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Šoféři, přeparkujte, blíží se blokové čištění
Očista komunikací začala letos s předstihem. Jakmile opadl sníh, roztočily kropicí vozy 
své kartáče a vyrazily do ulic. Do odstraňování prachu, špíny, nánosů a zbytků zimního 
posypu se už v únoru pustilo město i krajští silničáři. Nyní se blíží další fáze jarního úklidu 
silnic – blokové čištění.

Tomuto způsobu očisty se 
říká »blokové«, protože probíhá 
v blocích, věnuje se vždy vybra-
nému úseku konkrétní ulice. Je proto nutné na akci 
s předstihem upozornit motoristy, aby v určenou 
dobu v ulici neparkovali a nepřekáželi čisticím vozům, 
které se musí dostat kartáči až ke krajnici. 

Čistění v určitém bloku probíhá pouze jeden den, 
respektive pár hodin, takže by pro šoféry neměl být 
problém zaparkovat svůj vůz na okamžik jinde. Jen-
že jak dokládají zkušenosti z uplynulých let, pro 
mnohé šoféry to problém je. Tato forma čištění při-
tom probíhá každé jaro a šoféři mají informace 

s předstihem. Týden před akcí se 
v místě objeví dopravní značky, 
které motoristy na plánovanou 

očistu upozorní. Po vypršení termínu k přepar-
kování lokalitu zkontrolují strážníci a pokusí se 
zapomnětlivé řidiče kontaktovat. 

V posledních letech ale mají hlídky plné ruce práce, 
protože řidiči značky a upozornění ignorují. Napří-
klad při loňském čištění zůstala v Kostelní ulici par-
kovat téměř všechna auta jako by se nechumelilo. 
Strážníci jsou v těchto případech nekompromisní 
a sahají po pokutových blocích. Vyzbrojeni jimi 
budou i letos.  (tch)

AKTUÁLNĚ

Termíny 
blokového čištění 
 pondělí 27. března

Kostelní; Žižkova
Nádražní (od pošty po nadjezd)
Dr. E. Beneše (naproti drogerii 
Rossmann)
9. května (od Police ČR 
po kruhový objezd)
 pondělí 3. dubna

Masarykova (od radnice 
po křižovatku s Čáslavskou ul.)
Čáslavská (od křižovatky 
s Masarykovou ul. po úřad práce, 
bývalou lékárnu)
Poděbradova
Štefánikova (parkovací pruhy 
za cyklostezkou)
 pondělí 10. dubna

Čs. armády (od pivního baru 
po parkoviště Osvěta)
Čs. armády (od hasičů k pivnímu 
baru)
Okružní (od pivního baru 
k Fit školce)
Dr. E. Beneše (naproti ZŠ)
 středa 19. dubna

Studentská (od J. Palacha po 
křižovatku s Masarykovou ul.)
Čáslavská (od cyklo Apollo po 
křižovatku s ul. ČSA)
 pondělí 24. dubna

Nerudova (od MŠ po hřbitov - 
obě strany včetně parkoviště)
Poděbradova (parkoviště, kolmé 
stání za Centrem)
 středa 3. května

Čáslavská (od křižovatky s ČSA 
po křižovatku s Masarykovou)
Husova 

Historické ruské kolo, dřevěný řetíz- 
kový kolotoč a osmdesát prodejců. 
V sobotu 1. dubna se do Bohumína 
po roce vrátí velikonoční jarmark. 
Od osmi hodin budou na náměstí 
T. G. Masaryka a ve foyer kina k má-
ní pochutiny a dárkové předměty 
z malovýroben a domácí produkce. 
Chybět pochopitelně nebudou ve-
likonoční dekorace, kraslice či koší-
kářské výrobky. V kině bude malý 
antikvariát a k zakoupeným publi-
kacím si budou moci zájemci koupit 
ručně šité obaly. Děti se mohou opět 
těšit na živá kuřátka, králíčky, ovečky 
a kozičky. Malé i velké jistě zaujme 
historický knihtisk a mincovna, v níž 
si můžete vyrazit vlastní minci. (red)

Velikonoční 
jarmark

Jarní prázdniny akční, taneční i kreativní

Děti mají za sebou týden prázdnin. Ty z Karvinska nemusí vůbec litovat, že na ně přišla 
řada až v rámci posledního celorepublikového termínu. Dočkaly se příjemného počasí, 
a prázdniny tak měly oprávněně přívlastek »jarní«. Někteří školáci trávili volno s rodinou, 
rodiče si vzali dovolenou a vyrazili si na týden někam užít. Další skupinu školáčků dostaly 
na hlídání babičky. Byla tady ovšem ještě jedna možnost – využít nabídky městských 
organizací a strávit týden zábavy a her. 

Bohumínský Dům dětí a mládeže Fontána je tra-
dičním organizátorem táborů, pobytových i příměst-
ských. Ty příměstské jsou určeny především dětem 
od šesti do šestnácti let, které tráví prázdniny v Bohu- 

míně. Na táboře potkají nové kamarády a místo zevlo-
vání u televize či hypnotizovaného čučení na displeje 
mobilů zažijí spoustu originálních dobrodružství.

(Dokončení na str. 8)

Jedno odpoledne strávili účastníci sportovního tábora v městském parku. Hledali 
ukrytá vodítka a pomocí Morseovy abecedy luštili vzkaz.  Foto: Pavel Čempěl
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Bohumín si odnesl dvě vítězství
Dvě vítězství si odnesl Bohumín z letošního krajského kola klání o nejlepší webové stránky 
a elektronické služby měst a obcí. V soutěži Zlatý erb 2017, kterou vyhlašuje spolek Český 
zavináč, získal první místa v kategoriích »Nejlepší webové stránky« a »Nejlepší elektronická 
služba«. Vítězové krajských kol postupují do fi nále 19. ročníku celostátní soutěže.

Porota u webových stránek hodnotila zveřejňová- 
ní povinných informací, ale také navigaci a přehled-
nost stránek. Rozhodovalo i vý-
tvarné zpracování a podpora 
zobrazení na mobilních zaříze-
ních. Právě toto kritérium město Bohumín letos 
inovovalo. „Web je od února přehlednější pro uživatele, 
kteří využívají internet v mobilu či tabletu. Spustili 
jsme takzvané responzivní zobrazení. Na všech zaří-
zeních se městské stránky zobrazí a seskládají tak, aby 
byly co nejlépe čitelné,“ vysvětlil webmaster Jiří Rozsypal. 

Radnice uspěla i s aplikací Hlášení závad. „Tuto 
službu jsme vyvinuli pro městský web a následně jsme 
ji rozšířili také pro chytrá zařízení s operačním systé-
mem Android. Lidé díky ní mohou upozorňovat na 

různé nedostatky, například na nepořádek, černé 
skládky, výmoly na komunikacích, poškozené lavičky, 

značky, zeleň nebo nesvítící osvět-
lení,“ podotkl Rozsypal. Za pět let 
existence služby už lidé poslali 

celkem 2 600 hlášení, u drtivé většiny zajistila radnice 
okamžitou nápravu.

„Jsme rádi, že odborníci naše elektronické služby 
ocenili. Díky tomuto nadstandardnímu servisu mohou 
být občané našeho města denně informováni o novin-
kách a prostřednictvím rubrik Hlášení závad či Ptejte 
se bez zbytečných průtahů komunikovat s úředníky 
a okamžitě řešit své problémy,“ poznamenal starosta 
Bohumína Petr Vícha.  

Lucie KOLKOVÁ

ÚSPĚCH

Referent odboru 
rozvoje a investic

Tajemnice Městského úřadu 
v Bohumíně vyhlašuje výběrové 
řízení na místo referenta odboru 
rozvoje a investic. Pracovní po-
měr je na dobu určitou (zástup za 
mateřskou dovolenou). Náplní 
práce je příprava a dohled na 
městské investiční akce a velké 
opravy bytového fondu, prová-
dění výběrových řízení na veřej-
né zakázky. Termín dodání 
přihlášek je do 3. dubna. Bližší 
informace k výběrovým řízením 
na stránkách www.bohumin.cz, 
sekce Radnice, rubrika Nabídka 
práce, nebo ve vývěskách.  (red)

PRÁCE

Shoduje se realita s evidencí katastru?
Ve velkém se staví, někdy i bez povolení, mění se využití pozemků, 
aniž by to vlastník hlásil. Proto je nutné čas od času aktualizovat 
katastr nemovitostí. To nejde provádět od stolu, a tak pracovníci 
katastrálního úřadu vyrážejí do terénu. Od 27. března budou 
například provádět revizi údajů katastru nemovitostí ve Vrbici, 
Pudlově a Starém Bohumíně. 

Pracovníci v terénu zjišťují, zda 
údaje v katastru odpovídají skuteč-
nému stavu. Ne vždy totiž vlastník 
splní ohlašovací povinnost. Mnozí 
neoznamují změny údajů, nepřed-

kládají příslušné listiny nutné k zápisu 
do katastru. „Předmětem revize budou 
zejména hranice pozemků, obvody 
budov a vodních děl. Pracovníci si také 
ověří druh a způsob využití pozemků, 

typ a způsob využití staveb,“ nastínila 
Hana Pijáková z karvinského praco-
viště krajského katastrálního úřadu. 
Dodala, že se pracovníci rovněž za-
měří na černé stavby. Podle potřeby 
pak zkontroluji i hranice katastrálního 
území, místní názvy a další prvky po-
lohopisu.

Přítomnost vlastníka není při revizi 
v mnoha případech nutná. Když ale 
pracovníci katastrálního úřadu objeví 

nějakou závadu, je v zájmu vlastníka, 
aby u toho byl. Při osobním jednání 
může nesrovnalosti a způsob jejich 
odstranění konkrétně projednat a in- 
formovat se o možnostech nápravy. 

Někdy je také nutné, aby se pra-
covníci dostali přímo na pozemek, 
a to se bez majitele rovněž neobejde. 
„Pokud ale mají vlastníci nemovitostí 
vše v pořádku a evidovaný stav v ka-
tastru odpovídá realitě, probíhající 
revizi v terénu nemusí ani zaregistro-
vat,“ uzavřela Hana Pijáková. (red)

Nové jsou elegantní, ale vyžadují péči

Nedůstojná plechová bouda letos zmizí i z Lidické 
ulice.  Foto: Pavel Čempěl

Poslední zastávku na trase do Šunychlu a Kopytova řemeslníci dokončili počátkem března u diagnostického 
ústavu.

Staré plechové boudy se postupně 
poroučejí do šrotu. Na autobusových 
zastávkách je nahrazují elegantní 
prosklené přístřešky. Loni prošel 
obměnou zbytek zastávek na lince 
do Šunychlu a Kopytova. Poslední 
přístřešek tady řemeslníci 
zkompletovali počátkem března. 
Ve městě už čekají na výměnu 
poslední dvě zastávky.

Obnova jedné zastávky vychází zhruba na 
sto padesát tisíc. Kromě samotného přístřešku 
vždy projde obnovou i okolí, zejména dlažba. 
Na točně v Kopytově to navíc byla i nová plocha 
pro separační kontejnery.

V Bohumíně je na sedmdesát autobusových 
zastávek, z toho necelá padesátka zastřeše-
ných. Město se v uplynulých letech pustilo do 

postupné obměny těch plechových, které 
funkčností a hlavně vzhledem do jednadva-
cátého století nepatří. Ve městě zbyly pouze 
dvě, v ulici Čs. armády a v Lidické. Ale i jim 
už zvoní hrana. „Do léta je chceme nahradit 
rovněž moderními prosklenými. Chystá se také 
oprava dvou zděných zastávek, přesněji jejich 
střech,“ potvrdil Roman Pak z městského od-
boru životního prostředí a služeb.

Už brzy tak budou mít všechny zastávky dů-
stojnou podobu. V případě skleněných to ale má 
i svá úskalí. Skleněné tabule je třeba pravidelně 
čistit, což je úkol pro veřejně prospěšné pracov-
níky. Dále je třeba myslet na ptáky, kteří nemusí 
sklo zaregistrovat a náraz do tabule ve vysoké 
rychlosti se jim většinou stává osudným. Skle-
něné zastávky se proto v nejbližší době dočkají 
také polepů, které opeřence »odstraší«.  (tch)
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Úleva v důstojném prostředí. Veřejné toalety u letního 
kina a Hobbyparku do května prokouknou. Omlazovací 
kúra za jeden milion čeká vnitřní prvky sociálního zařízení. 

Z interiéru veřejných záchod-
ků zmizí většina původních prv-
ků. Přes padesát let staré obklady 
a dlažbu nahradí nová v moder-
ních černo-béžových odstínech. 
Pryč půjdou i stará okna, nová 
budou plastová. A vyměnit je 
nutné i dveře se zárubněmi.

Veřejné WC disponuje dvacít-
kou toalet, v dámské části jich je 
dvanáct, v pánské šest, další dvě 

mohou využívat vozíčkáři. Pán-
skou sekci navíc doplňuje blok 
pisoárů. „Vnitřní dispozice objek-
tu zůstanou stejné. Na své místo se 
vrátí i původní toalety a pisoáry, 
jsou poměrně nové a v dobrém sta- 
vu. Naopak umyvadla i vodovodní 
baterie bude nutné vyměnit,“ uvedl 
Michal Lorenc z odboru školství, 
kultury a sportu bohumínské 
radnice.

Zasíťované stavební pozemky jdou do dražby
Město vychází vstříc zájemcům o vlastní bydlení a připravuje 
prodej osmi stavebních parcel. Každý ze zasíťovaných 
pozemků má výměru přes tisíc metrů čtverečních a nachází 
se v atraktivní a klidné části Záblatí. Prodej proběhne 
formou dražby, která se uskuteční 10. a 12. dubna 
a 15. a 17. května.

„Pozemky pro nové rodinné domy 
se nachází mezi Rychvaldskou 
a Anenskou ulicí. Vybudovali jsme 
tady novou komunikaci s veřej-
ným osvětlením, dostala jméno 
Slunečná ulice. Dvě z nabízených 
parcel už loni našly své nové maji-
tele, osm je ještě volných,“ uvedl 
místostarosta Lumír Macura. 
Záblatí, v němž se pozemky na-
cházejí, platí za vyhledávanou 
lokalitu k rodinnému bydlení. Je 
obklopena lesy a zelení. V blíz-
kosti najdou rodiny s dětmi 
základní i mateřskou školu, spor-
tovní hřiště, kulturní zařízení, 

restauraci, poštu i autobusovou 
zastávku. Výhodou je bezproblé-
mová dostupnost do ostatních 
částí Bohumína, Ostravy, Rych-
valdu i Orlové.

„Noví majitelé parcel se nebu-
dou muset potýkat se složitým 
a zdlouhavým vyřizováním napo-
jení pozemků na jednotlivé sítě. 
K hranici každé parcely jsme při-
vedli vodu, plyn i elektřinu včetně 
šachtice pro napojení kanalizace,“ 
sdělil Macura. Zasíťování pozem-
ků, výstavba kanalizace, nové cesty 
i veřejného osvětlení stály radnici 
téměř osm milionů. 

Nejmenší z parcel má 1 037, 
největší 1 263 metrů čtverečních. 
Vyvolávací cena za metr je 595 
korun. Dražby se mohou zúčast-
nit fyzické i právnické osoby, které 
předem složí licitační jistinu 60 

tisíc. Na jednom pozemku je po-
voleno postavit pouze jeden dům. 
Více informací www.bohumin.cz, 
telefonicky na čísle 596 092 228 či 
e-mailu pozemky@mubo.cz.

Lucie KOLKOVÁ

Veřejnost si může »odskočit« v novém

Budova se sociálním zázemím 
i šatnami pro umělce dostala nový 
venkovní kabát před dvanácti 
lety, když se rekonstruoval areál 
letního kina. Interiér objektu si 

však na proměnu musel počkat. 
„Měnit zde budeme i rozvody 
elektřiny. Původně to nebylo v plá-
nu, ale bohužel se na nich pode-
psal zub času. Jak rozsáhlé zásahy 

v rozvodech nakonec budou, to se 
ukáže až v průběhu samotných 
stavebních prací,“ dodal Lorenc.

Největší veřejné toalety v Bohu-
míně vznikly v roce 1965. Slouží 

návštěvníkům letního kina a Hob-
byparku s dopravním hřištěm, 
zvířecí farmou a lanovou Mauglího 
stezkou. V sezoně může veřejnost 
zdarma toalety využívat od května 
do října. Ročně jimi projdou de-
setitisíce lidí. Největší nápor za-
žívají při hromadných akcích, 
městských a pivních slavnostech. 
WC provozuje městská kulturní 
agentura K3 Bohumín. O čistotu 
se starají veřejně prospěšní pra-
covníci. 

Lucie KOLKOVÁ 

Město Bohumín nabízí k pronájmu tři garážová stání ve Spojovací ulici (mezi hlavní 
třídou a Alešovou ulicí). Garáže mají samostatné vjezdy, dvě jsou uvnitř propojené, 

jedna je samostatná. Město nabízí uzavření nájemní smlouvy do doby ukončení revitalizace zdejšího vnitrobloku, tedy na 
dobu zhruba dvou let. Informace v budově »B« městského úřadu, majetkový odbor, kancelář číslo B208.   596 092 212, 
e-mail: sobaniec.marek@mubo.cz.  (red)

Pronájem garáží

Proměna veřejných záchodků potrvá do poloviny května. Rekonstrukce se týká 
pouze interiéru.  Foto: Pavel Čempěl

Nezapomněli jste, že...
... splatnost úhrady za popelnice 
u rodinných domů a hnědé nádoby 
na bioodpad byla už ve středu 15. 
března?
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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 naleznete na 
www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržnici. V blízkosti domu se nachá- 
zí Penny market, vlakové a auto-
busové nádraží. Byt s plastovými 
okny a centrálním vytápěním je 
po rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 31,94 m2, celková 
plocha bytu 32,98 m2. Prohlídka 
27.3. v 15.45–16.00 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 27.3. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržnici. V blízkosti domu se nachá- 
zí Penny market, vlakové a auto-
busové nádraží. Byt s plastovými 
okny a centrálním vytápěním je 
po rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 31,84 m2, celko-
vá plocha bytu 32,78 m2. Prohlíd-
ka 27.3. v 15.45–16.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
27.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti domu se nachází 
Penny market, vlakové a autobu-
sové nádraží. Byt s plastovými 
okny a centrálním vytápěním je 
po rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 72,69 m2, celko-
vá plocha bytu 73,63 m2. Prohlíd-
ka 27.3. v 16.00–16.15 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
29.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čáslavská 985, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v cen-
tru města v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Byt s kuchyň-
skou linkou, sporákem a neprů-
chozími pokoji. Plocha pro výpo-
čet nájemného 73,61 m2, celková 
plocha bytu 74,61 m2. Prohlídka 
27.3. v 15.00–15.15 hodin a 28.3. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 29.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 24, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, zdravotní-
ho a nákupního střediska. Možnost 
parkování u domu. Byt s balkonem 
je po celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 55,78 m2, 
celková plocha bytu 57,43 m2. 
Prohlídka 27.3. v 15.30–15.45 
hodin a 28.3. v 9.30–9.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 29.3. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 281, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům poblíž centra města. Dům 
s funkcí domovníka. V bytě je 
zrekonstruovaná koupelna s va-

nou. Koupelna je společná s WC. 
Byt s novými podlahovými kryti-
nami a bytovými dveřmi. Plocha 
pro výpočet nájemného 51,15 m2, 
celková plocha bytu 54,65 m2. Pro-
hlídka 27.3. ve 14.45–15.00 hodin 
a 28.3. v 8.45–9.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 29.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města s možností 
parkování v blízkosti domu, ná-
kupních možností a kulturního 
vyžití. Dům se nachází poblíž vlako-
vého nádraží a dětského koutku. 
V bytě je zrekonstruovaná kou-
pelna s vanou. Plocha pro výpočet 
nájemného 80,43 m2, celková plo-
cha bytu 82,18 m2. Prohlídka 29.3. 
v 15.00–15.15 hodin a 30.3. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
3.4. v 15.30 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 88, I. kategorie, 8. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blíz-
kosti zrenovovaného parku, ma-
teřské školy, nákupních center 
Kaufl and a Albert. Byt s prostornou 
koupelnou je po celkové rekon-
strukci včetně generální opravy 
elektroinstalace. Plocha pro výpo-
čet nájemného 49,99 m2, celková 
plocha bytu 53,53 m2. Prohlídka 
29.3. v 15.45–16.00 hodin a 30.3. 
v 9.45–10.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 3.4. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1080, 
číslo bytu 9, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Zateplený panelo-
vý dům v centru města, možnost 
parkování, byt po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 57,40 m2, celková plocha 
bytu 58,10 m2. Prohlídka 29.3. ve 
14.30–14.45 hodin a 30.3. v 8.30
–8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
3.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města. V bytě je zrekon-
struovaná koupelna se sprchovým 
koutem. Byt s balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 127,33 m2, 
celková plocha bytu 127,33 m2. 
Prohlídka 29.3. v 15.00–15.15 hodin 
a 30.3. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 3.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 96, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blízkos- 
ti zrenovovaného parku, školky, 
nákupního centra Kaufl and a Al-
bert. Plocha pro výpočet nájem-
ného 49,99 m2, celková plocha 
bytu 53,53 m2. Prohlídka 29.3. 
v 15.30-15.45 hodin a 30.3. v 9.30 
–9.45 hodin. Licitace bytu se koná 
3.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1080, 
číslo bytu 18, I. kategorie, 6. nad-
zemní podlaží. Zateplený panelový 
dům v centru města s možností 
parkování. Byt je po celkové re-
konstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 57,40 m2, celková plo-
cha bytu 58,10 m2. Prohlídka 29.3. 
ve 14.45–15.00 hodin a 30.3. 
v 8.45–9.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 3.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 17, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné 
části města v blízkosti školy, škol-
ky a supermarketu. Možnost par-
kování u domu. V bytě je zděné 
bytové jádro. Plocha pro výpočet 
nájemného 26,38 m2, celková plo-
cha bytu 27,35 m2. Prohlídka 5.4. 
v 15.15–15.30 hodin a 6.4. v 10.30 
–10.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 10.4. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 686, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Podkrovní byt se 
nachází v třípodlažním cihlovém 
domě s uzavřeným dvorem. V blíz-
kosti domu je park, autobusová 
zastávka, základní a střední škola. 
Plocha pro výpočet nájemného 
51,00 m2, celková plocha bytu 
51,00 m2. Prohlídka 5.4. ve 14.45
–15.00 hodin a 6.4. v 8.45–9.00 
hodin. Licitace bytu se koná 10.4. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 42, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blíz-
kosti centra města, odpočinkové 
zóny, obchodů, školy a školky. Byt 
má dvě lodžie a je po celkové re-
konstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 49,78 m2, celková plo-
cha bytu 50,78 m2. Prohlídka 3.4. 
v 14.30–14.45 hodin a 4.4. v 8.00
–8.15 hodin. Licitace bytu se koná 
10.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 43, I. kategorie, 9. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti školy a autobusové 
zastávky. Možnost parkování u do- 
mu. Byt s balkonem. Plocha pro 
výpočet nájemného 67,90 m2, cel-
ková plocha bytu 70,52 m2. Pro-
hlídka 3.4. v 15.00–15.15 hodin 
a 4.4. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 10.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 41, I. kategorie, 11. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, zdravot-
ního a nákupního střediska. Mož-
nost parkování u domu. Byt s bal-
konem je po celkové rekonstruk-
ci. Plocha pro výpočet nájemného 
55,78 m2, celková plocha bytu 
57,43 m2. Prohlídka 3.4. v 15.30
–15.45 hodin a 4.4. v 9.30–9.45 

hodin. Licitace bytu se koná 10.4. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 303, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. V blízkosti školka a zá-
kladní škola, poliklinika, dům 
s funkcí domovníka, nízká zástavba. 
Cihlový dům, v blízkosti se na-
chází autobusová zastávka (směr 
Ostrava a Starý Bohumín), v bytě 
kuchyňská linka a vestavěná 
skříň. Plocha pro výpočet nájem-
ného 62,55 m2, celková plocha 
bytu 63,40 m2. Prohlídka 5.4. 
v 15.00–15.15 hodin a 6.4. v 10.00 
–10.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 10.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
940, číslo bytu 10, I. kategorie, 4. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
kulturní vyžití a vlakové nádraží. 
Možnost parkování poblíž domu. 
V bytě je zrekonstruovaná kou-
pelna s vanou. Dům s funkcí do-
movníka. Plocha pro výpočet 
nájemného 54,13 m2, celková plo-
cha bytu 57,07 m2. Prohlídka 10.4. 
v 15.00–15.15 hodin a 11.4. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
12.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 883, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Cihlový dům 
v nízké zástavbě v klidné části 
města. U domu je uzavřený oplo-
cený dvůr. Možnost parkování 
u domu. V bytě jsou nové bytové 
a vstupní dveře, nové PVC v ce-
lém bytě a kuchyňská linka. Plocha 
pro výpočet nájemného 69,60 m2, 
celková plocha bytu 72,10 m2. Pro-
hlídka 10.4. v 15.15–15.30 hodin 
a 11.4. v 9.15–9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 12.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 76, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou byl 
v roce 2007 celkově zrekonstruo-
ván. V blízkosti domu je lesopark, 
Kaufl and, škola, školka a parko-
viště. V bytě je koupelna se sprcho-
vým koutem, z lodžie je výhled na 
město. Plocha pro výpočet nájem-
ného 63,79 m2, celková plocha 
bytu 70,22 m2. Prohlídka 10.4. ve 
14.30–14.45 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 19.4. v 16.15 
hodin. Podání přihlášky do 12.4.

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

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor
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Dvě jednotky profesionálních hasičů zasahovaly 6. března u nehody 

dodávky v Záblatí. Vůz naložený pivem a limonádami zapadl v Sokol-

ské ulici do příkopu. Pro hasičský speciál bylo vyproštění dodávky 

otázkou několika minut.

K nehodě vyrazili profesionální hasiči z Bohumína a Ostravy-Zábřehu, 
odkud byl dodatečně povolán šikovný vyprošťovací speciál Mercedes Actros 
Bizon a pojízdná dílna MB Sprinter. „Bizonova silná hydraulická ruka zvedla 
opatrně do úrovně silnice pravá kola havarovaného vozu. Současně začal přední 
naviják hasičské cisterny z Bohumína tahat dodávku pomalu dopředu, až byla 
na silnici všechna čtyři kola. Za volantem havarovaného vozidla pro jistotu 
seděl hasič,“ popsal zásah mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela. Karambol se 
nakonec obešel bez zranění i bez úniku provozních kapalin.  (red)

Bizon vyprostil dodávku s pivem

Foto: HZS MS krajeFoto: HZS MS kraje

Stezky jsou pro cyklisty povinné, chodníky zakázané
Kolo je jedním z nejoblíbenějších dopravních prostředků. Přestože řada 
nadšenců šlape do pedálů celoročně, teprve nyní nastává skutečná sezona 
jednostopých strojů. Bohumín je městem cyklistů, přitom na kole umí jezdit 
málokdo. Přesněji málokdo ví, jak se v provozu chovat a jaké zde platí předpisy. 
Týká se to především cyklostezek. Není proto na škodu si pár základních 
pravidel zopakovat.

Předně je třeba rozlišovat, co je a není cyklo-
stezkou. Velkým nešvarem v Bohumíně je třeba 
jízda po chodnících. Cyklisté si po nich zkra-
cují cestu, protože je to snazší než objíždět dům 
po silnici. Pěší pak musí často před rozjetými 
velocipedisty uskakovat, aby se vyhnuli srážce 
a zranění. Kolo zkrátka nemá na chodníku co 
dělat a hazardérům na nich hrozí pokuty. Po-
kud by navíc srazili a zranili chodce, sáhli by do 
peněženky mnohem hlouběji.

Ofi ciální cyklostezky jsou snadno k poznání. 
Od chodníků je odlišuje červená dlažba (nebo 
červený nástřik na asfaltu) a jsou jasně označe-
né vodorovnými i svislými značkami. A když 
někde cyklostezka existuje, mají cyklisté povin-
nost ji použít. „Neexistuje žádné buď a nebo. 
Podle současných zákonů je využívání cykloste-
zek povinné,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy 
Pavel Vavrečka. Jenže to řada jezdců na kolech 
netuší. Bláhově se domnívají, že se mohou roz-
hodnout sami, kterou cestu zvolí, a raději jezdí 
vedle cyklostezky po silnici, protože to tam 
nedrncá. Možná nedrncá, ale hrozí za to pokuta.

„Vyhrazené stezky v Bohumíně splňují všechny 
normy, jsou řádně označené a cyklisté je používat 

  Jízda po některých cyklostezkách, například v ulici Šunychelské nebo 1. máje, popravdě není tak 
komfortní jako po hladkém asfaltu na silnici. Jisté nepohodlí ale kompenzuje bezpečnost. Pokud jezdci 
respektují daný směr, nejezdí v protisměru a neriskují tak karambol.  

musí. Když to odmítají a jedou vedle cyklostezky 
po silnici, dopouštějí se přestupku s až dvoutisíco-
vou sazbou,“ potvrdil zástupce ředitele městské 
policie Roman Honysz. Strážníci se proto na 
cyklostezky často zaměřují. Zprvu v rámci 
osvěty hříšníky jen napomínali. Protože ale cyk-
lostezky fungují v městě už řadu let a nešvar 
přetrvává, sahají nyní po pokutových blocích. 
Tresty sice neudělují v nejvyšší možné výši, ale 
i taková stokoruna či dvě mají »výchovný« účinek.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Zákon o silničním provozu 361/2000 Sb.

Jízda na jízdním kole

§ 57 (1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro 
cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem 
zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyk-
listy, je cyklista povinen jich užít.
Postih na místě. Bloková pokuta 100 - 2.000 Kč

Turisté osedlali jednostopé oře
Oddíl SK Šafrata Bohumín zahájil cykloturistickou sezonu 
a s ní i seriál výletů »Nebude-li pršet...«. Na první jízdu 
vyrazila skupina dvanácti nadšenců v neděli 19. března 
do polského lesoparku Kaczyna a coutry městečka.

„Seriál už má svůj zvuk a přivádí 
nám na akce nejen tradiční účastní- 
ky, ale i nové adepty cykloturistiky. 
V nejednom případě i fajn kama-
rády, tedy nové členy oddílu,“ svěřil 
se propagátor cykloturistiky Ros-
tislav Šafrata. Organizované výlety 
na kolech probíhají v termínech, 
kdy se oddíl SK Šafrata neúčastní 
důležitých závodů. Etapy se v prů-
běhu let vykrystalizovaly a turisté 
vyrážejí na oblíbená místa po zají-
mavých trasách. Navštěvují památ-
ky či atraktivní přírodní zákoutí na 
české i polské straně. Vítané jsou 
ale i návrhy na trasy zcela nové.

Pomyslným vyvrcholením seri-
álu je stokilometrová vytrvalostní 

jízda a zavedenou přidruženou 
akcí bývá »puťák« pro psychicky 
i fyzicky odolné zálesáky. „Všichni 
účastníci našich akcí jsou automa-
ticky zařazeni do seriálu VOBC, 
tedy Výkonnostního odznaku bo-
humínských cyklistů. Plněním 
různých stupňů oceňujeme jejich 
aktivitu,“ dodal Šafrata.

Seriál Nebude-li pršet má v ka-
lendáři stálé místo o nedělích. 
Startuje se z náměstí T. G. Masa-
ryka, zpravidla v devět ráno. Nej-
bližší etapy mají své názvy – 26. 
března »A jedeme na česnečku«, 
2. dubna »Dřevěný kostel v Al-
brechticích« a 9. dubna »Okolo 
bludného kmene«.  (red)

S nástupem jara se mění návštěvní 
doba psího útulku v areálu bývalých kasáren v Šunychlu. Od 27. března bude útulek 
přístupný v pondělí, čtvrtek, a pátek od 15 do 17 hodin, v úterý od 7 do 9 hodin 
a v neděli od 14 do 18 hodin. Ve středu a v sobotu má útulek zavřeno.  (top)

Návštěva psího útulku



  Z  M Ě S T S K ÝC H  Č Á S T Í6 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Návštěvníky bunkru čekají novinky
Bunkr ve Starém Bohumíně se po zimní přestávce znovu 
otevírá a návštěvníky čekají novinky. Pěchotní srub 
MO-S5 Na Trati zahájí novou sezonu v sobotu 1. dubna. 

V době mimosezonní přestávky 
členové Klubu vojenské historie 
Bohumín (KVH) nezaháleli a při-
chystali veřejnosti další vylepšení. 
Největší změnou prošla střelecká 
sekce na pravé straně objektu. 
V místnosti pro protitankový ka-
non přibyla replika náhradní 
hlavně, do kulometné místnosti 
se členům KVH podařilo získat 
originální muniční schránky pro 
těžké kulomety. Další novinkou 
jsou repliky zalomených dalekohle-
dů u těžkých kulometů a motor-
generátor pro pohon zemního 
telegrafu. 

Návštěvníci si mohou v objektu 
tradičně zakoupit knihy, pohledy, 
turistickou známku číslo 694 
a turistickou nálepku 694. V prv-

ních týdnech nové sezony nabídku 
předmětů doplní nová publikace 
– průvodce objektem MO-S5 Na 
Trati. 

Památkově chráněný objekt si 
i letos mohou zájemci prohléd-
nout každý víkend a během stát-
ních svátků od dubna do konce 

září od 14 do 18 hodin. Více in-
formací na webových stránkách 
www.bunkr-bohumin.cz a na 
facebooku. 

Loňský rok byl z hlediska ná-
vštěvnosti rekordní a děkujeme 
všem, kteří si bohumínskou kul-
turní památku prohlédli. Dále 
děkujeme městu Bohumínu 
a dalším partnerům za podporu 
a těšíme se na letošní návštěvníky. 

Michal HEJDA, KVH Bohumín

Městský pěchotní srub 
MO-S5 Na Trati, o který 
pečují nadšení bunkro-
logové, je připraven na 
další sezonu. Letošní 
novinkou je inovova-
ná střelecká místnost 
s kulomety.

 Foto: Michal Hejda 
a Pavel Čempěl

p

Charitativní běh
V pondělí 17. dubna se koná Veliko-
noční charitativní běh pro Elišku. Akci 
pořádá SCB Sport klub a Sportcentrum 
Bohumín, odkud se v 17 hodin startuje. 
Účastníky čeká kilometr chůze nebo 
pětikilometrová běžecká trasa. Nejde 
o klasický závod, ale o společný poho-
dový běh. Dobrovolné příspěvky 
účastníků organizátoři věnují dvanác-
tileté Elišce, která se narodila s ojedině-
lou vývojovou vadou. Bližší informace 
ve Sportcentru v Nerudově ulici nebo 
telefonicky na čísle  724 556 557.

Hřbitovy, místa vzpomínání 
a rozjímání. Přestože zde panuje 
pokoj, občas je ho nezbytné 
»narušit«. I místa posledního 
odpočinku totiž potřebují údržbu. 
A ta bude letos probíhat na většině 
bohumínských hřbitovů.

Novobohumínský hřbitov je trochu raritou. 
Ačkoli je poměrně mladý, už pětačtyřicet let 
se zde nepohřbívá do země. Kvůli vysoké hla-
dině spodní vody. Urnová sekce ale funguje 
stále a hřbitov je hojně navštěvovaný. Proto 
letos dojde k jeho úpravám. Rekonstrukcí 

»Hřbitovní« túje často nadělají více škody než užitku. Naposledy se vlivem silného větru vyvrátily v Záblatí. 
Naštěstí tady nenapáchaly velké škody.  Foto: Eva Liszoková

I místa posledního odpočinku potřebují údržbu

projde zděná zídka před kaplí a novou podo-
bu dostane stezka od hlavního vchodu k cen-
trálnímu kříži. Významné budou také zahrad-
nické úpravy. „Odstranili jsme náletové dřeviny 
a zastřihneme túje podél plotu. Především se ale 
chceme věnovat břečťanům, některé hroby i celé 
sekce tyto popínavé rostliny doslova pohltily,“ 
nastínila Eva Liszoková z městského odboru 
životního prostředí a služeb. Dodala, že se 
břečťany nebudou likvidovat úplně, ale pouze 
z náhrobků, aby byly identifi kovatelné. Zbytek 
popínavých rostlin zahradníci zachovají, do-
dávají místu osobitou atmosféru.

Zahradníci se budou činit i ve Starém Bo-
humíně. Zarovnají habry v nové části hřbitova 
a budou se tady věnovat také nově založeným 
záhonům. Mají estetický efekt a volba padla na 
menší zeleň místo v minulosti hojně vysazo-
vaných tújí. „Od tújí ustupujeme, jejich kořeny 
narušují hroby a hrozí vyvrácení vzrostlých stro-
mů,“ dodala Liszoková. Ze stavebních prací je ve 
Starém Bohumíně v plánu chodník od vstupu 
ke kapli a oprava části čelního plotu. Ten se 
vychýlil a hrozí jeho zborcení. Vznikne tady 
jeho přesná replika.

Dílčí úpravy budou probíhat také ve Vrbici 
a Záblatí. Opravy se týkají chodníků. V Zá-
blatí se navíc budou kácet rizikové a pro okolí 
nebezpečné stromy.  (tch)

Novobohumínský hřbitov čeká redukce břečťanů. 
Ty doslova pohltily celé hroby. Foto: Pavel Čempěl
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Poslední etapa myslela na motoristy
Postupnými kroky, po etapách se proměňoval vnitroblok 
mezi ulicemi Štefánikovou, Čáslavskou a Čs. armády, 
známý mezi starousedlíky jako »Zmijův dvůr«. Po třech 
letech dostal důstojný vzhled.

Předzvěstí úprav byla v roce 
2014 instalace dětské atrakce 
v místě původního pískoviště. 
Nejzásadnější ale byla ve stejném 
roce rekonstrukce centrálního 
plácku. Místní obyvatelé se v anke-
tě vyslovili pro zachování hřiště, 
které následně prošlo moderniza-
cí. Asfalt nahradil umělý povrch 
a hřiště dostalo nové oplocení.

Další projekt sice přímo ne-
souvisel s dvorem, ale rozhodně 
mu přidal na estetickém dojmu. 
Šlo o loňské zateplování nízkých 
paneláků, »kostek«, které mají 
vchody z Čáslavské ulice. Tečkou 
za obnovou celého vnitrobloku 
bylo vybudování parkovacích 
míst a oprava příjezdové komu-
nikace. Auta už tak neparkují na 
udusané hlíně, ale komfortně na 
ploše ze zatravňovacích panelů. 
V lokalitě vzniklo čtyřiatřicet par-
kovacích míst, z toho tři pro těles-
ně postižené. Ve Zmijově dvoře 

přibylo i »hnízdo« pro separační 
kontejnery, rozšířil se počet lamp 
a došlo také na výsadbu několika 
desítek keřů.

Zkulturňování uzavřených pro-
stranství mezi domy je jednou 
z priorit radnice. Ve Zmijově dvoře 
je po několika etapách hotovo, už se 
ale rozjíždějí další projekty. Letos 
se nového vzhledu dočkají vnit-
robloky v Alešově a Jateční ulici 
a okolí domů v Mládežnické a Děl-
nické ve Skřečoni.  (tch)

Lidovým písním sluší kroj. I vzhled vystupujících hraje při hodnocení svou roli. 
Foto: Pavel Čempěl

Hudební lahůdky 
v Bohumíně

Kapely Fleret či Nebe, duo Těžkej 

Pokondr nebo písničkáři Voxel a Fran-

tišek Nedvěd. Městská agentura K3 

zveřejnila předběžné plány koncertů, 

které letos uvede v Bohumíně.

„Plánované koncerty zveřejňujeme 
v předstihu, aby si je fanoušci mohli po-
značit do diářů. Může dojít k drobným 
časovým posunům, ale už snad ne inter-
pretů,“ prozradil ředitel agentury K3 
Bohumín Karel Balcar.

K velkým akcím sezony patří Městské 
slavnosti 17. června, na kterých vystoupí 
například Verona, Voxel nebo kapela 
Good Work. 12. srpna na Pivních slav-
nostech bychom měli slyšet kapely 
Kapriola a Kreyson, duo Těžkej Pokondr 
a Xindla-X. 

Letošní novinkou je série prosinco-
vých koncertů, které se uskuteční 
o bronzové, stříbrné a zlaté neděli na 
náměstí. Vystoupí tady soubory Poetika, 
Nebe a Hodiny.  (luk)

Reakce na článek 
»Necitlivý přístup« 
v Oku č. 5/2017

Pisatelka si v příspěvku stěžuje, 
že v době, kdy na pobočce úřadu prá-
ce v Bohumíně nebyla funkční toaleta 
pro veřejnost, nemohla využít sociální 
zařízení zaměstnanců. Krátce před-
tím, než tato klientka přišla vyřizovat 
své záležitosti, bylo na toaletě pro 
veřejnost nalezeno špinavé oblečení, 
láhve od vína a množství nedopalků. 
Došlo k ucpání odtoku a znečištění 
místnosti. Proto nebylo WC v provozu. 
Za vzniklou situaci jsem se klientce 
osobně opakovaně omluvila a pora-
dila jí, aby využila WC pro veřejnost 
v budově městského úřadu nebo na 
nádraží, které jsou od pobočky ÚP 
vzdáleny několik minut chůze. V pří-
padě, že by této možnosti využila, 
s vyřizováním jejích záležitostí by-
chom vyčkali. 

Zaměstnavatel nemůže umožnit 
vstup cizím osobám do prostor, ve 
kterých zajišťuje pro své zaměstnance 
nezbytné zázemí. Proto klientka ne-
mohla být vpuštěna na toaletu pro 
zaměstnance. Jako zákazník nemohu 
požadovat vstup na zaměstnanecké 
WC v obchodě, bance, restauraci, na 
poště a připadá mi to samozřejmé. 
Nevím, proč by na úřadě měly být 
podmínky pro zaměstnance jiné.       

Aby k podobným problémům v bu-
doucnu nedocházelo, žádám osoby 
navštěvující hygienická zařízení v bu-
dovách úřadu práce ve Vrchlického 
a Čáslavské ulici, aby je využívali pouze 
k účelům, ke kterým jsou určeny. Bez-
ohledným chováním a poškozováním 
veřejného majetku způsobují problé-
my sobě i dalším lidem, kteří zařízení 
nemohou v případě poruchy nebo 
zničení využívat. 

Patricie LABOJOVÁ, 
ředitelka kontaktního pracoviště 

úřadu práce

PÍŠETE NÁM

KRÁTCE

Salon Maryška poskytl 
8. března zázemí městskému 
kolu pěvecké přehlídky 
lidových písní pro děti 
od šesti do patnácti let. 
Soutěže »Zpěváček 2017« 
se v šesti kategoriích 
zúčastnilo osmatřicet 
nadaných pěvců.

Vítězové kategorií 
(postupující)
 I. kategorie (6 a 7 let)
Eliška Krestová (Masarykova ZŠ)
 II. kategorie (8 a 9 let)
Anna Giecková (ZŠ Skřečoň)
 III. kategorie (10 až 12 let)
Anna Janczarová (Masarykova ZŠ)
 IV. kategorie (13 až 15 let)
Veronika Kachlová (gymnázium)
 VI. kategorie (dua)
Valérie Vachtarčíková a Kristýna 
Pecháčková (Masarykova ZŠ) 

Děti zpívaly písně v rozsahu dvou až 
tří slok. 

Zpěváčci bodovali i lidovým krojem

„Soutěžící představili dvě lidové 
písničky z regionu Těšínského 
Slezska, jednu pomalou a jednu 
rytmickou. Děti zpívaly s hudeb-
ním doprovodem, ale také a cap- 
pella, tedy bez něj,“ popsala prů-
běh soutěže Lýdie Balcárková, 
zástupkyně ředitele pořádajícího 
Domu dětí a mládeže Fontána.

Tříčlenná porota to neměla při 
rozhodování lehké, protože do 
dalšího kola mohla poslat z kaž-
dé kategorie pouze jednoho vítě-
ze. Regionální přehlídka se usku-

teční 5. dubna v Městském domě 
kultury v Karviné. O dva dny 
dříve proběhne na stejném místě 
zkouška s lidovou muzikou.

(red)

Další z vnitrobloků má důstojnou podobu. Poslední etapou přestavby Zmijova 
dvora byla výstavba parkoviště a oprava komunikace.  Foto: Pavel Čempěl
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(Dokončení ze str. 1)
O příměstské tábory DDM je 

nebývalý zájem a také letos se po 
nich jen zaprášilo. Dům dětí je 
připravil pro dvě party dětí. První 
tábor pro pětadvacítku školáků 
měl přídomek »sportovní«. „Ně-
kolikrát jsme byli v aquacentru, 
vyrazili jsme také na bowling nebo 
si děti nazuly brusle a šlo se na zi-
mák,“ popsal aktivity, které se kaž-
dý den střídaly, Jaroslav Kalous 
z DDM. Školáci si ovšem také za-
soutěžili. Rychlost zúročili ve 

štafetových bězích, postřeh a zna-
losti během bojovky v parku, kde 
hledali deset ukrytých nápověd 
šifrovaných morseovkou. A tý-
denní tábor jim zprostředkoval 
i adrenalinové zážitky, například 
mushing – jízdu na psím spřežení 
či návštěvu ostravské laser game.

Druhý tábor domu dětí se nesl 
v tanečním duchu. Proto si jej ne-
mohli nechat ujít členové tanečního 
souboru Kates. Na desítku mla-
dých milovníků ladných kreací 
čekaly lekce stylů, kterými byli 

dosud nepolíbení. „Snažili jsme se 
zařadit výuku stylů, kterým se Kates 
běžně nevěnuje. Pozvali jsme proto 
čtyři lektory z jiných souborů,“ pro-
zradila zástupkyně ředitele DDM 
Lýdie Balcárková. Dodala, že bě-
hem dopoledního i odpoledního 
programu si mohly děti rozšířit 
taneční obzory o jazz, akrobacii, 
hip hop nebo klasický tanec.

Dlouhodobý zájem o tábory orga-
nizované domem Fontána potvr-
zují rezervace letních kurzů. DDM 
pořádá tři příměstské tábory a tři 

pobytové v Návsí u Jablunkova. 
Tábory, které proběhnou v Bohumí-
ně, už jsou rozebrané a v pobyto-
vých zbývá pár posledních míst.

Školákům, kteří místo pohybu 
dávají přednost vědění a tvůrčím 
činnostem, vyšla vstříc městská 
knihovna. Připravila v dětském 
oddělní ve Vrchlického ulici týden- 
ní Šmoulí jarní prázdniny. Čekal 
je tady tematický výtvarný pro-
gram obohacený soutěžemi a des-
kovými hrami. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Jarní prázdniny akční, taneční i kreativní

 ● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice »Bohu-
mín – pohledy do minulosti města«. 
PO–PÁ v 10–12 a 17–20 hodin, SO a NE 
v 10–20 hodin. Starý Bohumín, dům Pod 
Zeleným dubem.

 ● 10.3. od 16 hodin TVOŘENÍ Z KERAMI-
KY; 24.3. od 16 hodin DÍLNIČKA - výroba 
jednoduchých šperků. Rodinný obzor,  
Nerudova 1041, www.rodinnyobzor.cz

 ● Každé pondělí v 18.30 hodin SEDM 
POHYBŮ KE ZDRAVÍ, každé úterý v 17.45 
hodin HARMONICKÉ DÝCHÁNÍ, každé 
úterý v 18.30 hodin ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 
TAI-ČI. Meditační centrum Probuzení. 
 608 974 110. www.centrumprobuzeni.cz

Už 6. dubna začíná 
svoz kompostu

Je tady kalendářní jaro a s ním 
přichází i čas péče o zahradu. Už 
6. dubna proto začínají také svozy 
zeleného odpadu, letos jich proběh-
ne osmnáct. Domkaře, kteří službu 
využívali v minulých letech, i ty, 
kteří si hnědou popelnici objednali 
poprvé, čeká organizační změna. 
Dosud BM servis svážel bioodpad 
od domů a zahrádek v pátek jednot-
ně v celém městě. Od letoška je 
Bohumín rozdělen na dva okruhy. 
Svozy budou probíhat v sudých týd-
nech – ve čtvrtek v Novém a Starém 
Bohumíně, Šunychlu, Pudlově a Vr-
bici, v pátek v Záblatí a Skřečoni 
(včetně Nové Vsi). (red)

Šmoulí jarní prázdniny v městské knihovně aneb výtvarné dílny, soutěže a hry (1 a 2). Členové souboru Kates prožili týden na parketu. Učili se nové taneční styly (3). 

Pro starší lyžařská tradice, pro mladší premiéra

Takřka 80 žáků ZŠ ČSA vyjelo do hor 
zdokonalit své lyžařské, případně snow-
boardové dovednosti. Zatímco pro žáky 
druhého stupně je lyžařský kurz tradiční 
akcí, na kterou se mnozí těší celý rok, děti 
prvního stupně letos zažily od 27. února 
do 3. března dobrodružnou premiéru.

V minulých letech bývalo zvykem, že mladší děti 
absolvovaly »Usměvavé lyžování«. Každé ráno vyjíž-
děly do přilehlých středisek, z nichž se odpoledne 
vracely. Zaběhlý formát letos škola změnila a na pě-
tidenní pobyt, na který nejmladším dětem přispělo 
rovněž město Bohumín, vyslalo i malé lyžaře. 

Čtyřicítka nadšených žáčků, mezi nimiž nechyběli 
ani prvňáčci, vyměnila Bohumín za Mezivodí, školní 
lavice za svah v tamním ski areálu a jala se prát 

s nástrahami zimních sportů. Díky možnosti stát na 
lyžích dvakrát denně a díky skvělému vedení oběta-
vých instruktorů udělali všichni malí lyžaři nebývalý 
pokrok. Čas mimo sjezdovku jim nadto úžasně zpří-
jemnily prostřednictvím nepřeberného množství her 
a jiných činností oblíbené vychovatelky. Výsledkem 
byly děti nadšené, asi i trochu unavené, ale o to více 
na sebe pyšné. A tak se v pátek po návratu domů 
vrhaly kolem krku svým rodičům, aby jim sdělily 
všechny své zážitky.

Žáci druhého stupně našli v témže termínu naprosto 
ideální podmínky v polské Istebne. Areál se širokou 
sjezdovkou, sedačkovou lanovkou, aquaparkem, no-
vým ubytováním a výbornou kuchyní kvitovala vět-
šina přítomných. V daných podmínkách bylo logické, 
že i žáci druhého stupně udělali na lyžích i snowboar-
dech znatelný pokrok techniky jízdy. 

Petr ŠLACHTA

Foto: ZŠ ČSA

CO – KDY – KDE

1)1) 2)2) 3)3)
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 Deset stojanů a u nich deset amatérských malířek. Začal další ročník kurzu kresby 
a malby. 



 Vladimír Pustówka zasvěcuje kurzistky do zákonitostí perspektivy. Už dva 
roky je workshop setkáním výhradně žen a dívek.  Foto: Pavel Čempěl

Poděkování za péči
na interně

Děkujeme primářce interního 
oddělení bohumínské nemocnice 
Vlastě Zvolánkové a kolektivu sester 
za příkladnou a laskavou péči o naši 
tetu Vlastu Komárovou v době její 
tříměsíční hospitalizace v roce 2012 
i následně během více než čtyřleté-
ho docházení do interní ambulance.

Věra VANTUCHOVÁ 
a Květoslava TAJOVSKÁ 

s rodinami

Milé a obětavé 
knihovnice

Na stránkách Oka čtenáři vět-
šinou chválí a děkují lékařům. 
Pochvalu si podle mne zaslouží 
všichni, kteří svou práci nevnímají 
jen jako povinnost, ale jako své po-
slání. Příklad nacházím v městské 
knihovně, a tak děkuji tamním 
knihovnicím. Jsou milé a přívětivé 
vždy, přesto mě 7. března překvapily. 
Měla jsem mimořádné požadavky 
a potřebovala jsem vyhledat velké 
množství knih. A knihovnice se mi 
trpělivě a ochotně věnovaly, přesto-
že šlo o přístup nad rámec jejich 
povinností. Kéž bychom měli takové 
lidi na všech pracovištích. Velmi jim 
děkuji. Karla BAROŠOVÁ

PÍŠETE NÁM

Ženy propadly múzám. V ateliéru Bart 
začal třetí ročník kurzu kresby a malby. 
A stejně jako v loňském roce se 
u malířských stojanů sešly výhradně 
příslušnice něžného pokolení. Tento-
krát je jich deset a absolvují šest lekcí,
v nichž se budou seznamovat 
s perspektivou, malovat uhlem či 
barvami zátiší, postavu nebo portrét.

Spolek Bart, který umělecký workshop 
pořádá, letos přichází s jednou novin-
kou. „Od třetí lekce budeme zvát 
bývalé absolventy kurzu, které oslo-
vil natolik, že u malování zůstali. 
Dál tvoří a dokonce i vystavují,“ 
nastínil předseda spolku Vladi-
mír Pustówka. Přiznal, že to byl 
ostatně jeden z cílů při zrodu 
kurzů – přilákat do řad místních 
umělců nové talenty. A přineslo 
to své ovoce. Čtyři bývalí kurzisté 
se stali pravidelnými návštěvníky 
ateliéru. Další dvě amatérské malířky 
lekce tak nadchly, že si je po roce či dvou 


a ma

roky je

workshop 
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át 
-
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ky 
ířky 
či d ou

Umělecké dílo vstupenkou na narozeninovou party

zopakovaly. „Těší mě, že se kurz lidem líbí a mají 
chuť to zkusit znovu,“ dodal Pustówka.

Spolek Bart si letos připomíná dvacáté výročí 
založení a chystá i stylovou narozeninovou 
oslavu. Uskuteční se 20. května přímo v atelié-
ru. „Přáli bychom si, aby se sešlo co nejvíce 
Barťáků, umělců, kteří ve spolku působili. Sám 
jsem v jeho řadách až od roku 2006 a velmi rád 
bych poznal první generaci místních malířů, 
grafi ků či keramiků,“ pozval Pustówka bývalé 
i současné členy na setkání. Jako pozvánku, 
i když to není podmínkou, si může každý 
účastník přinést jedno své dílko. Během oslavy 
z nich vznikne improvizovaná výstava.  (tch)

Letošní Apríl nebude jen dnem nemístných vtípků a skopičin. 
1. dubna startují novou sezonu atrakce v areálu Bosporu. 
Své brány po zimní přestávce otevírá hřiště adventure golfu 
a milovníci zvířat, zejména ti nejmenší, si opět budou moci 
pohladit zvířátka z městské farmy. Fungovat začne takzvaná 
kontaktní zóna.

Adventure golf vstupuje do páté 
sezony. Ta loňská byla návštěvnicky 
mimořádně úspěšná, jen do konce 
letních prázdnin si přišlo zahrát 
jedenáct tisíc lidí. V areálu, který 
se rozkládá na ploše dvanácti set 
metrů čtverečních, mají hráči k dis-
pozici osmnáct jamek. Každá je 
jiná a originální. Atraktivitu hřišti 
dodává umělá skalka s vodopádem 
a potůčkem. Kromě golfových 
drah jsou k dispozici i tři pétanque 
hřiště, ruské kuželky, curling na 
koberci nebo plážový volejbal.

Adventure golf od letoška mírně 
zvýšil ceny vstupného. To základní 
za 90 minut hry přijde dospělého 
na 100 korun, zlevněné pro děti, 
studenty a důchodce činí 60 ko-
run a rodinné vstupné pro dva 
dospělé a dvě děti stojí 250 korun.

O vstupné se naopak nemusí 
starat milovníci zvířat. Nějakou 
korunu v Hobbyparku návštěvníci 
utratí, pouze když v místním au-

tomatu koupí zvířátkům pamlsky. 
Aktuálně žije na farmě zhruba še-
desát chlupatých či opeřených svě-
řenců. Provozovatel zvířecího kout-
ku navíc zvažuje, že letos pořídí do 
výběhu nově domestikované lamy 
alpaky. V únoru se rozrostlo stádo 

Od dubna za sportem i za zvířátky

kamerunských koz. Dva nové pří-
růstky se mají k světu a od dubna 
se s nimi budou moci zájemci osob-
ně seznámit v kontaktní zóně. (tch)

Adventure golf se otevírá 1. dubna a bude v provozu až do října. Foto: Pavel Čempěl
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JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT NÁPOJOVÉ KARTONY
Nápojové kartony neboli krabice od mléka, vína či džusů. V Česku 

se třídí do kontejnerů různých barev a tvarů označených oranžovou 

nálepkou. Konkrétně v Bohumíně slouží k tomuto účelu žluté 

nádoby, nápojové kartony se tedy vhazují do společného kontejneru 

s plasty. 

Česko začalo se sběrem a třídě-
ním nápojových kartonů systema-
ticky v roce 2003. Do té doby byly 
vnímány spíše jako nežádoucí 
příměs a jejich využití bylo spo-
radické. 

V současné době už jsou nápojo-
vé kartony plnohodnotnou součás-
tí tříděného sběru – vždyť je ze 75 
procent tvoří velmi kvalitní papír.  
Ročně se proto v celé republice 

vytřídí bezmála čtyři tisíce tun toho-
to materiálu. 

Ve světě se recyklaci nápojových 
kartonů věnují hlavně papírny, u nás 
je dokáže optimálně zpracovat 
pouze jediná. Zpracování je přitom 
prakticky stejné jako u sběrového 

papíru – nápojové kartony se rozmi-
xují ve vodní lázni. Papírová vlákna 
se pak přidávají k běžné papírovině 
a nanáší se na papírenský stroj. Vý-
sledkem jsou role nového papíru, 
které se používají na výrobu sáčků 
a tašek. Díky tomu, že nápojové kar-
tony obsahují kvalitní papírenské 
vlákno, mohou se z nich vyrábět 
obaly menší hmotnosti, ale se zvý-
šenou pevností. Ze zbylé polyetylé-
nové a hliníkové fólie se mohou 
vyrábět palety, školní pomůcky, 
květináče a jiné plastové výrobky 
nebo je lze využít jako palivo do 
cementáren. 

Druhou možností recyklace ná-
pojových kartonů je výroba staveb-
ních a izolačních desek. Nápojové 

kartony se nejprve rozdrtí na poža-
dovanou velikost. Pokud obsahují 
zbytky nápojů, vzniklá drť se vypere 
a vysuší, aby neobsahovala žádné 
choroboplodné zárodky. Usušená 
drť se pak nanáší do forem a za tepla 
se lisuje do desek. 

Ty mají podobné vlastnosti jako 
sádrokarton, některými parametry 
ho dokonce předčí. Desky lze navíc 
kombinovat s polystyrenem nebo 
polyuretanem. Vznikají tak panely, 
ze kterých je možné montovat te-
pelně nebo zvukově izolační příčky. 
Z panelů je možné postavit celý 
dům, včetně obvodových zdí nebo 
koupelen. V Česku už stojí desítky 
domů postavených právě z tohoto 
materiálu.  (Eko-Kom)

Jak na odpady aneb Desatero dobrého třídiče 7

Setkání s hokejovým brankářem
Netradiční akci prožili žáci bohumínské školy Slezské 

diakonie. Navštívil je hokejový brankář HC Bospor Bohu-
mín Jakub Wojwoda. Přišel povyprávět o hokeji samot-
ném, ale také s sebou přinesl hokejovou výstroj, kterou si 
žáci mohli vyzkoušet. Jakub pro ně současně připravil pár 
zajímavých her. Akce se setkala s velkým nadšením žáků 
i pedagogů. Velmi hokejistovi Jakubu Wojwodovi děkuje-
me a budeme se těšit na další setkání. 

Text a foto: Veronika ZLOTÁ

Několik desítek za-
městnavatelů a široká nabídka volných pracovních míst. 
V multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích se 26. dub-
na od 9 do 17 hodin uskuteční Burza práce 2017. Krajskou 
prezentaci pracovních příležitostí pořádá Úřad práce 
Ostrava. Novinkou bude doprovodný program, který tvoří 
individuální poradenství a semináře. Návštěvníci získají 
podrobný přehled o tom, co v dnešní době na trhu práce 
fi rmy v regionu nabízejí a o jaké profese mají především 
zájem. Dozvědí se také o příspěvku na dojíždění či pře-
stěhování, o aktuální nabídce rekvalifikací. Vstup pro 
návštěvníky je zdarma.  (red)

Krajská burza práce

Spolek Pro-Fit 12 pomáhá i baví už pět let
Spolek Pro-Fit 12, který 
si letos připomíná páté 
výročí, uspořádal 28. února 
zajímavou přednášku 
Jiřího Holinky ze Šternberka. 
Uznávaný doktor přírodních 
věd hovořil o prevenci 
rakoviny a potravinových 
doplňcích.

Posluchači ocenili přínos bese-
dy a lektorovy odborné znalosti. 
Jiří Holinka se navíc věnoval po 
přednášce osobně jednotlivým 
účastníkům a odpovídal na jejich 
dotazy. Byla to jeho druhá před-
náška pro členy spolku a v březnu 
je na programu třetí.

Pro-Fit 12 se nevěnuje pouze 
osvětě, myslí také na zábavu. 
Uspořádal proto další ročník 
soutěže o nejlepšího vypravěče 
vtipů. Tentokrát porotu i obecen-
stvo nejlépe bavila Helena Svozi-

lová. Ovšem i skeče dalších vypra- 
věčů neměly chybu a příjemně 
pobavily a rozesmály. Posluchači 
to ocenili, protože v dnešní době 

je radosti a úsměvu hodně málo. 
Součástí pohodového večera 

byla také tombola. Krásných pět-
advacet cen věnovali sponzoři, 

dalších pětadvacet účastníci ve-
čera. Poděkování si tak zaslouží 
všichni, kteří přispěli.

Spolek Pro-Fit 12 se zaměřuje 
na pomoc nemocným. Organi-
zuje přednášky, zprostředkovává 
návštěvy a odvozy k lékařům, 
věnuje se rodinným příslušní-
kům. Dokáže ale v pravou chvíli 
také odlehčit, protože i dobrá 
nálada a pohodová atmosféra 
mají léčebné účinky. Pro-Fit 12 
proto organizuje kulturní, spor-
tovní a společenské akce pro své 
členy, přátele a rodiny s dětmi. 
Dokazuje tím, že i s onkologic-
kým onemocněním se dá žít 
a plnohodnotně se vrátit do nor-
málního života. 

Zájemci se mohou setkání 
spolku zúčastnit každé úterý 
v cukrárně KatJa v Čáslavské uli-
ci od 15 do 18 hodin. Informace 
na čísle  732 365 176

Zdeňka CICHÁ Soutěž vypravěčů vtipů.  Foto: Pro-Fit 12
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Mladší žáci bohumínského FK Bospor vyrazili 2. března 
na kondiční soustředění do slezských Beskyd. Útulná 
turistická chata Hrádek poskytla zázemí devatenácti 
mladým fotbalistům a jejich čtyřčlennému trenérskému 
týmu ve složení Dušan Socha, Patrik Poštulka, Lukáš 
Poštulka a David Jatagandzidis.

Po příjezdu se kluci seznámili 
s programem a hned se do toho 
opřeli. Čtyřdenní dril začal pod-
večerním posilovacím trénin-
kem. Každý následující den čekal 
kluky různorodý program. Do-
polední tréninkové jednotky se 
zaměřily na běžeckou přípravu, 
odpolední zase na koordinaci, 
rozvoj síly a obratnosti. 

Nezbytnou součástí dobré pří-
pravy je také odpočinek a regene-
race, kterou si mohli hráči dopřát 
v sauně. O zábavu a rozptýlení se 
pro změnu postaraly soutěže druž-
stev, sportovní kvíz, pantomima či 
večerní stezka odvahy. „Klukům 
jsme připravili pestrý program a na 
nudu si rozhodně nemohli stěžovat. 
Věřím, že tréninkovou dřinu zúročí 
v soutěžních utkáních,“ uvedl za 
trenéry Patrik Poštulka.

Cílem soustředění bylo zlepšení 
fyzické kondice a stmelení kolek-
tivu. „Jsem pyšný na naše kluky. 
Soustředění splnilo svůj účel a urči-

tě jsme si ho všichni užili. Vše se 
obešlo bez jakýchkoli zdravotních 
problémů, a to je hlavní. Mladším 
žákům, kteří zvládli i dlouhý šesti-
kilometrový kopcovitý výběh na 

Deset 
medailí pro 
plavecký klub

Do Karviné se v sobotu 4. břez- 

na sjela zajímavá plavecká společ-

nost z Česka, Slovenska a Polska. 

Závodníky zde čekal Karvinský 

motýlkářský trojboj. Plavecký 

klub Bohumín reprezentovalo 

devět členů, z nichž zazářili 

všichni čtyři zástupci narození 

v roce 2007. Ve velice silné kon-

kurenci vystoupal každý z nich 

alespoň jednou na stupně vítězů.

Na nejvyšším stupínku se hned 
třikrát radoval z vítězství Samuel 
Hübscher, a to na tratích 100 metrů 
polohově, 50 volný způsob a 50 
znak. Anička Kohanová získala 
dokonce čtyři cenné kovy. Závody 
zahájila stříbrem na polohovce 
a k němu přidala ve zbývajících 
startech tři bronzové medaile. Na 
kraulové a prsařské padesátce 
a závěrečné kraulové stovce. Na 
obou kraulových tratích se před 
Aničkou ve fi niši prosadila Andrej-
ka Czerná, která si tak z Karviné 
přivezla dvě stříbra. Poslední 
bohumínskou medaili  přidal 
v těsném fi niši prsařské padesátky 
v cíli třetí Ríša Drobík. 

Další tři bohumínští plavci se ve 
svých kategoriích probojovali do 
nejlepší desítky. Marcel Grüner by 
se v ní objevil při všech svých star-
tech i v celkovém hodnocení troj-
boje, nebýt diskvalifi kace na stovce 
motýlem. Kuba Křistek a Vítek 
Klich se sice v rámci trojboje mezi 
nejlepší neprosadili, ale chuť si 
částečně spravili alespoň na prsař-
ské padesátce, i když Kuba s pátým 
místem příliš spokojen nebyl. Klárka 
Nováková tentokrát mezi nejlepšími 
nefi gurovala. Pepík Hanuliak sice 
časy nezazářil, ale s ohledem na 
dvoutýdenní tréninkový výpadek 
je úspěchem samotné absolvování 
trojboje, včetně obávané motýlové 
dvoustovky.   

Adrian KUDER, 
prezident PK Bohumín

Malí fotbalisté na kondičním soustředění
turistickou chatu Filipka, zorgani-
zujeme podobné soustředění také 
v budoucnu,“ sdělil hlavní trenér 
a organizátor soustředění Dušan 
Socha. Přidal také poděkování 
celému trenérskému týmu, ro-
dičům všech svěřenců, Jirkovi 

Habramovi, celému personálu 
chaty Hrádek a hlavně manže-
lům Rychtárkovým, kteří fotba-
listům ve všem vyšli vstříc.

Text a foto: Jiří HABRAM

Třetí vítězství a pohár je doma
V sobotu 11. března proběhla halová soutěž mladých hasičů v Petrovicích u Karviné. 
Třetí ročník soutěže v místní tělocvičně pořádalo Okresní sdružení hasičů Karviná. 
Týmy se utkaly ve dvou disciplínách, v uzlové štafetě a štafetě dvojic.

Napínavý boj se očekával hlav-
ně v kategorii mladších žáků. 
V minulých ročnících dvakrát 
zvítězila omladina ze Skřečoně, 
a pokud by triumf zopakovala, 
z putovního poháru pro vítěze by 
se stal pohár stabilní. Po hattric-
ku totiž vítěz získává pohár natr-
valo. Skřečoňští tak zabojovali 
a v líté bitvě šestnácti družstev 
nakonec prvenství obhájili. Pohár 

už zdobí jejich klubovnu. Druhé 
místo mezi mladšími žáky obsa-
dil Havířov, třetí byla Závada.

V kategorii starších žáků, v níž 
se utkalo patnáct oddílů, zvítězil 
Havířov, druhé bylo Hradiště, 
třetí Karviná-Hranice. „Náš tým 
bojoval v obměněné sestavě, přesto 
mezi staršími žáky vyválčil hezké 
páté místo,“ prozradil velitel skře-
čoňských dobrovolných hasičů 

Roman Téma. Dodal, že aktuálně 
závodí v barvách SDH pětadvacet 
dětí. Další závod je čeká 29. dub-
na v Orlové-Porubě, kde budou 
skřečoňští žáci opět obhajovat 
vítězství z minulého ročníku. 
„Loni jsme získali tři putovní 
poháry, a pokud je chceme získat 
natrvalo, máme co obhajovat,“ 
uzavřel s úsměvem velitel Roman 
Téma.  (tch)

Skřečoňská omladina vybojovala 
v Petrovicích pohár, který jí po 
třetím vítězství zůstává natrvalo.

Foto: SDH Skřečoň

Usměvavé lyžování
Děti ze starobohumínské mateřské 

školy se od 27. února do 3. března účast-
nily každoročního kurzu »Usměvavé ly-
žování«. Každé ráno čekal před mateřin-
kou autobus, který děti odvezl na 
sjezdovku ve Ski areálu Palkovice. 

Děti, které se kurzu účastnily už loni, 
se zdokonalily v základech lyžování. Další 
si odbyly svou premiéru a absolvovaly 
první nesmělé pokusy na lyžích. Na všech 
ale byla vidět obrovská snaha, vůle a nad-
šení. Velkou oporu měly děti v instrukto-
rech Usměvavého lyžování pod vede-
ním Hanky Volkové. Jejich přístup byl 
milý a profesionální a po celou dobu se 
malým svěřencům svědomitě věnovali.

Poslední den kurzu byl na programu 
závod, který mohli sledovat také hrdí 
rodiče. Panovalo krásné slunečné počasí 
a každé dítě získalo medaili a diplom.

Daniela SZELONGOVÁ, 
MŠ Starý Bohumín
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VZPOMÍNKY

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi.

16. března jsme si připomněli 
2. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 

pan Jan KOLÁŘ.


S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a dcery s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

25. března vzpomeneme 20. výročí úmrtí 

paní Veroniky KULDANKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Kristina a syn Karel 
s rodinami.

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

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

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

26. března si připomeneme 
2. smutné výročí úmrtí 

pana Jiřího MICHALÍKA.
S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou dcera Šárka s rodinou, 
dcera Jana s rodinou 

a manželka Eva.

Prázdný je domov, smutno je v něm, 

cestička k domovu zůstala jen.

17. března jsme si připomněli 
5. smutné výročí, kdy nás opustila 

naše maminka, babička, prababička, 

paní Mária MARIKOVSKÁ.


Za celou rodinu vzpomíná dcera Janka.

Tak jak ti z očí zářila láska a dobrota, 

tak nám budeš chybět do konce života. Máme tě rádi, tati!

20. března jsme si připomněli 5. výročí úmrtí

pana Tibora SCHNEIDERA
ze Záblatí.


S úctou a láskou vzpomínají manželka

a děti s rodinami.

Kdo tě znal, ten vzpomene, 

kdo tě miloval, ten nezapomene.

26. března uplyne 10 let, kdy nás opustil 

pan Jaromír SCHNEIDER.


S láskou vzpomínají syn Adam s manželkou 

a vnoučata Terezka a Lucinka.

Člověk nezemřel, pokud žije ve vzpomínkách svých milých.

9. března jsme vzpomněli nedožitých 72 let

pana Jozefa BARBULÁKA
ze Starého Bohumína.

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná 
manželka Ilona 

a synové Josef, Radek a David s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají...

23. března jsme vzpomněli 
25. výročí úmrtí 

pana Martina ROSZKOSE.


S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn 

s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá.

31. března vzpomeneme 
15. smutné výročí úmrtí 

pana Leoše NAWRATA.


S láskou a úctou vzpomínají 

manželka s rodinou 
a sestra s rodinou.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

23. března by oslavil 65. narozeniny 

pan Zbigniew KŁOSIŃSKI
z Bohumína.

Zemřel 13. listopadu 2015.
S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Bohuslava, 
syn Zbyšek a dcera Andrea s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

28. března vzpomeneme 3. výročí úmrtí 
manžela, tatínka, dědečka, 

pana Karla VINTRLÍKA.


28. června by se dožil 70 let.

Stále vzpomíná manželka Ludmila, 
synové Petr a Karel s rodinami.

To, že čas rány hojí, je pouhé zdání. 

Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

24. března by oslavil své 70. narozeniny 
náš milovaný 

pan Miroslav MACURA.
Zároveň jsme 4. února vzpomněli 

6. výročí jeho úmrtí.
S úctou a láskou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka Zdeňka, 
dcery Iveta a Mirka s rodinami.
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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

PRODÁM ZAHRADU se zděným 
zahradním domkem (letní bydlení) 
o rozloze 900 m2. Lokalita Skřečoň, 
ul. Dělnická. Jednopatrový domek je 
zčásti podsklepen. Je zavedena pitná 
voda, el. síť 3 x 400 V, malý kuchyň-
ský kout s linkou, suché WC. Cena 
600.000 Kč. Tel. 604 794 764.

REALITY

 ● Prodám byt 1+1 v nízké zástav- 
bě. Cena dohodou.  731 369 546.

 ● Prodám stav. pozemek. Rych-
vald, 3300 m2, 800 Kč/m2. RK 
nevolat.  723 343 102.

 ● Hledám ke koupi byt 3+1 
v Bohumíně.  604 941 788.

 ● Koupím garáž v Mírové ulici. 
Cena dohodou.  604 989 548.

 ● Koupím garáž u autobusového 
nádraží.  732 639 733.

INZERCE

31. března se dožívá 90 let naše maminka, 
babička a prababička, 

paní Zdeňka BULAVOVÁ.
Do dalších let jí všechno nejlepší, 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

přejí dcera Magda s manželem, snacha Jana, 
vnoučata, pravnoučata a celá rodina.

BLAHOPŘÁNÍ

 ● Pronajmu byt 2+1.  737 929 
089.

 ● Pronajmu dr. byt 2+1 v Mírové 
ul., nízká zástavba. Volný 05/17. 
 724 890 558, e-mail: seckar.r@
seznam.cz.

 ● Pronajmu byt 3+KK, 104 m2, 
po rekonstrukci, nová koupelna, 
kuchyně, kotel. Nájem 9.000 Kč, 
kauce 27.000 Kč. Adresa Alešova 
793, Bohumín.  724 620 124.

 ● Pronajmu pěkné nebytové pro-
story v centru Bohumína. 75 m2 za 
4.000 Kč měsíčně.  737 525 271.

 ● Nabízím k pronájmu garáž č. 228 
naproti Čematu.  732 351 568.

SLUŽBY

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

 ● Hodinový manžel - veškeré 
služby pro Váš byt či dům, od za-
hrady po střechu. Cena dohodou. 
603 366 056.

RŮZNÉ

 ● Prodej krmiva pro zvířata, 
medu z Jeseníků, včelařských 
a rybářských potřeb v obchůdku 
U Luďky v Nové Vsi.  776 684 719.

 ● Prodám zachovalou sedací 
soupravu, stáří 3 roky, původní 
cena 24.000 Kč, nyní 3.000 Kč.  
737 525 271.

 ● Prodám 8místný urnový hrob 
ve St. Bohumíně ve staré části 
hřbitova. Udržovaný, zachovalý. 
Cena 5.000 Kč.  734 468 681.

 ● Prodej ovocných stromů a 
keřů v zahradnictví v parku P. Be-
zruče. PO–PÁ 9–16 hod., SO 
9–12 hod.  736 607 122.

 ●Řádkovou inzerci můžete podávat 
také prostřednictvím on-line formulá-
ře na internetových stránkách www.
bohumin.cz v sekci Inzerce.

 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla 
OKA jsou řádkové inzeráty současně 
zveřejněny na webu města v sekci 
Inzerce.

Nejstarší Bohumíňačka 
oslavila 105. narozeniny

Pět generací u jednoho stolu. Nejbližší rodina přijela gratulovat 

Marii Procházkové z Vrbice. Ta oslavila 12. března už své 105. naroze-

niny a je v současnosti nejstarší občankou Bohumína.

„Zdravíčko babičce pořád slouží, na nic si nestěžuje. Většinu dne ale prospí, 
to víte, 105 let je 105 let,“ prozradila vnučka Zdeňka Kabelíková. Její babička 
stále ráda usedá před televizní obrazovku a sleduje své oblíbené seriály 
a detektivky. I u nich si ovšem tu a tam zdřímne, ve svém věku na to má 
nárok. Donedávna také ráda luštila křížovky, ale pomalu o ně zájem ztrácí.

Marie Procházková byla velkou gurmánkou, na nějaké diety a »zdravou« 
stravu nikdy nebyla. I po stovce si pochutnávala na řízcích, pečených kachnič-
kách nebo sladkostech. „Jídlo jí stále chutná. Někdy sní všechno, ale občas se 
v tom nimrá a vymýšlí si,“ dodala Kabelíková s tím, že si babička pochutnala 
také při oslavě narozenin v nejbližším kruhu, kde se u stolu sešlo třináct členů 
rodiny. Paní Procházková si se všemi připila na zdraví a společně si zazpívali.

Marie Procházková se narodila před první světovou válkou. Navštěvovala 
klášterní školu a po jejím ukončení prodávala v konzumu, který byl sou-
částí jejich rodinného domu. Později dojížděla za prací do prodejny textilu 
v Ostravě. Ve volných chvílích se věnovala hře na citeru a vyšívání obrazů. 
Šila také pro své nejbližší a oblečky z její dílny nosilo několik generací 
potomků.  (tch)

Na oslavě narozenin Marie Procházkové se sešlo pět generací. Gratulovat 
přišla dcera, vnučka s vnukem, dva pravnuci, jedna pravnučka a prapra-
vnučka a prapravnuk.  Foto: Rodinný archiv

Naposledy jsme se rozloučili
Blahuta Pavel* 1972 z Nového 

Bohumína  Borak Józef * 1960 
z Nového Bohumína  Bukovčan 
Branislav * 1942 z Nového Bohu-
mína  Fajová Valerie * 1927 ze 
Záblatí  Oldřich Hanuš * 1925 
z Vrbice  Hönigerová Greta* 
1915 ze Starého Bohumína  Hoza 
Jiří * 1947 ze Záblatí  Chobo-
tová Regina * 1925 z Nového 
Bohumína  Křenek Miroslav * 
1934 z Nového Bohumína  Ku-
biková Emilie * 1931 ze Starého 

Bohumína  Lebek
Alois * 1932 ze Záblatí 
 Liščaková Justina * 1919 z No-
vého Bohumína  Macurová Ale-
na * 1944 z Nového Bohumína  
Maloňová Anna * 1942 z Nového 
Bohumína  Sittková Jana* 1944 
z Nového Bohumína  Urbanie-
cová Božena * 1929 z Nového 
Bohumína  Varga Štefan* 1956 
z Bohumína  Wanke Rudolf * 
1930 ze Skřečoně  Warzeszková 
Otilie * 1912 ze Šunychlu.  (mat)

Noví občánci našeho města
Adéla Zálešáková   Natálie Bielková   Filip Cigán  

Šimon Fiala  Karolína Arabasz  Jiří Adamik  Dominik 
Zolich  Richard Kubejko  Martin Ponča  Rozárie Kendiurová  
Matyáš Zámečník. (mat)

Své »ano« si řekly tyto páry
Hubert Tašek a Lenka Hanáková, 
oba z Bohumína
Jiří Sosnovec a Anna Gajovská, 
oba z Ostravy
Rostislav Szeliga z Bohumína 
a Lenka Zahradová z Brna

Marek Szczypinski a 
Marie Oračková, oba z Bohumína
Emil Dunka a Matilda Gáborová, 
oba z Bohumína
Daniel Widenka z Bohumína 
a Šárka Adamčíková z Šilheřovic
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Tel.: +420 727 866 186  www.dafesta.cz

DAFESTA s.r.o.

PRONÁJEM POZEMNÍHO CURLINGU
(sportovní hra vhodná na fi remní akce, oslavy)

PŮJČOVNA
nářadí, stavební mechanizace, čis  cí stroj na koberce a potahy

VÝKUP ŠROTU

PRODEJ
štěrku, písku, strusky, kačírku, okrasných kamenů, 

mulčovací kůry, cementu, uhlí, dřeva, hutního materiálu, 
zámkové dlažby (s možnos   dopravy)

PROVOZOVNA BOHUMÍN,
Na Hrázi 1184, 735 31 Bohumín,

(Pod skřečoňským mostem, napro   BM servisu)
 OTEVÍRACÍ DOBA:  prac. dny  7:00 – 16:00 hod.
  sobota  7:00 – 12:00 hod.

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA

STAVEBNÍ A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
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� SLOVEN-
SKY

„HRŮZA”

SKRÁPĚT
ROSOU PUDITI OZVĚNY DOSNA � SOCHAŘ-

SKY
TVOŘITI

KOZLÍ
PACH TAMTA

POLY-
NÉSKÝ

OPOJNÝ
NÁPOJ

� VOJENSKÁ
AKCE

EVROPSKÉ
KNÍŽECTVÍ

SLOVEN-
SKY

„ODLIŠNÁ”

SPZ
SOKOLOVA

NÁZEV
ZNAČKY
POLO-
MĚRU

MENŠÍ
HRNEC

PRUDKÁ
ZMĚNA

OPOME-
NUTÍ

HÁVY

CHAPLINO-
VA ŽENA

ANGLICKY
„EVA”

PONOŘENÍ
MLUVA

ZAČÁTEK
TAJENKY

DNEŠNÍHO
DNE

SYKAVÉ
ZVUKY

DOMÁCKY
ZIKMUND

SMĚNEČNÝ
RUČITEL

ŽACÍ
NÁSTROJ

LETADLA
VSTŘÍC

SPZ DUN.
STREDY
ŽENSKÉ
JMÉNO

ÚTOK
ACETYLEN

DEPA

KOVANÉ
HOLE
UZLÍK
(ŘIDČ.)

� GEODE-
TICKÝ
BOD

PODNIK V
KUŘIMI
HLAVNĚ
(SLANG.)

SLOVEN.
„JINAK”

JIRÁSKOVO
JMÉNO

KRÁTKÝ
COP

SLOVEN.
„JMELÍ”

BALKÁN.
ALKOHOL.

NÁPOJ

DOČASNÁ
ZÁSTAVA
DÝCHÁNÍ
AČKOLI

SYMET-
RÁLY
KŮŇ

(BÁS.)

OSLÍ
CITO-

SLOVCE

JM. PUGA-
ČEVOVÉ

LATINSKÁ
PŘEDLOŽKA

TYP POČ.
PAMĚTI

CHORVAT.
OSTROV

DOMÁCKY
OLIVER

KÓD
VATIKÁNU

VELBLOUDÍ
KŘÍŽENEC

PÍSMENO
ŘECKÉ

ABECEDY

KOUPĚ
KONEC

TAJENKY
NOVÉ KNI-
HY (ZAST.)

TURECKÝ
ÚŘEDNÍK

ŽENSKÉ
JMÉNO

DOMÁCKY
NATAN

KALAIT ZVUK
HODIN PAPOUŠEK

ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ:

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 1.4. od 8 hodin VELIKONOČNÍ 

JARMARK. Osmdesát prodejců, 
jarmareční atrakce pro děti, živá 
zvířata, ukázky historických ře-
mesel, knižní antikvariát. Nám. 
T. G. Masaryka a foyer kina.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.          
 ● 23.3. v 19 hodin MÍSTO U MO-

ŘE. Film USA (Drama), 2016, 
titulky, přístupný od 12 let, 137 
minut, 90 Kč.

 ● 29.3. v 19 hodin ŽIVOT. Film 
USA (Sci-fi  / Thriller), 2017, titulky, 
přístupný od 15 let, 96 minut, 
120 Kč.

 ● 30.3. v 19 hodin PADESÁT 
ODSTÍNU TEMNOTY. Film USA 
(Drama / Lechtivý), 2017, titulky, 
přístupný od 15 let, 117 minut, 
110 Kč.

 ● 31.3. a 1.4. v 19 hodin GHOST 
IN THE SHELL. Film USA (Sci-fi  / 
Akční), 2017, titulky, přístupný 
od 12 let, 102 minut. 31.3. ve 3D 

za 150 Kč; 1.4. ve 2D za 120 Kč.
 ● 2.4. v 17 hodin POPÍRÁNÍ 

HOLOCAUSTU. Film USA, Velká 
Británie (Životopisný), 2016, 
titulky, přístupný od 12 let, 110 
minut, 110 Kč.

 ● 2.4. ve 20 hodin ÚKRY T 
V ZOO. Film USA (Životopisný), 

2017, titulky, přístupný od 12 
let, 127 minut, 110 Kč.

 ● 3.4. v 19 hodin LA LA LAND. 
Film USA (Muzikál), 2016, titulky, 
přístupný od 12 let, 127 minut, 
110 Kč.

 ● 6.4. v 19 hodin T2 TRAINSPOT-
TING. Film Velká Británie (Krimi 
/ Komedie), 2017, titulky, přístup-
ný od 15 let, 117 minut, 100 Kč.

 ● 7.4. v 16 hodin PUTOVÁNÍ 
TUČŇÁKŮ: VOLÁNÍ OCEÁNU. 
Film Francie (Dokument), 2017, 
dabing, přístupný, 82 minut, 80 Kč.

 ● 7.4. v 19 hodin VŠECHNO 
NEBO NIC. Film Česko, Sloven-
sko (Komedie), 2017, přístupný 
od 12 let, 107 minut, 100 Kč.

 ● 8.4. a 9.4. v 16 hodin POWER 
RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU. 
Film USA (Sci-fi / Akční), 2017, 
dabing, přístupný, 123 minut, 
110 Kč.

 ● 8.4. a 9.4. v 19 hodin MUZZI-
KANTI. Film Česko (Hudební), 
2017, přístupný od 12 let, 109 
minut, 100 Kč.

PRO DĚTI

 ● 1.4. v 9 a 14 hodin a 2.4. v 10 
hodin ŠMOULOVÉ: ZAPOMENU-
TÁ VESNICE. Animovaný film 
USA, dabing, 88 minut. 1.4. do-
poledne a 2.4. ve 2D za 130 Kč, 
děti 110 Kč; 1.4. odpoledne ve  
3D za 150 Kč, děti 130 Kč

 ● 9.4. v 10 hodin BALERÍNA. 
Animovaný fi lm Francie, 2016, 
dabing, 89 minut, 110 Kč.

DIVADLO

 ● 27.3. v 19 hodin BLÁZINEC. 
Divadlo jednoho herce – Miroslav 
Táborský v grotesce, v níž se bláz-
ni ujmou vlády. Sál kina, 160 Kč.

HUDBA

 ● 5.4. v 19 hodin PÍSNIČKÁŘI 
aneb ZPÍVÁNÍ S TĚMI, KTERÉ 
MÁM RÁD. Koncert Honzy Spá-
leného, Petra Rímského a Oty 
Maňáka. Sál kina, 150 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI 

Není-li uvedeno jinak, probí-
hají akce v dětském oddělení 
knihovny Nový Bohumín.

 ● 23.3. a 24.3. ve 13–17 hodin 
PRŤOLATA VYRÁBÍ...  Výtvarná 
dílna pro předškoláky, malé ško-
láky a děti z rodinných center. 

 ● 4.3., 31.3. a 7.4. v 15–17 
hodin DESKOVKY S TERKOU. 
Kroužek hráčů deskových her 
s vyprávěním příběhů.

 ● 27.3. až 31.3. (mimo středu)
ve 13–17 hodin MOTÝLKOVÉ 
PŘÁNÍ. Výtvarná dílna.

 ● 31.3. ve 13–17 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení oblíbených 
knih při čaji nebo horké čokolá-
dě. Knihovna Skřečoň a Starý 
Bohumín.

 ● 3.4. až 7.4. (mimo středu) ve 
13–17 hodin DISNEYOVKY. Té-

matická výstava knih doplněná 
omalovánkami s výtvarnou díl-
nou.

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

 ● 24.3. od 17 hodin EXPEDIČNÍ 
KAMERA. Odvaha, dobrodruž-
ství, cestování na fi lmovém plátně. 
Promítání nejlepších outdooro-
vých fi lmů sezony. Přednášková 
místnost knihovny, 70 Kč.

MARYŠKA 

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

maryska.cz,  776 577 722
 ● 30.3. v 17 hodin POZOR, JEDU! 

Vernisáž výstavy obrazů Rado-
míra Karase, který se věnuje 
volné kresbě a malbě, ilustra-
cím, kreslenému humoru. Výsta-
va potrvá do 18. května.

 ● Každou středu v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
-etnografický klub, který se vě-
nuje tradici bohumínského kroje.

ALMA MATER

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

 608 608 955,  608 975 161
Akce v solné jeskyni, na 

všechny je nutná rezervace.

 ● 23.3. BŘIŠNÍ TANEC V SOLI. 
S Janou Van Coppenolle 

 ● 27.3. UMÍME SE UZDRAVIT. Po-
vídání v soli s Renátou Rowenou.

SPORT

 ● 26.3., 2.4. a 9.4. v 9 hodin 
NEBUDE-LI PRŠET. Seriál cyklis-
tických výletů. Start z náměstí
T. G. Masaryka.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 25.3. v 9-14 hodin RC MODELY.
 ● 25.3. v 9-14 hodin VELIKO-

NOČNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ.
 ● 26.3. v 8-18 hodin BADMIN-

TONOVÁ LIGA..

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

pondělí až čtvrtek:  
  6–7.45 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
V provozu od 1.4. denně 9–19 
hodin (za příznivého počasí)

ZVÍŘECÍ FARMA

(vstup do kontaktní zóny)
V provozu od 1.4.

pondělí–pátek:  15–18 hodin
víkendy a svátky: 
 10–13 a 15-18 hodin

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218, 
 596 016 530, 777 707 782, 

www.bospor.info
Veřejné bruslení, sobota 
a neděle:  15 – 16.30 hodin

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 23.3. do 9.4.

POMŮCKA: APNOE, EFENDI, IST, ROM.

Ústa nech zavřená a oči otevřené

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz
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Bohumín na dobových fotografiích (43)
Bylo jednou z bohumínských dominant, centrem kulturního dění, přesto existuje žalostně málo jeho 
fotografi í. V dnešním díle seriálu ale přinášíme raritu, dosud nikdy nepublikovaný snímek divadla 
Osvěta. Pochází z let 1973 či 74 a zachycuje kromě divadla i základy budoucího věžáku číslo 1073.

Když se kulturní stánek v roce 1913 zrodil, dostal 
jméno Orfeus podle mýtického řeckého hudební-
ka a pěvce. Proto také štít divadla zdobil antický 
výjev. »Uvědomělejší« název Osvěta, pod kterým 
si jej Bohumíňáci dodnes pamatují, dostal až 
v pozdější době.

Divadelní hlediště pojalo až 450 diváků, balkony 
v poschodí dalších padesát. V přízemí byl bufet, 
kancelář a klubovny. Počátkem 70. let zde působili 
i vzpěrači. Ve foyer se, stejně jako dnes v kině, 
konaly výstavy obrazů a fotografií. V poválečné 
době, kdy se opravoval bombardováním poškozený 

biograf, se zde také promítalo. Sál měl výbornou 
akustiku a vystupovaly zde přední československé 
soubory a sólisté.

Postupně se však většina akcí začala přesouvat 
do kulturního domu železáren a Osvěta od konce 
70. let chátrala. Její osud se naplnil v roce 1989, 
kdy byla srovnána se zemí. 

Lokalita, v níž padlo k zemi několik dalších bu-
dov, ležela dlouho ladem. Až roce 2013 zde vyrostlo 
parkoviště s odpočinkovým zákoutím. Upomínkou 
na bývalý teátr je současný místopisný název pro-
stranství – lokalita Osvěta.  (tch)

Letní čas je tady, hodiny se přizpůsobí
Obyvatelé Pudlova si 
pochvalují, že na věžičce 
místní kaple sv. Isidora-
rolníka opět tikají hodiny. 
Loni na podzim se po 
renovaci vrátily na původní 
místo. Jejich nový moder-
ní strojek se vyznačuje 
přesností a zvládne 
i přechod ze zimního 
na letní čas. Kolemjdoucí 
se o tom budou moci 
přesvědčit v noci na 
26. března, kdy se dvě 
hodiny po půlnoci 
ručičky přesunou na 
třetí hodinu ranní.

Hodiny sice ve věži kaple 
už dříve byly, ale zchátralé 
a nefunkční. Město proto 
na přání občanů a ko-
mise pro městskou 
část Pudlov zadalo 
j e j i c h  o p r a v u
a modernizaci. 
Časomíra 
tak dostala 
zcela nový 
smaltova-
ný ciferník 
o průměru 
70 centimet-
rů s černými 
nerezovými ru-
čičkami. O chod 
hodin se stará 
e l ekt ronický 

strojek, který 
je synchro-
n i z o v a n ý 
evropským 
č a s o v ý m 
s i g n á l e m 

z Frankfurtu 
nad Mohanem. 
Ten zajistí, že 
si hodiny samy 

nastaví čas a jdou stále přesně. 
Do modernizace hodin vložilo 
město pětačtyřicet tisíc.

Opravené hodiny udělaly míst-
ním velkou radost, i když jsou 
zcela »tiché«. V celou neodbíjejí, 
nemají čím. Kaple nedisponuje 
klasickým zvonem, má pouze 
malý zvonek na mše.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Na věži pseudogotické kaple sv. Isidora-rolníka od loňského pod-
zimu už zase tikají hodiny. Další novinkou je noční nasvícení 

tohoto historického objektu, postaveného v roce 1902. 

Křivouš kořenující
(Campsis radicans)

Křivouš kořenující je známější 
pod svým dřívějším názvem tru-
bač, který vystihuje trubkovitý 
tvar jeho šest až osm centimetrů 
dlouhých a zářivě červenooranžo-
vých květů. Pochází ze severní 
Ameriky, u nás je vysazován jako 
okrasná dřevina. 

Křivouš kořenující je dřevnatou, 
opadavou liánou, dorůstající výšky 
až patnáct metrů. Listy má vstřícné, 
lichozpeřené – jednotlivé lístky 
jsou vejčitě zašpičatělé a až deset 
centimetrů dlouhé. Plody tvoří 
podlouhlé kožovité tobolky. V za-
hradách se tato atraktivní dřevina 
vysazuje do pergol nebo živých 
plotů. V městské zástavbě slouží 
k pokrytí starých nevzhledných 
zídek nebo sloupů, které v létě 
oživuje stále novými květy. Pomocí 
treláží dokáže tato kráska pokrýt 
stěny budov nebo altány, na nichž 
během několika let vytvoří hustou 
kulisu zeleného olistění.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – rostliny (195)

Foto: Vlastimil Salomon Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl


