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Den vítězství
Zástupci politických 

stran, městského úřadu, 
škol i společenských or-
ganizací položí 8. květ-
na květiny k pamětní 
desce na budově bohu-
mínské radnice. Při-
pomenou si tak Den 
vítězství respektive Den 
osvobození od fašismu. 
Kladení kytic u příleži-
tosti 71. výročí ukonče-
ní II. světové války v Ev-
ropě předchází zahájení 
20. ročníku Běhu ulice-
mi města. Ten startuje 
v 10 hodin.  (red)

Zastupitelé schválili navýšení rozpočtu
Bohumín mohl díky pozitivním výsledkům hospodaření minulých let přistoupit k úpravě 
rozpočtu pro letošní rok. Městské zastupitelstvo v půli dubna návrh schválilo a navýšilo 
rozpočet o 106 milionů, tedy o 16,8 procenta

O navýšení rozpočtu se postaraly 
především přebytky z minulých let ve 
výši 47,3 milionu korun. Dále si město 
vzalo padesátimilionový úvěr na rekonstrukce panelo-
vých bytových domů. Město tak bude hospodařit s roz-
počtem v objemu 733 milionů s rezervou 15,8 milionu. 
Rezerva slouží především ke spoluúčasti při zařazení 
nových akcí, u kterých město usiluje o dotaci ze státních 
prostředků nebo státních fondů. 

Do investic letos Bohumín vloží 186,6 milionu. Mezi 
největší investiční akce patří rekonstrukce nízkých panelá-
ků (zateplení zdí, střech, opravy balkonů) a rekonstrukce 
plynové kotelny včetně napojení na ústřední topení 

v domech v Trnkové ulici. Dále je 
v plánu vybudování parkingu pro 
bezmála osmdesát vozů v Jateční 

ulici, rekonstrukce parkoviště ve Štefánikově ulici, 
rozšíření ulice Na Pískách v Záblatí, sítě pro výstavbu 
rodinných domů ve Slunečné uliciv Záblatí, výstavba 
kanalizací, stavební úpravy v Bohumínské městské 
nemocnici. 

Na opravy a údržbu silnic a chodníků se v rozpočtu 
počítá s částkou 16,3 milionu korun, na údržbu veřejné 
zeleně 10,5 milionu korun a na zajištění bezpečnosti 29 
milionů korun.

Eva GIECKOVÁ, vedoucí fi nančního odboru

AKTUÁLNĚ

V Jateční ulici se zabydlelo šestnáct mladých sakur. Alej 
okrasných stromů nahradila loni vykácené třešně, poslední 
kusy padly letos v lednu. Charakter lokality zůstane díky 
podobnému druhu dřevin zachován. Jen plody třešní se 
zde už nebudou rodit, z praktických důvodů.

Výsadba měla původně proběh-
nout v rámci další etapy obnovy 
sídliště. Na tu ale letos nedojde, 
neboť přednost dostane parkoviš-
tě. Zahradníci se proto rozhodli, 
že čekat na revitalizaci není nutné 
a vysázeli stromy už nyní. Aleje 
sakur ještě doplňují starší švestky, 
které v místě zůstaly na »dožití«.

Klasické ovocné stromy už se 
v Bohumíně nově nevysazují. Ně-
kteří lidé se k nim neuměli chovat. 
Nájezdy samozvaných česáčů ovoce 
se na stromech neblaze podepsaly. 
Kvetoucí stromy ale do města patří, 

jsou posly jara, proto odborníci 
volí okrasné varianty ovocnanů, 
třešně či jabloně. Ty téměř neplo-
dí, ale kvetou nádherně. Okrasné 
třešně, sakury, i letos zbarvily do-
růžova řadu lokalit ve městě.

„Často se setkávám s názory, že 
ten či onen druh stromu se někam 
nehodí. Na krásně kvetoucí stromy 
si ale ještě nikdo nikdy nestěžoval,“ 
potvrdila Ľubica Jaroňová, městská 
dendroložka z odboru životního 
prostředí a služeb. Jí preferované 
sakury nedorůstají do velké výšky, 
takže se do města ideálně hodí.

Rozkvetlé ulice bez rizika sklizně plodů

Japonské sakury na jaře rozkvetly 
v Bohumíně na mnoha místech. 

Foto: Pavel Čempěl

Výsadba v Jateční ulici byla letos 
na jaře tou největší. Přes léto budou 
odborníci shromaždovat podněty 
k další výsadbě. Ta by měla znovu 
pokračovat na podzim. Zřejmě 
půjde o další várku odolných dou-
glasek, které postupně nahrazují 
odumírající smrky. Jehličnany mají 
ve městě své místo, aby i v zimě 
byl v ulicích prvek zeleně.  (tch)

Přestárlé třešně nahradila v Jateční 
ulici jejich okrasná varianta. 
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není rozhodnu
tí pravomocné. 

Kvízomaty 
se vzhledem 

ani principem nijak neliší od 
klasických hracích automatů. 
Finta je ovšem v jejich nastarto-
vání. Než hráč roztočí ruletu, 
musí zodpovědět »kvízovou« 
otázku, která je ovšem tak banál-
ní, že ji zvládne i tříleté dítě. 
Touto vloženou hádankou pro-
vozovatelé obcházejí zákon 
o loteriích, protože ten defi nuje 
hrací automat jako přístroj, kde 

je výhra či prohra pouze dílem 
náhody. Kvízomaty nepovoluje 
stát, ani město. Do veřejných 
rozpočtů z nich tak neplyne na 
rozdíl od automatů ani koruna. 

Z loterií inkasoval v posled-
ních dvou letech Bohumín do 
rozpočtu 10 milionů. Dobrovolně 
a rád se příjmů vzdal. „O peníze 
z hazardu nestojíme. Jen v bo 
humínských hernách lidé, kteří 
vesměs pobírají sociální dávky, 
ročně prohráli na čtyřicet milio-
nů,“ upřesnil starosta.

Lucie KOLKOVÁ

Policie zakročila v Bohumíně rázně proti hazardu. 
V minulých dnech na několika místech zabavila a odvezla 
dvaadvacet nelegálních kvízomatů. A to díky celoplošnému 
zákazu hazardu, který ve městě platí. 

„Hazardní společnosti jsou 
úporné jako štěnice. V Bohumíně 
ale narazili na silného soupeře. 
U nás má hazard navždy stopku. 
Loni jsme uspěli u Ministerstva 
fi nancí a všechny herny v Bohu-
míně musely kvůli naší zákazové 
vyhlášce zavřít. Pak ale do někte-
rých míst navezli protiprávně kví-
zomaty, ani to si však nenecháme 
líbit. Podali jsme na ně trestní 
oznámení a upozornili Specializova-
ný fi nanční úřad. Velké poděkování 
proto patří policii za to, že přistou-
pila k plošnému zabavení přístrojů,“ 
uvedl starosta Petr Vícha. 

Po policejním zátahu na kvízo-
maty někteří přidrzlí provozova-
telé heren nelenili a navezli do 
míst po zabavených přístrojích 
další pětici nových. „Jestli si ně-
kdo myslí, že v boji proti hazardu 
polevíme, tak je na omylu. Stráž-
níci místa, kde bývaly automaty, 
pravidelně monitorují. Hned jsme 
proto zjistili, že zabavené přístroje 
nahradily nové. Takže jsme opět 
podali trestní oznámení a vyzvali 
Specializovaný fi nanční úřad, mi-
nisterstvo i policii, aby zakročili. 
Už teď si mohou být provozovatelé 
jistí, že jim policie kvízomaty znovu 

zabaví,“ dodal Vícha.
Bohumín proti hazardu bojuje 

jedenáct let. Tehdy zastupitelé 
přijali zákazovou vyhlášku, a tím 
klesl počet automatů ze 140 na 
30. Jenže pak přišla nová genera-
ce přístrojů – videoterminály. 
Ministerstvo fi nancí je protipráv-

ně, i přes odpor obcí, povolovalo 
jako na běžícím pásu. Před třemi 
lety se měst zastal Ústavní soud. 
Liknavé ministerstvo však začalo 
jednat až loni a bohumínské herny 
musely zavřít. Letos v únoru a břez-
nu ještě ministerstvo zrušilo licen-
ci i posledním osmi videotermi-
nálům, které ji měly až do roku 
2019. U posledních tří zatím ještě 

Parkování po partyzánsku, všichni porušují předpisy
Pomoc, nemáme kde parkovat! 
Obyvatelé rodinných domů za 
transformátorem, tedy v ulicích 
Kosmonautů, Čsl. legií a dalších, se 
obrátili na město se žádostí o úpravy 
komunikací. Hlavně kvůli parkování, 
protože za současného stavu všechna 
auta odstavená na komunikacích 
porušují předpisy. 

V době, kdy kolonie vznikala, měly rodiny 
maximálně jedno auto, některé ani to. Dnes 
má vůz skoro každý člen domácnosti. Kvůli 
nedostatku místa nebo z vlastního pohodlí, 
kdy je jim zatěžko zajíždět do dvorů, parkuje 
mnoho řidičů na ulici. A za to pochopitelně 
v obytné zóně, která zde platí, hrozí pokuty. 
A už na ně také došlo. Sami obyvatelé proto 
přišli s několika návrhy úprav. Jenže s nimi to 
tak snadné nebude.

Jeden nápad se týká zrušení obytné zóny, ve 
které se smí parkovat jen na označených mís-
tech. Zrušení ale nic neřeší. Ulice jsou v lokalitě 
tak úzké, že by v nich ani v normálním režimu 
nemohl žádný vůz stát, nezůstal by totiž vyža-
dovaný třímetrový pruh pro každý jízdní směr.

Od obyvatel vzešel návrh na vytvoření jedno-
směrek s tím, že by uvolněný pruh mohl sloužit 
parkování. Jenže zjednosměrnění jedné ulice 
povede k přetížení druhé. Navíc Okrajní ulice, 
která všechny okolní spojuje, není dimenzovaná 
na takový provoz a ještě zde vede cyklotrasa. 
Zcela bizarní pak byl podnět povolit stání 

pouze obyvatelům lokality. Přes všechny 
komplikace se ale nějaké řešení najít dá. 
Ovšem nebude to levné ani snadné.

„V první řadě bude třeba prověřit a zdoku-
mentovat v území všechny sítě a také to, zda 
jejich správci neplánují v nejbližších letech jejich 
opravy. Nemělo by smysl inovovat komunikace, 
pokud by v místě plynaři nebo vodaři chystali 
výkopové práce,“ podotkl místostarosta Lumír 
Macura s tím, že mapování proběhne do léta. 
Dodal, že možných řešení je několik, ale každé 
si vyžádá nějaké kompromisy. Například lze 

zrušit jeden z chodníků, které jsou po obou 
stranách, protože je beztak nikdo nepoužívá. 
Pak by na uvolněném místě šlo vytvořit par-
kovací stání. Jenže je třeba brát ohled na vjezdy 
k domům a normy, které vyžadují ponechat 
u vjezdů dostatečný prostor. A pokud se na-
konec parkovací »chlívečky« vyznačí, budou 
v nich skutečně řidiči parkovat a nebudou 
porušovat předpisy? „Než se do nějakého řešení 
pustíme, plánujeme jako v obdobných případech 
schůzku s obyvateli,“ uzavřel místostarosta.

Pavel ČEMPĚL

Kdo jinému jámu kopá... Kdosi udal policii, že v »jeho« ulici parkuje nějaký cizák. Policie přijela a začala 
rozdávat pokuty. Ale všem, i místním, protože v ulici parkuje v rozporu s předpisy každý. Foto: Pavel Čempěl

Policie zabavila nelegální kvízomaty

Při razii v bohumínských hernách policie zabavovala nele-
gální kvízomaty.  Foto: Policie ČR

Ministerstvo fi nancí je protipráv-
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Sečteno, podtrženo, městští 

nájemníci už obdrželi vyúčtování 

služeb spojených s užíváním 

bytů a nebytových prostor. Nej-

sledovanější položkou je vždy 

topení a teplá voda. Zima byla 

opět mírná, přesto bylo třeba 

vytápět o něco více než v uply-

nulé sezoně. I tak ale nájemníci 

dostanou zpět na přeplatcích 

zhruba třicet milionů.

Opakuje se trend z minulých let. 
Nájemníci mají záměrně předimen-
zované zálohy, aby se po vyúčtová-
ní mohli těšit na vrácení přeplatků. 
Jde o jistou formu »spoření«. Než 
házet peníze do prasátka, pár korun 
měsíčně navíc na zálohách není 
znát a v konečném součtu vrácená 
suma potěší.

Na přeplatky si ale ještě musí lidé 
chvíli počkat, květen je vyhrazen 
případným reklamacím. Ty mohou 
nájemníci vznášet u bytových tech-
niků. „Pokud někdo nesouhlasí s kal-
kulací a podá osobně nebo písemně 
reklamaci, předložíme mu veškeré 
podklady, ze kterých jsme při vyúčto-
vání vycházeli,“ sdělila vedoucí 
majetkového odboru Eva Drdová. 
Samotné přeplatky začne město 
vracet převodem na účet nebo slo-
ženkou v průběhu června. Netýká 
se to pouze dlužníků města. V jejich 
případě se přeplatek používá jako 
zápočet na úhradu dlužné částky.

Pokud jde o nedoplatky, těch 
bylo po konečném vyúčtování za 
2,5 milionu. Nájemníci je musí uhra-
dit nejpozději do konce července, 
pak jim začne naskakovat penále. 
Mohou tak učinit složenkou, ban-
kovním převodem nebo osobně 
v radniční pokladně hotově či kartou.

Zálohy na služby je možné kdy-
koli upravit. V případě nedoplatků 
se město snaží najít takovou výši, 
aby byla přiměřená pro město i pro 
nájemníka. U přeplatků však lidé 
zájem o snížení záloh nemají. 

Za úspory v topné sezoně vděčí 
město i nájemníci mírným zimám 
a také úpravám v městských domech 
– výměně oken, zateplování a pře-
devším napojení na centrální záso-
bování teplem (CZT). V posledních 
letech se na něj připojilo na pět set 
bytů, řadu z nich tuto zimu zásobo-
val dětmarovický teplovod poprvé. 
Přestože se CZT osvědčilo a všichni 
si jej nakonec pochvalují, jeho zavá-
dění se někteří obyvatelé zuby neh-
ty brání. Aktuálně proti teplovodu 
brojí lidé z jednoho domu ve Štefá-
nikově ulici, přestože mají v bytech 
zastaralé a rizikové karmy. Obávají 
se zvýšení poplatků za teplou vodu 
a náročných stavebních úprav. 
Zástupci města plánují schůzku 
s obyvateli a pokusí se jim situaci 
vysvětlit. (tch, balu)

Město vrátí 
na přeplatcích 

za topení 
30 milionů

Startují opravy městských paneláků

Už za pár dnů se rozběhne další inovační 
monstr akce. Po výměnách oken 

a zateplování věžáků nyní přijdou na řadu 
nižší paneláky. Akce je rozložena do dvou 
let. V první etapě dojde na devět domů 
se třiadvaceti vchody, čísly popisnými.

Hromadná obnova bude probíhat ve stejném du-
chu jako opravy věžáků, zaměří se především na 
vnějšek budov. Domy čeká zateplení obvodového 
zdiva, v některých případech i střech. Někde se budou 
rovněž měnit balkony a lodžie. Vchody dostanou 
místo ocelových hliníkové vstupní dveře, vymění se 
zvonková tabla. 

Na nové vizuální podobě paneláků se podíleli dva 
architekti. „Nejnáročnější byl návrh barevnosti jed-
notlivých domů, protože ta na první pohled upoutá 
nejvíce a dlouhodobě ovlivňuje okolí. Po dohodě 
s městem jsme upustili od světlých odstínů z obavy, že 
by se fasády brzy ušpinily. Navrhli jsme tedy přirozené 
přírodní odstíny. Dominovat bude písková a cihlová, 
doplněné v malých plochách o odstíny bílé kávy a světle 
šedé. Pouze vstupy domů zvýrazní barevné dveře a jem-
né detaily v omítce,“ uvedl architekt Richard Špaček.

Obyvatelé rekonstruovaných domů musí v nejbliž-
ších měsících počítat s jistým nepohodlím. „Domy 
budou v určité fázi obehnány lešením, okna na ome-
zenou dobu překryje folie. Nájemníci se také musí 
připravit na zvýšenou prašnost a hluk, zejména při 
vrtání kotev pro uchycení polystyrénu,“ nastínil Jan 
Hock z městského odboru rozvoje a investic. Detai-
ly se lidé dozvědí na připravovaných schůzkách.

První etapa 
rekonstrukce 

se týká mimo jiné 
malometrážek 

v Okružní ulici nebo 
»hokejky« v ulici 

Čs. armády 
(viz foto dole). 

Foto: Pavel Čempěl

Během dvou let se rekonstrukce dotkne domů s dva-
ačtyřiceti vchody, z nichž nejstarší pocházejí ze 
šedesátých let. Město už si na opravy vzalo padesáti-
milionový úvěr. Náklady se však nijak nepromítnou 
do nájemného. Radní rozhodli, že se v městských 
bytech až do roku 2018 nájemné zvyšovat nebude.

Lucie KOLKOVÁ, Pavel ČEMPĚL

Rekonstrukce 
paneláků v roce 2016
Komenského 1150 až 1152

Zateplení zdí a střechy, oprava lodžií, úprava vstupů.
Termín: květen – listopad; 

Okružní 1068 a 1069 (malometrážky)
Zateplení zdí, oprava lodžií, rozsáhlejší úprava 
vstupů v přístavbách.
Termín: květen – říjen; 

Čs. armády 1042 až 1050 (hokejka)
Zateplení zdí a střechy, oprava balkonů, úprava 
vstupů. Termín: květen – listopad; 

Čs. armády 1032 až 1036

Zateplení zdí a střechy, úprava vstupů.
Termín: červen – říjen; 

Čáslavská 53, 55, 193, 205

Zateplení předních a zadních zdí, omítka už dříve 
zateplených štítů, oprava balkonů, úprava vstupů.
Termín: červen – říjen; 
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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 stránkách 
www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 12, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba na-
proti 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 vý-
počet nájemného 44,80 m2, celková 
plocha bytu 44,80 m2. Prohlídka 9.5. 
ve 14.30–14.45 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 9.5. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 13, I. kategorie, 3. 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 vytápěním 
je po rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 44,80 m2, celková 
plocha bytu 44,80 m2. Prohlídka 9.5. 
ve 14.30–14.45 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 9.5. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 72, I. kategorie, 13. nad-
zemní podlaží. Nově zrekonstruo-
vaný věžový dům se zateplenou 
střechou. V domě je zajištěna 
domovnická činnost s úklidem spo-
lečných prostor. Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,95 m2, celková plocha bytu 31,37 
m2. Prohlídka 11.5. ve 14.15–14.30 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 16.5. v 15.30 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 
lodžií je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
49,99 m2, celková plocha bytu 53,53 
m2. Prohlídka 10.5. v 9.00–9.15 
hodin a 11.5. ve 14.45–15.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
16.5. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1068, číslo 
bytu 26, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blízkosti 
školky, školy, odpočinkové zóny, ná-
kupních center Kaufl and a Albert. 
Byt s plastovými okny a balkonem 
je po celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 27,25 m2, 
celková plocha bytu 29,84 m2. Pro-
hlídka 9.5. ve 14.45–15.00 hodin 
a 10.5. v 8.15–8.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 16.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 54, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blízkosti 
školky, nákupního centra Kaufl and 
a Albert. Byt je po celkové rekon-

strukci včetně sociálního zařízení, 
má plastová okna a velkou lodžii. 
Plocha pro výpočet nájemného 
49,99 m2, celková plocha bytu 53,53 
m2. Prohlídka 9.5. v 15.15–15.30 
hodin a 10.5. v 8.45–9.00 hodin. 
Licitace bytu se koná 16.5. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti domu se nachází 
vlakové a autobusové nádraží. Byt 
s plastovými okny je po celkové re-
konstrukci, včetně napojení na cen-
trální vytápění. Plocha pro výpočet 
nájemného 74,98 m2, celková plo-
cha bytu 80,45 m2. Prohlídka 11.5. 
ve 14.30–14.45 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 16.5. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti domu se nachází 
vlakové a autobusové nádraží. Byt 
s plastovými okny je po celkové 
rekonstrukci, včetně napojení na 
centrální vytápění. Plocha pro vý-
počet nájemného 73,74 m2, celková 
plocha bytu 79,50 m2. Prohlídka 
11.5. ve 14.30–14.45 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 16.5. 
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 
16.5. v 15.15–15.30 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 18.5. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 67, I. kategorie, 12. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. Mož-
nost parkování u domu. Byt s plas-
tovými okny a balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,13 m2, 
celková plocha bytu 29,70 m2. Pro-
hlídka 16.5. v 16.15–16.30 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
18.5. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 29, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Panelový věžový dům 
s funkcí domovníka. V loňském 
roce proběhla celková rekonstrukce 
domu, včetně zateplení. Možnost 
parkování u domu. Byt s plastovými 
okny a balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 76,36 m2, celková 
plocha bytu 78,58 m2. Prohlídka 
16.5. v 15.00–15.15 hodin. Opako-

vaná licitace bytu se koná 18.5. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 56, I. kategorie, 10. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům, možnost parkování u domu. 
Byt s plastovými okny a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,13 m2, celková plocha bytu 29,70 
m2. Prohlídka 16.5. v 15.30–15.45 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 18.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 72, I. kategorie, 13. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. Mož-
nost parkování u domu. Byt s plas-
tovými okny a balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,88 m2, 
celková plocha bytu 31,20 m2. Pro-
hlídka 16.5. v 16.00–16.15 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
18.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 204, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Dvoupodlažní dům s oplo-
cenou zahradou se nachází v blíz-
kosti školy, pošty, dětského koutku 
a menšího obchodu s potravinami. 
Možnost parkování u domu. V bytě 
je plynové etážové topení. Plocha 
pro výpočet nájemného 43,80 m2, 
celková plocha bytu 43,80 m2. Pro-
hlídka 18.5. ve 14.00–14.15 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
18.5. v 16.45 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 23.5. ve 14.15–14.30 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 23.5. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. 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 vytápěním. 
Plocha pro výpočet nájemného 
43,50 m2, celková plocha bytu 48,00 
m2. Prohlídka 18.5. v 15.30–15.45 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 23.5. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1068, číslo 
bytu 61, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blízkosti 
školky, školy, odpočinkové zóny, ná-
kupních center Kaufl and a Albert. 
Byt s plastovými okny a balkonem 
je po celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 50,20 m2, 
celková plocha bytu 56,47 m2. Pro-
hlídka 18.5. ve 14.45–15.00 hodin 
a 19.5. v 8.45–9.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 23.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1068, číslo 
bytu 49, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází poblíž 
centra města, odpočinkové zóny, 
školy, školky a obchodů. Byt je po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 49,28 m2, celko-
vá plocha bytu 54,58 m2. Prohlídka 
18.5. ve 14.30–14.45 hodin a 19.5. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 23.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 83, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
v centru města, v blízkosti domu se 
nachází vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny. Plocha 
pro výpočet nájemného 55,05 m2, 
celková plocha bytu 55,70 m2. Pro-
hlídka 18.5. v 15.00–15.15 hodin 
a 19.5. v 8.00–8.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 23.5. v 16.30 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 

Připravované licitace městských 

V tomto domě v Okružní  ulici 1069 se 25. května od 16 hodin licitují dva byty 1+2. Oba 
jsou po celkové rekonstrukci včetně generální opravy elektroinstalace a mají plasto-
vá okna a balkon. Prohlédnout si je můžete 23.5. odpoledne a 24.5. ráno - viz text.
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Pozor na vetřelce a případy drzých vloupání
Dramatické chvíle zažili 27. dubna klienti 
a pracovníci Centra sociálních služeb Bohumín 
(CSS). Jeho objekty v Jateční a Slezské ulici 
se v rozmezí několika hodin staly terčem 
vloupání. Došlo i na nepříjemné osobní střety 
s pachatelem (37). Poškození naštěstí vyvázli 
bez újmy na zdraví, přišli však o cennosti.

Drzý zloděj se nejprve v noci vlou-
pal do domu s pečovatelskou službou. 
Balkonem vnikl do společné chodby, pak vypáčil dveře 
bytu spící důchodkyně (85) a začal šmejdit. Žena se 
však vzbudila a stanula tak tváří v tvář pachateli. Pouze 
obrazně, protože chmaták měl na hlavě svítilnu, 
takzvanou čelovkou, a mířil jí poškozené do očí. Seni-
orce přikázal, aby mu vydala peníze a šperky. Šokovaná 
žena raději vyhověla. Lotr pak sebral kořist a uprchl. 
Ještě předtím ale důchodkyni v bytě zabarikádoval, aby 
nemohla incident ohlásit. Žena se tak pomoci dočkala 
až po dlouhém čekání u okna, kde vyhlížela, až kolem 
někdo půjde. Následně se ukázalo, že se pachatel snažil 
vypáčit dveře ještě dalšího bytu, tam ale neuspěl.

Podobně nepříjemná situace se opakovala krátce po 
poledni v terapeutických dílnách pro duševně hendi-

kepované. Stejný pachatel pronikl do domečku ve Slezské 
ulici. V košíkářské dílně ukradl osobní věci zaměstnan-
ců. Ti jej však při činu přistihli. Snažili se ho zadržet 
a současně přivolat policii. „Pachatel však vytáhl pepřo-
vý sprej a použil jej proti našim zaměstnancům. Pak se 
rozběhl a vyskočil oknem,“ popsala dramatické okamžiky 
vedoucí CSS Anna Oršulíková. Přestože zlotřilec stihl 
uprchnout, policie ho po několika dnech dopadla. Muž 

s bohatou kriminální minulostí 
skončil v cele s návrhem na vazbu. 
Za loupež a další delikty mu hrozí 

až desetiletý trest.
Policie v souvislosti s bohumínskými případy nabádá 

ke zvýšené obezřetnosti, zejména seniory. „Doporuču-
jeme, aby si lidé dveře bytu zamykali, i když jsou doma. 
Také by si měli pořídit odolné bezpečnostní zámky. Hlavně 
v bytech starších lidí je stále archaické, snadno překona-
telné zamykání,“ apelovala karvinská policejní mluvčí 
Zlatuše Viačková. Dodala, že chránit sebe i ostatní oby-
vatele domu lze zamykáním vchodových dveří. „Rovněž 
by nájemníci neměli do domu bezmyšlenkovitě kohokoli 
pouštět. Když někdo zmáčkne domovní zvonek, není 
rozumné jen tak bzučákem odemknout a ani se nezeptat, 
kdo je tam,“ dodala policistka.

Pavel ČEMPĚL

STALO SE

pro výpočet nájemného 57,04 m2, 
celková plocha bytu 58,57 m2. Pro-
hlídka 19.5. v 8.15–8.30 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
23.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 51, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blízkosti 
školky, školy, odpočinkové zóny, ná-
kupních center Kaufl and a Albert. 
Byt s plastovými okny a balkonem 
je po celkové rekonstrukci včetně 
generální opravy elektroinstalace 
a sociálního zařízení. Plocha pro 
výpočet nájemného 49,28 m2, celko-
vá plocha bytu 54,58 m2. Prohlídka 
23.5. ve 14.30–14.45 hodin a 24.5. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 25.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 53, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blízkosti 
školky, školy, odpočinkové zóny, ná-
kupních center Kaufl and a Albert. 
Byt s plastovými okny a balkonem 
je po celkové rekonstrukci včetně 
generální opravy elektroinstalace. 
V koupelně je sprchový kout. Plocha 
pro výpočet nájemného 51,93 m2, 
celková plocha bytu 56,58 m2. Pro-
hlídka 23.5. ve 14.45–15.00 hodin 
a 24.5. v 8.45–9.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 25.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Osvoboditelů 1019, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. nadzem-
ní podlaží. Zateplený věžový dům se 
nachází poblíž zdravotního středis-
ka a supermarketu. Dům s funkcí 
domovníka. Byt s balkonem a zdě-
ným bytovým jádrem. Plocha pro 
výpočet nájemného 38,79 m2, celko-
vá plocha bytu 39,79 m2. Prohlídka 
23.5. v 15.00–15.15 hodin a 24.5. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 25.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čáslavská 989, číslo 
bytu 12, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízká panelová zástavba 
v klidné lokalitě města. V blízkosti 
domu se nachází park, obchodní 
a zdravotní centrum, škola a školka. 
V bytě je rohová kuchyňská linka. 
Plocha pro výpočet nájemného 54,62 
m2, celková plocha bytu 55,59 m2. 
Prohlídka 23.5. v 15.30–15.45 hodin 
a 24.5. v 10.15–10.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 25.5. v 16.45 hodin.

Bližší informace lze získat telefo-
nicky na čísle  596 092 199 nebo 
osobně na MěÚ Bohumín, majetko-
vém odboru, kancelář B207, 1. pat-
ro vedlejší budovy radnice, e-mail: 
vachtarcikova.lenka@mubo.cz. 

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Na polské dálnici ve směru na Ostravu, asi půl kilometru od 
hranice, se dopoledne 21. dubna srazily dva velké autobusy. 
Jeden vezl polské studenty, druhý české vědce. Nikdo naštěstí 
nepřišel k úhoně, protože šlo pouze o taktické cvičení polských 
záchranných a bezpečnostních složek. Zapojily se do něj i dvě 
jednotky českého hasičského záchranného sboru.

Hrozivý karambol na dálnici. 
Naštěstí byl cvičný

jednotky. To je případ i příhraniční 
části polské dálnice a cvičení to jasně 
ukázalo. Jako první ze šesti jedno-
tek hasičů byla u dálniční nehody 
posádka ze stanice v Bohumíně. 
Mezi prvními dorazila i jednotka 
z Ostravy-Přívozu. 

Protože šlo o nové autobusy, ha-
siči nebyli nuceni použít hydraulické 
nástroje pro vyprošťování. O to více 
se podíleli na ošetřování, transpor-
tu a uklidňování »zraněných«. Do 
cvičení, při němž byla na několik 
hodin uzavřena autostráda A1 i část 
navazující české D1, se zapojily 
i dvě desítky figurantů z řad čes-
kých hasičů. 

Moravskoslezský kraj a sousední 
Slezské vojvodství před lety uzavře-
ly dohodu o vzájemné pomoci 
u mimořádných událostí. Pomoc 
hasičů druhé strany hranice se vy-
užívá nejčastěji tam, kde to mají 
k místu události blíže než domácí Hasičští a zdravotničtí záchra-

náři i polští policisté se podíleli na 
ošetření padesáti zraněných přímo 
na dálnici. Sanitky je pak převážely 
do několika polských nemocnic. 
Zatímco se obě moravskoslezské 
jednotky po zásahu na dálnici 
vrátily na své základny, v polských 
nemocnicích pokračovala odpoled-
ní část taktického cvičení.

Petr KŮDELA

Figuranty si vzali do parády maskéři a vytvořili jim věrohodná zranění.  Čeští a polští záchranáři spolupracovali bez 
ohledu na národnost a bezpečnostní složku, ve které slouží.  Foto: Vojtěch Novotný

bytů
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Akční skupina chce pomáhat regionu
Téměř po čtyřech letech od založení 
Místní akční skupiny (MAS) Bohumín-
sko členská schůze spolku schválila 
Strategii komunitně vedeného 
místního rozvoje (SCLLD) pro MAS 
Bohumínsko na roky 2014–2020. 
Schůze se konala 28. dubna 
v Bohumíně.

Práce na integrované strategii území začaly 
v roce 2012 dotazníkovým průzkumem, kte-
rého se zúčastnila téměř tisícovka občanů, 
podnikatelů i neziskových organizací. V roce 
2013 ve všech sedmi městech a obcích MAS 
proběhla veřejná setkání, která zmapovala 
problémy a potřeby území. Pracovní skupiny 
pro prioritní oblasti – společnost, hospodář-
ství a životní prostředí – navrhly základní 
rozvojové cíle a členská schůze v závěru roku 
schválila Vizi 2020 a Poslání MAS Bohumínsko.

Pomáháme regionu! K naplnění tohoto 
úkolu dojde až v roce 2017. Po letech aktua-
lizování byla na počátku letošního roku do-

končena celá strategie včetně akčního a fi-
nančního plánu. Zhruba sto milionů bude 
směřovat do obcí Bohumínska, k podnikate-
lům i neziskovkám. „První výzvy pro předklá-
dání žádostí o dotaci očekáváme počátkem 
příštího roku,“ uvedla Eva Růžičková, zodpo-
vědná za realizaci SCLLD.  

Skluz, který nabrala Česká republika v pro-
gramovém období 2014-2020, se projevil také 
v práci místních akčních skupin. Žádná ze 180 
MASek nemá ještě schválenou strategii. Vina je 
jednoznačně na straně zodpovědných minister-
stev, které teprve v posledních měsících chrlí 
stovky stran textů různých pravidel a metodik.

MAS Bohumínsko si cení toho, že její part-
neři neztratili trpělivost a členskými příspěv-
ky vytvořili dobrý základ pro uskutečnění 
strategie v dalších letech. Poděkování patří 
také stovkám lidí z Bohumínska, kteří se ak-
tivně zapojili do tvorby strategie. To je také 
smyslem metody »Leader«, kterou se MAS 
řídí – tvořit strategii odzdola nahoru a opírat 
se o názory lidí, kteří zde chtějí žít a podnikat.

Lumír MACURA, předseda MAS Bohumínsko

Chystáte se do 
zahraničí s dětmi?
V souvislosti s letní turistickou 
sezonou se zvyšuje zájem o vydávání 
cestovních dokladů, včetně dokladů 
pro děti. Jaké možnosti pro cestování 
s dětmi je možné využít?

Dětem do patnácti let lze vydat občanský 
průkaz. Mohou na něj cestovat nejen do států 
Evropské unie, ale i do Albánie, Bosny a Her-
cegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, 
Norska, Srbska a Švýcarska. Další možností je 
cestovní pas, který je platný celosvětově.

Správní poplatek za vydání občanského 
průkazu je pouze padesát korun, za cestovní 
pas sto korun. Oba typy dokladů platí pět let. 
Doklady dětem vyřizují rodiče, případně zá-
konný zástupce, a to na kterémkoli úřadě 
obce s rozšířenou působností (není nutno 
vyřizovat v místě trvalého pobytu). Při vyři-
zování cestovního pasu pro mladistvé do 
osmnácti let musí být přítomen zákonný zástup-
ce, aby udělil souhlas s vystavením dokladu.

Cestovní doklady se vydávají ve třicetidenní 
lhůtě. Pas je možné získat i v kratší době, ovšem 
za dvoutisícový správní poplatek. Zkrácená 
lhůta je šestidenní.

I kojenci či batolata musí mít pro cesty do 
zahraničí vlastní cestovní doklad. Rodný list 
dítěte cestovním dokladem není.

oddělení občanských průkazů 
a cestovních dokladů

Výběrové řízení na vedoucí učitelku Fit školy
Benešova škola vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucí učitelky Fit školky v Okružní ulici. Předpokládaný 
nástup je 15. srpna a uchazeč/ka musí mít minimálně sedmiletou praxi na pozici učitele/ky mateřské školy. 
Písemnou přihlášku včetně strukturovaného životopisu a koncepce rozvoje mateřské školy je možné zasílat do 
20. května na adresu ZŠ a MŠ Bohumín, Tř. Dr. E. Beneše 456. Obálku označte slovy »konkurz« a »neotvírat«. (bb)

Historický most dostává nový nátěr

Hraniční most obepíná na straně Chałupek lešení. Pracovníci odstraňují staré 
nátěry ocelové konstrukce a opatří je novými.  Foto: Pavel Čempěl

Starý hraniční most přes 
Odru je dočasně mimo 
provoz. Důvodem je 
ošetření ocelové konstrukce, 
do které se pustili polští 
sousedé. Práce potrvají do 
konce května, řidiči musí 
ve vybrané dny počítat 
s dopravním omezením.

„V průběhu oprav musíme ve 
všední dny od 7 do 15 hodin pod-
le potřeby most pro dopravu uza-
vírat. Na české i polské straně na 
to upozorňuje dopravní značení,“ 
uvedla Anna Krzykała z radnice 
v Krzyżanowicích, pod kterou 
spadají také Chałupki. Obnova se 
týká pouze polské strany mostu, 

která má na rozdíl od té české pů-
vodní ocelovou podobu. Pracov-
níci odstraní starý nátěr a opatří 
ocelovou konstrukci novým. Do-
jde také na dílčí vysprávky.

Hraniční, původně tříoblouko-
vý, most vyrostl nad Odrou na 
sklonku 19. století. Do užívání 
byl předán v říjnu 1899. Na jeho 
podobě se ale přesně po čtyřiceti 
letech radikálně podepsala druhá 
světová válka. Jeden oblouk na 
české straně vyhodila do povětří 

ustupující polská armáda. Na 
jeho místě později vzniklo dřevě-
né provizorium, které sloužilo až 
do poloviny 60. let, kdy jej po-
škodila velká voda. Bytelnou po-
dobu dostal most v roce 1967, 
kdy bylo chybějící pole nahraze-
no betonovým. Na obnovu oce-
lového oblouku bohužel nedošlo, 
takže dodnes můžeme obdivovat 
pouze dvě třetiny historického 
mostu. Tomu se alespoň vrátil 
původní název. Od loňska se opět 
jmenuje Jubilejní most císaře 
Františka Josefa I.  (luk, tch)

AKTUÁLNĚ
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V Gliňoči začal platit jarní klid

Potvrzeno, školáci koketují s drogami
Některé děti v Bohumíně experimentují s drogami. Vyplývá to z laboratorních rozborů 
vzorků odpadních vod, odebraných z kanálových šachtic u tří základních škol. V březnu 
je v rámci preventivních opatření nechala provést městská policie. Spolu s Orlovou 
jsou to zatím jediná dvě města v Česku, která se k choulostivé analýze odhodlala.

„Výsledky odběrů jsou alarmující. 
Ve vzorcích se objevily výrazné 
stopy marihuany, extáze a bohužel 
i pervitinu. Z problému ale nemů-
žeme vinit školy, kde průzkum 
proběhl. Je to varovný signál pro 
nás všechny, především však pro 
rodiče. Na nich teď leží největší bří-
mě, protože prevence začíná v ro-
dině. Rodiče si musí všímat, jak se 
jejich dítě chová a co celé dny dělá,“ 
uvedl místostarosta Igor Bruzl.

Město chce rodičům s protidro-
govou prevencí pomoci, připravilo 
pro ně informační letáček. Kromě 
kontaktů na protidrogové poradny 
v něm nechybí popis poplašných 
signálů, podle kterých rodič pozná, 
že by dítě mohlo experimentovat 

s narkotiky. Zatím město o ploš-
ném anonymním testování, které 
proběhlo u deváťáků v Orlové, 
neuvažuje. Chce jít jinou cestou. 
Rodičům nabízí možnost, aby si 
své dítě otestovali sami a zjistili, 
zda se jich problém týká. „Naši 
strážníci mají k dispozici kombi-
nované testery, které dokáží stě-
rem z ústní dutiny určit až šest 
druhů drog. Stovku testerů jsme 
vyčlenili pro zájemce z řad rodičů. 
Mohou si je vyzvednout na slu-
žebně městské policie nonstop, 
zdarma a zcela anonymně,“ uvedl 
manažer prevence kriminality 
Roman Honysz a dodal, že v le-
táčku neschází ani rady, jak po-
stupovat v případě, že bude test 

pozitivní, a kde je možné hledat 
pomoc. 

Samotný průzkum proběhl 
v Bohumíně mimo jiné proto, že 
neziskové organizace ve městě za 
rok legálně vymění šest tisíc jehel. 
K tomu strážníci spolu s asistenty 
sesbírají měsíčně 500 použitých 
injekčních stříkaček. To je jas-
ným signálem problému. Děti 
však užívají drogy spíše jiným 
způsobem než nitrožilně – kou-
řením, šňupáním nebo polyká-
ním tablet.

Město samo nechce před 
problémem zavírat oči a zesílí 
prevenci. „Navýšíme počet besed 
o opiátech včetně návštěvy »proti-
drogového vlaku«. Asistenti pre-

vence kriminality se intenzivně 
zaměří na sledování případného 
dealerství drog v okolí škol. Už 
máme připraven anonymní do-
tazník pro děti, který by měly vy-
plnit ve škole. Chceme zjistit, zda 
se s drogou setkaly, případně kde 
a zda s ní mají osobní zkušenost. 
Výsledky dotazníku si pak chceme 
porovnat s výsledky odběrů od-
padních vod,“ doplnil Igor Bruzl. 
Zmíněný protidrogový vlak je 
originální, speciálně upravenou 
vlakovou soupravou, ve které každý 
vagon představuje jiné prostředí. 
Návštěvníkům navodí autentický 
zážitek z drogového doupěte, vě-
zení, policejní vyšetřovny nebo 
autonehody, k níž došlo kvůli užití 
narkotik. Díky unikátním techno-
logiím, které působí na všechny 
smysly, může návštěva ovlivnit 
pohled návštěvníka na drogy.

Lucie KOLKOVÁ

NOVINKA

Dopřejme přírodě čas na jarní probuzení. 
V tomto duchu začal platit nový režim 
ve skřečoňském Gliňoči. Od půlky 
dubna do půlky června už v přírodním 
areálu nebudou probíhat žádné velké 
hromadné akce. Město chce v tomto 
období zajistit klid živočichům, kteří 
se po zimě probouzejí, rozmnožují, 
zakládají hnízda. Individuálních 
návštěv a rybářů se omezení netýkají.

Gliňoč je atraktivní lokalitou, vyhledáva-
nou milovníky přírody i organizacemi. Své 
akce zde pořádá skřečoňská škola, hasiči, cyk-
listé, canicrossaři či rybáři. A právě mezi po-
sledně zmíněnými se rozhořel malicherný 
spor o to, kdo a jak smí využívat zdejší vodní 
plochy. V roli smírčího soudce se do něj vložil 
městský odbor životního prostředí a služeb. 
A při té příležitosti se na pořádání hromad-
ných akcí v Gliňoči zaměřil obšírněji.

„S rybáři jsme se nakonec dohodli, jejich ak-
tivity si navzájem neodporují. Také pořádání 

dalších zavedených akcí může pokračovat, ovšem 
museli jsme nastavit časové mantinely,“ ozřejmil 
vedoucí odboru Jan Jeziorský. Poslední akcí, 
která proběhla před zavedením opatření, byl 
16. dubna canicross. Příští rok bude třeba volit 
jiný termín. Cyklisté už změny pocítí letos, 
tradiční MTB závody se musely přesunout 
z května na červen.

Jarní novinky se týkají pouze velkých hro-
madných akcí. Běžní návštěvníci a milovníci 
přírody je nepocítí. Naopak, město chce nejen 
pro ně přírodní lokalitu rozvíjet. Chystá se na-
příklad projekt »Gliňočské tůně«. „Kromě dvou 
velkých vodních ploch je v území řada menších 
tůní a mokřadů, které jsou domovem řady živo-
čichů. Mnohé jsou ale funkční jen po deštích, 
pak vysychají. To bychom chtěli změnit,“ nastínil 
Jeziorský. Dosáhnout toho lze citlivým přehra-
zením současných »rygolů«, aby se v nich voda 
udržela. Vznikl by tak systém hrází z přírodního 
materiálu. Něco to bude samozřejmě stát, a tak se 
město snaží na tento projekt získat dotaci. (tch)

 Malebná příroda jen pár kroků od města. Gliňoč by se měl dále rozvíjet, například díky projektu 
zahrazení menších tůní.  Foto: Pavel Čempěl 
 Poslední jarní akcí v areálu Gliňoče byl populární Bohumínský canicross.  Foto: Veronika Vějačková
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Bohumín na dobových fotografiích (37)
Do Kostelní ulice jsme už letos zavítali v Oku číslo 3. Nyní se do ní vracíme, 
protože v ulici se aktuálně hned dva domy oblékly do staronového kabátu. 

Přestavbě domu s číslem popisným 318 jsme se 
už dříve věnovali v samostatném článku, nyní se 
zaměříme na dům 790. K němu máme k dispozici 
srovnávací historický snímek z poloviny 60. let. 
Obytný dům na rohu Kostelní a Masarykovy ulice 

prošel v uplynulých týdnech kompletní renovací. 
Práce se týkaly interiéru i exteriéru. Uvnitř se dělaly 
zcela nové rozvody, zateplení se dočkaly všechny 
podlahy i stropy a byty dostaly nové omítky. V pod-
kroví vyrostla také nová půdní vestavba. Původní 

garsonka se rozrostla o dvě další místnosti. Dům tak 
nyní disponuje sedmi bytovými jednotkami. Přízemí 
od počátku sloužilo k podnikatelským účelům 
a i tento model zůstane zachován.

Nový háv dostala také samotná budova. Tu se 
podařilo zateplit způsobem, který ctil původní po-
dobu. Majitelé zachovali šambrány kolem výloh, 
římsy a další architektonické prvky. Použili také 
okna, které vzhledem kopírují ta původní. Sokl 
objektu pak dostal stylový »kamenný« obklad. (red)

Historie města se stěhuje do vitrín
První městské muzeum v historii Bohumína se pomalu začíná plnit. Vše musí být 
připraveno, aby si jej mohli návštěvníci poprvé prohlédnout symbolicky během 
oslav jeho 760. výročí. Ty proběhnou 16. července ve Starém Bohumíně.

Den Země 
ve Skřečoni

V pátek 15. dubna organizovala skřečoňská 

škola každoroční Den Země. Tentokrát 

významný den věnovala čistotě svého okolí.

Žáci druhého stupně spojili své síly a sbírali 
všechny odpadky a věci, které do přírody nepatří. 
Uklízeli kolem celé budovy školy. Někteří vyběhli 
s odpadkovými pytli do nedalekého parčíku 
s dětským hřištěm a další skupinka čistila okolí 
přilehlého Gliňoče.

Školáci nezapomněli ani na čtyřnohé přátele 
a někteří se za nimi vydali na návštěvu do psího 
útulku. Radost opuštěným pejskům udělali růz-
nými dobrůtkami, pamlsky a kostičkami. Některé 
vzali také na krátkou procházku. Počasí akci přálo, 
takže si všichni tento den opravdu užili.

Veronika SMÍTALOVÁ, učitelka

Děti uklidily okolí 
školy, brigádu si 
udělaly také 
v Gliňoči 
a navštívily psy 
v šunychelském 
útulku. 
Foto: ZŠ Skřečoň

Do podzemí hotelu Pod Zeleným dubem 
se v těchto dnech stěhovaly první expo-

náty. Pocházejí ze sbírek místních nadšenců, 
spolků a organizací. Hlavní část expozice teprve 
dorazí, zajistí ji Muzeum Těšínska. To loni při-
pravilo celý scénář stálé výstavy, proběhla suma-
rizace exponátů, jejich ošetření a restaurátorská 
příprava. Hlavním lákadlem bude skvost, který 
z Bohumína pochází a po 
letech se na téměř stejné 
místo vrátí – starobohumín-
ský poklad. K jeho nálezu došlo v roce 2002 při 
opravě sochy Jana Nepomuckého na náměstí. 
V jeho původním podstavci se tehdy našlo čty-
řiapadesát mincí z let 1660 až 1860. Byly mezi 
nimi krejcary, feniky i stříbrné tolary z Anglie, 
Maďarska, Toskánska, Pruska a Rakouska.

„Mezi další unikáty se bezesporu řadí mamutí 
stolička a obratel. K jejich nálezu přispěla me-
andrující Odra, když podemlela a strhla kus 
břehu. Za stejných okolností se našel i další 
exponát, v zemi desetiletí ukrytý prvorepublikový 

hraniční kámen,“ prozradila vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu Pavla Skokanová.

Nově vytvářenou expozici doplní také zapůjče-
né památky ze zrušeného muzea ŽDB. Dubové 
píchačky, kleště nebo pamětní deska na první 
lití železa v Bohumíně opatřená letopočtem 
1888. Spolek Maryška věnuje muzeu repliku 
bohumínského kroje, římskokatolická farnost 

historický ornát a liturgické 
předměty, sdružení Vize-art 
archaické školní potřeby. 

Přispějí i další spolky a dobrovolní dárci. Cel-
kem bude k vidění několik desítek exponátů.

Muzeum se slavnostně otevře návštěvníkům 
v půli července. Je třeba ještě doladit otevírací 
dobu v ostrém provozu a výši vstupného. „Spolky, 
které působí ve Starém Bohumíně, Hraniční 
meandry Odry a Přátel bohumínské historie, 
navrhly možnost komentovaných prohlídek,“ na-
stínila Skokanová. Dodala, že po prázdninách se 
do prvního bohumínského muzea bezesporu 
nahrnou školou povinné děti. Pavel ČEMPĚL

Do muzea už se svážejí 
první exponáty. 

Stěhování některých 
kousků, třeba náhrobní 
desky nebo hraničního 

kamene, dalo zabrat. 
Foto: Pavel Čempěl

AKTUÁLNĚ
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V našich městech se vysazuje několik druhů 
bíle kvetoucích druhů kalin. Mezi nejrozšířeněj-
ší patří kalina svraskalá, k. vonná, k. Carliesova, 
k. řasnatá a k. japonská, případně jejich kultivary: 
k. Burkwoodova, k. bodnanská a k. pražská.

Kalina tušalaj je nenáročným planě rostoucím 
evropským druhem, který se vyskytuje roztrouše-
ně na suchých vápenitých půdách především 
v teplých oblastech ve světlých lesích, v leso-
stepích a na slunných křovinatých stráních. Vysa-
zuje se ve větrolamech, na okrajích lesů a využívá 
se také ke zpevnění půd na slunných svazích. 
V posledních letech osázeli tušalajem náspy ko-
lem dálnice D1 na úseku ve Vrbici. První kvetoucí 
laty se tu objevují už koncem dubna.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – rostliny (180)

Kalina tušalaj 
(Viburnum lantana)

Více než dvoumetrový meteosloupek před radnicí se na pár dnů ocitl bez baro-
metrických přístrojů. Po osmi letech, které uběhly od jeho poslední velké opravy, 
bylo třeba špínou zanesené »vnitřnosti« řádně vypulírovat.

Očista meteorologického unikátu

Unikátní sloupek, který nemá na Karvinsku 
obdoby, pochází z 20. let minulého století. 
Opravou prošel v roce 1975, na což odkazuje 
letopočet v jeho horní části, a zásadní obnovy 
a inovací se dočkal v roce 2008. Kromě teplo-
měru tehdy dostal také vlhkoměr a barometr. 
Přibyly zde i informační tabule s meteorologic-
kými i místopisnými zajímavostmi. Na vrchol 
sloupku se vrátila malá korouhev, kterou 
v minulosti strhl vítr.

Přestože přístroje i cedule chrání sklo, špína 
a také zástupci hmyzí říše si dovnitř cestu na-
jdou. Proto bylo nyní třeba vše demontovat, 
odstranit pavučiny a nánosy prachu. Také ně-
které zděné prvky se od minulé rekonstrukce 
uvolnily, takže přišlo na řadu jejich zpevnění. 
Dalších pár let bude meteosloupek v kondici 
a kolemjdoucí se mohou unikátem pokochat 
a zjistit zajímavé údaje.  (tch)

Ekologický den domovské planety
V minulosti oslava jarní rovnodennosti, nyní ekologické 
aktivity. V pátek 22. dubna si celá zeměkoule připomínala 
svátek domovské planety, Den Země. Bohumínští školáci 
se v tento den každoročně chopí košťat a pytlů na odpadky, 
případně si rozšiřují povědomí o životním prostředí.

V Masarykově škole má Den 
Země dlouholetou tradici. Žáci 
prvního stupně se letos věnovali 
tématickým aktivitám s učiteli 
a navštívili prezentaci, kterou při-
pravili spolužáci z devátých tříd 
u příležitosti letošního Meziná-
rodního roku luštěnin. Nechyběla 
ani ochutnávka.

Žáci z »měšťanky« se pro změnu 
vrhli na úklid. Jedna třída po ná-
vštěvě jízdárny v Šunychlu prošla 
okolní remízky a cesty až k psímu 

útulku. Další absolvovala pozná-
vací procházku ze Starého Bohu-
mína ke Kališovu jezeru. Cestou 
se rovněž uklízelo. 

Očisty se dočkaly také Hraniční 
meandry Odry. Zhostili se jí sed-
máci, kteří předtím absolvovali 
přednášku o této přírodní památce. 
A pochopitelně žáci z Masaryčky 
uklidili také okolí své školy.

Všechny sesbírané odpadky 
nakonec skončily ve sběrném dvo- 
ře, o svoz se postaral BM servis. 

„Nejvíce odpadků shromáždili žáci 
Masarykovy školy. Vydaly na jednu 
multikáru a tři přívěsné vozíky. Děti 
ze skřečoňské školy v rámci úklidu 
naplnily jeden přívěsný vozík,“ uvedla 
Šárka Plutová z odboru životního 
prostředí a služeb. Dodala, že 
o naplnění dalších dvou vozíků se 
postarali žáci střední školy a členo-
vé rybářského svazu. 

Den Země se zrodil v roce 1970 
ve Spojených státech. Mezinárodní 
den má sice své stálé datum, ale 
není s ním striktně spjat. Například 
skřečoňská škola se ekologickým 
aktivitám věnovala už 15. dubna, 
žáci Benešovy školy zase zvelebo-
vali areál Fit školy, školní družiny 
a malé školy 29. dubna. (tch)

 Přednášky i průvodcovství výpravy do Hraničních meandrů Odry se zhostil 
předseda stejnojmenného spolku Jiří Spáčil.

 


  Žáci sedmých tříd Masarykovy školy uklízeli odpadky v bohumínské přírodní 
památce.  Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Hledá se sestra
Centrum sociálních služeb Bohumín 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
všeobecné sestry v domově seniorů. 
Předpokládaný nástup 1. července. 
Zájemkyně musí být bezúhonné, 
zdravotně a odborně způsobilé. Bližší 
informace na čísle  596 013 736 
(Jůlia Králová) nebo e-mailu: kralova.
julia@bohumin.info.   (ano)

Běh ulicemi města 2016
8. května, nám. T. G. Masaryka

Další ročník klání v benchpressu
Oddíl kulturistiky Faja Bohumín pořádá v sobotu 14. května ve vzpírárně Bonatransu Bohumín 
už šestý ročník Memoriálu Michala Sdukose v benchpresu. Závodu v tlaku na lavici s činkou se 
mohou zúčastnit začátečníci i pokročilí, kteří mají zájem změřit své síly v této disciplíně. 

Prezentace a vážení závodníků 
proběhne od 10 do 11 hodin, pak 
začne samotný závod. Po loňském 
úspěchu jsme opět zařadili katego-
rii pro mládež do 18 let. V případě 
zájmu letos zařadíme i kategorii 
žen bez rozdílu věku. V dalších kate-
goriích se utkají závodníci do 30, 
do 50 a nad 50 let. Startovat mohou 
pouze zájemci starší 14 let, startov-
né činí sto korun. Účastníci mají 
k dispozici tři pokusy a předepsa-
ným oděvem je tričko s krátkým 

rukávem, tepláky nebo trenýrky 
a sportovní obuv. O pořadí rozho-
duje rozdíl výkonu a tělesné hmot-
nosti závodníka. Vítězové získa-
jí pěkné ceny, poháry a medaile, 
všichni pak ocenění za účast.

Zájemci se mohou do 6. května 
hlásit předsedovi oddílu telefo-
nicky na čísle  774 893 988 
nebo na e-mailu agentvilda@
centrum.cz. V přihlášce je třeba 
uvést jméno a rok narození. Vý-
bor oddílu kulturistiky Faja 

Bohumín zve k co největší účasti 
borce z TJ Viktorie Bohumín, Gym-
názia Bohumín, oddílu vzpírání 
Bonatrans Bohumín, Fitcentra 
Darja, Fitcentra Klára a dalších. 
Zveme také diváky. Přijďte se po-
dívat na zajímavou soutěž a po-
vzbudit své přátelé a známé. 
Vstup je zdarma.

Závody se konají za podpory 
města Bohumína a fi rmy Bona-
trans Group. 

Vilém ŽÁK, předseda oddílu

 ● 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

CVIČENÍ

KRÁTCE

 Historická výstava
PZKO Věřňovice pořádá poutavou 

výstavu. K vidění budou historické 
pohlednice Bohumína a okolí, mapy 
Slezska a exponáty spojené s regio-
nem. Akce se koná v neděli 15. května 
od 10 do 18 hodin v Domě PZKO Věřňo-
vice. Vstupné je dobrovolné. Součástí 
akce bude také soutěžní kvíz a zájemci 
mohou podpořit pořadatele zakoupe-
ním pamětní známky. Více informací 
na www.pzkowierzniowice.cz.  (sto)

 Otevře se nová 
zubní ordinace

Bohumín, podobně jako další města, 
dlouhodobě trápí nedostatek stoma-
tologů. V nejbližší době ve městě přece 
jen jedna zubní ordinace přibude. 
Ve Studentské ulici 598 ji v polovině 
července hodlá otevřít stomatoložka 
Pavlína Fagan. V současné době vy-
řizuje povolení k výkonu povolání 
a smlouvy s pojišťovnami.  (red)

Plníme náš program? Kontrolujte nás!
Milí Bohumíňáci, přestože uplynul od komunálních voleb teprve rok a půl, 
podívali jsme se na našich 55 cílů, s nimiž se sociální demokracie ucházela 
o vaši přízeň. Jak nám to plnění jde od ruky?

BEZPEČÍ JE NAŠÍ PRIORITOU

1. Posílení městské policie. Od konce roku 2015 
třicítku bohumínských strážníků doplnila šestice 
asistentů prevence kriminality, od dubna k ní přibyli 
další dva. Vidět by měli být třeba u přechodů pro 
chodce, ale hlavně v lokalitách, kde se necítíte 
úplně bezpečně.

2. Boj proti sběrnám a ubytovnám. Zatímco 
v oblasti krádeží kovů došlo také díky naší iniciativě 
k legislativní úpravě (za výkup se neplatí hotově) 
a snížil se tak počet přestupků i trestných činů, 
v oblasti obchodu s lidskou chudobou se toho moc 
nemění. Jen krátce Úřady práce musely žádat měs-
ta o svolení k výplatě doplatku na bydlení, takže 
zhruba 70 klientů ubytoven Bohumín opustilo, ale 
pak stát obcím tuto možnost zase odebral a vše se 
vrátilo do starých kolejí. Zatím se na lepší časy příliš 
neblýská, ukazuje se, že každé město má problémy 
specifi cké, takže se těžko hledá nějaké komplexní 
řešení. Boj ale nevzdáme!

3. Zvýšíme bezpečnost všech, včetně dětí 

a seniorů. Asistenti prevence v ulicích a okolí škol, 
nové kamery na problematických místech či monto-
vání bezpečnostních řetízků do bytů seniorů, těch 
opatření se provádí spousta. Navíc vznikla i nová 
strategie prevence kriminality, kde se řada problémů 
pojmenovala a připravují se v budoucnu jejich řešení.

4. Dokončíme boj s hazardem. Radovali jsme se, 
že se uzavřely všechny herny. V některých místech 
se brzy objevily kvízomaty, čímž jasně došlo k poru-
šování zákonů, po našich apelech je po čase policie 
konečně zabavila, ač se zase navážejí nové. Z naší 
fi lozofi e ale neslevíme!

5. Rozšíříme kamerový systém. Loni přibyly 
kamery na ulici Drátovenské, 9. května a na Penzio-
nu ve věži, letos dvacítku kamer rozšířilo sledování 
ulic Trnková a Příční v Pudlově.

6. Zvýšíme dohled nad hřišti a koutky. 
V "sezónních" měsících jsou denně v akci tři hlídači 
koutků v centru města. Dva asistenti prevence, 
kteří byli přijati v dubnu, pak budou střežit i ve 
večerních hodinách Park Petra Bezruče a další při-
lehlé lokality.

PRO PŘÍJEMNĚJŠÍ ŽIVOT A BYDLENÍ

7. Nezvýšíme nájem slušným lidem. Náš slib 
trvá a o městské bydlení se zvyšuje zájem. Jen 
v roce 2015 se ze 70 slušných lidí odjinud stali 
Bohumíňáci poté, co si u nás vylicitovali byt.

8. Zregenerujeme veřejná prostranství. Loni 
proběhly dvě etapy obnovy sídliště na ulicích ČSA, 
Okružní a Jateční, kde se letos lidé dočkají parkoviště. 
Další etapy budou následovat. Kvůli přeložce elektři-
ny ČEZu, jejíž realizaci město není schopno uspíšit, 
se oprava vnitrobloku u Alešovy ulice musela pře-
sunout na příští rok.

9. Zrekonstruujeme náměstí ve Starém Bohu-

míně. Hotovo, navíc celou realizaci nám kryla 
evropská dotace. Teď chystáme i výrazné "ozeleně-
ní" celé plochy. Bonusem bylo dokončení opravy 
Národního domu.

(pokračování příště)
Igor BRUZL, předseda MO ČSSD Bohumín

POLITIKA

  partner běhu okruhů / metrů
09.50  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

10.00 2010–2011, děvčata MO TOP '09  170
10.03 2010–2011, chlapci 1. SC Bohumín'98  170
10.06 Rodiče s děvčátky,  MěV a ZO KSČM  80
 roč. 2012 a mladší
10.09 Rodiče s chlapci,  Milada Halíková  80
 roč 2012 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 2008–2009, děvčata TV Marko a City Cafe  1 280
11.20 2008–2009, chlapci Bohumínská stavební 1+20 300
11.25 2006–2007, děvčata Petr Vícha 1+20 300
11.30 2006–2007, chlapci Agentura Faine a Sport-core 1+20 300
11.35 2005, děvčata MO ČSSD 1+20 300
11.40 2005, 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

 Výtvarná soutěž 
pro bohumínské žáky 

Jak bude vypadat Bohumín v roce 
2256? Tak zní zadání výtvarné soutěže 
pro žáky základních škol u příležitosti 
760. výročí města. Děti mohou popus-
tit uzdu fantazii a ztvárnit Bohumín 
budoucnosti v roce, kdy bude slavit 
1 000 let od první písemné zmínky. 
Alternativním tématem je »Jaký bych 
chtěl, aby byl současný Bohumín«.

Do soutěže se mohou zapojit jed-
notlivci, skupiny i celé třídy. Formát 
i technika jsou libovolné. Vítaná jsou 
i trojrozměrná díla. Další informace 
k soutěži na číslech  596 013 027 
nebo 731 130 715. 

Práce je třeba odevzdat nejpozději 
do konce května v dětském oddělení 
knihovny ve Vrchlického ulici. Slav-
nostní udílení cen proběhne tamtéž 
21. června. Vítězové se mohou těšit 
na věcné ceny a jejich práce budou 
vystaveny na radnice a následně 
v knihovně.  (red)
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Kates přivezl ze soutěže hromadu medailí
V sobotu 23. dubna hostil zimní stadion v Uničově 

na Olomoucku druhý ročník taneční soutěže »Motion 

& Emotions«. Akce se v plné síle zúčastnil také bohu-

mínský soubor Kates a naprosto zde zazářil.

Nepostupové taneční soutěže, kterou pořádá místní 
Klub rekreačního sportu Uničov, se mohou zúčastnit 
amatérské, pokročilé i profi  taneční skupiny. Je skvělou 
příležitostí k prezentaci tanečních studií, klubů, domů 

dětí a mládeže, školních kroužků. V Uničově soutěžily 
věkové kategorie mini, děti, junioři, hlavní, senioři. Na 
programu byly disciplíny disco dance, street dance, 
street show, show dance, parketové taneční kompozice.

Kates vyslal do bojů všechny své kategorie a přivezl 
jedenáct krásných pohárů. Vybojoval dvě zlaté, čtyři 
stříbrné a pět bronzových příček. Celkem tak členové 
souboru získali 161 medailí.  

Lýdie BALCÁRKOVÁ

První květnová sobota 
bude v Bohumíně znovu 
zasvěcena tanci. Ve sportov-
ní hale se koná moravské 
zemské kolo formačních 
soutěží v rámci tour Czech 
Dance Masters a kromě cen 
půjde o postupy na mistrov-
ství republiky. To proběhne 
na konci května v Praze.

Pořadatelství moravského šam-
pionátu ve stylech art, disco, couple 
a belly se ujaly společnost Dance–
Sport–Marketing, spolek Tanec, 
sport a pohyb a městská agentura 
K3. „Bohumín sportu a tanci 
ohromně fandí. Spolupráce těchto 
tří subjektů začala bezvadně klapat 
už od chvíle, kdy byla v září 2014 
otevřena hala,“ sdělil Jiří Pavlík, 
majitel společnosti Dance–Sport–
Marketing. Šampionát, který se 
koná v sobotu 7. května, významně 
podpořil i Moravskoslezský kraj.

„Do výběrového řízení na pořada-
tele se v prvním kole nikdo nepři-
hlásil, proto jsme se toho chopili my. 
Postrašila nás možnost, že by spousta 
tanečníků z celého regionu musela 
vyrazit třeba až na jih Moravy,“ po-
tvrdila předsedkyně spolku Tanec, 
sport a pohyb Barbora Guzdková, 
která působí i jako choreografk a 
souboru Radost & Impuls.

Možnost představit fanouškům 
v ostré soutěži reprezentanty úspěš-
ného klubu z Bohumína přiměla 
k podpoře i místní zastupitele. 
„Při loňském domácím šampionátu 
v art disciplínách získal na bohumín-
ské půdě soubor Radost & Impuls 
hned 49 medailí a z toho devatenáct 
titulů. Je tedy vidět, že se doma cítí 
skvěle. Snad se opět dočkáme záplavy 
medailových umístění,“ prohlásil 
hrdě místostarosta Igor Bruzl.

Moravský šampionát probíhá 
od 8 do 21.30 hodin. Vstupné 
je 190 korun, děti zaplatí stoko-
runu. „Jde o soutěž formací, takže 
vystupují jen velké skupiny. Počítá 
se s účastí dvou tisíc vystupujících. 
Předpokládáme velký zájem diváků, 
což se projeví možnými potížemi 
s parkováním. Proto už nyní děku-
jeme řidičům a obyvatelům v okolí 
haly za trpělivost a shovívavost,“ 
doplnil Jiří Pavlík s tím, že bude pro 
fanoušky znovu připraven párty-
stan s výtečným grilováním. (bir)

Bohumín 
znovu hostí 
taneční elitu

Dětský aerobik
V tělocvičně Benešovy školy pro-

běhne 11. května od 10 hodin soutěž 
v aerobiku pro žáky prvního stupně 
základních škol. Prezentace je od 9.30 
hodin. Účast je třeba potvrdit do 9. 
května na čísle  596 013 104 nebo 
e-mailem skola@zsbenese.eu.  (red)

Z Bohumína 
do Bohumína

Odbor k lubu českých turistů 
Tramp Bohumín pořádá v sobotu 14. 
května 42. ročník cyklojízdy a turistic-
kého pochodu »Z Bohumína do Bo-

humína«. Start před vlakovým nádra-
žím. Pěší trasy 50, 40 a 20 kilometrů 
(start v 6-9.30 hodin), trasy cyklistů 
70, 50, 40 a 20 kilometrů (start v 7.30-
9.30 hodin). Startovné činí pro do-
spělé dvacet, pro děti pět korun. Cíl 
bude tradičně u restaurace U Rybní-
ku. Tady čekají účastníky diplomy, 
občerstvení, opékání buřtů, soutěže 
a hry pro děti i dospělé. Pochod se 
koná za každého počasí.   (okčt)

KRÁTCE Softball v Bohumíně
Zájemci, kteří se chtějí naučit soft-

ball, mají jedinečnou příležitost. Lekce 
tohoto v zámoří populárního sportu 
vede v Bohumíně rodilý Američan. 
Probíhají do 14. května v úterý, čtvrtek 
a sobotu od 16 hodin na travnatém 
hřišti za tenisovými kurty u Janáčkovy 
ulice (bývalé zahrádky). Více informací 
na www.kcbohumin.cz. (red)

Boj o cestu za olympijskými kruhy

Bronzová medaile Jiřího Orsága za 
třetí místo v nadhozu v hmotnostní 
kategorii nad 105 kilogramů.

Střední škola Bohumín vychovala řadu vynikajících 
sportovců a trenérů. Úzce je spjata například s vrcholovým 
vzpíráním. Minulostí i současností. Bývalí žáci Jirka Gasior 
a Petr Petrov v polovině dubna reprezentovali Českou 
republiku na Mistrovství Evropy ve vzpírání v Norsku.

Na bohumínském učilišti v mi-
nulosti působil dvojnásobný účast-
ník olympijských her a mnoho-
násobný medailista ze světových 
soutěží Anton Baraniak. Se ško-
lou je spjato i jméno aktuálního 
prezidenta Českého svazu vzpírání 
Petra Krola, který zde působil 
jako pedagog.

Také dnešní žáci mohou na 
chodbách potkávat učitele – spor- 

tovce. Vzpěrače, trenéra a rozhod- 
čího v jedné osobě Jaroslava Th éra 
nebo bývalého reprezentanta Ra-
dima Kozla. Ten se v současné roli 
asistenta trenéra reprezentačního 
družstva se svými svěřenci Jirkou 
Gasiorem a Petrem Petrovem 
mistrovství Evropy v norském 
Förde rovněž zúčastnil

Vzpěračské mistrovství bylo 
jedinečnou možností vybojovat 
v soutěži národů poslední volná 
místa na olympijské hry v brazil-
ském Rio de Janieru. Početná 
výprava českých vzpěračů vložila 
veškeré úsilí do soutěže družstev, 
osobní ambice jednotlivých spor- 
tovců šly trochu stranou. V těžké 
kvalifi kaci výprava nakonec vybo-
jovala jedno místo na olympiádě. 
Ani v Brazílii tak nebude český 
zástupce mezi vzpěrači chybět.

Petr Petrov v Norsku obsadil 
ve své hmotnostní kategorii do 
69 kilo 14. místo a Jirka Gasior 
v hmotnostní kategorii do 94 kilo 
18. místo. Nejúspěšnějším čes-
kým borcem se na mistrovství 
stal znojemský rodák Jiří Orság. 
Získal bronzovou medaili za tře-
tí místo v nadhozu v hmotnostní 
kategorii nad 105 kilogramů. (rak)

Optimisticky naladěný Jiří Gasior na 
norském mistrovství. Foto: Radim Kozel

Foto: TS KatesFoto: TS Kates
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VZPOMÍNKY

1. května jsme si připomněli 
5. smutné výročí úmrtí 

paní Evy PTOŠKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel Milan, 

syn Petr a dcera Lenka s rodinami.

VZPOMÍNKA NA MAMINKU.

3. května před 20 lety odešla navždy 
naše maminka,

paní Eleonora KRZAKOVÁ
z Pudlova.


Vzpomeňte s námi.

Dcera Zita a syn Roman s rodinami.

Tvé srdce utichlo, zůstal nám žal, 

vzpomínky na tebe, ty budou žít dál.

9. května vzpomeneme 8. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila 

paní Anna PECHÁČKOVÁ, 
rozená Masná. 


S láskou a úctou vzpomíná manžel 

a synové s rodinami.

20. dubna uplynulo 30 let od chvíle, 
kdy nás opustil 

pan Josef BIALEK.


Vzpomínají manželka, 

dcery Drahuše, Šárka a syn Miroslav 
s rodinami, vnuci.

Kdo žije v srdci, ten neumírá.

12. května vzpomeneme 
nedožité 65. narozeniny 

pana Jiřího BANOTA
a 19. června druhé výročí jeho úmrtí.


Za vzpomínku děkuje manželka a děti.

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

Láska však smrtí nekončí, v srdci tě máme a navždy budeme mít.

10. května si připomeneme 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila 

paní Zdeňka BĚLÍČKOVÁ.


S láskou vzpomínají manžel Jaroslav, 

dcera Renáta s rodinou, syn Daniel s rodinou, 
sestra Irena a celá rodina.

Blahopřejeme naší mamince 

Janě KUBINSKÉ, 
která 6. května oslaví životní jubileum.

Šedesát je to dnes let, kdy na tento krásný svět 

přišla malá Janička, naše milá matička. 

My jí dneska přejeme, ať se spolu smějeme, 

ať se máme pořád rádi, ať jsme skvělí kamarádi. 

Ať nám kvete jako květ a je s námi do sta let.

To vše a ještě více jí ze srdce přejí 
manžel Josef, dcery Žaneta, Monika, Veronika 

s rodinami.

6. května oslaví krásné životní jubileum 
naše milá 

Zdenička MACUROVÁ.


Mnoho zdravíčka, štěstí, lásky, 

humoru a cestovatelských zážitků 
přejí Iveta a Mirka s rodinami.

Pro nás jsi stále mladá a krásná, 
máme tě všichni moc rádi.

14. dubna oslavila krásné životní jubileum 
70 let 

paní Emília BUGLOVÁ.
Hodně zdraví, štěstí, pohody a životního 

elánu do dalších let přejí přítel Horst, 
syn Robert s manželkou Danou, 

syn Pavel s manželkou Ivanou a vnoučata 
Danuška, Kristýnka, Pavlík a Tomášek.

BLAHOPŘÁNÍ

Své »ano« si řekly tyto páry
Štefan Šipka a Blanka Peterová, oba z Bohumína
Radim Staník a Sylva Parwová, oba z Bohumína (mat)

Nezapomínáme...
V neděli 1. května se uskutečnil pietní akt k 71. výročí osvobo-

zení Bohumína u památníku rudoarmějců na hřbitově ve Skřečoni. 
Mnozí občané i mládež města se jej zúčastnili a vyslechli zajímavé 
vystoupení starosty města Petra Víchy. Vzhledem k současné ne-
jisté mezinárodní situaci si chceme připomenout i 71. výročí 
ukončení 2. světové války. Proto zveme vás, kterým nejsou dějiny 
lhostejné, přijďte v neděli 8. května v 9 hodin k památníkům 
našich osvoboditelů v Záblatí a v Pudlově vzdát hold padlým 
sovětským vojákům.

Antonie WALTEROVÁ a Zdeněk VESELÝ, zastupitelé města za KSČM
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Poslední
rozloučení

Bartošíková Milada * 1921 ze 
Starého Bohumína  Broškovič 
Lubomír * 1947 ze Skřečoně  
Bučková Vladislava * 1927 ze 
Starého Bohumína  Bušek Va-
lentín * 1940 z Nového Bohumína 
 Jung Robert * 1949 z Nového 
Bohumína  Klus Jaromír * 1947 
z Nového Bohumína  Konopka 
Jaroslav * 1950 z Nového Bohu-
mína  Konôpková Hana * 1940 
z Nového Bohumína  Ličková 
Veronika * 1947 z Nového Bohu-
mína  Marcolová Dagmar * 1954 
z Nového Bohumína  Rzidká 
Janina * 1945 z Nového Bohumína 
 Smolková Adéla * 1928 z Nové-
ho Bohumína  Ulbrichová Eliška 
* 1929 z Nového Bohumína  
Wrzyszcz Jaroslav * 1933 z Nové-
ho Bohumína  Žílová Jarmila 
* 1932 z Nového Bohumína. (mat)

INZERCE

REALITY

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

 ● Prodám byt 2+1 70 m2 v os. vl. 
nám. TGM. Cena dohodou.  
605 930 786.

 ● Pronajmu rod. dům ve Skře-
čoni. S garáží, HB, hezké klidné 
místo, pouze lidem na úrovni. 
 736 228 883.

 ● 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.

 ● Hledám  podnájem pokoje 
(muž 29 let), nejlépe v RD. Jsem 
kutil a rád pomůžu s prací.   
732 958 439.

RŮZNÉ

 ● Prodej medu z Jeseníků, vče-
lařských a rybářských potřeb 

krmiva pro zvířata v obchůdku 
U Luďky ve Skřečoni.  776 684 
719.

SLUŽBY

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

 ● Sportovní a regener. masáže, 
po – pá, 9 – 17 hod., salon San-
dra, Kostelní ul., Bohumín. PhDr. 
Igor Vejo  604 170 397. Celko-
vá masáž 200 Kč, částečná 130 Kč.

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

SEZNÁMENÍ

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

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

MĚŘENÍ 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.

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

!!
b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

Alma mater motivuje k životu
Dnes sedmatřicetiletý Štěpán z Liberce se narodil jako zdravý syn do rodiny učitelky 
a chemika. Po francouzském gymnáziu vystudoval stavební fakultu a stavařině pak zůstal 
věrný i pracovně. Vedl normální život, měl své plány, vize a naděje. V lednu 2011 se však 
život Štěpána obrátil naruby. Po pádu na náledí utrpěl vážné poranění hlavy a ochrnul.

Intelekt, znalosti a schopnost vnímat si Štěpán 
zachoval, ale byl odkázán na cizí pomoc. Vážné pora-
nění navíc způsobilo vadu řeči. Štěpán propadl skepsi 
a nechtěl dál žít. Měl ale jedno velké štěstí v neštěstí, 
svého otce Václava, který si vzal syna domů a už pět 
let o něj pečuje. Chemik bez zdravotních a psycholo-
gických zkušeností svou obětavostí a laskavostí učí 
Štěpána znovu mluvit, jíst, hýbat se. I přes pokroky 
byl ale Štěpán často deprimovaný a nevrlý.

A tady přichází seznámení Štěpána a jeho otce 
s bohumínským spolkem Alma mater. Jedna z členek 
zná osudy rodiny a nabízí společný zájezd do Chor-
vatska. Táta se Štěpánem jsou nadšení, ten s příslibem 
moře zvyšuje zátěže rehabilitace. Během týdne v Bio-
gradu »Almamaterky« obdivují lásku otce, který ve 
svých 64 letech nosí 85kilového Štěpána do moře 
v náručí. Dámy navzdory vzdálenosti Bohumín-Libe-
rec nabízejí svou podporu a Štěpána berou do party. 
Po týdnu se Štěpánovi vrací chuť do života. Po návratu 
dostává mobilní telefon, aby mu mohly nové »kámoš-
ky« volat. Štěpán srozumitelněji mluví, méně se rozči-
luje, trpělivě opakuje slova. Následuje setkání v Praze, 
návštěva divadla a pozvání do Bohumína. Na podzim 
2015 přijíždí oba na divadelní představení bohumín-
ských ochotníků Boban, bydlí v hotelu Pod Zeleným 
dubem. Je to spousta krásných zážitků a vjemů v ži-
votě těžkého invalidy. A další podnět snažit se a žít.

V dubnu 2016 otec zařizuje Štěpánovi čtyřtýdenní 
rehabilitační pobyt v Klimkovicích, kde je nutný stálý 

doprovod. Aby si táta Vašek po pěti letech chvíli odpo-
činul, nabízí členky Alma mater, že týden doprovodu 
zajistí. A s nimi Štěpán téměř nenadává, daleko více 
spolupracuje, má radost z každého drobného pokro-
ku. Občas dokonce vtipkuje. No a nám Almamatér-
kám zůstává prima pocit a přátelství na celý život. 

Děkuji za pomoc a podporu Vlaďce Šubertové, Ivě 
a Vláďovi Valovým, Marušce Kramaříkové, Marušce 
Rothkogelové, Majce Lenochové, Pavle Skokanové, 
Zdence Slupecké, Petře Plánkové, Hance Čmielové 
a všem dalším.

Dagmar KNÝBLOVÁ, předsedkyně Alma mater

Členky Alma mater se Štěpánem a jeho otcem Václavem 
v Klimkovicích.  Foto: Alma mater

Gymnazisté vystavují
Žáci bohumínského gymnázia už 

potřetí vystavují v Salonu Maryška. 
Výstavu kreseb, maleb a fotografií 
nazvanou »Barevný svět« uvedou ver-
nisáží 10. května od 15 hodin. Výstava 
je v Salonu Maryška k vidění do 28. 
června vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 
do 18 hodin. (luk)
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Čokoládová tretra
Už počtvrté do Bohumína za-

vítá »Čokoládová tretra«, běžec-

ké závody pro děti do jedenácti 

let. Na atletickém stadionku u ZŠ 

Čs. armády se malí závodníci 

utkají 12. května.

V Bohumíně se bude běhat 
v pěti věkových kategoriích na tra-
tích dlouhých od 30 do 300 metrů. 
První a nejmenší účastníci s rodiči 
se postaví na start v 15 hodin. Pa-
tronem bohumínského klání je 
tentokrát vícebojař a olympijský 
vítěz Roman Šebrle.

Čokoládová tretra je v součas-
nosti nejmasovější mládežnický 
atletický projekt, který v dané 
věkové kategorii nemá v Česku 
konkurenci. Loni se závodů v re-
publice zúčastnilo 5 300 dětí. Letos 
se koná v devatenácti městech.

Kromě ocenění po samotných 
městských závodech si mohou 
ti nejlepší z věkové kategorie 2005 
až 2010 zajistit postup do fi nále. To 
se koná v rámci 55. ročníku Zlaté 
tretry 20. května v Ostravě.  (red)

O nevšední zážitek nepřišli ani letos malí milovníci 

psaných příběhů. Třicítka dětí setrvala 1. dubna 

v bohumínské městské knihovně i po setmění 

a prožila už tradiční »Nocování s Andersenem«.

Kluci a holky se dozvěděli hodně zajímavých informací 
o životě dánského pohádkáře a při jeho příbězích také 
usínali. Nocování v knihovně zpestřilo vyrábění erbů, An-
dersenových portrétů, spousta her, soutěží a zábavné 
trénování paměti. Aprílovým překvapením byli ovocní 
motýlci. „Ovocnými motýlky byly děti velmi mile překvapeny. 
Líbili se jim natolik, že si je spousta z nich fotila,“ uvádí 
knihovnice dětského oddělení Jana Giecková.

Zábavné nocování dětí v knihovně
Další nocování proběhne v říjnu v rámci Týdne 

knihoven. Zájemci se už nyní dozvědí bližší informace 
v dětském oddělení knihovny. 

Text a foto: Magdaléna FEDOROWICZOVÁ

Ve škole 
hořelo. Naoko
Žáci bohumínské střední 
školy mohli 18. dubna 
legálně opustit lavice 
i budovu. Vlastně museli, 
protože škola v Husově 
ulici vyhlásila cvičný 
požární poplach.

Ke škole, ze které se ve druhém 
patře valil dým, dorazily do pěti 
minut tři jednotky hasičů. Dvě 
profesionální a jedna dobrovolná 
ze Starého Bohumína. Kvůli umě-
lému kouři, který navodil reálné 
podmínky, absolvovali zásah 
v plynových maskách.

Školáci odcházeli z budovy 
samostatně, pouze jedna třída 
zůstala na svých místech, aby si 
hasiči mohli procvičit evakuaci. 
V jednom případě použili u »in-
toxikované« dívky nosítka. Čtyři 
žačky se navíc ukryly na různých 
místech budovy a zasahující 
ohňobijci je museli vyhledat.

Školy mají povinnost podobná 
cvičení absolvovat pravidelně. 
Prověří se jimi nejen evakuační 
plán. Žáci o poplachu z větší části 
předem nevědí a musí reagovat 
spontánně. A protože jim odpadne 
část vyučování, už se nemohou 
dočkat dalšího cvičení. (tch)

Učni před školou, ve škole hasiči. Pravidelná cvičení prověřují akceschopnost požárníků i připravenost škol na mimořádné 
události.  Foto: Pavel Čempěl

Květinový den v Bohumíně
Liga proti rakovině Praha vyhlásila jubilejní 20. ročník 
celonárodní sbírky Český den proti rakovině. Letošním 
tématem je rakovina prsu u žen a u mužů. Výtěžek sbírky 
jde na prevenci nádorových onemocnění, zlepšení kvality 
života onkologických pacientů, výzkum a vybavení 
onkologických center.

Pod záštitou ředitele Bohu-
mínské městské nemocnice 
a starosty Petra Víchy se uskuteční 
»Květinkový den« také v Bohu-
míně. Čtvrtým rokem ho organi-
zuje spolek Pro-fit12. Přípravy 
probíhaly už v dubnu. Počítala 
se a rozvážela žlutá trička, vaky 
a květinky s růžovou stužkou. 

Spolek oslovil prodejce, své čle-
ny, mateřské, základní a střední 
školy, obce i sportovce. Letos 
budou květinky poprvé prodávat 
i tanečníci souboru Radost & 
Impuls.

Květinový den proběhne 11. 
května od 8 do 20 hodin. Protože 
už spolek Pro-fi t12 nedisponuje 
vlastní klubovnou, schází se 
v cukrárně KatJa v Čáslavské ulici. 
Ta bude také centrálním prodej-
ním místem. Prodejci se samo-
zřejmě rozejdou také do ulic se 
žlutými květy měsíčku lékařského. 
Lidé, kteří chtějí pomoci a podpo-
řit pacienty s onkologickým one-
mocněním, si jej mohou zakoupit. 
Květinka stojí dvacet korun.

Věříme, že to v Bohumíně 
a v okolních obcích bude zářit žlu-
 tými barvami. A že nám k dobré 
náladě pomůže i sluníčko.

Zdenka CICHÁ, 
předsedkyně Pro-fi t12

PŘIPRAVUJE SE
 Alma mater zve

 ● 16.5. od 17.30 hodin RELAXAČNÍ 
CHVÍLE V SOLI. S Renátou Rowenou.

 ● 19.5. od 18 hodin PŘIROZENÁ HOJ-
NOST. Meditace s Janou Van Coppenolle 
v soli.
Na akce v solné jeskyni je nutná rezerva-
ce. Více na www.almamater.cz,  608 
608 955, 608 975 161.
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 14.5. ve 14 hodin DOPRAVNÍ 

ODPOLEDNE. Klaun Pepino Prcek 
se svou show, hosté z Ledového 
království, soutěže, stanoviště 
s dopravní tématikou v pohád-
kovém stylu. Hobbypark.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

DIVADLO

 ● 18.5. v 19 hodin ŽENA ZA 
PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI. 
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve 
čtyřech rolích  komedii Petra 
Kolečka. Sál kina, 350 Kč.

HUDBA

 ● 9.5. v 19 hodin VESELÁ TROJ-
KA. Koncert skupiny známé z TV 
Šlágr. Sál kina, 140 Kč.

 ● 10.5. v 19 hodin DUO JAMA-
HA. Vystoupení Alfonze a Mari-
ána Kotvany, kteří se proslavili 
díky TV Šlágr. Sál kina, 160 Kč.

PRO DĚTI

 ● 15.5. v 10 hodin HUGO Z HOR. 
Divadelní pohádka o sněžném 
muži, hraje Divadla Tramtarie. 
Vhodné pro děti od tří let. Sál 
kina, 60 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.

 ● 5.5. a 6.5. v 19 hodin JAK 
BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK. 
Film Česko (Komedie), 2016, 

přístupný, 120 minut, 110 Kč.
 ● 7.5. a 8.5. v 19 hodin JAK SE 

ZBAVIT NEVĚSTY. Film Česko 
(Komedie), 2016, přístupný od 
12 let, 89 minut, 110 Kč.

 ● 8.5. v 10 hodin PAT A MAT VE 
FILMU. Animovaný film Česko 
(Rodinná komedie), 2016, pří-
stupný, 80 minut, 100 Kč.

 ● 8.5. v 16 hodin KLUK VE 
SVĚTĚ PŘÍŠER. Animovaný fi lm 
Japonsko (Fantasy), 2015, titulky, 
přístupný od 12 let,  119 minut, 
80 Kč.

 ● 11.5. v 9 hodin STÁŽISTA. 
Film USA (Komedie), 2015, titul-
ky, přístupný, 121 minut, 50 Kč.

 ● 12.5., 13.5., 14.5. a 20.5. v 19 
hodin CAPTAIN AMERICA: OB-
ČANSKÁ VÁLKA. Film USA (Ko-
miks / Akční), 2016, přístupný 
od 12 let, 148 minut. 12.5. ve  
3D s dabingem za 150 Kč, děti 
130 Kč; 13.5. ve 2D s titulky za 
130 Kč, děti 110 Kč; 14.5. ve 2D 
s dabingem za 130 Kč, děti 110 
Kč; 20.5. ve 3D  s dabingem za 
140 Kč, děti 120 Kč.

 ● 15.5. v 19 hodin JAK PŘEŽÍT 
SINGLE. Film USA (Romantická 
komedie), 2016, titulky, přístup-
ný od 12 let, 109 minut, 110 Kč.

 ● 16.5. a 19.5. v 19 hodin BAT-
MAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT 
SPRAVEDLNOSTI. Film USA (Ko-
miks / Akční), 2016, přístupný 
od 12 let, 151 minut. 16.5. ve 2D 

s titulky za 110 Kč; 19.5. ve  3D

s dabingem za 110 Kč.
 ● 21.5. v 16 hodin a 22.5. v 10 

hodin ANGRY BIRDS VE FILMU. 
Animovaný fi lm USA (Komedie), 
2016, dabing, přístupný, 100 
minut. 21.5. ve 3D  za 150 Kč, 
děti 130 Kč; 22.5. ve 2D za 130 
Kč, děti 110 Kč.

 ● 21.5. v 19 hodin SVÁTEK MA-
TEK. Film USA (Komedie), 2016, 
titulky, přístupný, 120 minut, 
110 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 Bohumíně.

 ● 16.5. až 20.5. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin PRŤOLATA VY-
RÁBÍ... KOČIČKU ZE SAMÝCH 
SRDÍČEK. Výtvarná dílna pro 
předškoláky, malé školáky a děti 
z rodinných center. 

 ● 5.5. a 6.5. ve 3–17 hodin KVĚ-
TINKA A SRDÍČKOVÉ PŘÁNÍ PRO 
MAMINKU. Výtvarná dílna: Po-
těšte maminku na Den matek.

 ● 5.5. a 6.5. ve 3–17 hodin AN-
TISTRESOVÉ OBRÁZKY. Výtvarná 
dílna, knihovna Skřečoň.

 ● 9.5. až 13.5. (mimo středu) ve 
3–17 hodin PO STOPÁCH KARLA 
IV. Kvízy, výtvarná dílna: Kreslí-

me, luštíme a vytváříme lepore-
lo moudrého panovníka.

 ● 16.5. až 20.5. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin VYŠKRABÁVACÍ 
OBRÁZKY. Výtvarná dílna: Pestro-
barevné obrázky pomocí vosko-
vek a tuše. Knihovna Skřečoň.

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

Přednášková místnost knihovny.
 ● 12.5. v 17 hodin JAK SI ZLEP-

ŠIT A UDRŽET PAMĚŤ A VITALI-
TU. Věra Majerčíková a její hosté 
povyprávějí, co ovlivňuje naši 
paměť, 50 Kč.

MARYŠKA 

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

maryska.cz,  776 577 722
 ● Od 10.5. BAREVNÝ SVĚT.  Vý-

stava prací žáků gymnázia. Kaž-
dé úterý a ve čtvrtek od 15 do 
18 hodin.

 ● 13.5. v 16 hodin SCÉNICKÉ 
ČTENÍ. Žáci Benešovy školy pod 
vedením učitelky Květuše Mlyn-
kecové. Vystoupení pro rodiče 
žáků.

SPORT

 ● 7.5. v 9 hodin NEBUDE-LI PR-
ŠET... Seriál cykloturistických 
výletů, tentokrát na pstruží far-
mu v Bělé. Start z nám. T.G.M.

 ● 14.5. start od 6 do 9.30 hodin 
Z BOHUMÍNA DO BOHUMÍNA. 
Cyklojízda a turistický pochod, 
start před vlakovým nádražím. 

 ● Do 14.5. každé úterý, čtvrtek 
a sobotu v 16 hodin SOFTBALL. 

Výuka hry s rodilým Američa-
nem. Travnaté hřiště v Janáčko-
vě ulici (bývalé zahrádky).

FOTBAL

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

 ● 15.5. v 17 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – SK ŠENOV. Muži A, 
krajský přebor.

 ● 22.5. v 17 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – TJ VENDRYNĚ. Muži 
A, krajský přebor.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 7.5. celý den TANEČNÍ SOU-
TĚŽ. Moravský šampionát ve 
stylech art, disco, couple a belly.

 ● 9.5., 14.5., 21.5. HÁZENÁ DÍ-
VEK.

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 5. do 22.5.

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

ROZMACH

IRČAN
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LATINSKÝ CITÁT: Hubené vši koušou vztekleji Pomůcka: NONA, PAKA.
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Neotřelá propagace 
psích útuláčků

Do druhého ročníku vstupuje 

charitativní projekt podpory 

opuštěných psů a koček »Nazí 

jsme krásní a pravdiví«. Jde 

o fotografi e aktů s opuštěnými 

zvířaty, která v Moravsko-

slezském kraji čekají na nové 

domovy.

Loni se v rolích zvířecích modelů 
na snímcích představili chlupáči 
ze sedmi zařízení, mimo jiné z psí-
ho útulku v Šunychlu a kočičího 
depozitu v Pudlově. Pořízené 
snímky šly do dražby a její výtěžek 
organizátoři rozdělili mezi zúčast-
něné útulky. Díky fotografi ím také 
polovina zvěčněných zvířat našla 
nový domov.

Nyní už probíhá focení pro druhý 
ročník projektu a vrcholí přípravy 
výstavy, koncertu a konference. Ta 
se má věnovat problematice množí-
ren či pochybného prodeje zvířat. 
Představí se na ní také zúčastněné 
útulky a spolky, které se opuště-
ným tvorům věnují. Výstava sa-
motných fotografi í bude probíhat 
také v rámci festivalu Colours of 
Ostrava. (red)

Sedmisté výročí krále Karla IV.
Páteční večer 22. dubna se nesl v duchu 
vzpomínání na českého krále a římského 
císaře Karla IV. Sdružení Alma mater k jeho 
sedmistému výročí pozvalo herečku 
Milenu Steinmasslovou, která připravila 
společně s Hanou Sar Blochovou program 
věnovaný právě Karlu IV.

Poutavé vyprávění o významném panovníkovi, 
doprovázené dobovým zpěvem, hrou na gotickou 
harfu a drnkací psalterium v podání Hany Sar 
Blochové, přilákalo do domu Pod Zeleným dubem 
mnoho diváků nejen z řad Bohumíňáků.

Hodinový program byl plný zajímavých informací 
z Karlova života. Prvorozený syn Elišky Přemyslov-

ny a Jana Lucemburského, narozený 14. května 
1316, byl velmi zajímavou osobností. Pro Země Ko-
runy české, a nejen pro ně, byl velkým přínosem. 
Hovořilo se však nejen o samotném panovníkovi, 
ale i o jeho předcích, rodině, přátelích, zkušenostech 
a znalostech. Moudrý král uměl číst i psát a také 
plynně hovořit pěti jazyky. I díky tomu byl skutečně 
výjimečným panovníkem. Aby si lidé dokázali Kar-
lovu osobu představit i jinak než z učebnic dějepisu, 
citovala Milena Steinmasslová i z historických pí-
semností. Zápisy ze Zbraslavské kroniky a některé 
z dochovaných dopisů, které Karlu IV. posílal velký 
přítel, italský básník Francesco Petrarca.

Karel IV. je bezesporu králem a člověkem, na kte-
rého nelze zapomínat.

Text a foto: Nikol LIBERDOVÁ

Herečka Milena 
Steinmasslová 
věnovala svůj 

program Karlu IV.

O hudební doprovod 
večera se postarala 
Hana Sar Blochová.

KRÁTCE

Zábavné i poučné krtkování a opičárny
Mají stálou tělesnou teplotu a rodí živá mláďata, která pak 
sají mateřské mléko. Savci. Do jejich kůže se na přelomu 
dubna a května mohli vcítit malí návštěvníci interaktivní 
výstavy ve foyer kina. Děti se vyřádily při plnění »zvířecích« 
úkolů. Zároveň načerpaly zábavnou formou nové informace.

Interaktivní výstava se věnovala 
dovednostem, které jsou savcům 
vlastní. Návštěvníci se dozvěděli 
zajímavé informace z jejich světa, 
například jejich »nej«. Největší, 

nejmenší, nejstarší, nejrychlejší... 
Děti dostaly v úvodu brožurku, 
s uvaděčkou procházely jednotli-
vými zastaveními a plnily úkoly. 
Podle nahrávek měly poznávat 

hlasy zvířat, podle obrázků jejich 
srst. Také je čekaly záludné otázky. 
Má velbloud v hrbu vodu, nosí 
ježek na bodlinách jablka, mají 
opice blechy?

Malé návštěvníky ale nejvíce 
bavily praktické úkoly. Lovili ter-
mity pomocí slámky jako mra-
venečník, chůzí po nášlapných 
bodech imitovali pohyb různých 
druhů savců. Největší oblibě se tě-
šil průlez krtčí norou nebo brachi-
ace. Jde o formu pohybu, kterou 

využívaj í  například giboni 
v korunách stromů. Rozhoupou 
se na větvi a švihem se přemístí 
na další. Na jeden švih umí pře-
létnout vzdálenost až devíti met-
rů. Takové výkony děti ve foyer 
kina předvádět nemohly, ale díky 
konstrukci s lany a hrazdami se 
pěkně vyřádily.  (tch)

 Ve všední dny výstavu ve foyer kina K3
v rámci výuky navštěvovaly školy. 

 Brachiace aneb jak se přemisťují giboni. 

Zábavný průlez krtčí norou. 
Foto: Pavel Čempěl


