakové a autobusové nádraží. 
Plocha pro výpočet nájemného 

115,76 m2, celková plocha bytu 
123,73 m2. Prohlídka 27.4. v 15.15 
–15.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 2.5. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masarykova 418, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba v centru města, plastová 
okna, byt po rekonstrukci, nově 
napojeno na centrální vytápění. 
Plocha pro výpočet nájemného 
75,40 m2, celková plocha bytu 
81,90 m2. Prohlídka 27.4. ve 14.45 
–15.00 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 2.5. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
naproti tržišti. V blízkosti domu 
se nachází Penny market, vlakové 
a autobusové nádraží. Byt s plas-
tovými okny a centrálním vytápě-
ním. Plocha pro výpočet nájem-
ného 48,15 m2, celková plocha 
bytu 53,20 m2. Prohlídka 2.5. ve 
14.00–14.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 2.5. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 561, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízká zástavba, ústřední 
topení, sklepní kóje, balkon. V blíz-
kosti park, školka a základní ško-
la. Plocha pro výpočet nájemného 
57,53 m2, celková plocha bytu 
63,33 m2. Prohlídka 27.4. v 15.00
–15.15 hodin a 28.4. v 10.00–
10.15 hodin. Licitace bytu se koná 
2.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Masarykova 418, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba v centru města. Byt je po 
celkové rekonstrukci včetně na-
pojení na centrální zásobování 
teplem a generální opravy elekt-
roinstalace. Byt s plastovými okny 
a balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 100,85 m2, celková 
plocha bytu 103,30 m2. Prohlídka 
25.4. v 16.15–16.30 hodin a 26.4. 
v 8.00–8.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 2.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 822, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v klidové zóně, poblíž domu se 
nachází park, autobusová zastávka, 
centrum města, základní a mateř-
ská škola. Byt se sprchovým kou-
tem v nové koupelně je po celkové 
rekonstrukci. K bytu náleží sklep. 
Plocha pro výpočet nájemného 
43,45 m2, celková plocha bytu 
46,45 m2. Prohlídka 25.4. v 16.00
–16.15 hodin a 26.4. v 8.15–8.30 
hodin. Licitace bytu se koná 2.5. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 

podlaží. Nízká cihlová zástavba 
naproti tržišti. V blízkosti domu 
se nachází Penny market, vlakové 
a autobusové nádraží. Byt s plas-
tovými okny a centrálním vytápě-
ním je po rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 31,94 m2, 
celková plocha bytu 32,98 m2. 
Prohlídka 2.5. ve 14.15–14.30 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 2.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 
1071, číslo bytu 12, I. kategorie, 3. 
nadzemní podlaží. Dům v centru 
města s výtahem a celkově zatep-
lený. V blízkosti vlakové i autobu-
sové nádraží. V bytě ústřední 
vytápění, plastová okna, balkon. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,78 m2, celková plocha bytu 
31,10 m2. Prohlídka 27.4. v 15.30–
15.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 4.5. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
naproti tržišti. V blízkosti domu 
se nachází Penny market, vlakové 
a autobusové nádraží. Byt s plasto-
vými okny a centrálním vytápě-
ním. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 72,69 m2, celková plocha bytu 
73,63 m2. Prohlídka 2.5. ve 14.30–
14.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 4.5. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 35, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Panelový věžový dům s 
funkcí domovníka. Loni proběhla 
celková rekonstrukce domu včetně 
zateplení. Možnost parkování u 
domu. Plocha pro výpočet nájem-
ného 75,83 m2, celková plocha bytu 
77,53 m2. Prohlídka 2.5. v 15.45–
16.00 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 4.5. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Studentská 302, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová 
zástavba v centru města. Byt 
s plastovými okny je po celkové 
rekonstrukci včetně napojení na 
centrální zásobování teplem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 84,93 
m2, celková plocha bytu 87,55 m2. 
Prohlídka 2.5. v 15.00–15.15 hodin 
a 3.5. v 8.30–8.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 4.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, čís-
lo bytu 9, I. kategorie, 3. nadzem-
ní podlaží. Nízká cihlová zástavba 
naproti tržišti. V blízkosti domu 
se nachází Penny market, vlakové 
a autobusové nádraží. Byt s plasto-
vými okny a centrálním vytápěním 
je po rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 31,84 m2, cel-
ková plocha bytu 32,78 m2. Pro-
hlídka 2.5. v 14.30–14.45 hodin. 

Opakovaná licitace bytu se koná 
4.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
naproti tržiště. V blízkosti domu 
se nachází Penny market, vlakové 
a autobusové nádraží. Byt s plas-
tovými okny a centrálním vytápě-
ním je po rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 31,94 m2, 
celková plocha bytu 32,98 m2. 
Prohlídka 2.5. ve 14.30–14.45 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 4.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 11, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
naproti tržišti. V blízkosti domu 
se nachází Penny market, vlakové 
a autobusové nádraží. Byt s plas-
tovými okny a centrálním vytápě-
ním je po rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 44,80 m2, 
celková plocha bytu 44,80 m2. 
Prohlídka 2.5. ve 14.15–14.30 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 4.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Šunychelská 955, 
číslo bytu 10, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v žádané lokalitě se nachází 
v blízkosti parku, centra města 
a supermarketu. Byt s neprůcho-
zími pokoji s plastovými okny. 
Plocha pro výpočet nájemného 
51,18 m2, celková plocha bytu 
51,18 m2. Prohlídka 2.5. v 15.15
–15.30 hodin a 3.5. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 9.5. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 124, 
číslo bytu 25, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům v centru města s vý-
tahem. V blízkosti vlakové i auto-
busové nádraží. V bytě ústřední 
vytápění, plastová okna, koupelna 
po rekostrukci. Plocha pro výpo-
čet nájemného 57,83 m2, celková 
plocha bytu 57,83 m2. Prohlídka 
3.5. v 10.00–10.15 hodin a 4.5. 
v 15.00–15.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 9.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1055, číslo 
bytu 32, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Věžový dům se nachází 
poblíž centra města, školy, školky 
a obchodů. Možnost parkování 
u domu. Byt se sprchovým kou-
tem je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
37,27 m2, celková plocha bytu 
38,61 m2. Prohlídka 4.5. v 15.15
–15.30 hodin a 5.5. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 9.5. 
v 16.15 hodin.

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

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů
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Katastrofa! Jedním slovem hodnotili strážníci i pracovníci 
BM servisu začátek blokového čištění ve městě. Přestože 
v ulicích, kterých se týkalo, stály s týdenním předstihem 
značky s upozorněním, desítky řidičů je ignorovaly a svými 
auty odstavenými v zakázané zóně čištění znemožnily.

„Byla to jedna z nejhorších situací 
za posledních řadu let. V Kostelní 

ulici stálo v den čištění čtyřiadva-
cet aut, v Nádražní dalších pět,“ 
konstatoval ředitel městské policie 
Karel Vach. Časně ráno, ještě než 
do ulic vjel čisticí vůz, vyrazili na 
místo strážníci a snažili se majite-
le složitě vyhledávat a vyzývat je 
k přeparkování. Hříšníky, kteří 
porušili zákaz stání, neminuly 
pokuty. Auta, jejichž vlastníky se 
kontaktovat nepodařilo, vyfaso-
vala botičky. Postih nezodpověd-
ných šoférů ale neřeší fakt, že se 
čištění míjí účinkem. Zametač 
mohl v Kostelní leda projet stře-
dem vozovky, který čistý je, za-
tímco ke krajnici, kde je po zimě 

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

Maják městské 
policie

 ● V Lutyňské ulici 
v Rychvaldě strážníci 30. března 
zadrželi hledaného muže, který se 
vyhýbal nástupu do vězení. Rovněž 
v Rychvaldě hlídka 6. dubna v Mi-
chálkovické ulici nalezla pohřešo-
vanou čtrnáctiletou dívku, která je 
v pěstounské péči. Dívku strážníci 
předali republikové policii, která 
pohřešovanou vrátila pěstounům.

 ● Hodinu po půlnoci 12. dubna 
vandal vykopl skleněnou výplň 
dveří v bývalém domě služeb na 
náměstí Budoucnosti a z místa 
utekl. Hlídka na místě zjistila 
totožnost podezřelého a případ 
postoupila Policii ČR. 

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

Z drog neviňme školy. Začněme u sebe!
Upřímně lituji a zároveň chválím kolegy z vedení města v Orlové. V dobré víře něco 
změnit se pustili do boje s fenoménem doby – drogovou hrozbou, jenže zle narazili.

Po odběru vzorků z odpadových šachtic tamních 
škol a anketě mezi žáky k problematice drog se 
Orlovští odhodlali i k anonymnímu testování 
deváťáků a zjištění šokovalo média. Skoro každý 
čtvrtý žák byl pozitivní! Novináři zahájili mediální 
štvanici ,  je j ímž výsledkem 
byl komentář redaktora: „Já mít 
dítě ve škole v Orlové, dávám ho 
okamžitě pryč.“

Jenže ouha! Dát nálepku školám, že tam dochází 
k užívání drog, je stejně scestné jako se pak domní-
vat, že jde jen o problém Orlové. Nelžeme sami 
sobě! Kdybychom se do stejného testu pustili v Bo-
humíně, nebudou výsledky diametrálně odlišné, to 
se bohužel klidně vsadím. Za rok se v našem městě 
legálně vymění šest tisíc jehel, přitom tuto službu 
provádí specializovaná organizace jen dvakrát 
v týdnu. I proto se problémům s drogami teď velmi 
intenzivně věnujeme.

Cesta ke zlepšení bude pekelně složitá. Prevence 

bude muset jít bohužel ruku v ruce s represí. Asi si 
umíte představit, jak mladí milují přednášky, jenže 
těch varování, co všechno mohou drogy způsobit, 
není nikdy dost. Nevylučujeme, že také my přijdeme 
s náhodným testováním, naši asistenti prevence se 

intenzivně zaměřují na sledování 
případného dealerství v okolí 
škol. Rodičům nabídneme poří-
zení drahého testeru.

Ano, právě jste si přečetli, co všechno chce zkusit 
město. Jenže to hlavní břímě je na vás, na rodičích 
a prarodičích. Vy musíte chtít něco změnit, vy si 
musíte začít všímat, jak se chová a co vlastně celé 
dny dělá vaše ratolest. Nestrkejte hlavu do písku 
s větou: „To se nám nikdy nemůže stát.“ Může. Vy-
jděte ven, rozhlédněte se kolem a uvědomte si, že 
každé čtvrté dítě má zkušenosti s drogou. Mezi nimi 
může být i to vaše. A rozhodně nemusíte bydlet 
v Orlové.

Igor BRUZL, místostarosta

K VĚCI

Blokové čistění 
města
25. dubna: Studentská (od J. 
Palacha po křižovatku s Masaryko-
vou), Čáslavská (od E. Beneše po 
křižovatku s Čs. armády).
2. května: Nerudova (od MŠ po 
hřbitov, obě strany včetně parkoviš-
tě), Poděbradova (parkoviště – kol-
mé stání za obchodním centrem).
9. května: Čáslavská (od křižovat-
ky s Čs. armády po křižovatku 
s Masarykovou), Husova.

Neochota přeparkovat hatila čištění města

Očista Kostelní ulice skončila fi askem, zametač se ke krajnici nedostal. Strážníci 
se snažili vyhledat řidiče, kteří blokovali ulici.  Foto: Pavel Čempěl

největší svinčík, se nedostal.
Informace o »katastrofě« úvod- 

ního dne blokového čištění se 
naštěstí šířily bohumínským éte-
rem a o týden později, kdy byla 

v plánu očista dalších ulic, už žádné 
komplikace nenastaly. Snad to vy-
drží i během následujících tří 
etap. Čištění probíhá vždy v pon-
dělí až do 9. května.  (tch)
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Zloději se probourali zdí
Drzost zlodějů nezná mezí. Ani bytelná cihlová zeď nezastavila 

chmatáky, kteří úřadovali v areálu bývalých kasáren v Šunychel-

ské ulici. Do zdejší cykloprodejny se během posledního březno-

vého víkendu doslova probourali.

Zloději si vyhlédli provozovnu v odlehlé časti areálu, která není tak 
na očích. Třiceticentimetrovou zeď navíc rozbíjeli v době, kdy jejich 
počínání zaniklo v hluku z nedaleké restaurace. Nestalo se to přitom 
poprvé. „V minulosti nás podobným způsobem už jednou vykradli. Zůstává 
nad tím rozum stát. Tehdy vzali několik kol, tentokrát měli vytipovanou 
pokladnu a také spoustu drahých součástek,“ potvrdila Barbora Valuštíková 
z poškozené fi rmy. Ta okamžitě zavedla nová bezpečnostní opatření.

Policie čerstvé vloupání vyšetřuje jako krádež a poškozování cizí věci. 
Pachatelé způsobili fi rmě škodu za osmadvacet tisíc.  (tch) Foto: Modex Sport CZFoto: Modex Sport CZ

Výměna potrubí a boj s rovinou
V Šunychlu začala v půli dubna zatím poslední fáze úprav Mlýnského potoka. 
Tou je obnova propustku pod silnicí. Bylo třeba vyměnit staré betonové roury, 
které spojují nadzemní úseky potoka. 

Rekonstrukci propustku město časově sla-
dilo s výstavbou kanalizace, aby se v silnici 
nemuselo kopat dvakrát. Stavbaři museli odtě-
žit zeminu nad rourami, které už byly z velké 
části zanesené, popraskané a neměly správný 
sklon. Betonové potrubí nahradí plastové 
s obetonováním. 

Propustek pod silnicí spojuje dva úseky po-
toka, které prošly úpravami v uplynulých 
dvou letech. Čištění Mlýnského potoka pro-
bíhalo v rámci protipovodňových opatření. 
Předloni to byl 530 metrů dlouhý úsek ve 
volném terénu, který vede k Bohumínské 

stružce. Loni se práce týkaly úseku v délce 
400 metrů. Začíná u Ovocné ulice a z větší 
části vede mezi rodinnou zástavbou. Bylo třeba 
vymýtit plevel, vyčistit řečiště od nánosů, vy-
spádovat jej a navázat břehy na okolní terén.

Mlýnský potok v minulosti sloužil i k odvá-
dění splašků, nyní už je ale v lokalitě kanali-
zace. Do vodoteče však stále ústí stará melio-
race, která sem svádí vodu z okolních polí. 
Posláním Mlýnky je pak tyto a další vody 
odvádět do Bohumínské stružky. Problémem 
území je ale zdejší rovina. Kvůli téměř nulo-
vému spádu tady nemůže být klasická kana-
lizace, ale tlaková. A potok je na tom stejně, 
voda v něm spíše stojí než teče. I proto bylo 
cílem očisty potoka prohloubit řečiště, aby 
měla Mlýnka alespoň nějaký spád.  (tch)

Betonový propustek o průměru 80 centimetrů 
čekala výměna. Pod silnicí nově povede potrubí 
v plastu.  Foto: Pavel Čempěl

Muzeum ŽDB by oslavilo 40 let
Podnikové muzeum ŽDB bylo slavnostně otevřeno v dubnu 1976 ve vilce naproti 
hlavní bráně závodu. Jeho posláním bylo prezentovat »revoluční tradici dělnic-
kého hnutí« v ŽDB, historii hutní výroby, sociálních zápasů i politických bojů.

Poslání odpovídala expozice, ve které ale ne-
chyběla ani historie podniku a jeho výrobního 
programu v různých obdobích. Nacházela se ve 
spodní části budovy. V rámci rozšíření výstavní 
plochy o další podlaží zadalo tehdejší vedení 
podniku zakázku středisku pro výtvarné umě-
ní ArtCentrum Praha. To se podílelo na vzniku 
expozice, ze které si pamětníci vybaví přede-
vším audiovizuální programy – dva krátké 
o zpracování železa ve starověku i novověku 
a jeden o historii a současnosti ŽDB, promítaný 
na tříplátnový polyekran. Byl zde i »strom ži-
vota« podniku, informace o vývoji města a in-

stalace světadílů, na nichž se postupně rozsvě-
covaly body, kam ŽDB vyvážely své výrobky.

V roce stého výročí podniku v roce 1985 vznik-
la zvláštní výstava v přízemí, zaměřená na ak-
tuální výrobní program. Novinkou muzea byla na 
sklonku osmdesátých let také síň sportu a spor-
tovní úspěchů, jejíž součástí bylo promítání dia-
pozitivů o činnosti sportovních oddílů TJ ŽDB.

Po roce 1989 muzeum ještě nakrátko fungo-
valo, načež tehdejší vedení usoudilo, že mít 
podnikové muzeum je zbytečné. I když expo-
zice zůstala, budova sloužila při kupónové pri-
vatizaci jako kontaktní místo. Prostory muzea 

nebyly zcela zabezpečeny a některé artefakty za 
nejasných okolností zmizely. Technický stav 
samotné budovy nebyl také nejlepší. Do objektu 
zatékalo, což urychlilo konec muzea. Vrchní 
patro bylo úplně zrušeno a přebudováno na 
školicí místnosti. Tamní expozice skončila na 
šrotišti.

Po majetkových veletočích až nové vedení 
přistoupilo v roce 2005 u příležitosti 120. výročí 
založení ŽDB k reinstalaci a obnově expozice 
muzea. Podnik oslovil i veřejnost s cílem získat 
do zápůjčky dochované archiválie spjaté s his-
torií železáren a drátoven. Zcela bylo obnoveno 
přízemí budovy muzea. Zmizely skleněné vitríny 
a na výrobky podniku si bylo možné sáhnout.

O několik let později, v roce 2012, došlo 
k rozpadu ŽDB a k rozdělení společnosti na 
menší podniky. Tímto krokem Muzeum ŽDB 
defi nitivně zaniklo. 

Martin KÁŇA

Muzeum ŽDB na snímku z roku 2005, kdy 
podnik slavil 120. výročí. Exponáty z doby 
posledního obnovení muzea. Foto: Archiv



  Z  B O H U M Í N A  A  O KO L Í   ·   A K T UA L I T YČÍSLO 8 / 2016 7

MŠ Nerudova .................................................... 8–15 hodin
MŠ Čáslavská ..................................................... 8–15 hodin
MŠ Smetanova ................................................ 10–15 hodin
MŠ Starý Bohumín ........................................ 10–15 hodin
MŠ Okružní – FIT školka ................................ 8–15 hodin
MŠ Na Pískách, Záblatí ................................... 9–15 hodin
MŠ Skřečoň ........................................................ 8–15 hodin 
SMŠ Bambino, Záblatí .................................... 8–15 hodin
MŠ Rafi nérský lesík .................................... 9.30–15 hodin

Časový harmonogram zápisů 
do mateřských škol 17. května

Vzdělávání začíná už ve školce
Zápisy dětí do mateřských škol pro školní rok 2016/2017 proběhnou ve městě opět 
v jednotném termínu. Bohumínský odbor školství, kultury a sportu je vyhlásil po dohodě 
se školkami na úterý 17. května.

„Jednotný termín je praktický. Krátce po zápisu se 
sejdou zástupci školek a navzájem se informují, jak 
je to s kapacitou, pro kolik dětí ještě místa schází a kde 
jsou volná,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu Pavla Skokanová s tím, že společný termín 
město praktikuje už sedmým rokem.

V nedávných letech počet předškoláků narůstal 
a v Bohumíně bylo třeba otevírat nové třídy. Nyní 
se početní stavy ustálily. K zápisům do prvních tříd 
letos přišlo 259 dětí, a protože je počet odkladů mi-
nimální, zhruba stejný počet míst se v mateřinkách 
uvolní. Kapacita ve školkách tedy bude dostatečná. 
Stále ale platí, že mateřinky přijímají děti zpravidla 
od tří let. Není to dáno kapacitou, hlavní roli hraje 
zralost dítěte, které musí mít osvojeny základní ná-
vyky a zvládnout vzdělávací proces. „I mateřské školy 
se řídí školským vzdělávacím programem. Nelze je 
vnímat jako zařízení na hlídání dětí,“ podotkla Sko-
kanová.

Na malé caparty, kteří ještě pro školku nedozráli, 
se zaměřují jesle. Ty městské v Bohumíně už řadu 

let neexistují. Je zde ale reálná možnost, že by zde 
mohly začít fungovat soukromé. Radnici oslovil se-
riózní zájemce, který má zkušenosti a jesle v regionu 
úspěšně provozuje. Město s ním jedná a snaží se mu 
nabídnout vhodné prostory.  (tch)

Příkladná poctivost
Srdečně děkuji řidiči Honzovi 

z Taxi Ivoš za příkladnou poctivost. 
Při návratu z pohřbu jsem v jeho 
voze zapomněla kabelku. Řidič ji 
neprodleně odevzdal policii a ta mi 
ji vzápětí doručila. Ještě jednou 
díky. Marie LÁSKOVÁ

Poděkování za péči
Děkuji lékaři Pavlu Trachovi z chi-

rurgického oddělení bohumínské 
nemocnice za jeho vřelé jednání 
a vysoce profesionální péči, kterou 
poskytuje mé tetě Aleně Graulové. 
Jeho ochoty a nadstandardních 
služeb si velmi vážím. Přestože slo-
va díků nikdy nebudou dostatečná, 
ještě jednou »díky«. Přeji vám, pane 
doktore, hodně úspěchů ve vaší ná-
ročné a velmi záslužné práci, pevné 
zdraví, klid a pohodu v osobním 
životě. Petra KARNOVSKÁ

CO – KDY – KDE

Cyklistický Memoriál 
Janka Ferdyna 

V neděli 1. května se na bohumínsko 
–lutyňském okruhu pojede cyklistický 
Memoriál Janka Ferdyna. Závod, který 
je součástí Slezského poháru amatér-
ských cyklistů, pořádá Lowell pro 
Šafrata team a město Bohumín.

Závod je určen všem zájemcům 
o cyklistiku, takže není nutné být dr-
žitelem sportovní licence. Jede se za 
plného silničního provozu na okruhu, 
který měří 7,1 kilometru. Cyklisté urazí 
v závislosti na své kategorii od 36 do 
79 kilometrů. Kancelář bude tradičně 
v restauraci U Bystroňů v Dolní Lutyni 
– Neradu. První závod startuje v 10 
hodin (hodinovka), další v 11.30 ho-
din (dvouhodinovka I) a ve 14 hodin 
(dvouhodinovka II).  (red)

Policie stíhá vilného 
výtržníka

Komisař obvinil osmnáctiletého 

mladíka z pokusu znásilnění a výtrž-

nictví. Policie mladíka stíhá za inci-

dent, kterého se dopustil 10. dubna 

před půlnocí v budově bohumínského 

vlakového nádraží.

Mladík na nádraží sexuálně obtěžoval 
ženu, která se ale naštěstí útoku ubránila. 
Přestože ji zvrhlík pronásledoval, doká-
zala utéct ke svému vozu před nádražím. 
Podařilo se jí autem ujet a vše ohlásit 
policii.

Městští strážníci následně prověřili 
kamerové záznamy, které zachytily závěr 
incidentu před nádražím. „Zjistili, že po-
dezřelého mladíka už hlídka dříve kontro-
lovala a ověřovala jeho totožnost. Tyto 
informace pak předali policistům,“ sdělil 
ředitel městské policie Karel Vach.

Policie následně výtržníka zadržela 
a zahájila trestní stíhání. „Pachatel nebyl 
v minulosti soudně trestán. Jeho stíhání je 
vedeno na svobodě,“ uvedla mluvčí kar-
vinské policie Zlatuše Viačková. Dodala, 
že v současnosti probíhají další procesní 
úkony.  (tch)

STALO SE

Péče o místa posledního odpočinku

V bočních uličkách nahrazuje recyklát starý popraskaný asfalt.

Zpustlá bývalá márnice ve Vrbici projde 
kompletní obnovou. Foto: Pavel Čempěl

Túje na hřbitovy tak nějak patří, jenže 
jejich svévolné vysazování způsobuje 
problémy. Kořeny ničí hroby.

Hřbitovy jsou místy piety 
a rozjímaní, ovšem i tady 
panuje čilý ruch. Stavební. 
V nejbližší době jsou 
v plánu práce ve Vrbici, kde 
čeká rekonstrukce bývalou 
márnici, a ve Starém 
Bohumíně. Tam se úpravy 
dočkají chodníky a zeleň.

Téměř devadesátiletá bývalá 
márnice ve Vrbici dávno neslouží 
původnímu účelu, ani jako tech-
nická budova v pozdějších letech. 
Přesto ke zdejšímu místu neod-
myslitelně patří a komise pro 
městskou část si přála její zacho-
vání. Město ji proto nechá kom-
pletně zrekonstruovat. Nepode-
psal se na ní pouze zub času, ale 
také nezvaní návštěvníci či do-
konce dočasní obyvatelé. Stavbu 
tak čeká oprava střechy a zdiva 
včetně svázání jeho uvolněných 
částí. Objekt dostane nová okna, 
dveře, omítku a nátěr. Nutné 

bude rovněž opravit přilehlý plot 
a vysekat křoví.

Pracovat se v dohledné době 
začne také ve Starém Bohumíně. 
Obnova se týká menších chod-
níčků v okolí kaple. Část se zde 
proměnila už loni, nyní jsou na řa-
dě další. „Jde o menší, křivolaké 
chodníky mezi hrobovými místy, kde 
byl původně povrch z litého asfaltu. 
Ten se však po desítiletích zdefor-
moval a popraskal, chůze po něm už 
nebyla bezpečná,“ uvedla Eva Lis-
zoková z odboru životního pro-
středí a služeb. Na rozdíl od hlav-
ních tras, kde město při obnově 
sází na zámkovou dlažbu, u těchto 
bočních se používá zpevněný re-
cyklát. Opravují se v první řadě ty 
úseky, jejichž stav je nejvážnější.

Správa hřbitova se současně 
snaží dát do pořádku technické 
pásy, tedy úzké uličky za náhrobky. 
Tady bohužel stav zhoršují okrasné 
dřeviny, které zde někteří pozů-
stalí vysázeli. „Malá tújka je hezká, 
jistě, jenže vyroste a kořenovým 
systémem narušuje hroby v okolí. 
Navíc je na hřbitově zakázáno co-
koli vysazovat, to je pouze v kom-
petenci správy,“ upozornila Liszo-
ková. Odbor proto vyzval samo-

zvané »zahradníky«, aby stromy 
odstranili. Technické pásy pak 
pracovníci vypleli, položili plachtu 
a vysypali drobnými kamínky.

Zatímco starší část hřbitova se 
rozrůstala v době, kdy neexisto-
vala žádná koncepce, nové části už 
podobné neduhy nehrozí. I tam se 
ale chystají inovace, ovšem jen 
dekorativního charakteru. Aby se 
z nové části nestal strohý »ka-
menný« hřbitov, správa tady jed-
notlivé sekce oddělí pásy zeleně 
a nižšími okrasnými stromky. 
V dostatečné vzdálenosti od hro-
bů, aby v budoucnu nenastala 
stejná situace jako s tújemi.

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

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

Naděje psích útuláčků
V bohumínském útulku stále hledají pejsci nový domov. 
Seznamte se s některými z nich. 
  ENDY (pes, asi 4 roky, 

evidenční číslo 1386/13)
Menší dohněda zbarvený kříže-

nec čeká v útulku na novou rodinu 
už celý rok. Kdysi vystrašený, dnes 

pohodový pes si znovu získal dů-
věru v člověka a je připraven dělat 
radost novým páníčkům. Nejvíce 
ho potěšíte svou přítomností. Pře-
kvapí vás, jak umí být mazlivý, ši-
kovný a hravý. Je možné, že si 
v minulosti nezažil nic dobrého. 
Poukazuje na to fakt, že se mu 
moc nelíbí manipulace s obojkem. 
Nicméně na vodítku chodit umí, 
i když dokáže být někdy velmi 
zvědavý. S tímto psím chlupáčkem 
nepoznáte nudu. Pro Endyho hle-
dáme jen vážné zájemce.



  MIA (fena, asi 4 roky, 
evidenční číslo 1407/7)

Mia je výzvou pro odhodlané 
a zkušené lidi v oboru, protože 
pochází ze špatných podmínek. 

Nejistota a bojácnost vůči cizím 
lidem u ní dodnes přetrvává. Ale 
fenka v sobě skrývá hodného a mi-
lého psího mazlíka, který potřebu-
je zjistit, že už mu nikdo neublíží. 
Když se otrká, dokáže být rozjařená, 
hravá a skáče radostí. Tato fenečka 
by si zasloužila tolerantní lidi. 
Oplatí to neskonalou vděčností 
a věrností. V útulku je od října mi-
nulého roku. Pomozte jí proto na-
jít opravdový domov, dejte jí šanci.

Při dotazu na konkrétního psa 
uvádějte jeho evidenční číslo.

Text: Veronika ŠUTOVÁ
Foto: Emil JEDELSKÝ

Gymnazisté si nastudovali diktatury
Na Gymnáziu Františka Živného proběhlo 6. dubna krajské kolo XXV. roční-

ku mezinárodní dějepisné soutěže studentů gymnázií. Bohumínské družstvo 

ve složení Adam Filák, Jan Kuchyňa a Petr Štemon (na snímku) vybojovalo 

první místo, a tím i postup do fi nále, které se uskuteční v listopadu v Chebu.

Soutěž, letos pojmenovaná »Od diktatury k diktatuře«, probíhala formou 
písemného testu. V něm družstva odpovídala na náročné otázky týkající se čes-
koslovenských dějin v letech 1945-1948. Soutěžící museli nastudovat množství 
odborné literatury a prokázat hluboké znalosti nejen z politických dějin, ale 
i z oblasti kultury nebo sportu. Bohumínští studenti se umisťují pravidelně na 
předních příčkách a dobře reprezentují nejen školu, ale celé město, které tuto 
soutěž také podporuje, za což mu patří poděkování.

Druhé místo obsadili studenti z Příbora a na třetím se umístili gymnazisté 
z Českého Těšína. I oni budou reprezentovat náš kraj v česko-slovenském fi nále.

Text: Vladimír JEŘÁBEK, foto: Gymnázium Bohumín

Na farmě už se zabydlují první zvířata
V Hobbyparku v blízkosti dopravního 
hřiště a Mauglího stezky fi nišuje 
budování zvířecí farmy. Koutek 
s domácí faunou má několik částí, 
jedna z nich bude přístupná, aby 
si děti mohly zvířata pohladit. 
Se slavnostním otevřením nové 
rodinné atrakce se počítá v neděli 
29. května v 15 hodin. 

„Oplocená farma se rozkládá na 
ploše patnácti arů. Hotovy už jsou 
příbytky pro drůbež i salaš, v níž 
ustájíme kamerunské kozy a ovce 
a kde budeme skladovat krmivo, 
seno i podestýlku,“ uvedl Jan Rozsy-
pal z městské společnosti Bospor, 
která areál spravuje. Dodal, že sou-
částí salaše bude i zastřešená terasa, 
kde se zvířata budou moci schovat 
před sluncem či deštěm. Projekt mys-
lel i na návštěvníky. Vznikly pro ně 
u plotu farmy dřevěné lavice se stoly, 
u nichž mohou relaxovat a kochat se 
pohledem na zvířenu. Vedle nich je 
také menší vyvýšené plato, ze které-
ho je možné hledět do výběhů shora. 
Náklady na vybudování farmy činí 
asi 300 tisíc. Ofi ciálně se návštěvní-
kům otevře během oslav Dne dětí.

„Několikrát jsme vyrazili na zkušenou do ostrav-
ské ZOO, odkud v půlce května přivezeme ovečky 
i kozy. Od místních chovatelů jsme nakoupili 
husy, kachny i slepice, které se už v Hobbyparku 

zabydlují. Ve výbě-
hu mají také malé 
jezírko,“ dodal Jan 
Rozsypal. 

Skladbu menších 
tvorů doplní na farmě morčata, zvláštní atrakcí 
pak budou pávi. Ti se po zhruba dvouměsíční 
aklimatizaci budou volně pohybovat celým 
sportovně-rekreačním areálem Bosporu i par-
kem Petra Bezruče. 

Od dub-
na se na celý 
park včetně 
Hobbyparku a nové farmy 
ve větší míře zaměří i asistenti prevence krimi-
nality. Ti na něj budou dohlížet přes den 
i v noci. Jejich rajónem budou i blízká hřiště.

Areál Hobbyparku je denně přístupný od 
5 do 21 hodin, na noc se jeho brány uzavírají.

Lucie KOLKOVÁ

Stavba příbytků pro zvířata v dubnu pokračo-
vala, ale některé přírůstky už se v novém 
prostředí zabydlovaly. Foto: Pavel Čempěl

tvorů doplní na farmě mor

a nové farmy
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Bohumín, město skrytých talentů

Závěrečná lekce letošního kurzu 
kresby a malby. Foto: Pavel Čempěl

Ve středu 13. dubna poslední lekce, v pátek 15. dubna vernisáž. Ateliér Bart slavnostně 
zakončil druhý ročník kurzu kresby a malby. A rozjíždí další aktivity. Už koncem dubna 

se umělci, které spolek zastřešuje, budou prezentovat výstavou ve Starém Bohumíně.
Přestože Bart působí v Bohumíně 

dlouhá léta, kurz uspořádal poprvé 
až loni na jaře. Spolek oslovil ama-
térské malíře, kteří neměli kde 
tvořit či koho požádat o odbor-
nou radu. Workshop byl nakonec 
velmi úspěšný a několik kurzistů 
rozšířilo stálou členskou základnu 
Bartu.

Zájem byl i o letošní druhý roč-
ník, přihlásilo se do něj čtrnáct 

talentovaných nadšenců. Perlič-
kou je, že na rozdíl od minulého 
kurzu se nyní k malířským stoja-
nům postavily výhradně ženy 
a dívky. Znovu je čekalo šest lekcí, 
v nichž se učily zvládnout per-
spektivu, malovat uhlem či barva-
mi zátiší, postavu nebo portrét. 
Výsledná díla organizátory pří-
jemně překvapila. „Neměl jsem 
tušení, kolik skrytých talentů Bo-

humín má. Myslel jsem, že jsme 
všechny »vyzobali« už loni. Teď je 
tady úplně nová parta a výsledky 
jsou opět parádní,“ kýval uznale 
hlavou předseda spolku Vladimír 
Pustówka.

Bart zastřešuje bohumínské 
umělce, kteří se scházejí v ateliéru 
v Nerudově ulici nad poštou. 
V současnosti zde chodí tvořit 
zhruba dvacítka nadšenců, pře-

vážně grafi ků. Veřejnosti se pre-
zentují vždy koncem roku na do-
mácí půdě souhrnnou výstavou 
děl, která v daném období vznikla. 
Letos se Bart rozhodl přilákat mi-
lovníky umění i do dalších výstav-
ních prostor. V předjaří proběhla 
výstava v Salonu Maryška na ná-
městí T. G. Masaryka, nyní se 
chystá další pro změnu na rynku 
ve Starém Bohumíně. Ve zdejším 
domě U Rytíře odstartuje 22. dub-
na. Přispěje na ni každý z členů 
spolku. K vidění tak budou obrazy, 
keramika nebo šperky.  (tch)

V České republice žije 30 druhů okáčů – řada 
z nich patří k našim všeobecně rozšířeným dru-
hům. Platí to i pro okáče zedního, který u nás 
vytváří dvě až tři generace, takže imaga létají 
od poloviny dubna až do konce října.

Tento okáč obývá západní část Palearktické 
oblasti od severní Afriky přes téměř celou Evropu, 
Turecko a střední Asii po západní Sibiř. Housenky 
se živí listy travin, jimiž jsou například srha říznač-
ka, kostřava ovčí, metlička křivolaká, různé druhy 
lipnic a podobně. Housenky poslední generace 
buď přezimují, nebo se kuklí těsně před začátkem 
zimy na kamenech, kouscích kůry nebo uschlé 
vegetaci těsně nad zemí. Uvedený motýl obývá 
řídké lesy, křovinatá prosluněná místa, skály, zídky 
a okraje cest. Na Bohumínsku je poměrně častý.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – motýli (179)

Okáč zední 
(Lasiommata megera)

Jeseníky a návštěva z planety ŠenebeJeseníky a návštěva z planety Šenebe
V pondělí 14. března přistál před horským hotelem Neptun v Malé Morávce v Jeseníkách létající 

talíř a z něho vystoupilo více než devadesát mimozemšťanů. Šadá, Lietána, Tějma, Vidda a další přile-
těli z daleké planety Šenebe, na které už kvůli ekologické katastrofě nemohou žít. Proto hledají nové 
místo pro život. 

Po dobu jedenácti dnů mimozemšťané zkoumali životní podmínky na Zemi. Pozorovali, zapisovali, hle-
dali odpovědi. Je na Zemi dostatek čisté vody? Jaké jsou tu horniny? Jaká je zdejší půda? Která zvířata 
a jaké rostliny tu žijí? Jací jsou pozemšťané? Co dělají s odpady? Jaké mají tradice a čím se baví? Na tyto 
a další otázky hledali odpovědi na pravidelných vycházkách do blízkého i vzdálenějšího okolí. 

Kromě pravidelného každodenního bádání stihli mimozemšťané navštívit Praděd a Karlovu Studánku. 
Bobovali, stavěli sněhuláky, hráli míčové hry, stavěli domečky pro lesní skřítky, besedovali s ornitologem 
a myslivcem, stříleli z luku, zpívali a tancovali. Po jedenácti dnech plných dobrodružství, radosti, veselí 
a kamarádství jejich mise na Zemi skončila. Nasedli do létajícího talíře a odletěli domů...

Mimozemšťané v Jeseníkách? Planeta Šenebe? Ekologická katastrofa ve vesmíru? Ale kdepak! To si jen 
žáci prvního stupně Benešovy školy zpestřili školu v přírodě ekologickým programem »Země – místo pro 
život aneb Mimozemšťané mezi námi«. Jana SITKOVÁ (Naja), učitelka ZŠ Beneše
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Bohumínská házená za hranicemi
Ve čtvrtek 31. března vyrazilo jedenáct starších žaček klubu 1. SC Bohumín '98 na mezi-
národní házenkářský turnaj do Polska. Před turnajem dívky ještě doladily některé herní 
situace na hodinovém tréninku v městské sportovní hale. 

Na turnaji Lajkonik Cup Kra- 
ków 2016 se prezentovalo osm-
desát týmů ze sedmi zemí. Boje 

probíhaly v šesti dívčích i chlapec-
kých kategoriích. Mluvilo se tam 
bělorusky, ukrajinsky, lotyšsky, 

španělsky, švédsky, česky a polsky.
V průběhu celého turnaje se-

hrály bohumínské dívky mnoho 

kvalitních utkání, které zvládly 
jako zkušené hráčky. I když byla 
utkání mnohdy vypjatá a holky 
bojovaly doslova na krev, nikdy 
se nevzdaly.

Zápas o celkové sedmé místo 
proti týmu z Lotyšska, který děvča-
ta z Bohumína vyhrála o pět branek, 
byl sladkou tečkou za nádherným 
turnajem. Házenkářky si z něj od-
vezly nejen hráčské zkušenosti, ale 
i spoustu zážitků, například z obří 
diskotéky pro účastníky.

Děkujeme všem hráčkám za 
profesionální přístup. Nerepre-
zentovaly pouze klub házené, ale 
celé město. Rovněž děkujeme 
městu Bohumínu za zajištění do-
pravy na turnaj a stálou podporu. 
Zvláštní poděkování patří organi-
zátorce a vedoucí družstva Andrei 
Hořčicové za skvělou přípravu. 
Nesmíme zapomenout ani na ro-
diče hráček a ředitele DDM Fon-
tána Ondřeje Veselého, kteří svou 
přítomností podpořili náš rozví-
jející se sport.

Jaroslav KALOUS, 
předseda 1. SC Bohumín '98

Házenkářkám to šlape a přivítají novou krev
Házenkářky klubu 1. SC Bohumín '98 vstoupily do jarní části sezony. V zimní přípravě 
udělaly veliký krok ke zlepšení herního projevu. Předsezonní tréninky se zaměřovaly 
na kondiční zátěž zábavnější formou. Dívky si vyzkoušely jumping, pilates, aerobik, 
horolezeckou stěnu i dynamické nácviky a koordinačních cvičení.

Začátkem roku se týmy mlad-
ších či starších žaček a doroste-
nek zúčastnily velkých turnajů, 
kde sbíraly hráčské zkušenosti 
v bojích i proti zahraničním 
týmům. Do jarní části krajské 
soutěže, v níž jsou starší žačky A 
průběžně na čtvrtém a tým B na 

krásném šestém 
místě, jdou oba 
týmy s cílem udržet si nebo zlep-
šit postavení v tabulce. 

Tým mladších žaček vstoupil 
jako nováček do soutěže poprvé 
začátkem dubna, a to hned vý-
hrou nad Novým Jičínem. Starší 

dorostenky už 
hrají soutěž žen. 

I když s házenou začaly v době, 
kdy měly jejich soupeřky ode-
hráno patnáct a více let, snaží se 
v každém zápase podat co nej-
lepší výkony a vždy odcházejí 
z palubovky se vztyčenou hla-

vou. Ti nejmenší absolvují turnaje, 
kde nejde o výsledky (skóre se nepo-
čítá), ale hlavně o radost z házené. 
A to se bezezbytku daří.

Díky podpoře města má bohu-
mínská házená ve všech katego-
riích stoupající tendenci. Klub 1. 
SC Bohumín '98 mezi svými čle-
ny rád přivítá všechny děti od tří 
do osmnácti let, které by se rády 
naučily házet míčem, dávat góly, 
ale hlavně se bavit sportem.

Jaroslav KALOUS

Zveme k účasti na pietním aktu kladení věnců 
Vážení spoluobčané,
svět si v těchto dnech postupně připomíná 71. výročí ukončení 2. světové 
války, nejrozsáhlejší a nejničivější války v celých dějinách lidstva.

Výklady, kdo se nejvíce podílel na jejím úspěšném 
konci, že můžeme žít v Evropě 71 let v míru, jsou 
současnými historiky vysvětlovány různě. Nikdo ne-
popírá podíl spojeneckých vojsk ze západní fronty, 
ale největší bitvy celé války se odehrály na východ-
ní frontě.  Během 2. světové války padlo 23 milionů 
sovětských vojáků a na všech frontách (v Tichomoří, 
Africe a Evropě) 419 tisíc Američanů. To pro srovnání, 
jenže žádní vojáci, kteří dostanou rozkaz, ani ti ně-
mečtí, za nic nemohou, jsou pouze nástrojem vlád 
k zisku nových území či odbytišť zboží. Když sledu-
jeme, jak každoročně sdělovací prostředky oslavují 
osvobození Plzně americkou armádou, je naší povin-
ností vzdát také hold osvoboditelům našeho města 
Rudou armádou nad ránem 1. května 1945.

Pro osvobození našeho území byla rozhodující 
"Ostravsko-opavská operace", která byla zahájena 
z polského území v březnu 1945 čtvrtým ukrajin-
ským frontem pod velením armádního generála 
Jeremenka, kde spolu s ním bojoval i 1. českosloven-
ský armádní sbor. Při osvobozování Bohumína mu-
seli sovětští vojáci zdolat přechod nejen přes řeku 
Odru ve Starém Bohumíně, ale především přes Olzu, 
a dobýt dvora Červiné, ve kterém se nacističtí vojáci 
opevnili. Za bojů padlo 43 rudoarmějců. Bitevní čin-

nost zanechala ve městě těžké stopy. O hrdinství 
místních občanů za 2. světové války svědčí řada 
památníků a pamětních desek na území jednotli-
vých bývalých obcí města.  Mnozí z nich se stali hr-
diny, např. "slavní chlapci" ze Skřečoně: Karel 
Habram, Evžen Kyjonka, dále pánové Halad, Hubi-
nec nebo Koválik. V nacistickém Polenlageru na 
území města  zahynuly 104 osoby polské národnosti. 
Sovětští vojáci, kteří padli na území města, jsou po-
chováni ve společném hrobě na skřečoňském hřbi-
tově, kde byl 10. listopadu 1957 slavnostně odhalen 
pomník, který představuje dva sovětské vojáky se 
samopaly nad hrobem svých spolubojovníků. Je 
z pískovce a je dílem akademického sochaře Anto-
nína Kalvody z Prahy. Ke komplexní opravě sousoší 
došlo v létě 2014, kdy mechanickou i chemickou 
očistu provedl restaurátor akademický sochař Ivan 
Kalvoda, syn autora sochy.  Následně zásluhou měs-
ta došlo i k estetické úpravě okolí kolem tohoto 
památníku rudoarmějcům.

Dějiny nelze upravovat podle současných mezi-
národních trendů, kdy ve světě probíhají lokální 

války a svět je opět svým rozdělením ve vztazích 
studené války. Lidé, kteří prokázali v boji proti naci-
smu nezdolnou odvahu, statečnost, touhu po vítěz-
ství a svobodě, jsou pro nás příkladem a inspirací.

Proto zveme k účasti na pietním aktu, který se 
uskuteční v neděli 1. května 2016 od 9,00 hodin u pa- 
mátníku na hřbitově ve Skřečoni ty občany, kterým 
není minulost lhostejná. Važme si života v míru, nic 
nesmí být zapomenuto, nikdo nesmí být zapomenut! 

Antonie WALTEROVÁ a Zdeněk VESELÝ, 
zastupitelé města za KSČM

POLITIKA

SPORT

Bohumínské házenkářky na turnaji v Krakově.  Foto: 1. SC Bohumín '98
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Oba květnové státní svátky letos připadly 
na neděli, takže se žádný den pracovního 
volna navíc nekoná. Ovšem sportovci 
o svůj tradiční svátek nepřijdou. K 8. květnu 
v Bohumíně neodmyslitelně patří Běh 
ulicemi města. Na náměstí T. G. Masaryka 

se o sváteční neděli uskuteční už jeho jubilejní 20. ročník.
„Původně jsme uvažovali o jis-

tých změnách koncepce běhu, ale 
vzhledem k jeho jubileu jsme se roz-
hodli zachovat dosavadní schéma. 
Jedinou změnou tak bude pouze 
zrušení závodu dorostenců a doroste-
nek, protože o tuto věkovou kategorii 
byl k mé lítosti minimální zájem,“ 
nastínil Zdeněk Veselý, ředitel 
závodu a předseda pořádajícího 
Atletického klubu Bohumín.

Podle propozic je závod naplá-
nován na dvě hodiny, jako první 
se v deset dopoledne postaví na 
start nejmenší děti s rodiči či pra-
rodiči. Postupně na trať vyběh-
nou závodníci osmnácti dílčích 
běhů podle  věkových kategorií. 
Čekají je úseky dlouhé od osmde-
sáti metrů do dvou kilometrů.

Účastníci neplatí žádné startov-
né. Písemné přihlášky je možné 

zasílat do 5. května e-mailem na 
zves.kronika@centrum.cz nebo  
ovesely@centrum.cz. Další infor-
mace na www.ak-bohumin.cz.

Závodníci na pódiových umístě-
ních až po kategorii staršího žactva 
obdrží tričko, medaile a pozor-
nosti. Některé kategorie získávají 
fi nanční odměny a další ceny od 
partnerů běhu. Pořadatelé navíc 
vypsali bonus 1 000 korun za pře-
konání traťového rekordu v běhu 
mužů a žen do 35 let a 500 korun 
v běhu starších žákyň. 

Pro AK Bohumín je Běh ulice-
mi města prestižním mítinkem. 
Ovšem v máji proběhne v jeho 
režii ještě jeden. Už 12. května do 
Bohumína zavítá jedno z kol repu-
blikové Čokoládové tretry. Jeho 
patronem bude letos olympionik, 
vícebojař Roman Šebrle. (tch)

  partner běhu okruhů / metrů
09.50  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

10.00 2009–2010, děvčata MO TOP '09  170
10.03 2009–2010, chlapci 1. SC Bohumín'98  170
10.06 Rodiče s děvčátky,  MěV a ZO KSČM  80
 roč. 2011 a mladší
10.09 Rodiče s chlapci,  Milada Halíková  80
 roč 2011 a mladší
10.15 2002–2001, starší žákyně Memoriál Ivany Veselé 2+40 600
10.20 2002–2001, starší žáci DDM Fontána 3 840
10.25 Ženy do a nad 35 let Agentura Levná pojistka 5 1 400
10.35 Muži do 35 let Město Bohumín 7+40 2 000
10.40 Muži nad 35 let, nad 50 let Sokol Skřečoň 5 1 400
10.50  VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

11.15 2007–2008, děvčata TV Marko a City Cafe  1 280
11.20 2007–2008, chlapci Bohumínská stavební 1+20 300
11.25 2005–2006, děvčata Petr Vícha 1+20 300
11.30 2005–2006, chlapci Agentura Faine a Sport-core 1+20 300
11.35 2004, děvčata MO ČSSD 1+20 300
11.40 2004, chlapci ZŠ ČSA 2+40 600
11.45 2003–2004, mladší žákyně M. Schubert, zastupitel NEZ 2+40 600
11.50 2003–2004, mladší žáci Bospor 2+40 600
11.55 Štafety bohumínských škol O pohár starosty města 4x280 1 120
12.00  VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Dvacátý jubilejní Běh ulicemi města
ČASOVÝ ROZVRH BUM 2016

Úspěšné vystoupení plavců
Velká cena Kopřivnice, pořádaná o víkendu 2. a 3. března 
pro žáky od deseti do čtrnácti let, přinesla radost členům 
Plaveckého klubu Bohumín. Hned pětice z nich se probo-
jovala na stupně vítězů, přičemž Anežka Malcharová 
a Karel Babicz dosáhli na stupínek nejvyšší.

Především Anežčiny výsledky 
jsou velmi povzbudivé. Poprvé 
od loňského podzimu dokázala 
v přímé konfrontaci porazit na 
všech třech prsařských tratích 
věčnou soupeřku a úřadující 
mistryni republiky Bibi Kociáno-
vou závodící za Třinec. I ve zbý-
vajících třech vystoupeních se 
Anežka ve své kategorii prosadila 
a stanula na stupních vítězů. Kája 
Babicz získal čtyři pódiová umís-
tění. Na tratích 100 a 200 metrů 
motýl byl mezi dvanáctiletými 
nejrychlejší. 

Kuba Gryc dovezl z Kopřivnice 
dvě druhá místa na 50 metrů 
znak a 100 metrů polohově. 
Jedenáctiletý Marcel Grüner vy-
bojoval druhé místo na 50 metrů 
motýlem. Tobiáš Marcol na téže 
trati, ale v mladší kategorii, obsa-
dil třetí místo. 

Spolu s výše jmenovanými 
plavci se v Kopřivnici představili 
Honza Hanusek, Kuba Křistek, 
Jirka Varmuža, Sára Skulinová 
a Klárka Nováková.

Adrian KUDER, 
prezident PK Bohumín

Vyhráli kantoři
Učitelé bohumínské střední školy 

dali maturantům příležitost k porov-
nání sil v podobě volejbalového zápa-
su. Studenti měli jedinečnou příleži-
tost ukázat, jak se hraje dravý volejbal 
a porazit své kantory. Chuť porážky 
však mladá generace pocítila sama. 
Doufejme, že důvodem bylo šetření 
sil na blížící se maturitní zkoušky. Zá-
pasy dopadly jednoznačně. Kantoři 
vyhráli všechna utkání a podle jejich 
slov se zapotili nejvíce v boji s mecha-
niky. Snad se příští rok mladí sportov-
ní nadšenci předvedou v jiném světle 
a v nějakém zápase to »profíkům« 
natřou. 

Pavla BLAŽKOVÁ Kantoři přistupovali k turnaji s nadsázkou.  Foto: Nikol Liberdová

Fotbal na jaře s novinkami
Vstup do fotbalového areálu za parkem 

doznal změn. Nově budou moci fanoušci 
využívat výhradně ten z Janáčkovy 
ulice, tedy ze strany od domu dětí 
a mládeže Fontána. 
„Delší čas 

jsme vyhodno-
covali, kudy přichází na stadion 
většina diváků. Vchod z parku se 
využívá zřídka, proto jej z organi-
začních důvodů už neotevřeme. 
Chceme fanoušky naučit vstupo-
vat do areálu vchodem od domu 
dětí a mládeže,“ informoval pre-
zident FK Bospor Lukáš Fluxa.

U vchodu budou k zakoupení 
i nové modrožluté šály s logem 
FK Bospor Bohumín. „Fanoušci 
se ptali, zda bychom pár kusů ne-
vyrobili, tak uvidíme, jaký bude 

o ně teď zájem. Pokud by přetrvával, 
klidně doděláme další. Nebráníme 
se ani výrobě jiných suvenýrů s em-
blémem klubu,“ konstatoval Fluxa. 
Šála stojí 200 korun.

Při domácím zápase s Polan-
kou měl premiéru také zdarma 
distribuovaný bulletin, který se 
osvědčil. „Připravili jsme další čís-
lo, kdy chceme našim fanouškům 
předávat touto formou důležité 
informace,“ uvedl Lukáš Fluxa. 
Bulletin si prvních 150 zájemců 
může vyzvednout bezplatně 
u vstupu.  (luk)

 Dětský aerobik
V tělocvičně Benešovy školy proběhne 

11. května od 10 hodin soutěž v aerobi-
ku pro žáky prvního stupně základních 
škol. Děti budou soutěžit ve třech věko-
vých kategoriích. Prezentace začíná 
v 9.30 hodin. Účast je třeba potvrdit do 
9. května telefonicky na čísle  596 013 
104 nebo e-mailem skola@zsbenese.eu. 

CO – KDY – KDE

 Cvičení
 ● JÓGA. Každé úterý v 18 hodin, Pod 

Zeleným dubem. Info poradce@wel-
lness-guru.cz,  732 903 553.

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

28. dubna si připomeneme 
14. smutné výročí úmrtí 

pana Oldřicha MACHACZKA.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Eva a Božena 
s rodinami.

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

27. dubna vzpomeneme 7. výročí úmrtí 
mého drahého manžela a našeho tatínka, 

dědečka, pradědečka a tchána 

pana Vladimíra BEDNÁŘE 
z Vrbice.

S úctou a láskou vzpomínají manželka Jiřina, 
synové Svatopluk a Vladimír s rodinami.

Obláček namodralý tiše se rozplýval, 

to, co jsme milovali, milovat budeme dál.

17. dubna jsme si připomněli 1. smutné výročí, 
kdy naše milovaná maminka, babička, 

prababička, tchyně, 

paní Emílie VILÁMOVÁ
se stala andělem.

S láskou a úctou vzpomínají 
dcery Jiřinka a Dáša s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

3. května vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí našeho drahého 
manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, 

pana Jiřího VALENTY.


S láskou vzpomínají manželka Markéta 

a synové Dušan a Milan s rodinami.

13. dubna uplynuly 3 roky od chvíle, 
kdy nás náhle a nečekaně opustil 

můj manžel

Tomáš PCHÁLEK 
z Bohumína.

 
Děkuji všem, kteří mu věnovali 

tichou vzpomínku.
Manželka Hanka

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

26. dubna si připomeneme 
nedožité 85. narozeniny 

pana Štefana KROŠČENA.


S úctou a láskou vzpomíná manželka, 

synové Libor, Jan, Štefan, Dušan se svými 
rodinami, dcery Kristýna, Jolana, Iveta 

se svými rodinami.

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

8. dubna jsme vzpomněli 118. výročí, 
kdy se narodil náš drahý otec 

pan Rudolf MASNÝ 
z Vrbice.

25. června tomu bude 74 let, kdy byl v roce 
1942 umučen v koncentračním táboře Osvětim. 

Položil život za vlast.
Vzpomíná s láskou dcera Jiřina Bednářová s rodinou.



S největší láskou, co v srdíčku máme, 

stále na tě, Zdenečku, vzpomínáme.

22. dubna uplyne 12. smutné výročí úmrtí 
našeho vroucně milovaného a nenahraditelného 

manžela, bratra, otce, strýce a dědečka, 

pana Zdenka KUPKY. 


S láskou, úctou a bolestí v srdci stále vzpomíná 

manželka Elena a celá rodina.

Čas běží, ale vzpomínky zůstávají.

20. dubna by se dožil 90 let 

pan Juraj MIRGA.


Stále s láskou vzpomíná 

celá jeho rodina.

Naposledy jsme se rozloučili
Cichý Richard * 1928 ze Zá-

blatí  Cwiekalová Anna * 1923 
z Vrbice  Czerná Barbara * 1932 
ze Starého Bohumína  Dziod-
ziová Emilie * 1923 z Vrbice  
Hernasová Cecilie * 1924 z Pud-
lova  Hlavsová Eligie * 1931 z No-
vého Bohumína  Chmielová 
Růžena * 1931 ze Záblatí  Kol-
tonová Evženie * 1932 z Nového 
Bohumína  Kubíček Radomír * 
1937 z Nového Bohumína  

Kuřil Eduard * 1936 
ze Záblatí  Měšťan 
Bronislav * 1962 z Nového Bohu-
mína  Mirgová Anna * 1964 
z Nového Bohumína  Mlynár 
Milan * 1944 z Nového Bohumína 
 Návratová Anděla * 1929 z No-
vého Bohumína  Rehuš Adolf * 
1939 z Nového Bohumína  Su-
chánková Jindřiška * 1930 z No-
vého Bohumína.

 (mat)

Soutěž o vodě
Společnosti SmVaK Ostrava a Aqua- 

lia připravily čtrnáctý ročník meziná-
rodní soutěže v kreslení pro děti. Žáci 
třetích a čtvrtých tříd základních škol 
projdou dobrodružstvím o významu 
vody. Dozví se, jak se z přírodních 
zdrojů dostává do našich domovů 
a jak se použitá voda čistí před ná-

KRÁTCE
vratem do přírody. Děti se mohou za-
pojit prostřednictvím portálu www.
kolobehvodyproodvazne.cz. Současně 
se tím zařadí do soutěže o zajímavé 
ceny. Tvořit mohou děti do 9. května 
a vyhlášení proběhne 5. června, kdy 
se slaví Světový den životního pro-
středí. Vítěz dostane tablet, pět fi na-
listů stolní deskové hry. Školy, které se 
do projektu zapojí, získají výukové 
materiály o významu vody a jejím ko-
loběhu v přírodě.  (red)

Své »ano« 
si řekli
Jakub Ptoszek z Bohumína a Dita 
Kuchejdová z Karviné
Kamil Kaspřák a Petra Doležalová, 
oba z Bohumína (mat)

Vysílání TIKu
Zprávy z Bohumína jsou nově také na 

stanici Regionální TV, která v Moravsko-
slezském kraji vysílá na 50. kanálu DVB-T. 
Bohumínská televize do vysílání vstupuje 
v pondělí od 17.40 a 21.40 hodin, od úterý 
od 1.40, 5.40, 9.40 a 13.40 hodin. Videoar- 
chiv TIKu na www.bohumin.cz/videoarchiv.
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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.

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

 ●Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu v případně, kdy jeho 
znění odporuje etickým zásadám, je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy 
nebo poškozuje dobré jméno vydavatele. Redakce nepřijme objednávku inzerce od 
inzerentů, kteří dluží za dříve zveřejněnou inzerci.

MERENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií

ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 

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

kostní 

V neu

Osteoporoza je

zákeřná nemoc

ometrií

umín,

Nepodceňujte P R E V E N C I !

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

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

zpravodajství/městské noviny Oko.

INZERCE

REALITY

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

SLUŽBY

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

 ●  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.

30. dubna uplyne krásných 50 let od chvíle, kdy si 
paní Alžběta a pan Robert BAJGEROVI 

řekli své ano. 


Do dalších společných let mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti 

přejí dcery Iveta a Marie s rodinami 
a vnoučata Michal, Vítek a Hanka.

BLAHOPŘÁNÍ

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

 ● Provádíme pokládku plovou-
cích podlah, PVC, koberců, samo- 
nivelační stěrky.  604 265 861.
RŮZNÉ

 ● Prodej medu z Jeseníků, včelař- 
ských a rybářských potřeb, krmiva 
pro zvířatav obchůdku U Luďky 
ve Skřečoni.  776 684 719.
SEZNÁMENÍ

 ● 64letý vdovec hledá do další 
cesty životem k trvalému soužití 
ve dvou vdovu nebo přítelkyni z Bo-
humína a blízkého okolí, která už 
nechce být sama.  604 774 149.

30. dubna oslaví 85. narozeniny 
paní Anna KAROLIOVÁ

z Bohumína.


Vše nejlepší do dalších let, 

hlavně hodně pevného zdraví, štěstí 
a životní spokojenosti 

přeje rodina.

30. dubna oslaví
manželé Vanda a Jan STRÝČKOVI 

50 let společného života.
Do dalších let jim hodně zdraví, lásky, štěstí a pohody 

přejí synové Miroslav a Jaroslav s manželkami 
a vnoučaty Františkem, Antonínem, Lucií a Jakubem.

Noví občánci našeho města
Dominik Ondřej  Kwiecinski  František Cieslar  Vojtěch 

Rohel  Klára Kolebačová  Mia Masláková  Nina Nováková  Petr 
Hořínek  Jan Molata  Florián Jurášek  Lukáš Król (mat)
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Zpěváčkům těšínské nářečí svědčí
Ve středu 6. dubna se v Městském domě kultury v Karviné konala regionální dětská 
přehlídka ve zpěvu lidových písní Zpěváček 2016. Zúčastnili se jí také čtyři sólisté 
a jedno duo z Bohumína, kteří do regionálního kola republikové soutěže postoupili 
z městského pěveckého klání. 

Na pódiu v Karviné se předsta-
vily děti od šesti do patnácti let. 
Zpívaly dvě lidové písně z Těšín-
ského Slezska, jednu bez kapely, 
druhou s doprovodem lidové 
muziky. Porota u soutěžících 
hodnotila výběr písní, dodržení 
dialektu, hlasovou a intonační 
přesnost, celkový projev, lidový 

kroj a spolu-
práci s kapelou. 

Bohumínští 
soutěžící předvedli skvělé výkony 
a tomu odpovídalo i jejich vyni-
kající umístění. Všichni dosáhli 
na medailové příčky. Žákyně 
gymnázia Veronika Kachlová 
zvítězila ve  III. kategorii (10 až 

12 let) a postu-
puje na červno-
vou celostátní 

přehlídku. Další tři sólisté, kteří 
shodně navštěvují skřečoňskou 
školu, obsadili ve svých kategori-
ích bronzové příčky. Anežka Ku-
charczyková v I. kategorii (6 a 7 
let), Anna Giecková ve II. kate-

gorii (8 a 9 let) a David Barteček 
ve IV. kategorii (13 až 15 let). 
Třetí místo si vyzpívala také bo-
humínské dvojice Michaela Sku-
pieňová a Tereza Bydlinská ve 
VI. kategorii (dua 11 až 15 let).

Mladí zpěváčci si zaslouží gra-
tulace a velké poděkování patří 
také pedagogům, kteří je na tuto 
speciální pěveckou soutěž v nářečí 
připravovali. Dětem se věnovali 
učitelé základních škol i bohu-
mínské základní umělecké školy.

Lýdie BALCÁRKOVÁ

SOUTĚŽ

Děti se rozloučily se zimou
Konce zimy a příchodu krásných jarních dnů jsme se už nemohli dočkat. 

V naší školce se tradičně se zimou loučíme společně, vynášením Morany do 
místního potůčku. „Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič...“ ozývalo 
se v pondělí 21. března na sídlišti v Tovární ulici, když se celá školka vydala 
ven, aby děti s učitelkami Moranu zapálily a vhodily do vody. 

Dalším zpestřením začátku jara byla o dva dny později návštěva sokolní-
ků. Se svými dravci byli ve školce už loni a ještě jsme měli jejich vystoupení 
v živé paměti, přesto šlo opět o nevšední podívanou. Děti si mohly na ně-
které dravé ptáky sáhnout a dozvěděly se o nich řadu zajímavostí. Také 
zhlédly fascinující lov kuny či přistání na rukou chovatelů. 

Do třetice čekala mateřinku návštěva místní knihovny. Děti si ji celou 
prohlédly a také se seznámily s paní knihovnicí, která tradičně připravila 
dokonalý pohádkový program s hádankami. 

Začátek jara byl tedy pro školku v Tovární velmi pestrý a zábavný. A další 
zajímavé akce na sebe nenechají dlouho čekat. V plánu je například výlet 
s rodiči, výprava do archeoparku, oslava dne matek a otců, zahradní loučení 
s předškoláky a další.

Jindřiška PĚNTKOVÁ, SMŠ »Pastelka«, Tovární

Velikonoce s beránkem
Proč slavíme Velikonoce? O tom si povídali 

žáci školy Slezské diakonie se svými vyučujícími 
během velikonočního týdne. Dozvěděli se o li-
dových zvycích souvisejících s Velikonocemi. 
Těm odpovídala i výzdoba na chodbách a ve 
třídách, kterou vytvářeli žáci pomocí různých 
technik a materiálů.

Co znamenají Velikonoce v křesťanském po-
jetí, se děti dozvěděly nejen v rámci biblického 
vyprávění, ale mohly si celý příběh samy projít 
prostřednictvím Velikonoční knížky. Jednotlivé 
části příběhu v ní doplňovaly samolepicími ob-
rázky. Tuto aktivitu pak završil farář Roman Brze-
zina vyprávěním o radostné velikonoční zvěsti.

Největší překvapení pro všechny ve škole 
však připravila vedoucí odloučeného pracoviště 
Mária Galuszková. Přivedla totiž dětem ukázat 
krásného živého beránka. A na tom sladkém, 
tvarohovém, si všichni společně pochutnali.

Alena SKOTNICOVÁFoto: Lucie Sobotková

Osudové setkání s Hrabalem
Až z Františkových Lázní přijela do Bohumína básnířka 
Alena Vávrová, aby v Salonu Maryška pokřtila novou 
knížku básní »Sojka z nebe utržená«. 

Křest proběhl v rámci místní 
části krajského kola 59. ročníku 
celostátní přehlídky uměleckého 
přednesu a divadla poezie Wol-
krův Prostějov. 

Vztah k psaní Aleně Vávrové 
předurčilo setkání s Bohumilem 
Hrabalem. Při jedné z návštěv 
v 80. letech v Kersku tehdy začí-

nající autorku spisovatel povzbu-
dil příznivým hodnocením její 
prvotiny. Když jí vyšla v roce 
1989 její druhá knížka Nahá tma, 
opět vstoupil do jejího života Bo-
humil Hrabal. Tentokrát jí totiž 
udělil Cenu Pražské imaginace 
z nadace Bohumila Hrabala. 

Lukáš KANIA

 Básnířka Alena Vávrová 
a hosté křtu – Jana Mališová 

a Kamila Smigová. 
Foto: Lukáš Kania

Foto: SMŠ Tovární
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NÍCI
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DRAVÝ
PTÁK

NIŽŠÍ
ŠLECHTIC
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VLK Z KNIH
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PŘÍPADNĚ
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ZAČÁTEK
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DRAVÝ
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CITOSL.
TROUBENÍ
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DOMÁCKY
ADOLF

SLOVEN.
„JINAK”

OBTÍŽNÁ
VOLBA

ŠKAREDÁ
(DĚT.)

KUKUČ!

IN. SKL.
DVOŘÁKA

SMĚNEČNÝ
DLUŽNÍK

LIDOVÝ
PĚVEC

ÚTOK
SADA

NEVZÍTI
INICIÁLY

KYTARISTY
RAKA

� SVOBODNÝ
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DOMÁCKY
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TUMÁŠ

KRÁL
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JMÉNO
KLEKÁNÍ TĚKAVÁ

LOUKY
USAZE-

NINA
NA DNĚ

ODŘÍ-
KAVEC

Skotský synek říká otci: „Tati, ten čaj je už hodně vyvařený!” „Kluku jeden rozmazlený! tobě se zdá vyvařený... (viz tajenku).” 
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 1.5. od 17 hodin COUNTRY 

POLÍBENÍ U KAŠNY. Prvomájový 
polibek u kašny v country stylu. 
Vystoupení kapely Drops, wes-
ternová show s biči a lasy Pedro 
a bandidas, soutěže a hry pro 
děti. Nám. T. G. Masaryka.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 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.

VÝSTAVA

 ● 23.4., 24.4., 30.4. a 1.5. 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.

 ● 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. 

 ● 23.4. v 19 hodin SPOTLIGHT. 
Film USA (Drama), 2015, titulky, 
přístupný od 12 let, 128 minut, 
120 Kč.

 ● 25.4. v 19 hodin REVENANT 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ. Film USA 
(Drama), 2015, přístupný od 15 
let, 151 minut, 100 Kč.

 ● 27.4. v 19 hodin JAK BÁSNÍCI 
ČEKAJÍ NA ZÁZRAK. Film Česko 
(Komedie), 2016, přístupný, 120 
minut, 120 Kč.

 ● 28.4., 29.4. a 30.4. v 19 hodin 
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY. Film 
Česko (Komedie), 2016, přístup-
ný od 12 let, 89 minut, 110 Kč.

 ● 29.4. a 30.4. v 16 hodin KNI-
HA DŽUNGLÍ. Film USA, 2016 
(dobrodružný), přístupný, 105 
minut, 29.4. ve 3D  za 150 Kč, 
děti 130 Kč; 30.4. ve 2D za 130 
Kč, děti 100 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 K3 v Novém Bohumí-
ně.

 ● 21.4. a 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 nebo horké čokolá-
dě. Knihovna Skřečoň a Starý 
Bohumín.

 ● 29.4. v 15–17 hodin DESKO-
VÉ HRY. Party Alias, Známe Čes-
ko, Tik Tak Bum a další. 

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.

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.

 ● Do 5.5. THEO KABUT: OPRAV-
DOVOU KRÁSU ANI STÁŘÍ NE-
ZLOMÍ. Výstava obrazů bohu-

mínského 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 nutná 
rezervace.

 ● 22.4. v 18 hodin VEČER PRO 
KARLA IV. Pořad s Milenou 
Steinmasslovou. Pod Zeleným 
dubem, Starý Bohumín.

 ● 27.4. MEDITACE S JANOU VAN 
COPPENOLLE. Cesta k ideálnímu 
partnerství, solná jeskyně. 

SPORT

FOTBAL

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

 ● 30.4. v 16.30 hodin FK SLO-
VAN ZÁBLATÍ – FK BOSPOR BO-
HUMÍN B. Muži B, okresní pře-
bor.

 ● 1.5. v 16.30 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – MFK KRAVAŘE. 
Muži A, krajský přebor.

 ● 7.5. v 16.30 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN B – TJ SOKOL VĚŘŇO-
VICE. Muži B, okresní přebor..

CVIČENÍ

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

 ● BALÓNY ve čtvrtek v 17.45 
hodin, STEP AEROBIK (začáteč-
níci) v pondělí a středu v 18 ho-
din, KRUHOVÝ TRÉNING  v pon-
dělí 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. 
Sportcentrum 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

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

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 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 21.4. do 8.5.

Programy také na www.mesto-bohumin.cz a www.k3bohumin.cz

...a to ho vaříme jenom deset let!
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Už šestnáct let se scházejí šikovné děti z  bohumínských školek, aby si 
zasoutěžily ve skládání obrázků. Celoměstskou puzzliádu každoročně 
pořádá mateřinka Rafi nérský lesík. Letos se u soutěžních stolečků sešlo 

14. dubna dvanáct malých luštitelů.

Další skvost pro turisty a sběratele
Sběratelé turistických známek si mohou rozšířit kolekci o další originál. Nová známka 
připomíná letošních 760. let od první písemné zmínky o Bohumínu.

Dřevěnému kolečku proto dominuje ná-
městí Svobody ve Starém Bohumíně, kde 
před dávnými staletími vznikla osada 
Bogun (prapředek dnešního města), 
spolu s památkově chráněným 
secesním domem Pod Zeleným 
dubem i místním kostelem. 
Na náměstí nechybí ani náznak 
tramvajové dopravy, která
v minulém století křižovala 
Bohumín. Známka je k mání 
za 30 korun v radničním info-
centru i  v infocentru domu 

Pod Zeleným dubem. V Bohumíně mohou 
cestovatelé ulovit hned pět turistických zná-

mek – jednu má bunkr Na Trati, druhou 
chráněné Hraniční meandry Odry, třetí 

samotné město. Čtvrtou nechala 
radnice vydat v limitované edici 

k 750. výročí Bohumína a v rad-
ničním infocentru je k dispozici 
ještě několik posledních kusů, 
a zatím pátou v pořadí je nová 

limitovaná edice výroční znám-
ky k 760. výročí Bohumína. 

Lucie KOLKOVÁ

Oceněné pohostili 
žáci střední školy

Závěr března patřil kantorům, které mimo 

jiné Moravskoslezský kraj ocenil za jejich mi-

mořádnou pedagogickou činnost. U této pří-

ležitosti se uskutečnilo setkání pedagogů, 

ředitelů škol, zástupců kraje a našeho města 

v hotelu Pod Zeleným dubem.

Akce se zúčastnil hejtman Moravskoslezského 
kraje Miroslav Novák, náměstkyně hejtmana 
Věra Palková, starosta města Petr Vícha a vzácní 
hosté z celého kraje. Šanci předvést své umění 
v prostředí historické budovy dostali vybraní 
žáci oborů kuchař-číšník, gastronomie a provoz 
a ekonomiky dopravy Střední školy Bohumín. 
Připravili pohoštění a podíleli se na organizaci 
tohoto setkání. Jejich dokonalá příprava a peč-
livá práce sklidila obrovské uznání.  

Pavla BLAŽKOVÁ

Děti zápolily s loupežníkem

Pravidla soutěže, v níž jde o čas a přesné 
složení skládačky, se nemění. Obrázek, který 
mají děti vytvořit, však ano. Tentokrát orga-
nizátoři vsadili na českou klasiku. A jak sami 
přiznali, nechali se trochu ovlivnit i současnou 
módou, kdy si mladí muži nechávají tváře zarůst 
plnovousy. Letošním tématem byl Rumcajs, 
respektive jeho obrázek složený ze 77 dílků.

Každou školku zastupovali na puzzliádě 
dva soutěžící. Tentokrát, jako ve vrcholovém 
sportu, zužitkovali výhodu domácího prostředí 
reprezentanti Rafi nérského lesíku. Nejrychleji 
obrázek sestavila domácí šestiletá Kristina 
Eismanová. Časem patnácti minut vyrovnala 
výkon loňského vítěze. Druhé místo patří 
Vojtovi Gabzdylovi z mateřinky ve Starém 
Bohumíně, třetí byl Erik Pospíšil opět z Rafi -
nérského lesíku. Vítězka vyhrála skládačku 
pro celou školku, tři nejlepší puzzle s motivy 
Bohumína, ostatní obdrželi za účast a bojov-
nost drobné dárky.

Skládání puzzlů je celosvětovým fenomé-
nem. Nebaví jen děti, hrají si s ním i dospěláci. 

Memoriál Edy Ševčíka
Amatérské vyznavače bílého sportu čeká už 19. roč-

ník turnaje ve Starém Bohumíně. Memoriál Edy Ševčíka, 
klání neregistrovaných hráčů v tenisových čtyřhrách, 
se uskuteční 6. a 7. května. Hráči nad 60 let hrají v pátek 
od 8.30 hodin, hráči bez rozdílu věku v sobotu od 8.30 
hodin. Startovné za dvojici činí osmdesát korun. Přihláš-
ky na čísle  776 266 160.  (czy)

Motoristé, kteří při cestě do a z Polska využívají starý hraniční 
most, musí počítat s dopravními omezeními. Na mostě probí-

hají až do 30. května opravy. Zadala je polská strana a informovala o nich gmina Krzyżanowice. Ve všední dny od 
7 do 15 hodin bude Jubilejní most Františka Josefa I. neprůjezdný, řidiče na to upozorní dopravní značení.   (red)

Oprava hraničního mostu

Malí soutěžící se seznamují s obrázkem, který budou skládat.  Foto: Pavel Čempěl

Například sadu s loupežníkem Rumcajsem si 
z mateřinky nedávno půjčil i bohumínský 
klub seniorů. Uspořádal obdobnou soutěž 
a všichni se skvěle bavili.  (tch)

Letošní vítězka 
Kristina Eismanová 
složila puzzle za 
patnáct minut.

POZVÁNKA

Foto: Střední škola Bohumín

Foto: Pavel Čempěl


