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Osvobození Bohumína 
1. května, ukončení II. světové 
války v Evropě 8. května. Dva 
významné dny, od nichž letos 
uplynulo jednasedmdesát let. 
Představitelé města, zástupci 
politických stran, spolků, 
klubů, škol a s nimi i pamětní-
ci uctili oba svátky pietními 
akty a položením kytic.

Účastníci aktu se nejprve sešli u po-
mníku rudoarmějců na skřečoňském 
hřbitově, o týden později u pamětní 
desky na radnici věnované osvoboze-
ní Nového Bohumína. Ve Skřečoni se 
pietní akt konal poprvé loni u příleži-
tosti kulatého výročí, v centru města 
má dlouholetou tradici.

Aby hrůzy války zůstaly jen ve vzpomínkách
„Už dvě desetiletí si tímto způsobem 

připomínáme osvobození naší země. 
Dovolte mi zdůraznit právě tuto sku-
tečnost. Na mnoha místech světa totiž 
probíhají válečné konfl ikty a celá Evropa 
se bojí důsledků migrace, která je také 
důsledkem války v jiných zemích. 
Všichni máme obavy, aby mír, největší 
výdobytek posledních sedmdesáti let, 
zůstal zachován. A přejeme si, aby 
měla nejmladší generace možnost žít 
v míru stejně jako většina z nás. Protože 
těch, kteří zažili hrůzy druhé světové 
války ubývá a my ostatní si to nedove-
deme ani představit. Jsme zvyklí žít 
v míru . Kéž bychom se ještě mnoho let 
mohli takto scházet a na válku jen 
vzpomínat,“ uvedl Petr Vícha, starosta 
Bohumína.  (luk, tch)Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

V hlavní roli malí atleti a jejich vzor, 
olympionik Roman Šebrle. Stadion 
u ZŠ ČSA byl ve čtvrtek 12. května 

dějištěm čtvrtého bohumínského ročníku 
Čokoládové tretry. Běžeckého závodu 
pro děti do jedenácti let se zúčastnilo 
úctyhodných 229 startujících.

Tolik dětí a dospělých ještě školní stadion nezažil. Svůj 
podíl na tom bezesporu měl i patron závodů v Bohumí-
ně, medailemi ověnčený desetibojař, nyní moderátor, 
Roman Šebrle. Byl velice příjemný, předával ceny. 
Současně byl také v neustálém obležení fanynek, se 
kterými se ochotně fotil a podepisoval kartičky.

Samotné běžecké klání se odehrávalo na tratích 
dlouhých od 30 do 300 metrů. Malé závodníky mo-
tivovalo, že ti nejlepší ve vybraných kategoriích po-

stupují do velkého finále. To se uskuteční 
v rámci Zlaté tretry 20. května na Městském 
stadionu v Ostravě–Vítkovicích. Z bohu-
mínských běžců si účast vybojovali dva 
vítězové, sedmiletý Štěpán Bijok a devítiletý Tobiáš 
Šopík. Z malých Bohumíňáčků vystoupali na stupně 
vítězů také Denisa Spáčilová, Nelly Elizabeth Szabo, 
Eliška Giecková, Milan Pětroš a Tomáš Gurný. Kom-
pletní výsledkové listiny a další informace jsou 
k dispozici na www.cokoladovatretra.cz.

„Počasí nám vyšlo a atmosféra byla výborná,“ po-
chvaloval si předseda pořádajícího AK Bohumín 
Zdeněk Veselý. V doprovodném programu návštěv-
níky zaujalo malování na tvář, trampolína nebo 
stánek se zábavnými laboratorními pokusy. Pořa-
datelé z AK Bohumín, DDM Fontána a ZŠ ČSA si 
zaslouží pochvalu za perfektní přípravu.   (tch)

skuteční 
stském
bohu-
li d

Kdo by nestál o fotku s úspěšným fešákem Romanem Šebrlem?  Foto: Pavel Čempěl
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PARAGRAFY

Máte tip, jak zvelebit svou městskou část? Nebo vám naopak v okolí něco pije krev 
a nechce se vám volat či chodit na radnici? V tom případě můžete oslovit komisi pro 
městskou část. Rada města je zřídila jako své iniciativní a poradní orgány a máme jich 
v Bohumíně šest – ve Starém Bohumíně, Skřečoni, Záblatí, Pudlově, Vrbici a Šunychlu. 
Nový Bohumín komisi nemá, protože zdejší obyvatelé mají radnici na dosah ruky.

Komise jsou »prodlouženou rukou« radnice 
a jejich posláním je podávat zpětné informace 
příslušným odborům ke zjištěným závadám (do-
pravní značení, veřejné osvětlení, zeleň a další). 
Samy pak tlumočí podněty občanů městských 
částí. Lidé se na ně mohou obracet s tipy na 
údržbu a zvelebování veřejných prostranství, na 
opravy stávajících chodníků a výstavbu nových, 
opravy silnic, rozšíření sítě separačních nádob 
a podobně. Komise v jednotlivých částech také 
spolupracují s místními spolky, dobrovolnými 
hasiči, sportovními oddíly. Členové mimo jiné 
zajišťují roznos ekologických kalendářů či po-
zvánek na veřejná setkání.

Jmenné seznamy členů komisí najdete na 

www.bohumin.cz, sekce Samospráva, rubrika 
Komise rady města.

STARÝ BOHUMÍN

Sedm členů, předseda Zbyněk Krůl.
Komise se schází nejméně čtyřikrát do roka. 

Podněty mohou lidé předávat přímo členům nebo 
v domě U Rytíře na náměstí vždy v úterý a pátek 
od 15 do 18 hodin. Akce v městské části komise 
připravuje spolu s aktivním spolkem Přátel bohu-
mínské historie. Spolu už letos organizovali setkání 
Starobohumíňáků a pochování basy. Na konci 
května připravují kácení máje se slavností, v srpnu 
závody dračích lodí. Spolupodílí se také na pří-
pravě akcí u příležitosti 760. výročí Bohumína.

SKŘEČOŇ

Osm členů, předseda Petr Kadlec.
Na letošní dubnové schůzi komise řešila mimo 

jiné údržbu a úpravy sportovního areálu v Gli-
ňoči nebo dopravní značení Mládežnické ulice. 
Od občanů vzešel požadavek na instalaci odpad-
kových košů v ulici Míru ve směru od základní 
školy k Rychvaldské a Myslivecké ulici.

Komise úzce spolupracuje s místním sborem 
dobrovolných hasičů. Společně připravují letní 
slavnost Setkání Skřečoňáků. Letos se uskuteční 18. 
června v hasičské zahradě. Na stejném místě pro-
běhne 24. září další společenská akce – vinobraní.

ZÁBLATÍ

Osm členů, předsedkyně Dagmar Knýblová. 
Schází se minimálně čtyřikrát do roka a na 

setkání vždy zve zástupce vedení města či zastu-
pitelstva. Členové se potkávají daleko častěji 
a jsou v kontaktu i při různých příležitostech. 
Komise pracuje na principu rozdělení obce na 

Komise pro městské části jsou »prodlouženou 

Ujetí od nehody
se nevyplácí 
Ujet z místa havárie je zbabě-
lost. Podle policejních statistik 
se tak bohužel zachová celá 
pětina českých řidičů. Pokud 
viník ujede od dopravní nehody, 
při které nedošlo ke zranění, 
jde o přestupek. U karambolů 
se zraněním se ujetí posuzuje 
jako trestný čin.

V případě přestupku získá hříšník 
sedm trestných bodů a blokovou poku-
tu do tisíce korun, ve správním řízení 
pak 2 500 až 5 000 korun. Za spáchání 
tohoto přestupku lze udělit i zákaz ří-
zení na jeden měsíc až půl roku, pokud 
dotyčný ujede od nehody dvakrát či 
vícekrát během jednoho roku.

Poškozeným účastníkům bouračky, 
od které jiný řidič ujel, se doporučuje 
zavolat dopravní policii, aby celou ne-
hodu prošetřila. Policie může mít k dis-
pozici například kamerový záznam, 
který viníka nehody odhalí. Záznam 
policie hraje rovněž důležitou roli při 
jednání s pojišťovnami ohledně od-
škodnění z havarijního pojištění.

Ujetí od autonehody s újmou na 
zdraví se posuzuje jako trestný čin ne-
poskytnutí pomoci. Hrozí za něj až pět 
let odnětí svobody a zákaz činnosti. 
Nehraje přitom roli, zda uprchlík kolizi 
zavinil. Povinnost poskytnout pomoc 
se přitom nevztahuje pouze na šoféry, 
stejně se musí zachovat cyklisté či 
chodci, kteří se v blízkosti dopravní 
nehody vyskytují.

Bohužel i v Bohumíně tento nešvar 
narůstá. Loni jsme ve správním řízení 
řešili celkem osm případů ujetí od do-
pravní nehody. Za první čtyři měsíce 
letošního roku si už trest vyslechlo šest 
řidičů, čtyři muži a dvě ženy.

Josef SKOKAN, 
odbor právní a živnostenský

Úzká silnice o metr nabude

musí řidiči počítat při závěrečné pokládce asfaltu. 
Naplánujeme ji na některý z víkendů, kdy není 
v provozu mateřská škola a celkově je menší doprav-
ní ruch,“ ozřejmil Petr Sobek z odboru dopravy.

Pokud bude některý motorista přece jen nucen 
v době uzávěry vyjet, lze využít objízdnou trasu 
mezi vodní plochou Nový stav a Záblatským ryb-
níkem. Jde sice o nouzové řešení, ale polní cesta 
s napojením na Rybničnou ulici průjezdná je. 
Loni ji cestáři zpevnili recyklátem.  (tch)

Ulici Na Pískách v Záblatí si vzali do 
parády stavbaři. Extrémně úzká silnice 

se dočká kýženého rozšíření. Projekt 
myslel i na pěší. Až k mateřince povede 
nový chodník. Podle harmonogramu 
by mělo být vše hotovo do konce srpna.

Rozšíření ulice se týká úseku od restaurace 
k mateřince. Dosud tady měla vozovka pouhých 
tři a půl metru, po úpravách se o metr rozšíří. 
Nezávisle na silnici zde navíc vyroste zcela nový, 
metr a půl široký chodník. „Práce zahrnují také 
vybudování opěrné zdi v prudkém svahu u zatáčky. 
Projekt řeší i odvodnění cesty a chodníku,“ popsala 
úpravy Lenka Jochimová z městského odboru roz-
voje a investic. Samotná stavba přijde město na 
2,2 milionu. Další náklady si vyžádá stavební do-
zor či přeložky sítí.

Před začátkem stavby pozvali zástupci města 
na schůzku zdejší obyvatele, aby jim objasnili 
rozsah prací a související omezení. Ta se týkají 
především dopravy. Po dobu stavby zde bude 
provoz řídit semafor. „Dojde i na úplné uzavírky, 
budou ale pouze krátkodobé. S delší uzavírkou 

V záblatské ulici Na Pískách řídí provoz semafor. Začaly 
práce na rozšíření vozovky a vybudování chodníku.

Foto: Pavel Čempěl
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AKTUÁLNĚ

menší rajony, z nichž každý má na starost jeden 
člen. Komise se vyjadřuje k plánovaným inves-
ticím (kanalizace, nové chodníky), odpadům, 
dopravním situacím, zeleni a dalším. Navrhla 
a prosadila vznik veřejného prostranství – ná-
městíčka naproti sokolovně. Členka Marcela 
Knotová je autorkou pojmenování nově vzniklé 
ulice Slunečná. 

V Záblatí funguje součinnost více subjektů, 
spolu s komisí je to Sokol, FK Slovan, sbor dob-
rovolných hasičů, mateřská a základní škola. 
Společně organizují sokolské šibřinky, pálení 
čarodějnic pro děti, letní Léto-kruhy, prázdninový 
kolotoč, různá setkání a akce v rámci obce. 

ŠUNYCHL

Osm členů, předsedkyně Eva Rozsypalová.
Schůze komise jsou převážně veřejné a účastní 

se jich také zástupci města. Ti případné dotazy 
na místě zodpoví a informují o dalším dění v Bo- 
humíně. Zápis z každé komise je dostupný ve 

vývěsních skříňkách v Šunychlu a Kopytově, pří-
padným zájemcům je komise rozesílá e-mailem. 
Kromě osobního kontaktu slouží k předávání 
podnětů občanů také anonymní skříňka na ha-
sičské zbrojnici v Šunychlu.

Komise pořádá nejen pro občany městské části 
společenské akce. Velkou oblibu má novoroční 
Šunychelský ponor, který letos proběhl už potře-
tí. Další populární akcí je sportovní odpoledne 
v areálu adventure golfu a ve sportovní hale 
Bosporu. Letos se uskuteční 17. června. Potřetí 
se bude v listopadu konat recesní večírek ve spo-
lečenském sále gastrocentra Migo. 

PUDLOV 

Šest členů, předseda Josef Urbančík.
Komise si obec rozdělila podle lokalit – Marie 

Kozlová má na starosti drátovny; Josef Urbančík 
ulice Na Chalupách a část Ostravské; Anna Kor-
nasová ulice Na Výslunní a Čs. armády; Kamil 
Drobek ulici Rolnickou a U Kříže; Zina Nováčková 
centrum Pudlova; Jana Marcolová ulici Ostrav-
skou ve směru na Louny. Rozpis bude v nejbližší 
době k dispozici ve vývěsní skříňce u pošty, v bu- 
doucnu zde budou také zápisy z jednání komise.

Na poslední schůzi se komise věnovala otázce 
renovace švédského kříže a úpravám jeho okolí 
u křižovatky ulic Ostravské a U Kříže. Od obča-
nů vzešel dotaz, zda by bylo možné k separačním 
nádobám v centru obce umístit kontejner na 
šatstvo. Další dotaz směřoval na případnou opravu 
chodníků v Partyzánské ulici.

VRBICE

Čtyři členky, předsedkyně Blanka Ryšavá.
Komise se schází minimálně jednou za čtvrt 

roku. Kontakty na členky najdou občané ve vitrí-
ně před obchodem a nově také na facebookových 
stránkách komise.vrbice. Podněty získávají člen-
ky osobně od občanů, při roznášce kalendářů 
a pozvánek nebo na akcích, které pořádají do-
brovolní hasiči. Dalším místem pravidelných 
setkání občanů je místní restaurace a obchod. 
Komise letos plánuje pilotní sousedské setkání, 
které se poprvé uskuteční v září. 

Na poslední dubnové schůzi se komise zabýva-
la například propojením parkoviště se stávající 
in-line a cyklostezkou na protipovodňovém valu 
nebo úpravami sokolského hřiště.   (red)

rukou radnice«

Dobrovolně hasí 
i darují krev

Při boji s požáry a živelnými pohro-

mami »krev potí«, z vlastní vůle ji ale 

také darují. S květnem je už tradičně 

spojena akce »Daruj krev s dobrovol-

nými hasiči«. Ti bohumínští dostáli 

jejímu názvu 9. května.

S rozmachem automobilismu stoupá hlad po parkovacích místech. I v Bohumíně 
proto v řadě lokalit vyrůstají nová parkoviště. Jedno zbrusu nové začalo v těchto 
dnech sloužit v Revoluční ulici. Jde o parking podnikový, 150 míst mají nově 
k dispozici zaměstnanci areálu bývalých železáren.

Podnikové parkoviště slouží, 
občanské se chystá

Krev letos darovala i Petra Hradílková 
z SDH Šunychl. Foto: Zbygniew Porwolik

Smyslem akce je podpora bezplatného 
dárcovství krve i zvýšení prestiže dobro-
volných hasičů. Ti proto transfuzní stanice 
navštěvují hrdě ve svátečních unifor-
mách. Z Karvinska jich letos do krevního 
centra Nemocnice s poliklinikou Karviná-
-Ráj dorazilo padesát. Početná skupina 
reprezentovala Bohumín. Životodárnou 
kapalinu přijelo darovat šest hasičů ze 
Šunychlu a po třech ze Záblatí a Skřečoně.

„Od dětství nesnáším jehly. Když je jen 
vidím, jdou na mě mdloby. Ale v tento den se 
vždy překonám, dělám to pro hasiče a dob-
rou věc,“ svěřil se Zbygniew Porwolik ze 
Šunychlu, který se akce účastní poslední 
tři roky pravidelně. 

V našem regionu dárcovství zaštiťuje 
Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska Karviná. Darovat krev mohou 
dobrovolníci od 18 do 60 let.  (tch)

Nové parkoviště se rozkládá na ploše 4 022 me-
trů čtverečných a vyrostlo v sousedství Faji, 
v místě bývalého a léta nevyužívaného škvárového 
hřiště. Práce zde začaly v lednu a na konci dubna 
stavbaři ohlásili »hotovo«. Projekt si vyžádal bez-
mála sedm milionů, přičemž náklady zahrnovaly 
nejen vlastní stavební práce, ale i projektovou do-
kumentaci či související vynucenou investici. Tou 
byla přeložka vodovodu podél Revoluční ulice.

„Parkoviště bude sloužit zaměstnancům společ-
ností v areálu bývalých železáren. Aby nedocháze-
lo k »divokému« parkování jiných motoristů, jsou 
u vjezdu i výjezdu závory ovládané zaměstnanec-
kými BIK kartami,“ ozřejmil Kamil Martiník ze 
společnosti MS Utilities & Services.

Na bezpečnost a pořádek na parkovišti bude 
dohlížet strážní služba prostřednictvím kamero-
vého systému se záznamem. Parking disponuje 
také autonomním osvětlením se soumrakovým 
spínačem. „Pro zlepšení přístupu k parkovišti 
vzniklo v Revoluční ulici i nové místo pro přechá-
zení,“ doplnil Martiník.

Zaměstnanci železáren parkovali až dosud na 
asfaltové ploše u věžáků mezi Revoluční a Bez-
ručovou ulicí. Město se už s předstihem dohodlo 
s podnikem na převodu pozemků. Stávající par-
koviště tak bude svému účelu sloužit dál. Město 
jej ovšem kompletně zrekonstruuje právě pro 
potřeby obyvatel zdejších tří věžových domů. 
Stavba je v plánu ještě letos. (tch)

Nové parkoviště pro 150 vozidel. O jeho odvodnění se pod povrchem 
stará 250 metrů dešťové kanalizace. Kvůli zachytávání vody 

z přívalových dešťů vznikl také retenční příkop. Foto: Pavel Čempěl
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Připravované licitace městských bytů 
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 najdete na www.
bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům v centru města. Byt s 
ústředním vytápěním, plastovými 
okny a koupelnou po rekonstrukci. 
Plocha 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+2, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 51, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blíz-
kosti školky, školy, odpočinkové 
zóny, nákupních center Kaufl and 
a Albert. Byt s plastovými okny a bal- 
konem je po celkové rekonstrukci 
včetně generální opravy elektroin-
stalace a sociálního zařízení. Plocha 
pro výpočet nájemného 49,28 m2, 
celková 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 25.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 53, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blíz-
kosti školky, školy, odpočinkové 
zóny, nákupních center Kaufl and 
a Albert. Byt s plastovými okny 
a balkonem je po celkové rekon-
strukci včetně generální opravy 
elektroinstalace. V koupelně je 
sprchový kout. Plocha pro výpo-
čet nájemného 51,93 m2, celková 
plocha bytu 56,58 m2. Prohlídka 
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. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům stojí poblíž zdravotního stře-
diska a supermarketu. Dům s funk-
cí domovníka. Byt s balkonem a 
zděným bytovým jádrem. Plocha 
pro výpočet nájemného 38,79 m2, 
celková plocha bytu 39,79 m2. 
Prohlídka 23.5. v 15.00–15.15 
hodin a 24.5. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace 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 blízkos-
ti 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 se koná 25.5. v 16.45 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 cel-
kové rekonstrukci s ústředním 
vytápěním a plastovými okny. 

Plocha pro výpočet nájemného 
78,18 m2, celková plocha bytu 
82,68 m2. Prohlídka 25.5. v 15.45–
16.00 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 30.5. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 47, I. kategorie, 10. nad-
zemní podlaží. Věžový, celkově za-
teplený dům s plastovými okny se 
nachází poblíž základní školy Čs. 
armády. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor prováděný fi r-
mou. Sklepní kóje je umístěna na 
patře. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 37,27 m2, celková plocha bytu 
38,61 m2. Prohlídka 30.5. ve 14.15 
–14.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 30.5. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
937, číslo bytu 6, I. kategorie, 4. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům v centru města. Poblíž 
domu se nachází vlakové nádraží 
a kino. Byt s ústředním vytápěním, 
plastovými okny a koupelnou po 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 53,63 m2, celková plo-
cha bytu 53,63 m2. Prohlídka 24.5. 
v 10.00–10.15 hodin a 25.5. v 15.00 
–15.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 30.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 126, 
číslo bytu 17, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům v centru města. Dům 
s výtahem se nachází v blízkosti 
vlakového i autobusového nádraží. 
Byt s ústředním topením, plasto-
vými okny a koupelnou po rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 52,22 m2, celková plocha 
bytu 53,08 m2. Prohlídka 24.5. 
v 9.30–9.45 hodin a 25.5. v 15.30
–15.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 30.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1058, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům stojí poblíž školky, základní 
školy, střediska zdravotnických 
služeb. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor. K bytu náleží 
sklepní kóje. Plocha pro výpočet 
nájemného 64,56 m2, celková plo-
cha bytu 66,58 m2. Prohlídka 24.5. 
v 10.30–10.45 hodin a 25.5. v 16.00 
–16.15 hodin. Licitace bytu se koná 
30.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Vrchlického 387, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízká zástavba se 
nachází poblíž parku, školky a zá-
kladní školy. Dům s funkcí správce. 
Byt s ústředním topením a skle-
pem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 51,80 m2, celková plocha 
bytu 51,80 m2. Prohlídka 24.5. 
v  9 .45–10.00 hodin a  25.5. 
v 15.15–15.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 30.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 12, 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 je po rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 44,80 m2, 
celková plocha bytu 44,80 m2. 
Prohlídka 30.5. v 15.30–15.45 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 1.6. v 15.30 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 plas-
tovými okny a centrálním vytápě-
ním je po rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 44,80 m2, 
celková plocha bytu 44,80 m2. 
Prohlídka 30.5. v 15.30–15.45 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 1.6. v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 62, I. kategorie, 11. nad-
zemní podlaží. Věžový dům je po 
celkové rekonstrukci (okna, bal-
kony, střecha, zateplení). V blíz-
kosti domu je dětské hřiště, auto-
busové stanoviště, Penny market, 
Kaufland, mateřská a základní 
škola. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,55 m2, celková plocha bytu 
30,10 m2. Prohlídka 30.5. v 15.00 
–15.15 hodin a 31.5. v 10.00–
10.15 hodin. Licitace bytu se koná 
1.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba. 
V blízkosti domu se nachází tržiš-
tě, vlakové a autobusové nádraží. 
Byt s plastovými okny je nově na-
pojen na centrální zásobování 
teplem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 76,08 m2, celková plocha 
bytu 84,08 m2. Prohlídka 30.5. 
ve 14.30–14.45 hodin a 31.5. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
1.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Slezská 339, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům se 
dvorem je v zástavbě rodinných 
domů poblíž autobusové zastávky 
a nákupního střediska Albert. 
Koupelna s vanou je po celkové 
rekonstrukci. K bytu náleží sklep. 
Plocha pro výpočet nájemného 36,50 
m2, celková plocha bytu 41,50 m2. 
Prohlídka 30.5. ve 14.45–15.00 ho-
din a 31.5. v 8.45–9.00 hodin. Li-
citace se koná 1.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 765, čís-
lo bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
naproti tržnici. V blízkosti domu 

je Penny market, vlakové a auto-
busové nádraží. Byt s plastovými 
okny a centrálním vytápěním. 
Plocha pro výpočet nájemného 
48,15 m2, celková plocha bytu 
53,20 m2. Prohlídka 30.5. ve 14.30 
–14.45 hodin a 31.5. v 9.00–9.15 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 1.6. v 16.45 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 vytápěním 
je po rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 72,69 m2, celko-
vá plocha bytu 73,63 m2. Prohlídka 
1.6. v 15.45–16.00 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 6.6. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
naproti tržišti. Poblíž je Penny mar-
ket, vlakové a autobusové nádraží. 
Byt s plastovými okny a centrál-
ním vytápěním je po rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
31,84 m2, celková plocha bytu 32,78 
m2. Prohlídka 1.6. v 15.45–16.00 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 6.6. v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 44, I. kategorie, 8. nad-
zemní podlaží. Věžový dům s funk-
cí domovníka. Za domem je velké 
parkoviště. Byt s plastovými okny 
a balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,95 m2, celková plo-
cha bytu 31,37 m2. Prohlídka 1.6. 
ve 14.30–14.45 hodin a 2.6. v 8.15 
–8.30 hodin. Licitace bytu se koná 
6.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 13, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Věžový dům je po 
celkové rekonstrukci (okna, bal-
kony, střecha, zateplení). Poblíž je 
dětské hřiště, autobusové stanoviš-
tě, Penny, Kaufl and, mateřská a zá-
kladní škola. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,40 m2, celková plo-
cha bytu 29,80 m2. Prohlídka 1.6. 
v 15.00–15.15 hodin a 2.6. v 10.00 
–10.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 6.6. v 16.15 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 plasto-
vými okny a centrálním vytápěním 

(Dokončení na str. 6)



  Ž I VO T  V E  M Ě S T Ě    ·    M A JÁ KČÍSLO 10 / 2016 5

STALO SE

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

Maják městské 
policie

 ● Dopoledne 22. dubna 
hlídka při pochůzce nalezla v Ma-
sarykově ulici kočárek s dětskou 
sedačkou a dalším vybavením. 
Následným pátráním zjistila, že 
kočárek kdosi ukradl z domu ve 
Štefánikově ulici. Prostřednictvím 
Policie ČR mohly být odcizené 
věci vráceny majitelům.

 ● Trojice mužů se 6. dubna odpo-
ledne dopustila krádeže v super-
marketu Albert a v prodejně na 
hlavní třídě. Tady jeden z tria 
chmatáků ukradl láhev alkoholu, 
přeskočil zábrany a utekl z pro-
dejny. Podle popisu a hlavně díky 
kamerovému systému strážníci 
zadrželi muže z Ostravy na nástu-
pišti vlakového nádraží před jejich 
odjezdem z Bohumína. Zajistili 
i část odcizeného zboží. Případ si 
převzala republiková policie.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

Zbrusu nové kamery zachytily zloděje
Na pořádek a bezpečnost v Bohumíně 
dohlížejí další dvě bezpečnostní kamery. 
Obě našly v minulých dnech své místo 
v Pudlově. Jejich pořízení přišlo radnici 
na 270 tisíc. Celkem tak město monitoruje 
už dvaadvacet elektronických očí.

Noví pomocníci městských strážníků sledují od 
konce dubna dvě lokality. Tou první jsou ulice Trn-
ková a Na Loukách, druhou Příční a Jeremenkova, 
kde se nacházejí soukromé ubytovny. 
Už loni v Pudlově přibyla kamera 
v Drátovenské ulici. Kontroluje 
nejen zdejší řadové garáže, ale 
také okolí domů s problémovými obyvateli. 

„Přestože kriminalita v Bohumíně poklesla za po-
slední dva roky o padesát procent, snažíme se každý 
rok udělat něco pro další zlepšení situace. Z hlediska 
bezpečnosti je Pudlov nejsložitější částí města. To je 
dáno skladbou zdejšího obyvatelstva i místními sou-
kromými ubytovnami. Abychom starousedlíkům 
mohli zajistit bezpečnější život, nainstalovali jsme 
tady další dvě kamery,“ uvedl starosta Petr Vícha. 
Dodal, že do obou oblastí chodí každý den také 
asistenti prevence kriminality.

V Trnkové ulici museli pro kameru postavit 
sloup, aby měla dobrý rozhled. Radnice ji sem na-
instalovala v návaznosti na vznik tamních sociál-
ních bytů, které pronajímá Armádě spásy. Byl to 
příslib místním lidem. V Jeremenkově ulici se využil 
po dohodě s vlastníkem pro instalaci kamery sou-
kromý objekt.

Po pár dnech provozu už kamery zaznamenaly 
první vyřešený případ. Podařilo se jim 30. dubna 
zachytit dvojici chmatáků, která si to ve čtyři ráno 
mašírovala po ulici s ukradenou trampolínou a dětskou 

skluzavkou na dvoukoláku. Na tu 
policii upozornil všímavý taxikář. 
Díky kamerám strážníci dohleda-

li jak zlodějíčky, známé fi rmy, tak jejich úlovek. 
„Kamery patří k našim největším pomocníkům. 

Pracujeme s nimi pořád. Díky nim se podařilo dopad-
nout nejen pachatele přepadení, zloděje nebo výtržníky, 
ale zachránit také lidské životy. Navíc je záznam 
z nich k dispozici ve vysokém rozlišení minimálně 30 
dní, takže se dá vše zpětně dohledat,“ uvedl ředitel 
městské policie Karel Vach s tím, že městský systém 
je propojen s monitorovacím zařízením bohumín-
ské státní policie.

Kamerový systém využívají bohumínští strážníci 
už devatenáct let. Ročně díky němu odhalí desítky 
deliktů. V počátcích si museli vystačit se třemi ka-
merami. Postupně se ale jejich počet navyšoval. Šlo 
však o staré analogové přístroje, propojené dráty na 
sloupech. Digitální revoluce nastala v roce 2012, 
kdy radnice vložila dva miliony do digitalizace sys-
tému. Staré dráty nahradily optické kabely vedené 
pod zemí a obměny se dočkaly všechny kamery. 
Jsou teď také pohyblivé a záznam barevný.

Lucie KOLKOVÁ

Aktuální umístění kamer
9. května, Bezručova (2 kamery), Čs. armády, Jateční, 

Jeremenkova, Masarykova, Mírová, Nádražní, Neru-
dova, nám. Svobody, nám. T. G. Masaryka, nám. Mic-
kiewicze, Tovární, Trnková, tř. Dr. E. Beneše (2 kamery), 
Svat. Čecha, Šunychelská, Drátovenská, poliklinika, 
Penzion ve věži

K VĚCI

Nemají popelnice, smetí hází k řece
Ani cedule »Přírodní památka« neodradila barbara od 
vyhození několika velkých pytlů s odpadem do Hraničních 
meandrů Odry. Měl ale smůlu. Strážníci ho vypátrali 
a zjistili navíc, že nemá zajištěn odvoz popelnic od svého 
rodinného domu. Případem se proto zabývá také městský 
odbor životního prostředí a služeb.

Na několik velkých pytlů s od-
padky narazili městští strážníci 
v minulých dnech při obvyklé 
kontrole turistické odpočívky. 
Našli je na trase naučné stezky 
u bývalého přístavu na hranici 
Šunychlu a Kopytova. „Vandal na 
místo zřejmě dojel autem a odhodil 
pytle s odpadem k řece. Mravenčí 

prací se nám podařilo zjistit, kdo 
černou skládku založil. Uložili jsme 
mu proto blokovou pokutu, kterou 
zaplatil, a nepořádek musí uklidit,“ 
uvedl strážník Pavel Kukula.

Pytlů napěchovaných smetím 
se velmi početná rodina zřejmě 
rozhodla zbavit v přírodní pa-
mátce, protože si neplatí odvoz 

odpadu od domu. Paradoxní je, 
že za několikatisícovou pokutu by 
si bez problémů zajistila odvoz 
popelnice na dva roky dopředu. 
Teď své jednání bude muset vy-
světlovat a nést za něj i důsledky.

Jen loni odhalili bohumínští 
strážníci přes třicet černých sklá-
dek. Až na tři případy se jim vždy 
podařilo dohledat hříšníky. Ty 
neminula pokuta a výchovný 
úklid skládky. Tři vážnější přípa-
dy skončily u odboru životního 
prostředí a služeb a přestupkové 
komise.

Lucie KOLKOVÁ

Několika pytli s domovním 
odpadem barbaři zaneřádili 
chráněné Hraniční meandry 
Odry. Foto: Pavel Čempěl

Recidivista ve vazbě
Ve vazební cele skončil recidivista 

(36), který v Bohumíně okrádal pře-
devším důchodce (informovali jsme 
v minulém čísle). Na dopadení osmnáct- 
krát trestaného zločince se podíleli 
bohumínští strážníci.

Obviněný nejprve vnikl do bytu 
stařenky (93) v Jateční ulici a ukradl jí 
mobil, zlaté šperky a peníze. O několik 
dní později se stejným způsobem 
vloupal do dalšího bytu. Jeho obyva-
telku (79) připravil o peníze a mobilní 
telefon. Nakonec okradl sociální pra-
covníky ve Slezské ulici, proti nimž 
navíc použil slzný plyn. Kriminalisté 
násilníkovi mimo jiné prokázali také 
vloupání do budovy domu služeb. 
V jedné provozovně nic neodcizil, ve 
druhé sebral brašnářské nože a peníze.

Policejní komisař muže obvinil 
z loupeže, krádeže a porušování do-
movní svobody, za což mu hrozí až 
deset let za mřížemi. (red)

Obchodní prostory 
k pronájmu

Město Bohumín nabízí k pronáj-
mu obchodní prostory na hlavní 
třídě v centru města s velkým po-
hybem obyvatel (bývalá prodejna 
uzenin). Zásobování ze dvora. Tř. 
Dr. E. Beneše 107, Nový Bohumín. 
Plocha 205 m2, cenová zóna 1.200 
Kč/m2/rok. Licitace se koná 23. 
května ve 14 hodin v budově »B« 
městského úřadu, kancelář B101.

Bližší informace o nabízených 
nebytových prostorách na www.
bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika 
Byty-nebyty-nemovitosti. Případně 
osobně nebo telefonicky na majet-
kovém odboru radnice (vedlejší budo-
va), kancelář B208,  596 092 212.



  Ž I VO T N Í  P R O S T Ř E D Í   ·   A K T UA L I T Y6 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Zpřístupnění i ochrana přírodního bohatství
V okolí našeho města, často označovaného přívlastkem průmyslové, se nachází 
řada krásných koutů přírody. Najdeme je zejména v údolních nivách Odry 
a Olše a také kolem umělých vodních ploch, rybníků či jezer po těžbě štěrko-
písku. Přírodní bohatství Bohumínska neuniklo ani legislativcům, a tak se zde 
setkáváme s pojmy jako Natura 2000, EVL (evropsky významná lokalita) či 
PP (přírodní památka). Představují různou míru ochrany vzácných rostlinných 
a živočišných druhů. Do území našeho města zasahují také dvě ptačí oblasti. 

Úkolem města je mimo jiné zabezpečení 
udržitelného rozvoje území. Na jedné straně 
musí brát v potaz oprávněné požadavky obča- 
nů na zpřístupnění přírody k volnočasovému 
využití, rekreaci a sportování. Na druhé straně 
stojí zákonná ochrana přírody a požadavky 
zájmových skupin na větší ochranu krajiny spo-
jenou spíše s omezováním vstupu do přírody.

Dlouhodobým záměrem města je zpřístup-
ňování přírodního bohatství, a to zejména 
formou budování stezek pro turisty i cyklisty. 
Současně s těmito plány je ale nutné více apelo-
vat na návštěvníky, aby se v přírodě chovali 
tiše, pohybovali se jen po vyznačených trasách 
a měli pod kontrolou své psí miláčky. Zkrátka, aby 
se k přírodě a v krajině chovali »jako zvířata«.

Se záměry města v oblastech Natury 2000 
jsme seznámili členy mysliveckých sdružení 
a při pochůzce v terénu také zástupce Agen-
tury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK 
ČR) a odboru životního prostředí krajského 
úřadu. Shoda panuje v tom, že musíme věnovat 
větší pozornost neukázněným motoristům, kte-
ří vjíždějí auty, na motorkách a čtyřkolkách do 
chráněných oblastí. Městská policie se proto více 
zaměří zejména na okolí Vrbického jezera, ale 
také na břeh Olše a stezky kolem Kališova jezera.

Návštěvníci meandrů Odry často upozor-
ňují na neutěšený stav naučné stezky, kde se 

dá zejména po deštích jen obtížně projít. Sna-
hou města proto je dosáhnout povolení kraj-
ských úředníků k vybudování pevnější stezky 
alespoň v prvním úseku k Vrbině a částečně 
kolem Malého Kališova jezera. To vše při 
zachování přirozených prohlubní s tůněmi 
v okolí stezky. Město se také dohodlo se zá-
stupci AOPK i Povodí Odry na údržbě mani-
pulačního pruhu podél Olše. Bořivá místa by 
tu měla být postupně prosypávána jemnějším 
materiálem, který po zhutnění umožní bez-
pečnější pohyb návštěvníků. Na to navazuje 
dlouhodobý cíl Bohumína i Dolní Lutyně 
přesunout cyklotrasu v úseku od Kopytova po 
Dětmarovice přímo k řece.

Myslivecká sdružení naopak nejsou příliš 
nakloněna znovuobnovení lávky přes Vrbickou 
stružku poblíž ústí do Odry a zpřístupnění 
Vrbického jezera ze směru od Antošovické 
lávky. Věřím ale, že milovníci přírody se budou 
v krajině chovat ohleduplně a obavy myslivců 
z vytlačování zejména srnčí zvěře směrem 
k Ostravské ulici nebudou na místě.

Na zpřístupňování přírodního bohatství cílí 
dotační programy česko–polské spolupráce. 
Výše uvedené záměry proto letos připravujeme 
a jejich uskutečnění plánujeme v roce 2017.  

Lumír MACURA, místostarosta

NATURA 2000
Soustava chráněných území, které podle 

jednotných principů vytvářejí státy Evropské 

unie. Cílem je zabezpečit ochranu živočichů, 

rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou 

nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či ome-

zené svým výskytem na určitou oblast (ende-

mické).

Ptačí oblasti jsou území soustavy Natura 2000 
vyhlášené k ochraně ptáků. Evropsky významné 
lokality (EVL) jsou území soustavy Natura 2000 
vyhlášené k ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

  HEŘMANSKÝ STAV - ODRA - POOLŠÍ 

(Ptačí oblast CZ0811021)

Nachází se v severovýchodní části kraje u hra-
nic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra 
(v délce asi 10 km) a Olše (asi 16 km) včetně při-
léhajících říčních niv. Z východu je součástí sou-
stava karvinských rybníků a hraniční úsek toku 
Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, 
Záblatí a Heřmanicích. Rozloha 3 101 hektarů.
Předmět ochrany: bukáček malý, ledňáček říční, 
slavík modráček.

  HRANIČNÍ MEANDRY ODRY 

(EVL CZ0814093)

Lokalita zaujímá území u soutoku Odry a Olše 
severně od Starého Bohumína na hranicích 
s Polskem. Rozloha 126 hekterů.

  NIVA OLŠE - VĚŘNOVICE 

(EVL CZ0813457)

Nachází se v levobřežním prostoru nivy Olše 
na území Skřečoně, Dolní Lutyně, Věřňovic a Dět-
marovic. Rozloha 554 hektarů.

Ač nehoří, běhají jako o závod
Dobrovolné hasiče v sobotu 7. května nezburcoval žádný poplach či výjezd k mimořádné 
události. Přesto vyrazili to terénu v »plné polní«. Na stadionu u ZŠ ČSA je čekala každoroční 
okrsková soutěž v požárním sportu. 

»Povinná« okrsková soutěž se koná vždy na jaře 
a vítězové postupují automaticky do celokarvinského 
kola. Nově se do něj ale mohou přihlásit i týmy, které 
první příčky neobsadily. V rámci bohumínského 
okrsku letos prověřilo svou připravenost devět 
družstev, šest mužských a tři ženské. Všechna se 
musela popasovat s nástrahami dvou disciplín. Při 
stometrovém běhu s překážkami závodníci zdolávali 
bariéru, muži dvoumetrovou, ženy osmdesát centi-
metrů vysokou. Následoval přeběh kladiny, spojování 
hadic a napojení proudnice. Druhou disciplínou byl 
klasický požární útok. Z mužských týmů si nejlépe 

vedla parta z Vrbice. Druhý byl Starý Bohumín, třetí 
Záblatí. V ženské kategorii slavily úspěch hasičky ze 
Šunychlu, následované Starým Bohumínem a Kopy-
tovem. V individuálně hodnoceném běhu s překáž-
kami byl nejrychlejší starobohumínský David Plas-
gura. Stometrovou trať zvládl 
za 21,182 sekundy. Stejný 
sbor má i nejrychlejší 
běžkyni, Lenka Vinc-
ková proťala cílovou 
pásku v čase 23,767 
sekundy.  (tch)

Dějištěm okrskové hasičské soutěže byl stadion u školy ČSA. Utkalo se na něm devět týmů.  Reprofoto: TV Marko

(Dokončení ze str. 4)

je po rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 31,94 m2, cel-
ková plocha bytu 32,98 m2. Pro-
hlídka 1.6. v 15.30–15.45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
6.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 468, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v nízké 
zástavbě v klidné části města. 
Poblíž je park, supermarket a poš-
ta. Možnost parkování u domu. 
Byt s plastovými okny, ústředním 
topením a zděným jádrem (kou-
pelna a WC samostatně). V bytě je 
kuchyňská linka s kombinovaným 
sporákem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 42,30 m2, celková plocha 
bytu 42,30 m2. Prohlídka 30.5. 
v 15.15–15.30 hodin a 31.5. v 9.15 
–9.30 hodin. Licitace bytu se koná 
6.6. v 16.45 hodin.

Bližší informace lze získat tele-
fonicky na čísle  596 092 199, 
e-mail: vachtarcikova.lenka@
mubo.cz. 

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované 
licitace 

městských bytů
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Hasiči otevřeli brány svých stanic
Obdivovatelé protipožární techniky a hlavně stovky školáků zaplavily v pátek 13. května 
všech dvaadvacet stanic profesionálních hasičů v Moravskoslezském kraji. Konal se celorepub-
likový Den požární bezpečnosti, který každoročně připadá na »šťastný« pátek třináctého.

Hasiči připravili pro návštěvní-
ky bohatý program, prošpikovaný 
ukázkami činnosti, techniky 
i spoustou užitečných informací. 
Jednotky představily vše od zása-
hové techniky po poskytování 
první pomoci a používání mo-
derních detektorů.

I stanici hasičského záchranné-
ho sboru v Jateční ulici v Bohu-
míně navštívilo zhruba čtyři sta 
lidí, z drtivé většiny dětí. Vedle 
oblíbeného stříkání z hadice si 
vyzkoušeli sílu přetlakového 
ventilátoru, kterým se odvětrávají 
zakouřené chodby i jednotlivé 
byty.

Cílem Dne požární bezpečnosti 
je propagovat požární ochranu 
formou preventivně výchovné 
činnosti, poukazovat na nezod-

povědné chování, které způsobuje 
požáry, a také na to, jak se chovat 
v případě mimořádné události. 
Letos hasiči zaměřili osvětu pře-
devším na propagaci hlásičů 
požárů či detektorů nebezpečných 
plynů.  (pek, tch)

Pátek třináctého si díky hasičům užily hlavně děti. Ty bohumínské testovaly ventilátor a stříkačku.  Foto: Petr Kůdela

Gratulanti řešili zásadní problém, oslavenkyni nemoh-
li zazpívat »sto lat...«. Elfrída Mrózková z Nové Vsi 
už totiž stovku má. Krásné narozeniny oslavila 
3. května v kruhu rodiny, poblahopřát jí 
přišli také zástupci města.

Paní Elfrída, rozená Popková, strávila v Nové Vsi 
celý život. Nyní žije v domku s dcerou, narodila se 
před sto lety jen o pár chalup dál jako nejstarší ze 
tří dětí. Sama měla jednu dceru a její rodina se 
postupně rozrostla o dva vnuky, čtyři pravnuky 
a jednu prapravnučku. Jestli si někdo myslí, 
že za dlouhověkost vděčí asketismu, je na 
omylu. Paní Mrózková si dodnes nejra-
ději pochutnává na řízcích, miluje zá-
kusky a s gratulanty si přiťukla i vínkem.

Celý život čerstvé oslavenkyně ale nebyl růžový, osud ji 
velmi zkoušel. Manžel se jí nevrátil z války. Nikdy ale 
nedostala zprávu, kdy a kde padl. Ještě dvacet let na něj 
proto čekala a už nikdy se znovu nevdala. Zprvu byla 
ženou v domácnosti, ale když zůstala na vše sama, na-

stoupila do drátoven, kam jezdila denně na kole. Byla to 
těžká práce a neodpočinula si ani po šichtě, protože bylo 

třeba dělat na poli a ještě se musela starat o své 
rodiče. I když se dostavily zdravotní kompli-
kace, se vším se dokázala vypořádat a až do 
pozdního věku zůstala vitální. Láska k za-
hradě ji neopustila ani po odchodu na od-
počinek, milovala květiny. Dnes už se jim 
věnovat nemůže, ale když je hezky, rodina 
vytáhne stůl, posadí paní Elfrídu ven, aby se 
zahrádkou mohla alespoň kochat. (tch)

Stoletá jubilantka miluje řízky a pamlsky

Kuchyně ZŠ ČSA zavede od září velkou novinku, bezlepko-

vou stravu pro děti s nutností speciální diety. Škola se tak 

rozhodla usnadnit situaci neustále rostoucímu počtu dětí, 

které trpí celiakií či jinou formou alergie. 

Příprava bezlepkové stravy je pro školní kuchyni velkou výzvou. 
Je třeba zajistit vyhrazený prostor, protože se jídlo musí připravovat 
odděleně, aby se nekontaminovalo. Škola proto oslovila nutričního 
terapeuta, dietní sestru bohumínské nemocnice. Proškolí perso-
nál, seznámí ho s technologickými postupy a bude se podílet na 
tvorbě speciálního jídelníčku. „Pokud to půjde, budeme připravovat 
v rámci denního menu tatáž jídla, jen s tím rozdílem, že část bude 
bezlepková. Aby se děti, které dietu potřebuji, necítily vyčleněně,“ 
objasnila vedoucí školní jídelny Zlatuše Kalvodová. 

Ačkoli si to zdraví lidé ani neuvědomují, lepek je součástí všech 
potravin obsahujících pšeničnou, žitnou nebo ječnou mouku. 
Najdeme ho v pečivu, oplatcích, těstovinách, knedlících, kečupu 
a často i v uzeninách. Proto se mu není v běžném životě snadné 
vyhnout. Bude proto třeba důkladně sledovat složení potravin pro 
přípravu bezlepkových pokrmů. „Složitější bude například zahušťo-
vání pokrmů. Místo klasické moučné jíšky je třeba volit zahušťování 
zeleninou, bramborem nebo moukou kukuřičnou,“ dodala Kalvodová.

Kuchyně školy ČSA denně připravuje bezmála tisíc jídel pro jede-
náct výdejen. Kromě školáků docházejí na obědy i běžní strávníci. 
Na výběr mají ze tří jídel, dvě jsou určena dětem, jedno dospělým. 
Od září bude jeden z chodů mít i svou bezlepkovou variantu.  (tch)

Bezlepkové menu ve školní jídelně ZŠ ČSA 

Kuchyně ZŠ ČSA denně připravuje tisícovku porcí. Od září začnou kuchařky část z nich 
připravovat také v bezlepkové podobě.  Foto: Pavel Čempěl
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Objevujeme království jarních skřítků
V dubnu se děti z MŠ Čáslavská zúčastnily školy v přírodě v Karlově pod Pra-

dědem. Šlo o projekt ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou 

ovzduší. Do Jeseníků vyjelo dvacet dětí od čtyř a půl do šesti let.

Projekt se věnoval poznávání rostlinné říše v českých lesích a ochraně životního 
prostředí. Vedl děti k ekologickému myšlení a chování. Důležitý při tom byl bezpro-
střední kontakt s přírodou, její pozorování a poznávání.

Počasí akci celkem přálo, proto si děti plnými doušky užívaly pobytu v krásném 
prostředí. Ústředním motivem školy v přírodě byli jarní skřítci Mechuláci z pohádkové 
knížky. Jejich prostřednictvím se předškoláci seznámili s lesem. Pomáhali Mechulákům 
a jejich kamarádům například čistit potůček, stavěli jim domečky. Postupně tím děti 
získaly povědomí o našich biotopech, o vztazích mezi rostlinami a živočichy. Dozvě-
děly se, jak funguje koloběh vody, učily se poznávat některé jarní květiny a tvořit 
herbáře. Také se naučily rozlišovaly stromy a podle čeho se dá určit jejich stáří. Oblí-
benými činnostmi byly experimenty, například rychlení větviček nebo les v láhvi.

Pobyt v přírodě a aktivity projektu zanechaly v dětech silný dojem. Svědčilo o tom 
posléze jejich emotivní vyprávění rodičům i kamarádům v mateřské škole. Udělaly si 
výstavku přivezených přírodnin a experimentů, které s ostatními dětmi nadále pozo-
rovaly. V průběhu projektu jsme se dětem snažili předat poselství: Les je přítelem 
člověka, poskytuje kyslík, lidé si v něm odpočinou, dává jim lesní plodiny. Spousta 
potůčků v lese pramení. Poskytuje úkryt lesním živočichům. Chraň jej. 

Jana TMĚJOVÁ Foto: MŠ ČáslavskáFoto: MŠ Čáslavská

Novoveské pálení čarodějnicNovoveské pálení čarodějnic Noc z 30. dubna na 1. května je od nepa-

měti magická. Nejen pohané věřili, že se 

čarodějnice slétají na svůj sabat. A tyto bo-

sorky je třeba zlikvidovat, nejlépe ohněm. 

Ty se letos rozhořely na několika místech 

také v Bohumíně.

Tradice pálení čarodějnic v našich končinách 
přetrvala staletí, ale dnes má spíše podobu se-
tkávání sousedů s kulturním programem 
a zábavou pro děti.  Na ty mysleli i organizáto-
ři akce v Nové Vsi. Zdejší hasiči je i s rodiči při-
vítali v zahradě Na Valech. Dorazilo na 150 
účastníků, z toho minimálně třetina dětí.

Ti nejmenší se mohli vydovádět u řady her 
a soutěží. „Čekalo je poznávání bylinek, hod do 
kotle, didaktické hry nebo střelba na terč v podo-
bě čarodějnice, kterou si každé z dětí vymalovalo,“ 
nastínil Lubomír Oparty z Nové Vsi. Doplnil, že 
každý soutěžící obdržel sladkou odměnu a ke-
ramickou medaili. 

Večer vzplály v zahradě hned dvě hranice 
s čarodějnicemi. Hasiči zároveň slavnostně ote-
vřeli nové zázemí, které v zahradě svépomocí 
vybudovali.  (tch)

Foto: Lubomír OpartyFoto: Lubomír Oparty

Soutěž v aerobiku pro školáky
V tělocvičně Benešovy školy proběhla 11. května soutěž v aerobiku 
pro školáky z prvních až pátých tříd. Koná se jen městské kolo, 
soutěž je nepostupová. Starší žáci už mají letošní klání za sebou, 

soutěžili na podzim na gymnáziu.
Přestože žáci reprezen-

tují jednotlivé školy, 
v soutěži je každý 
sám za sebe. Cvičí 
podle instruktorky 

a porotci hodnotí 
estetiku a zachycení po-

hybu, držení těla, výraz 
a zápal pro cvičení. Menší děti 

cvičily asi půl hodiny, starší pěta- 
čtyřicet minut. 

Ač je aerobik téměř ryze dívčí disci-
plínou, pravidelně se soutěže účastní 
i pohybově nadaní chlapci. A cvičí 
s velkým zápalem. Na první příčky sice 
většinou nedosáhnou, malým slečnám 
je pohyb přece jen bližší, ale jsou obo-
hacením a zpestřením soutěže.

Z prvňáčků se z vítězství nakonec 
radovala Krystýna Samliková z Bene-
šovy školy, ve druhé kategorii (2. a 3. 

třída) vyhrála Kateřina Nogová ze stejné školy, 
ve třetí kategorii slavila prvenství Leona 
Parwová ze školy ve Skřečoni. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Tablety nejsou jen na hraní
Školou se rozléhá zvonění. Končí přestávka, žáci se vrací do 
lavic. Do třídy vchází paní učitelka, rozdává tablety a hodina 
může začít…

Takový začátek vyučovací hodiny 
zažívají žáci Benešovy školy několi-
krát týdně. Díky tabletům a kreati-
vitě učitelů, kteří vyhledávají další 
a další aplikace a nové výukové 
programy, je vyučování pestřejší, 
zábavnější a modernější.

Žáci třetích tříd procvičují vy-
jmenovaná slova na pirátské lodi 
a násobilku se učí s doktorem Po-
pletou. Další aplikace žáky naučí 
skládat anglická slova a vytvářet 
krátké věty. Při výuce angličtiny se 
hodí také obrázkový slovník, díky 
kterému si děti procvičí slovíčka, 
zopakují správnou výslovnost 
nebo zahrají pexeso. Ke zpestření 
výuky slouží aplikace, která umož-

ňuje nahrávat videorozhovory 
a následně je přehrávat se změně-
ným hlasem i obličejem. 

Další program slouží k vysvětlení 
a přiblížení učiva o stavbě a veli-
kosti atomů v chemii, jiná aplikace 
pomůže při výuce periodické sou-
stavy prvků. V hodinách chemie 
se uplatní oblíbená virtuální reali-
ta, díky níž žáci pozorují jednotlivé 
chemické prvky a vytváří si tak 
reálnou představu o přírodě a světě 
kolem nás. 

Ale také v hodinách tělesné vý-
chovy najde tablet své uplatnění, 

Jistá aplikace umožňuje stříhat 
natočené videozáznamy techniky 
pohybu, žáci tak mohou sledovat 
a odhalit chyby, poučit se z nich, 
což je motivuje k vyšším výko-
nům. V této aplikaci lze rovněž 
vytvářet klipy, fi lmy či upoutávky 
průběhu sportovních utkání.

Školní budovou se opět rozléhá 
zvonění. Zase je tu konec přestávky 
a žáci se vrací do lavic. Do třídy 
vchází učitel, tentokrát ovšem bez 
tabletů. „Otevřete si učebnice a do 
sešitů vypracujte úkol...“ Ano, na 
klasickou výuku, na učebnice, se-
šity a psací potřeby jsme rozhodně 
nezanevřeli. Naším cílem není vy-
chovat z dětí osoby závislé na počí-
tačích. Chceme je vychovat tak, 
aby pochopily, že moderní technika 
je bude provázet na každém jejich 
kroku, a proto je důležité zvlád-
nout ji tak, aby jim především 
sloužila a pomáhala.

Jana SITKOVÁ, učitelka ZŠ Beneše

ŠKOLSTVÍ

Všech svých osm startů na bohumínském formačním mistrovství 
Moravy přetavili tanečníci souboru Radost & Impuls ve vítězství.

Nejlepší hodnocení poroty, ve které měli vedle čes-
kých arbitrů zastoupení i rozhodčí z Polska a Sloven-
ska, získala shodně vystoupení bohumínských dětí 
i juniorů ve stylech show, jazz a modern. Navíc si 
soubor připsal triumfy v dětských kategoriích mini 
a hobby art. 

Na národní šampionát do Prahy tak v závěru května 
vyrazí soubor umělecké vedoucí Lenky Krčové v roli 
obrovského favorita. „Teď nás ale čeká pořádné dopilo- 
vání všech choreografi í, protože v Praze bude konku-
rence samozřejmě ještě větší,“ konstatovala vedoucí 
a choreografk a úspěšného souboru.

Sportovní hala Bosporu zažila 7. května pořádný 
zápřah. Během jediného dne se na tanečním parketu 
prostřídalo přes patnáct set tanečníků a docela plno 
bylo i v ochozech. „Byl to pro nás zatěžkávací test, 
ale zvládli jsme ho i díky tomu, že jsme v okolí haly 
připravili dost míst pro odpočinek nebo občerstve-

ní,“ potvrdila Barbora 
Guzdková ze spolku Ta-
nec, sport a pohyb, který 
akci pořádal s agenturou 
K3 Bohumín a společností 
Dance-Sport-Marketing.

Akci fi nančně podpořili město Bohumín, Moravsko-
slezský kraj a Severomoravské vodovody a kanalizace. 
„Patří jim za to veliký dík. Není jednoduché dát dohro-
mady ceny pro formace, jež čítají přes dvacet tanečníků, 
a vypsáno je šedesát kategorií podle stylů a věku,“ dodal 
Jiří Pavlík z bohumínské společnosti Dance–Sport–
Marketing, která vnímala šampionát také jako přípravu 
na další organizátorskou lahůdku. Stejný tým pořada-
telů bude od 8. do 11. června zajišťovat mistrovství 
Evropy v hip hopu, break dance a electric boogie, které 
se bude konat na zimním stadionu v Ostravě-Porubě 
za účasti téměř tří tisíc tanečníků.  (bir)

Tanečníci R&I zůstali neporažení

Všechna vystoupení bohumínských tanečníků sklízela ovace publika i uznání porotců. 

 Důkladná příprava před náročným vystoupením.  Foto: Dalibor Duda

Žlutá pro onkologii
Na jaře vše kvete a 11. května 

»rozkvetly« ulice ještě více. Proběhl 
Květinový den, celonárodní sbírka, 
kterou už podvacáté vyhlásila Liga 
proti rakovině Praha. V Bohumíně 
ji čtvrtým rokem organizuje spolek 
Pro-fi t12.

Letos se to ve městě prodejci 
žlutých kvítků měsíčku lékařského 
jen hemžilo. Jen z místních střed-
ních škol pomáhalo s prodejem 
sedmnáct dvojic. Zapojili se i dů-
chodci a další dobrovolníci. Kvítky 
za dvacetikorunu byly k dispozici 
také v cukrárně KatJa v Čáslavské 
ulici, kde má nyní Pro-fi t12 svou »zá-
kladnu«. V Bohumíně a nejbližším oko-
lí si nakonec kvítek koupily a sbírku 
podpořily čtyři a půl tisíce lidí.

Letošním tématem Českého dne 
proti rakovině byla rakovina prsu 
u žen i mužů. Výtěžek sbírky jde na 
prevenci nádorových onemocnění, 
zlepšení kvality života onkologic-
kých pacientů, výzkum a vybavení 
onkologických center.  (tch)

Studentky gymnázia nabízejí kvítky 
v centru města. Foto: Pavel Čempěl

Organizační štáb Pro-fi tu12, který 
v Bohumíně sbírku zastřešuje už 
čtvrtým rokem.

Poděkování centru 
následné péče

Děkuji primáři Václavu Sosnovi 
a zaměstnancům centra následné 
péče bohumínské nemocnice za milý 
a vstřícný přístup k pacientům i rodin-
ným příslušníkům. Původně šli mí ro-
diče, Jiří a Hilda Ostarkovi, na toto od-
dělení jen na dva měsíce. Bohužel 
tatínek záhy zemřel a jen díky radám 
a lidskému přístupu personálu jsme 
v nejtěžších dnech dokázali situaci 
zvládnout. Maminka má vysoký stu-
peň závislosti a už více než rok ji není 
možné jinam umístit. Do loňského ledna 
jsme neměli tušení, že zařízení takové-
hoto typu, v pěkném prostředí, vůbec 
existuje. Ještě jednou všem děkuji 
a přeji mnoho spokojených pacientů.

Dagmar BURKOVÁ 
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Milí spoluobčané,
po delším a důkladném zvá-

žení jsem se rozhodla ukončit 
dosavadní spolupráci s místní 
organizací ANO Bohumín. Jejich 
způsob činnosti mě nepřesvěd-
čuje o tom, že máme všichni 
stejné zájmy a cíle.

Chci ctít důvěru svých voličů 
a v zastupitelstvu města jsem pro 
ně připravena i nadále pracovat.

Eliška DENDISOVÁ, 
zastupitelka města ( nestr.)

Poslanecký den 
Milady Halíkové

PaedDr. Milada Halíková je třetí 
volební období poslankyní parla-
mentu ČR za KSČM. Pracovala ve 
školství, byla také primátorkou 
města Havířova. V Parlamentu pů-
sobí ve funkci předsedkyně výbo-
ru pro veřejnou správu a regionál-
ní rozvoj. Pokud máte zájem se 
něco dozvědět o práci poslanecké 
sněmovny, nebo sdělit nějaký 
problém, který by měl být řešen 
ve sněmovně, přijďte v pondělí 
30. května v době od 15 do 17 ho-
din na sekretariát MěV KSČM, Ma-
sarykova 418, (naproti kinu).

MěV KSČM Bohumín.

Skvělé výkony, ale i ošklivý pád
Už posedmé uspořádal oddíl SK Šafrata Bohumín na 
prvního máje Memoriál Janka Ferdyna. Silniční cyklistický 
závod je vzpomínkou na skvělého kamaráda a závodníka 
klubu. Zároveň je součástí třetího závodu Slezského 
poháru na okruhu mezi Bohumínem a Dolní Lutyní. 

V osmi kategoriích se postavi-
lo na start celkem 160 závodníků 
a závodnic. A podívaná to byla 
náramná. Pro pořádající oddíl 
byly nejzajímavější zahajovací 
kategorie, tedy dvě ženské a hlav-
ní závod šedesátníků. V této ka-
tegorii Janek Ferdyn závodil a 
vyhrával. „Polovinu závodu se jen 
jelo, ale byl to příslovečný klid 
před útokem. Tři okruhy před cí-
lem za to vzala naše Lucka Gru-
chalová, odjela sólově a neustále 
zvyšovala náskok, který do cíle 
narostl až na půl minuty. Za ní 
statečně brzdila tempo další naše 
závodnice, aktuální cyklokrosová 
mistryně Evropy v kategorii star-
ších žen Ivana Jaklová. V závěru 
pak překvapila své stejně staré 
soupeřky svým nečekaně rychlým 
spurtem a bylo z toho naše druhé 
vítězství,“ chválil své svěřenkyně 
Rostislav Šafrata. 

Hlavní závod memoriálu vy-
hrál ve vyrovnaném spurtu dva-
nácti soupeřů Lubomír Zemánek 
(2K Bike klub Odry). V dalších 
závodech zvítězili: elitní katego-
rie mužů Roman Galatík (CK 
Continental Frenštát), třicátníci 
Jiří Hradil (Force KCK Zlín), čty-
řicátníci Radek Blahut (SK Max-
bike), padesátníci Ladislav Pelc 
(Force KCK Zlín) a mládež Filip 
Pěgřim (TJ TŽ Třinec). 

Kromě krásných sportovních 
zážitků ale memoriál pozname-
nala i jedna vážná nehoda, hro-
madný pád ve spurtu druhého 
závodu. Tři sta metrů před cílem 
skončilo na asfaltu šestnáct zá-
vodníků. Většina odkulhala jen 
s oděrkami, ovšem čtyři cyklisty 
(40 až 46) musely převézt sanitky 
do nemocnice. „Závodníci měli 
lehká a středně těžká zranění kon-
četin a hlavy,“ uvedl mluvčí kraj-

ských záchranářů Lukáš Humpl. 
Bylo to vůbec poprvé v historii 
memoriálu, kdy museli zasahovat 
záchranáři.

„Děkuji všem pořadatelům za 
skvěle odvedenou práci a hlavně stráž-
níkům Městské policie Bohumín, 
kteří zajistili hladký průjezd závo-
dů nebezpečnými křižovatkami,“ 
uzavřel Rostislav Šafrata.  (red)

Lucie Gruchalová z SK Šafrata při 
svém sólovém úniku. 

Foto: Martin Dedek

Hromadný pád před cílem zavinila jezdecká chyba jednoho ze závodníků. Šestnáct jich upadlo, většinou na silnici. Jeden 
cyklista skončil v zaparkovaném autě a vzal s sebou jeho zrcátko.  Reprofoto: Patrik Orzi, www.youtube.com

Plníme náš program? Kontrolujte nás! (2)
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?

(Pokračování z minulého čísla)
10. Dokončíme zateplení paneláků. Loni do-

staly nový kabát zbylé věžové domy, teď jsou na 
řadě nižší paneláky. Vybíráme zhotovitele, vše běží 
podle plánu, a protože jsme začali soutěžit brzy, 
těšíme se z příznivých cen. Během příštího roku 
bude akce dokončena.

11. Další byty napojíme na teplovod. Po napo-
jení dalších 300 bytů v centru bylo dokončeno tří-
leté připojování na centrální zásobování teplem. 
Napojeno je už 5100 domácností. 

12. Pokračujeme v opravách městských bytů. 
Jen v roce 2015 jich bylo opraveno přes 200.

13. V lokalitě Petra Cingra připravíme 30 par-

cel po výstavbu domků. Projektová příprava běží, 

v území vznikne parčík a malá nádrž pro odvodnění 
lokality. Čtyři parcely byly prodány.

KLIDNĚJŠÍ DOPRAVA PRO VAŠI BEZPEČNOST

14. Zvýšíme bezpečnost na křižovatce u ZŠ 

Beneše. Dopravu zatím zklidníme důslednějším 
vodorovným značením, připravujeme odstavnou 
plochu pro stání na prostranství vedle školy.

15. Nové chodníky v městských částech. V Zá-
blatí podél Sokolské a Rychvaldské ulice vznikl nový 
650 m dlouhý chodník. Občanům Šunychlu slouží 
chodník a přechod pro chodce přes křižovatku ulic 
Šunychelská, Ovocná a Opletalova.

16. Opravujeme další chodníky. Za poslední 
dva roky jsme opravili 4130 m chodníků v městských 
částech a dalších 2647 m v rámci regenerace sídlišť.

17. Pokračuje příprava obchvatu Skřečoně. 

Spolu se sousedními obcemi a krajem jsme prosa-

dili provedení auditu záměru přeložky silnice I/67 
s cílem najít levnější řešení obchvatu.

18. Nové nasvětlené přechody pro chodce. 
Letos přibude nový přechod na ul. Osvoboditelů. 
Přechod na Studentské ul. je projekčně připraven, 
ale zatím nezařazen k realizaci. 

19. Vylepšujeme problémové komunikace. Při 
výstavbě kanalizace byla zrekonstruována Úvozní 
ulice ve Skřečoni, kde vznikly výhybny pro auta. Během 
prázdnin bude rozšířena ulice Na Pískách v Záblatí 
včetně vybudování chodníku k mateřské škole.

20. Parkoviště na ulici Tovární v Záblatí. Od 
konce roku 2014 slouží 1. etapa parkoviště pro 42 
aut. Dokumentace pro 2. etapu je připravena pro 
případ další potřeby parkování.

SLUŽBY I ZÁBAVU MÁTE NA DOSAH

21. Snížení hranice pro senior taxi ze 70 na 65 

let. Splněno.
22. Udržíme lékařskou péči a dosah. Městskou 

nemocnici podporujeme provozním příspěvkem, 
aktivně lákáme do města zubaře, lékaře ORL i další.

(pokračování příště)
Lumír MACURA, ČSSD BohumínPOLITIKA



  S P O R T   ·   I N Z E R C EČÍSLO 10 / 2016 11

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

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.
RŮZNÉ

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

 ● Pohlídám dítě 2-6 let, po do-
hodě 2-3 dny v týdnu. Důchodky-
ně, spolehlivá, Skřečoň.  604 
754 011.

 ● Koupím dětské vlasy v délce 
50 cm a víc, odstín blond nebo 
hnědé, rovné nebo mírná vlna, 
cena dle hustoty a délky od 3.500 
Kč, modní ostřihání zajistím. 
E-mail: paja.jas@seznam.cz, 
 777 759 347.

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.

PRÁCE

 ● BM servis, a.s. přijme vyuče-
ného elektrikáře na HPP. Pod-
mínkou praxe v oboru, vyhl. 50, 
§ 6, ŘP sk. B. Kontakt p. Weiss,  
731 130 603.

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

 ●Řádkovou inzerci můžete podávat také prostřednictvím on-line formuláře na webu 
města v sekci inzerce.

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

Běh ulicemi města (BUM) vstoupil do jubilejního 20. ročníku. 
Sportovní akce, kterou si Bohumín zároveň připomíná konec 
II. světové války v Evropě, přilákala 419 závodníků a stovky 
diváků. BUM byl součástí programu letošních oslav 760. výročí 
první písemné zmínky o městě.

Velkých poct se dostalo Zdeňku Veselému, 
který 25 let vede v Bohumíně místní atletický 
klub a stál u zrodu Běhu ulicemi města před 
dvaceti lety, byl jeho zakladatelem.

Na start závodu se postavili závodníci 
z Bohumína, Oder, Brna, Příbora, Třince, 
Frýdku-Místku, Rychvaldu, Kopřivnice, Prahy 

-Únětic, Jičína, Ostravy, Vratimova, Petřkovic, 
polské Racibórze a dalších měst.

„Nejmladším účastníkem letošního ročníku 
byl Milan Pětroš, který 4. května oslavil první 
narozeniny. Oba jeho rodiče jsou učiteli na 
místních základních školách, otec je učitelem tě-
locviku,“ uvedl za organizátory Jaroslav Kalous.

Nejstaršími účastníky Běhu ulicemi města 
2016 se stali Miloslav a Hilda Šustrovi ze 
Záblatí. Pan Miloslav letos oslaví 80. a paní 
Hilda 70. narozeniny. Lidé na náměstí jim 
společně zazpívali »Hodně štěstí, zdraví«.

Největší sportovní soutěž vznikla v Bohu-
míně v roce 1997 a tradičně se koná v Den 
osvobození. Každoročně se jí průměrně 
účastní pětistovka malých i velkých sportovců. 
Rekord v účasti padl v roce 2006, kdy se na 
start postavilo 576 běžců. Hlavním pořadate-
lem akce je Atletický klub Bohumín. 

(luk)

Běžcům patří náměstí už dvacet let

Foto: Ondřej VeselýFoto: Ondřej Veselý
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VZPOMÍNKY

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

15. května jsme vzpomněli 1. smutné výročí 
úmrtí milovaného maminky, babičky a sestry,

paní Danuty BARDOŇOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají dcery 

s rodinami a vnoučaty.

Jak smutný je ten den, kdy před šesti lety jsi od nás odešel. 

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo tě miloval, vzpomíná dál.

16. května jsme vzpomněli 6. výročí úmrtí 
mého milovaného syna, 

pana Davida SKUPIENĚ
z Bohumína.


Nikdy na tebe, Davide, nezapomeneme.

S láskou vzpomínají maminka a celá rodina.

Uplynulo celé desetiletí, ale vzpomínky na Tebe jsou stále živé. 

Zdá se, že jsme si spolu povídali včera... 

15. května jsme si připomněli 
10. výročí úmrtí naší maminky a babičky 

paní Ing. Drahomíry FALCOVÉ.


Děkujeme všem, kteří si na naši aktivní, 

energickou a laskavou maminku vzpomenou. 
Dcera Mirka a syn Radim s rodinou. 

Tak rád jsi žil, chtěl jsi s námi být, osud krutě zasáhl, ty jsi musel odejít. 

Na hrob kytičku a svíci dáme, s láskou v srdcích vzpomínáme.

22. května uplyne 7 let od úmrtí 
našeho milovaného manžela, tatínka, 

pana Milana TRUCLY.


Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka Anna a dcera Zuzka s přítelem.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

3. února jsme vzpomněli 2. smutné výročí 
úmrtí maminky, babičky a prababičky, 

paní Jiřiny PÁNKOVÉ
 z Bohumína-Vrbice

a zároveň si 26. prosince připomeneme 
její nedožité 85. narozeniny 

S láskou a úctou vzpomínají a v srdcích 
stále mají dcera Jana s manželem Jendou, 

vnučka Lenka s manželem Kamilem, vnuk Martin s manželkou 
Lenkou, pravnuci Denisa, Ilona, Evička a Ondra.

Kdo byl milován, nikdy nebude zapomenut.

23. května vzpomeneme 2. výročí úmrtí 

pana Pavla GAJDY.


Se vzpomínkou v srdcích manželka, 

dcera, syn, Tom, vnuci 
a Iveta, Gabriela a Lada.

Miloval svou rodinu, chtěl ještě žít, přišla nemoc zlá a musel odejít.

19. května jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Libora SOSNY.
Zároveň si 8. července připomeneme 

jeho nedožité 54. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají maminka, 

manželka Lucie, syn Václav, sestra Marcela 
a bratr Benjamin s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Čas letí, bolest nám v srdci zůstává, 

slzy už tě, Pavlínko, neprobudí a domov prázdný zůstává.

23. května vzpomeneme 14. výročí úmrtí 
naší dcery, maminky, manželky, sestry, 

sestřenice a kamarádky, 

paní Pavlíny LARESOVÉ, 
rozené Seberové ze Skřečoně. 


S láskou vzpomínají maminka, syn Radek, 

sestra Lenička a celá rodina.

Už jen kytičku na hrob ti můžeme dát,

chvilku postát a tiše vzpomínat.

19. května jsme vzpomněli 5 let od úmrtí 

pana Adolfa PLAČKA.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Jarmila, 

dcera Jana a syn Radim.

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

Jak těžko je bez tebe žít, když nemá kdo poradit, potěšit.

21. května si připomeneme 
nedožité 59. narozeniny milovaného manžela, 

tatínka, dědečka 

Rostislava SERAFINA.


S bolestí v srdci vzpomínají manželka, 

dcera, syn s rodinami a vnouček Adámek.

Jak smutný je ten den, kdy před 8 lety jsi od nás odešel. 

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo tě miloval, vzpomíná dál.

19. května jsme vzpomněli 8. výročí úmrtí 

pana Ladislava LIPUSE
a zároveň 23. června jeho nedožitých 66 let.


Vzpomínají manželka Zdenka, syn František, 

dcera Lenka s manželem a dětmi.

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

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

5. května uplynulo 5 let, 
kdy nás opustil můj milovaný syn a tatínek, 

pan Ladislav BÉM.


S láskou a úctou vzpomíná maminka 

a synové s rodinou.
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23. května oslaví 80. narozeniny 

pan Josef PTÁK.


Hodně zdraví, štěstí, pohody, energie 

a optimismu do dalších let přejí manželka 
Slávka a dcery Jarmila a Pavla s rodinami.

Přestalo tlouci srdce tvé znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene. 

Bolestí znaveno přestalo bít, nebylo léku, jímž mohlo by žít.

23. května vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí 

pana Jiřího HORECKÉHO
a současně 10. srpna jeho nedožité 

70. narozeniny.


Manželka a synové, rodina, kamarádi ze Dvorců a Bohumína.

Čas běží, ale vzpomínky zůstávají.

24. května by se dožil 65 let 

pan Milan BACÍK.


S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka Anička, synové Radek, Jiří, 
dcera Martina s rodinou 

a bratr Zdeněk s rodinou.

Když jaro hýřilo květem, ty loučil ses s tímto světem. 

Odešel jsi, jak osud si to přál, ale v našich srdcích žiješ dál.

23. května si připomeneme 3. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, 

pan Karel VACÍK
z Bohumína-Záblatí.

S úctou vzpomínají syn Vojtíšek, rodiče, 
sestra a bratr s rodinami, sestřenka Pavla 

s rodinou a rodina Pospíšilova.

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

Láska však smrtí nekončí, 

v srdci tě máme a navždy budeme mít.

30. května by se dožil 62 let 

Ing. Zdeněk JUCHELKA, MBA.


Stále vzpomínáme.

Manželka s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá...

29. května si připomeneme 
5. výročí úmrtí našeho manžela, 

otce a dědečka, 

pana Josefa KOZÍKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a dcery s rodinami.

VZPOMÍNKY

BLAHOPŘÁNÍ
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AKTUÁLNĚ

Už jedenáctý rok v Česku funguje systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektro-
spotřebičů. Společnost Elektrowin, která provozuje největší kolektivní systém v této 
oblasti, vytvořila na třináct tisíc míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím už lidé 
odevzdali téměř patnáct milionů vyřazených spotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.

Ocelová konstrukce rozhledny 
na pražském Petříně váží asi 175 
tun. Jen ze železa získaného z vy-
řazených elektrospotřebičů, které 
u nás lidé za posledních deset let 
předali k recyklaci, by se tako-
vých rozhleden dalo postavit 700. 
Zároveň se takto podařilo »vytě-
žit« množství dalších surovin. 
Díky stále vyspělejším recyklač-
ním technologiím se totiž daří 
získat zpět a znovu využít kolem 
90 procent materiálů, z nichž 
jsou elektrozařízení vyrobena. 

Dosloužil vám nějaký spotře-
bič? Nevyhazujte jej do běžného 
komunálního odpadu. Odložte 
ho ve sběrném místě, odkud po-
putuje k ekologické recyklaci. 
Sběrné dvory měst a obcí

Spotřebiče tady lze odevzdat 
bez ohledu na místo bydliště. 
V Bohumíně funguje stabilní 
sběrný dvůr v areálu BM servisu 
v Koperníkově ulici a mobilní, 
který od března do listopadu pu-
tuje po devíti stanovištích.

Prodejny elektro
Prodejci jsou povinni převzít 

starý spotřebič při nákupu nové-
ho systémem kus za kus. Obcho-
dy s prodejní plochou větší než 
400 m2 musí ze zákona odebrat 
i malý spotřebič, jehož rozměry 
nepřesahují 25 centimetrů, aniž 
by bylo nutné koupit si nový.  

Vybrané servisy
Odebírají spotřebiče k recykla-

ci a v rámci projektu »Jsem zpět« 

www.elektrowin.cz

Bohumínský Rockwool se 
koncem dubna připojil ke 
Světovému dni bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 
S dalšími společnostmi ze 
skupiny Rockwool Group 
uspořádal den bezpečnosti 
pro zaměstnance a jejich 
rodiny. 

„Bohumínský závod získal v rám-
ci skupiny stříbrnou medaili za 
nízkou pracovní úrazovost v roce 
2015. V Bohumíně pracujeme už 
518 dní bez pracovního úrazu. 
Děkujeme všem zaměstnancům 
za zodpovědný přístup k bezpeč-
nosti,“ uvedl Pawel Pomykala, 
manažer výrobního závodu Rock- 
wool v Bohumíně. V posledních 
letech, i díky pravidelným bez-
pečnostním kampaním, klesá 
v jednotlivých výrobních závodech 
Rockwoolu frekvence pracovních 
úrazů až k současným třem na mi-
lion odpracovaných hodin.

V rámci akce se v areálu spo-
lečnosti Rockwool předvedla zá-
chranná služba, zaměstnanci vi-
děli ukázky vybavení a zařízení 
moderního ambulantního vozu. 
Zdravotníci měřili zájemcům 
krevní tlak nebo cukr v krvi. Ve-
dení bohumínského závodu pře-
dalo zaměstnancům a jejich ro-
dinám upomínkové předměty. 
Součástí bylo také slavnostní 
vyhlášení nejlepších kreseb dětí 
zaměstnanců souvisejících s bez-
pečností. Děti kreslily hlavně ro-
diče při práci. Nejlepší díla získala 
ceny, všechny výtvory budou 
vystaveny v areálu závodu. 

Lukáš KLAPIL, 
mediální zástupce společnosti

518 dní bez 
pracovního 

úrazu

Žáci Gymnázia Františka Živného 
vystavují v Salonu Maryška. Ve spolu-
práci s volnočasovým Klubem U léta-
jící ryby (spolek Maryška a DDM Bo-
humín) gymnazisté představují své 
práce v salonu už potřetí. 

Autory děl jsou žáci od 12 do 17 
let, od primy až po septimu. Práce 
tvořili ve škole i doma. Na výstavě 
jsou k vidění kresby, malby i fotogra-
fi e. „Snažili jsme se zachytit barevnost 
dnešního světa, ale studenti pracovali 
i s nadsázkou, abstraktní kompozicí 
a symbolikou,“ popsala zaměření uči-
telka Jana Kaňoková.

Výstavu nazvanou »Barevný svět« 
si mohou zájemci prohlédnout v Sa-
lonu Maryška na náměstí T. G. Masa-
ryka vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 
do 18 hodin do 28. června.

Text a foto: Lukáš KANIA

Barevný svět gymnazistů v Salonu Maryška

Masarykova škola rozjíždí 
nový projekt
Po náročném výběrovém řízení schválilo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy Masarykově škole fi nanční 
podporu projektu »Zrcadlo života«. Jde o rozvojový program 
»Podpora implementace etické výuky do vzdělávání«.

Etická výchova se prolíná vý-
chovně vzdělávacím procesem 
v mnoha předmětech, ovšem my 
jsme se ji rozhodli zvýraznit a roz-
šířit. Náš projekt má několik částí, 
přičemž první cílovou skupinou 
jsou pedagogové. Několika z nich 
chceme poskytnout kvalitní ško-
lení, aby pak mohli koordinovat 
veškeré školní aktivity v této ob-
lasti. Pro všechny učitele chceme 
zřídit knihovničku etické výchovy 
s aktuálními knižními novinkami.

Další skupinou jsou žáci dru-
hého stupně. Těm je určena série 
exkurzí do významných míst na-
šeho regionu spjatých s dějinný-
mi událostmi, které svým význa-
mem přesahují do dnešních dnů. 
Na programu jsou také besedy se 
zajímavými osobnostmi, které 

mohou svým životem a úspěchy 
žáky inspirovat. Přednáškami pro 
žáky a pedagogy chceme obohatit 
školní vzdělávací program. 

Součástí projektu bude také 
tvorba »Etického kalendáře 2017« 
a popularizace výsledků našeho 
snažení včetně výměny zkuše-
ností s učiteli spádových škol. 

Do konce roku toho chceme 
stihnout nad rámec běžných po-
vinností mnoho. V nejbližší době 
nás čeká návštěva významných 
míst, například Památníku II. 
světové války v Hrabyni, Památ-
níku obětí II. světové války v Ja-
voříčku a kulturních památek, na 
něž můžeme být hrdi. 

Lucie BEDNÁŘOVÁ, Robert VLK 
a Antonie WALTEROVÁ,

autoři projektu

Noví občánci 
našeho 
města

Filip Walter  Richard Oravec 
 Sophia a Th obias Hrabovští  
Eliška Konvičná  Radek Solich 
 Tobiáš Návrat  Oliver Šindler 
 Melánie Kakosová  Karolína 
Pyszková  Karolína Olšáková.

(mat)

Poděkování
Velmi děkuji personálu centra 

následné péče,  interního oddě-
lení a jeho jednotky intenzivní 
péče bohumínské nemocnice za 
příkladnou péči o mou manžel-
ku Evu Bannertovou. Také děku-
ji pohřební službě paní Balarino-
vé za přípravu a organizaci 
posledního rozloučení.

Vilém BANNERT

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

zpravodajství/městské noviny Oko.

Staré spotřebiče zdrojem cenných surovin

(www.jsemzpet.cz) lze pomoci 
dobré věci. Starší, ale stále funkční 
elektrospotřebič, který projde přís-
nými zkouškami, můžete věnovat 
některé neziskové organizaci.

Společnost Elektrowin také 
organizuje akce, při nichž může-
te za odevzdaný spotřebič získat 
dárek. 

Další informace najdete na 
www.elektrowin.cz a facebooku 
společnosti. (red)
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 29.5. od 14 hodin VEČERNÍČ-

KŮV DĚTSKÝ DEN. Soutěže, pís-
ničky, otevření zvířecí farmy, 
ekologický koutek s atrakcemi. 
Hobbypark.
14.30   Timbre music – dětská

 show
15.15  Bohumínská Superstar
15.40   Slavnostní otevření

zvířecí farmy
15.45   Křesadlo – hry a soutěže

s pejskem a kočičkou
16.45   Timbre music – dětská

show.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

DIVADLO

 ● 28.5. v 19 hodin SLAMĚNÝ 
KLOBOUK. Populární fraška se 
zpěvy a autorskou hudbou, hra-
je ochotnický soubor Boban 
Bohumín. Sál kina, 100 Kč.

PRO DĚTI

 ● 26.5. v 9.30 hodin ZA KAMA-
RÁDY Z TELEVIZE 9. Promítání 
večerníčků pro maminky s dět-
mi. Sál kina, 20 Kč.

 ● 29.5. v 10 hodin ZA KAMARÁ-
DY Z TELEVIZE 9. Televizní ve-
černíčky. Sál kina, 20 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.

 ● 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, 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. a 29.5. v 19 hodin SVÁ-
TEK MATEK. Film USA (Kome-
die), 2016, titulky, přístupný, 
120 minut, 110 Kč.

 ● 20.5.v 19 hodin CAPTAIN 
AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA. 
Film USA (Komiks / Akční), 2016, 
3D,  přístupný od 12 let, 148 
minut, 140 Kč, děti 120 Kč.

 ● 26.5. a 27.5. v 16 hodin ANG-
RY BIRDS VE FILMU. Animovaný 
film USA (Komedie), 2016, da-
bing, přístupný, 100 minut. 26.5. 
ve 3D  za 140 Kč, děti 120 Kč, 
27.5. ve 2D za 120 Kč, děti 110 Kč.

 ● 22.5. v 19 hodin SOUSEDI 2. 
Film USA (Komedie), 2016, titul-
ky, přístupný od 15 let, 104 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 26.5. a 27.5. v 19 hodin 
X- MEN: APOKALYPSA. Film USA 
(Komiks / Akční), 2016, titulky, 
136 minut. 26.5. ve 2D za 120 
Kč, 27.5. ve 3D za 140 Kč.

 ● 30.5. v 19 hodin NÁVŠTĚVNÍCI 
3: REVOLUCE. Film Francie 

(Komedie), 2016, dabing, pří-
stupný, 109 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.

 ● 19.5. a 20.5. ve 13–17 hodin 
PRŤOLATA VYRÁBÍ... KOČIČKU 
ZE SAMÝCH SRDÍČEK. Výtvarná 
dílna pro předškoláky, malé ško-
láky a děti z rodinných center. 

 ● 19.5. a 20.5. (mimo středu) ve 
13–17 hodin VYŠKRABÁVACÍ 
OBRÁZKY. Výtvarná dílna: Pest-
robarevné obrázky pomocí vos-
kovek a tuše. Knihovna Skřečoň.

 ● 23.5. až 27.5. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin ZVÍŘÁTKA V PO-
HÁDKÁCH. Čítárnička, herna, 
výtvarná dílna. 

 ● 27.5. ve 13 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení oblíbených 
knih při čaji nebo horké čokolá-
dě. Knihovny Starý Bohumín 
a Skřečoň.

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

SPORT

 ● 22.5. v 9 hodin NEBUDE-LI 
PRŠET... Seriál cykloturistických 
výletů, tentokrát do Ostravy-Po-
ruby. Start z náměstí T.G.M.

FOTBAL
 ● 22.5. v 17 hodin FK BOSPOR 

BOHUMÍN – TJ VENDRYNĚ 
. Muži A, krajský přebor.

 ● 28.5. v 17 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN B – FC HOR. BLUDO-
VICE. Muži B, okresní přebor.

 ● 4.6. v 9–12 hodin ÁJURVÉDA 
S JÓGOU. Praktické ukázky cvi-
čení, masérská pomoc a další. 
Sportcentrum Bohumín, 100 Kč 
až 200 Kč.

CVIČENÍ

 ● 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 (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

 ● PILATES. Každé úterý v 19 ho-
din, tělocvična ZŠ ČSA.  731 
134 525, www.pilatesruzena.cz.

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

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

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 21.5. v 9–12 hodin HÁZENÁ 
DÍVEK. Starší žačky.  

 ● 28.5. v 9–10.30 hodin HÁZE-
NÁ DÍVEK. Mladší žačky. 

 ● 29.5. v 8–18 hodin BADMIN-
TONOVÁ LIGA.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786, 

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

FITKO

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

ADVENTURE GOLF

734 788 666, 
www.bospor.info

pondělí až neděle:  9–21 hodin

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 19.5. do 5.6.

Programy také na www.mesto-bohumin.cz a www.k3bohumin.cz
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Z prvňáčků už jsou řádní čtenáři
Žáci prvních tříd za sebou mají osm měsíců výuky. Většina 
z nich se za tu dobu seznámila s psaným slovem a mohla 
tak ofi ciálně vstoupit do království bohumínské knihovny. 
Počátkem května proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře.

Ceremoniálu pasování se po-
dvanácté zhostil královský pár 
říše pohádek. Zavítal na pobočky 
knihovny ve Skřečoni, Starém 

Bohumíně i Záblatí, kde na něj 
čekalo sedmatřicet malých čtená-
řů. V centrální novobohumínské 
bibliotéce proběhlo kvůli velké-

mu počtu dětí pasování hned 
třikrát, královský dvůr zaplnilo 
148 prvňáčků. Není bez zajíma-
vosti, že do řad čtenářů letos 
vstoupil stejný počet dívek 
i chlapců, 93 a 92.

Před pasováním ale museli 
prvňáčci dokázat, že mají na čte-
nářský titul nárok. Podle melodií 
poznávali večerníčky, podle ob-
rázků profese a také opravovali 
chyby v popletených pohádko-
vých postavách. Královský pár si 
rovněž namátkově ověřil, zda 
děti opravdu umí číst.  (red)

V knihovně ve Vrchlického ulici proběhlo pasování během jednoho dne třikrát. 
Každé dítě získalo zdarma roční registraci do knihovny, odznak s textem »Už 
jsem čtenář« a malou pozornost.  Foto: Pavel Čempěl

Odpoledne bude 
patřit dětem

V neděli 29. května bude 

Hobbypark patřit nejmenším. 

Oslavám jejich svátku je věno-

ván Večerníčkův dětský den. 

Program začíná ve 14 hodin.

Na pódiu se představí hudebně 
-kostýmní skupina Timbre Music, 
dětské divadlo Křesadlo a pro-
stor dostanou i nejlepší účastní-
ci pěvecké soutěže Bohumínská 
superstar. Děti si mohou také 
zasoutěžit u stanovišť ve večer-
níčkovém stylu. Čeká je tam 
mimo jiné Krakonoš, Víla Amál-
ka, Mach a Šebestová nebo Bob 
s Bobkem.

Součástí oslav bude otevření 
nové zvířecí farmy a ekologický 
koutek s atrakcemi – překáž-
kovou dráhou ve tvaru obřích 
kontejnerů, skákací popelářské 
auto či lahvový rodeo trenažér.

Každé dítě dostane při vstupu 
dáreček, vstupenku do kina 
a placku nebo hračku.   (red)První máj, lásky čas, lidé se líbají pod 

rozkvetlými stromy. Bohumín ovšem 
zamilovaným už pár let nabízí jinou kulisu, 
polibek u fontány s magickou žábou. 
A k tomu kulturní program. Letos dostalo 
políbení u kašny punc divokého západu.

Na pódiu na centrálním novobohumínském 
náměstí se představila country kapela Drops. Její 
vystoupení, které lahodilo uchu milovníků žánru, 
se střídalo s pastvou pro oči. Westernovou show 
předváděli mistři Evropy Pedro a bandidas. Bravur-

ně si podmanili lasa, biče, kolty a navrch přidali 
country tance.

Na své atrakce se mohly těšit také děti. Pořádající 
městská agentura K3 pro ně přichystala westernové 
disciplíny. Zájemci absolvovali slalom na imaginár-
ním koni, vyrobili si na památku indiánské čelenky, 
zvládli překážkovou dráhu se střelbou na cíl, složili 
kovbojské puzzle a se šerifem v bance třídili peníze 
a drahokamy.

Na náměstí, na němž nechybělo třeba skákadlo 
nebo stánky s občerstvením, zavítalo bezmála pat-
náct set návštěvníků.  (erh)

Westernové políbení u kašny

Foto: Karel BalcarFoto: Karel Balcar

Jazz a šperky
ZUŠ Bohumín pořádá 23. května v 15 

hodin Jazzový koncert spojený s verni-
sáží dekorativních předmětů. Ty vznikly 
v rámci krajské soutěže Šperk 2016. Akce 
se koná v koncertním sále ZUŠ a její sou-
částí bude vyhlášení vítězů soutěže. 

(red)


