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Chirurgické oddělení opět v plném provozu
Po měsíční rekonstrukci se chirurgické oddělení v Bohumínské 
městské nemocnici i nepřetržitá chirurgická pohotovost vrátily 
do plného provozu. Do modernizace vložila nemocnice 400 tisíc. 
Chirurgie má díky investici moderní sociální zázemí, útulnější 
pokoje i efektivnější rozdělení jednotlivých částí oddělení.

„Proměnou prošly toalety a sprchy, které 
sloužily desítky let a byly zastaralé. Nové mo-
derní sociální zázemí pacientům zajistí kom-
fort a především soukromí. Součástí moderni-
zace chirurgie bylo malování pokojů. V příštích 
týdnech ještě navýšíme počet nadstandardních 
pokojů. Lidé se na ně často ptají, protože touží 
po větším klidu a jsou ochotni si za něj i připla-
tit. Ke stávajícím dvěma zřídíme další dva,“ 

sdělil ředitel nemocnice Kamil Mašík.
Další novinkou bohumínské chirurgie je 

personální obsazení. Primariátu se od dubna 
ujímá Bogdan Machej z Českého Těšína. Zku-
šený 42letý chirurg přichází z karvinské, kra-
jem zřizované nemocnice. „Těším se na bohu-
mínské pacienty i na samotné město. Zdejší 
nemocnice mě láká svou rodinnou atmosférou, 
přístrojovým vybavením a především prosto-

rem k osobnímu přístupu k pacientům,“ uvedl 
Bogdan Machej a dodal, že spolu s ním posílí 
tým bohumínské chirurgie ve zkrácených 
úvazcích další tři chirurgové, kteří za sebou 
mají dlouholetou praxi v oboru.

Bohumínská chirurgie se zaměřuje na plá-
novanou i akutní břišní a úrazovou chirurgii, 
do které patří operace žlučníku, střev či kýly. 
V oblasti úrazové chirurgie řeší všechny zlo-
meniny končetin. U závažnějších případů, 
u nichž je nutná nadstandardní lékařská péče, 
spolupracuje s traumatologickým centrem 
Fakultní nemocnice v Ostravě, s níž ji pojí 
úzké pracovní i osobní vztahy.

Lucie KOLKOVÁ

Talentovaní předškoláci zachránili svět pohádek

V pohádkách od nepaměti vítězí dobro nad 
nepravostí. A to se zlým a zákeřným bytostem 
nelíbí. Proto čarodějnice Bukukururuna pronesla 
kletbu. Nechá z lidského světa zmizet všechny 
pohádkové příběhy. Zvrátit by to mohly 
jen děti, pokud by samy během jediného 
dopoledne zahrály sedm divadelních 
pohádek. A to se jim určitě nepodaří, 
mínila ježibaba. Nebo snad ano?

Školka v Nerudově ulici se 21. 
března proměnila v divadelní 
scénu. Na jedné straně třídy hle-
diště, na druhé jeviště, na němž 
se odehrával jeden příběh za 
druhým. O Koblížkovi, Karkulce, 
Palečkovi a další a další. Děti z bo-

humínských 
mateřinek se 
rozhodly zlo-
m i t  k l e t b u . 
Naučily se po-
hádky a navzá-
jem si je zahrá-

ly. Sedm školek, 
sedm představení 
a pohádkový svět 
byl zachráněn.

„Naše  dět i čky 
zkoušely pohád-
ku intenzivně 
tři týdny. A po-
chopitelně se 

zapojily také 
učitelky, šily 

kostýmy, 
malovaly 
kul i sy, “ 
popsala 
přípravy 
v e d o u c í 

pořádající Neru-

dovy školky Miroslava Absolo-
nová s tím, že jedna z učitelek má 
malování jako hobby. „Výroba 
scény byl nejen pro ni relax, zaba-
vily jsme se všechny,“ dodala ředi-
telka, která se díky akci vrátila do 
dětství. Postavu ježibaby s krko-
lomným jménem Bukukururuna 
si vybavila ze své dětské knížky.

»Pohádkový den« měl v Bohu-
míně premiéru v roce 2013. Pro-
tože se nekoná každoročně, ale 
co dva roky, měl letošní ročník 
pořadové číslo »3«. Akce je při-
pomínkou Světového dne divadla 
pro děti a mládež. Ten se slaví od 
roku 2000 a připadá na 20. března.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Luxují se ulice i peněženky provinilých řidičů

Náborový příspěvek a benefity pro sestřičky
Nedostatek všeobecných sester, s nímž se potýká české zdravotnictví, trápí 
i Bohumínskou městskou nemocnici (BMN). Rozjíždí proto náborovou kampaň, 
jejímž prostřednictvím chce přilákat především mladé absolventy škol. Nově 
nabízí při podepsání pracovní smlouvy příspěvek 35 tisíc korun, k tomu obecní 
byt a výhodný telefonní tarif.

„V nemocnici nám chybí především sestřičky 
a zdravotničtí asistenti. Bohumín a jeho blízké 
okolí nenabízí dostatek absolventů. Proto chce-
me oslovit studenty z okolních větších měst. 
Pomocí letákové kampaně jim představíme 
město Bohumín jako pěkné místo k bydlení 
i naši nemocnici rodinného typu. Cílíme na 
zdravotnické školy v Karviné, Ostravě a dalších 
městech,“ uvedla náměstkyně pro ošetřovatel-
skou péči BMN Zina Nováčková. 

Nedostatek personálu přiměl nemocnici 
přehodnotit nabídku benefi tů. Náborový pří-
spěvek pro sestry se zvýšil z 20 na 35 tisíc 
korun a dalším atraktivním lákadlem má být 

možnost získat přednostně městský byt. „Ná-
jem je stanovený pouze na 57 korun za metr 
čtvereční, což ze svého platu utáhnou i absolvent-
ky. Náborový příspěvek mohou využít například 
na základní vybavení nového bytu. K tomu ještě 
získají i velmi výhodný telefonní tarif, který jim 
měsíčně může ušetřit několik set korun. Dále 
je to stravné, školení a další benefi ty,“ doplnil 
místostarosta Bohumína Igor Bruzl. 

Vedení nemocnice doufá, že se díky kam-
pani podaří doplnit stavy. Zdravotnické zaří-

zení je sice schopno pacientům zajistit po-
třebnou péči i nyní, nicméně posily by se mu 
hodily. „Všechny nemocnice v okolí řeší stejný 
problém, a to nedostatek sestřiček. Absolventky 
škol se do českého zdravotnictví bohužel nehr-
nou, volí práci v jiném oboru nebo odcházejí 
do zahraničí. Uvědomujeme si, že práce v ne-
mocnici není jednoduchá, zahrnuje přesčasy 
a vyžaduje psychickou i fyzickou odolnost. Po-
kud sestřičky neberou tuto práci jako poslání, 
je obtížné je v našich podmínkách udržet,“ při-
pustil ředitel nemocnice Kamil Mašík. 

Bohumínská městská nemocnice disponu-
je téměř 200 lůžky, ročně provádí zhruba 
90 tisíc ošetření a uskuteční téměř pět tisíc 
hospitalizací. Přestože je menším zařízením, 
disponuje nejnovější technikou a moderními 
operačními sály. Pacientům zaručuje minimál-
ní čekací lhůty.

Lucie KOLKOVÁ

AKTUÁLNĚ

Termíny 
blokového čištění 
 pondělí 10. dubna

Čs. armády, Okružní, 
Dr. E. Beneše
 středa 19. dubna

Studentská, Čáslavská
 pondělí 24. dubna

Nerudova , Poděbradova
 středa 3. května

Čáslavská, Husova 

Kropicí vozy se při čištění musí dostat až ke krajnici. Řidiče, kteří to zmaří, 
nemine pokuta.  Foto: Lucie Kolková

Bohumínem křižují čisticí stroje i veřejně prospěšní 
pracovníci s metlami a lopatami v rukou. Ve velkém 
probíhá ruční i strojní úklid města po zimě. Stojní zametače 
vyrazily do ulic v předstihu, aby strusku a písek, použitý 
při zimní údržbě, odstranily z chodníků a cest. V běhu je 
také blokové čištění ulic. Při něm je důležitá zodpovědnost 
řidičů, kteří musí z vytipovaných silnic svými vozy na pár 
hodin odjet.

„V terénu máme velký silniční 
zametač i dva menší chodníkové. 
Na základní očistu navázalo blo-
kové čištění. Probíhá až do května 
na téměř dvaceti komunikacích, kde 
trvale parkují auta, vždy v pondělí 
nebo ve středu. Řidiče týden do-

předu upozorníme dopravním zna-
čením, aby svá auta nezapomněli 
v konkrétní den na několik hodin 
přeparkovat. Pro kompletní a bez-
problémový úklid je nejdůležitější, 
aby byly ulice prázdné a zaparko-
vaná auta nepřekážela. Kropicí 

vozy se musí dostat kartáči až ke 
krajnici, kde se po zimě drží nej-
větší nečistoty,“ uvedl Martin Raj-
nošek z BM servisu.

Blokové čištění startuje přibliž-
ně v půl sedmé ráno, zákaz stání 
platí v určených místech od šesti 
hodin. BM servis proto spolupra-
cuje s městskou policií, která se 
zaměřuje na šoféry porušující 
zákaz. „Přestože mají řidiči infor-
maci s týdenním předstihem, každý 
rok se stává, že zákaz stání igno-
rují a auta nepřeparkují. Proto se 
pak pokoušíme zapomnětlivé řidi-
če kontaktovat a bohužel musíme 
přistoupit i k pokutám. U těch, které 

se nám zastihnout nepodaří, pou-
žijeme autobotičku,“ uvedl ředitel 
bohumínských strážníků Karel 
Vach s tím, že během prvního dne 
blokového čištění rozdala policie za 
nerespektování zákazu stání pat-
náct pokut a nasadila sedm botiček.

Bloková čištění probíhají v pon-
dělí, v týdnech se státními svátky 
ve středu. BM servis i strážníci žá-
dají řidiče o spolupráci. V opač-
ném případě hříšníky stojící v zá-
kazu stání pokuta nemine. Město 
spravuje zhruba 58 kilometrů cest. 
V letošním roce rozšíří vozový 
park o další silniční zametač.

Lucie KOLKOVÁ

Zimní údržba byla tentokrát náročnější
Uplynulá zima byla tentokrát vydatnější. V porovnání s minulou sezonou městští silničáři 
spotřebovali více posypové strusky a také měli větší počet výjezdů. Vyplývá to ze 
statistik BM servisu.

K údržbě městských komuni-
kací v zimní sezoně 2016/2017 
silničáři v Bohumíně spotřebova-
li 151 tun posypové strusky. „V mezisezonním srov-
nání je to o 33 tun více. Zima byla silnější a na sně-
hové srážky mnohem vydatnější, častěji jsme museli 
do terénu vysílat pluhy. Oproti minulému období 
proto stoupl také počet výjezdových dnů z 19 na 32,“ 

uvedl ředitel BM servisu Marek 
Pieklo.

Zatímco jemné strusky bylo 
zapotřebí více, spotřeba technické soli mírně klesla. 
Na zimní údržbu městských chodníků a cest jí bylo 
zapotřebí o tři tuny méně než v minulém období, 
celkem 114 tun. Městští silničáři drží pohotovost 
podle smlouvy do konce dubna. (luk)

K VĚCI
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V trase naučné stezky se klikatí nová zpevněná pěšina. Její vznik spolu s dalšími úpravami si vyžádal 350 tisíc.

Novou kuriozitou jsou umělé tůňky a povalový 
chodník z antošovických prken. Foto: Pavel Čempěl

Malebnou přírodou po zpevněné pěšině
Hezká procházka i bez holínek. Naučná stezka přírodní památkou, Hraničními 
meandry Odry, prochází inovací. Po dešti už nebude hrozit brodění blátem 
a skoky přes kaluže. Komfort zajistí nový turistický chodníček. Ačkoli kaluže 
součástí stezky zůstanou. Jsou ovšem uměle vytvořené a poskytnou domov 
obojživelníkům. 

Naučná stezka podél Odry a Kališova jeze-
ra vede malebnými místy. Turisté se ale místo 
kochání přírodou museli po většinu roku 
koukat spíše pod nohy. Cesta byla samé bláto. 
Město přitom roky usilovalo o to, aby zde 
vznikla zpevněná pěšina. Snaha ale narážela 
na odmítavé stanovisko krajských ochranářů. 
Hejtmanství trvalo na tom, že v přírodní pa-
mátce má být vše přírodní. Až letos se ledy 
hnuly díky společnému česko-polskému pro-
jektu. Úprava naučné stezky dostala zelenou, 
ale s přísnými podmínkami.

„Zpevněná pěšina může být maximálně 
osmdesát centimetrů široká a používat smíme 

výhradně přírodní materiály,“ sdělil Roman 
Pak z bohumínského odboru životního pro-
středí a služeb. Radnice navíc dostala šibeniční 
termín na zhotovení.Vše se muselo kvůli 
životnímu cyklu živočichů stihnout v březnu.

Nová zpevněná trasa vede ze Starého Bo-
humína, měří 400 metrů a tvoří ji zhutněný 
štěrkopísek. Jiný povrch má pouze krátký 
úsek k Vrbině. Sem se turisté do-
stanou díky povalovému chod- 
níku z dubových prken. Ta 
mají svou historii. Jde totiž 
o původní podlahu  Anto-
šovické lávky, kterou před 

třemi lety nahradily plastové rošty. Radnice 
po opravě lávky prkna uskladnila a postupně 
pro ně nachází nové uplatnění.

Další kuriozitou opravené stezky jsou umělé 
kaluže, přesněji malé tůňky v její blízkosti. 
Jejich vznik si rovněž vymínilo hejtmanství 
a mají poskytnout útočiště žábám. Aby tito 
obojživelníci a v podstatě celá stezka nepřišli 
k úhoně, vjezd na stezku zahradí závora. Pěší 
kolem v pohodě projdou, ale barbaři na čtyř-
kolkách devastující přírodu nebo zhýčkaní ry-
báři, kteří parkovali auty u vody přímo v chrá- 
něné památce, by tudy proniknout neměli.

Pavel ČEMPĚL

Dění na monitorech 
sleduje operátor

Městský kamerový systém má nově vlast-
ního operátora. Ve špičkách podrobně sle-
duje dění v ulicích a pomáhá mužům v teré-
nu více dohlížet na bezpečnost. Bohumín 
má aktuálně třiadvacet kamer, letos chce 
přidat další tři.

Operátor kamerového systému monitoru-
je dění v ulicích od rána do pozdních odpo-
ledních hodin, po zbytek směny s kamerami 
pracuje jako dosud dozorčí. Pozice »operáto-
ra« vykonává státem dotovaný asistent pre-
vence kriminality. Město, po dohodě s úřa-
dem práce, jejich počet od března navýšilo.

„Kamerový systém je velkým pomocníkem 
v centru i v městských částech. Daří se díky 
němu odhalovat drobné krádeže, zaznamená-
vá dopravní nehody, pomáhá i při pátrání po 
pachatelích. Kamer bude brzy šestadvacet 
a pro dozorčího na služebně je v záplavě dal-
ších úkolů složité všechno uhlídat. Proto jsme 
se rozhodli zřídit samostatnou pozici operátora,“ 
uvedl zástupce ředitele bohumínské měst-
ské policie Roman Honysz.

Asistentů prevence kriminality má Bohu-
mín po navýšení devět, státem dotované 
místo je na dobu jednoho roku. Úřad práce 
ho ale může prodloužit. K minimální mzdě 
město asistentům přilepšuje z vlastního roz-
počtu.  Lukáš KANIA

Město reklamuje popraskanou omítku
Starobohumínský památkově chráněný dům Pod 

Zeleným duben, který prošel v letech 2014 a 2015 

kompletní rekonstrukcí, budě opět obepínat lešení. 

Tentokrát ale krátce, pouze šest týdnů. Stavební fi rma 

musí v rámci reklamace opravit část fasády.

Oprava se chodu zařízení, v němž funguje hotel s re-
staurací a městské muzeum, nijak nedotkne. Práce budou 
probíhat výhradně ve dvorní části a návštěvníci ze strany 
od náměstí prakticky nic nezaznamenají.

Zásah je nutné provést co nejdříve, v záruční lhůtě. 
Některé části fasády totiž popraskaly. „Bude nutné praskliny 
vyškrábat, vyplnit a napenetrovat. Nakonec fi rma natáhne 
novou omítku,“ sdělila Lenka Jochimová z městského od-
boru rozvoje a investic. 

Reklamační práce se týkají jen hladké části omítky bez 
štukových prvků. Oprava s instalací lešení bude probíhat 
ve třech etapách. Město se s fi rmou dohodlo na termínu 
od 18. dubna do 28. května.  (tch)

Foto: Pavel Čempěl
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Dubnové 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 1+2, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města s možností 
parkování za domem. Byt s balko-
nem a novými podlahovými kry-
tinami je po generální opravě 
elektro rozvodů. Plocha pro vý-
počet nájemného 87,65 m2, celko-
vá plocha bytu 89,40 m2. Prohlíd-
ka 12.4. ve 14.00–14.15 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
12.4. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
940, číslo bytu 10, I. kategorie, 
4. nadzemní podlaží. Nízko-
podlažní dům v centru města. 
V blízkosti domu jsou nákupní 
možnosti, kulturní vyžití a vlako-
vé nádraží. Možnost parkování 
poblíž domu. V bytě je zrekon-
struovaná koupelna s vanou. 
Dům s funkcí domovníka. Plocha 
pro výpočet nájemného 54,13 m2, 
celková plocha 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 celém 
bytě a kuchyňská linka. Plocha 
pro výpočet nájemného 69,60 m2, 
celková plocha bytu 72,10 m2. 
Prohlídka 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+1, ul. Ostravská 204, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům v blízkosti MHD, 
možnost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny a ústředním 
topením. Plocha pro výpočet ná-
jemného 43,70 m2, celková plocha 
bytu 43,70 m2. Prohlídka 12.4. 
v 15.00–15.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 12.4. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. Byt je po 
celkové rekonstrukci, s kuchyň-
skou linkou včetně spotřebičů. 
V obývacím pokoji je vestavěný 
krb, v pokoji vestavěná šatna. Byt 
s balkonem. Parkování je možné 
v blízkosti domu. Vedle domu je 
dětský koutek. Plocha pro výpo-
čet nájemného 133,50 m2, celková 
plocha bytu 135,00 m2. Prohlídka 
12.4. ve14.00–14.15 hodin. Opa-

kovaná licitace bytu se koná 12.4. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 42, I. kategorie, 8. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům u kruhového objezdu a su-
permarketu Penny. Možnost par-
kování u domu. Byt s balkonem je 
po celkové rekonstrukci. Plocha 
pro výpočet nájemného 66,98 m2, 
celková plocha bytu 68,65 m2. 
Prohlídka 12.4. ve 14.30–14.45 
hodin a 13.4. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 19.4. v 16.00 
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 parkoviš-
tě. V bytě je koupelna se sprchovým 
koutem, z lodžie je výhled na měs-
to. Plocha pro výpočet nájemného 
63,79 m2, celková plocha bytu 
70,22 m2. Prohlídka 10.4. v 14.30
–14.45 hodin. Opakovaná licita-
ce bytu se koná 19.4. v 16.15 
hodin. Podání přihlášky do 12.4.

 ● Byt 1+3, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
naproti městské nemocnici, u au-
tobusové zastávky. V blízkosti 
domu je dětský koutek, základní 
a mateřská škola. V domě je zajiš-
těn úklid společných prostor. Byt 
s ústředním topením a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
114,30 m2, celková plocha bytu 
119,30 m2. Prohlídka 19.4. v 15.30 
–15.45 hodin. Opakovaná licita-
ce bytu se koná 19.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 292, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům na-
proti městské nemocnici u auto-
busové zastávky. V blízkosti 
domu je dětský koutek, základní 
a mateřská škola. V domě je zajiš-
těn úklid společných prostor. Byt 
s ústředním topením. Plocha pro 
výpočet nájemného 55,30 m2, cel-
ková plocha bytu 55,30 m2. Pro-
hlídka 19.4. v 15.30–15.45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
19.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1078, 
číslo bytu 15, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Zateplený panelový 
dům v centru města s možností 
parkování. Byt po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 58,95 m2, celková plocha 
bytu 61,20 m2. Prohlídka 19.4. ve 
14.30–14.45 hodin a 20.4. v 8.00
–8.15 hodin. Licitace bytu se koná 
24.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Poděbradova 124, 
číslo bytu 16, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. Možnost par- 
kování v blízkosti domu. V blíz-
kosti nákupní možnosti, kulturní 
vyžití, vlakové nádraží. V bytě 
zrekonstruovaná koupelna s va-
nou. Plocha pro výpočet nájem-
ného 43,29 m2, celková plocha 
bytu 43,29 m2. Prohlídka 19.4. ve 
14.45–15.00 hodin a 20.4. v 8.30
–8.45 hodin. Licitace bytu se koná 
24.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masarykova 930, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. Možnost par-
kování v blízkosti domu. V blíz-
kosti nákupní možnosti, kulturní 
vyžití, vlakové nádraží. V bytě zre-
konstruovaná koupelna s vanou. 
Nové bytové dveře, podlahové 
krytiny. Plocha pro výpočet ná-
jemného 48,99 m2, celková plocha 
bytu 51,32 m2. Prohlídka 19.4. 
v 15.15–15.30 hodin a 20.4. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
24.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 366, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům se nachází v blízkosti ne-
mocnice, základní školy, školky 
a dětského koutku. Možnost parko-
vání u domu. V domě je správce. 
Byt s ústředním topením. Plocha 
pro výpočet nájemného 54,10 m2, 
celková plocha bytu 54,10 m2. 
Prohlídka 24.4. v 15.15–15.30 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 24.4. v 16.45 hodin.

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

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

V tomto domě ve Štefánikově ul. 
1073 se 19.4. licituje byt 1+3. Za-
teplený věžák stojí u kruhového 
objezdu a supermarketu Penny. 

Popcorn zdarma 
pro věrné diváky

Pravidelní návštěvníci bohumín-
ského kina si mohou pochutnat na 
popcornu zdarma. Kino spouští věr-
nostní program, stačí nasbírat potřeb-
ný počet razítek do karty.

„Připravili jsme pro pravidelné hosty 
kina kartu, na kterou dostanou razítko 
za každou zaplacenou stokorunu při 
koupi vstupenky. Už za čtyři razítka si 
mohou zdarma vyzvednout malý pop-
corn, za sedm střední třílitrový nebo za 
deset razítek velký pětilitrový popcorn,“ 
informoval Karel Balcar, ředitel měst-
ské agentury K3, která kino provozuje.

Věrnostní kartu si mohou filmoví 
fanoušci vyzvednout ve foyer kina. Po 
nasbírání potřebného počtu razítek ji 
odevzdají u občerstvení a mohu si 
vzít další prázdnou kartu k vyplnění. 

Bohumínskému kinu roste návštěv-
nost. Loni jej navštívilo rekordních 30 
117 diváků. Oproti roku 2015 je to 
navýšení o zhruba čtyři a půl tisíce 
lidí. Biograf se snaží držet ceny vstup-
ného na nejnižší možné úrovni, kte-
rou distributoři povolí.  (balu)

KRÁTCE

Výstava obrazů 
Radomíra Karase

Výstava obrazů Radomíra Karase, 
který se věnuje volné kresbě a malbě, 
ilustracím, kreslenému humoru, kera-
mice i výtvarným návrhům reklam-
ních tiskovin, je až do 18. května k vi-
dění v Salonu Maryška. Třinecký rodák 
Radomír Karas (55) v Bohumíně půso-
bil v letech 1988 až 1997 jako učitel 
na Masarykově škole a tři roky také 
jako učitel výtvarného oboru na míst-
ní základní umělecké škole. Poprvé 
svá díla představil veřejnosti v roce 
1992 a dosud má na kontě patnáct 
výstav. Ta aktuální bohumínská má 
podtitul »Pozor, jedu!«.  (luk)

Kino na hranici 
putuje za diváky 

Těšínská mezinárodní fi lmová pře-
hlídka »Kino na hranici« se vydává na 
cesty a postupně zavítá do čtyř měst 
v kraji. Svou premiéru si odbude také 
v Bohumíně, 8. dubna od 18 hodin 
Pod Zeleným dubem. Promítat se zde 
bude poslední fi lm legendy polského 
filmu Andrzeje Wajdy Mžitky (Powi-
doki) s Bogusławem Lindou v hlavní 
roli. Vstupné je 50 korun.

Cílem přehlídky se seznámit diváky 
s polskou kinematografi í a pozvat je 
na devatenáctý ročník festivalu Kino 
na hranici, který se v Českém Těšíně 
a Cieszyně uskuteční od 28. dubna do 
3. května.  (red)

... po dobu rekonstrukce veřejných 
toalet u letního kina a Hobbyparku 
lze na stejném místě využívat dvě 
mobilní WC.

VÍTE, ŽE...
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Maják městské policie
 ● Dopoledne 6. března si dva vý-

rostci z Hlučína vyhlédli v Ostra-
vě mladíka z Rychvaldu a začali 
na něj dotírat. Chtěli po něm pe-
níze. Pronásledovali jej i při cestě 
do Rychvaldu a tam ho opět obtě-
žovali. Mladík naštěstí stihl zavo-
lat městskou policii a po příjezdu 
hlídky se oba násilníci dali na 
útěk. Strážníci po honičce oba po-
mocí donucovacích prostředků 
zpacifi kovali a předali policii.

 ● U městského úřadu ukradl po-
berta 8. března jízdní kolo. Díky 
kamerovému systému strážníci 
vytipovali možného pachatele, 
kterého dostihli v ulici Osvobodi-
telů. Muž se snažil i s odcizeným 
bicyklem ukrýt ve věžovém domě 
a při konfrontaci byl agresivní. 
Zákrok si rovněž vyžádal použití 
donucovacích prostředků. Kolo 
získal zpět majitel a lapka se bude 
zpovídat přestupkové komisi.

 ● Večer 9. března si hlídka v ulici 
9. května všimla hledaného muže, 

který se dal okamžitě 
na útěk. Byl ale marný. Strážníci 
ho dostihli a předvedli na odděle-
ní policie.

 ● Kamerový systém opět poslou-
žil, když 13. března zmizelo před 
vlakovým nádražím jízdní kolo. 
Dalšího zloděje kol strážníci za-
drželi v ulici 9. května, kde se sna-
žil ukrýt kořist ve sklepení domu.  
S kolem se pak shledal majitel.

 ● V elektro prodejně v Žižkově 
ulici ukradl mladík 16. března 
větší množství tužkových baterií 
a utekl. Na kamerovém záznamu 
z prodejny strážníci pachatele iden-
tifi kovali a vydali se za ním k jeho 
bydlišti. Přičinlivý lapka však stihl 
v krátkém čase odcizené baterie 
zpeněžit v jiné prodejně v Mírové 
ulici. Když pachatele hlídka zajisti- 
la, šel baterie odkoupit zpět. Zboží 
bylo možné vrátit původní prodej- 
ně a trest pachateli určí přestup-
ková komise.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín  

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

Kamion skončil v poli, felicie je na odpis
Na několik hodin musela policie 20. března uzavřít »novou cestu« mezi Bohu-

mínem a Dolní Lutyní. Asi půl kilometru za skřečoňským kruhovým objezdem 
se srazila škodovka s kamionem. Ten následně skončil v poli. Vyprostit jej musela 
těžká technika hasičů.

Řidič (44) felicie jedoucí od Bohumína nezvládl průjezd levotočivou zatáčkou, 
vjel do protisměru a srazil se s maďarským kamionem. Karambol vychýlil pěta-
dvacetitunový kolos z jízdní dráhy a vůz i s nákladem hliníkových částí se 
poroučel do příkopu. Zraněného řidiče osobáku přepravila záchranka do nemoc-
nice, tirák (36) vyvázl bez újmy.

Vytažení kamionu si vyžádalo uzavření silnice a výjezd čtyř hasičských jednotek. 
Povolán byl silný jeřáb i speciální vyprošťovací vůz Bizon. Hasičům se podařilo 
dostat těžký vůz zpět na silnici a odtáhnout jej na odstavnou plochu.  (tch)

Ceny pro zdravotní sestry
Krajský úřad vyhlásil třetí ročník ankety Moravskoslezská sestra. Smyslem akce 

je ocenit nejlepší zdravotnické pracovníky v regionu a poděkovat všem profesio-
nálům, kteří s nasazením vykonávají zdravotnická povolání. Anketa přispívá i ke 
zvýšení prestiže ošetřovatelského povolání a zájmu mladých lidí o tuto profesi. 
Nominovat zdravotní sestry v pěti kategoriích mohou odborníci do 31. května. 
V srpnu a září se zapojí také veřejnost. Prostřednictvím internetových a facebooko-
vých stránek Moravskoslezského kraje bude moci hlasovat pro jednu z patnácti 
fi nalistek vybraných odbornou porotou. Vyhlášení vítězek proběhne 12. října. (red)

Jak se bránit hulvátům a násilníkům
Kurz sebeobrany mají za sebou vybraní úředníci bohumínské radnice. Nácvik s profesionály 
má sociálním pracovnicím, bytovým techničkám a dalším zaměstnancům pomoci zvládnout 
krizové situace, do kterých se při své práci leckdy dostávají. Trénink nyní s úředníky 
absolvovali i asistenti prevence kriminality.

Urážky, vyhrožování, omezo-
vání osobní svobody i fyzický 
útok. I takové zkušenosti si ze své 
práce odnášejí někteří pracovníci 
bohumínské radnice. Zvláště ti, 
kteří mají na starost předávání či 
vyklízení obecních bytů a terénní 
práci s problémovými rodinami. 
Shodují se, že jsou často terčem 
slovních útoků a vyhrocených 
situací. Zažili případy, kdy je 
někdo zamknul v bytě či sklepě, 
vyhrožoval skokem z okna nebo 
se je snažil atakovat.

Radnice proto opakovaně za-
jistila lidem z úřadu kurz, v němž 
se učí zvládat konflikty. V tom 
březnovém se k úředníkům při-
pojili i asistenti prevence krimina- 
lity, kteří při práci v terénu nemo-
hou používat zbraně ani donuco-
vací prostředky. „Protože se často 
pohybujeme v rizikových lokali-
tách, školení sebeobrany a zvládání 
vyhrocených situací vítáme. Pokud 
dojde k nějakému konfl iktu, při-
voláme kolegy z městské policie. 
Nicméně musíme být připraveni 
i na možnost, že se násilí ze strany 

některých občanů nevyhneme,“ 
shodli se asistenti prevence kri-
minality s tím, že jde nejčastěji 
o násilníky pod vlivem alkoholu 
či drog.

Kurz zahrnoval teoretickou 
i praktickou část. Absolventi se 
dověděli, jaké mají možnosti 

obrany v kanceláři i na ulici, jak 
postupovat v případě výhrůžek 
a fyzického útoku. „Máme zkuše-
nosti s výukou sebeobrany za-
městnanců úřadů, zdravotnických 
zařízení i bezpečnostních složek. 
Bohumín je jedním z mála měst, 
které pořádá kurz opakovaně. 

Trénink vedl zkušený odborník 
s dlouholetou praxí, který se zhos-
til i role agresivního útočníka.

Úředníci si během kurzu osvojili základní postoje a techniky, které zvyšují 
procento úspěšné obrany.  Foto: Pavel Čempěl

Účastníci si tak mohou nabyté 
znalosti osvěžit a prohloubit,“ 
ozřejmil instruktor Petr Cihelník.

Jelikož si zaměstnanci výsledky 
kurzu pochvalují a cítí se díky 
nim sebevědoměji a bezpečněji, 
radnice v nich chce pokračovat 
i v budoucnu.

Jana KONČÍTKOVÁ

Foto: Pavel Čempěl a Policie ČR
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Vyjádření pracovníků Bohumínské městské nemocnice 
k současné situaci a reakce na příspěvek v Oku č. 5

Znevažujete 
naši práci!

Vážený pane Mgr. Maryško, nej-
sem bohumínským patriotem, ani 
nevlastním ono velké bohumínské 
srdce. Jsem obyčejnou sestrou, 
pocházející z Orlové, kde jsem 
v tamější nemocnici začínala 
a strávila osm let. V roce 2009 jsem 
nastoupila do Bohumínské měst-
ské nemocnice jako všeobecná 
sestra k lůžku na chirurgickou JIP, 
nyní pracuji na pozici vrchní sestry 
chirurgie.

Všichni zaměstnanci naší ne-
mocnice – od úklidu, přes nákupčí, 
stravovací provoz, prádelnu, nelé-
kařské zdravotnické pracovníky, 
lékaře (omlouvám se všem, které 
jsem nejmenovala) – se snaží po-
skytnout pacientům veškerou péči 
po stránce medicínské, ošetřova-
telské a samozřejmě lidské. Velmi 
si vážím nasazení všech kolegů na 
chirurgii a chci jim poděkovat za 
dobře odvedenou práci i v těchto 
nelehkých časech.

Jako zaměstnance mě rozhořčil 
váš článek, kterým haníte naši 
práci. Zpochybňujete naše úsilí 
a péči. Jsem šokována obsahem 
článku, kterým jste mě osobně za-
sáhl i poškodil dobré jméno ne-
mocnice. Rozhodla jsem se tento 
článek napsat a podpořili mne 
i pacienti, kteří mi otevřeně řekli, že 
kdo mlčí, ten souhlasí. Já rozhodně 
nesouhlasím a otevřeně říkám: Ne-
chejte nás dělat svoji práci a nehá-
zejte nám klacky pod nohy svými 
články, kterými kazíte dobré jméno 
nemocnice a berete našim pacien-
tům a zaměstnancům naději v bu- 
doucnost péče v naší nemocnici.

Hilda DLOUHOPOLSKÁ

Chceme nemocnici, nechte nás v klidu 
dělat svoji práci
S bohumínskou nemocnicí jsem spjata od roku 2008, kdy jsem na zkrácený úvazek 
pracovala na chirurgické JIP jako všeobecná sestra se specializací na intenzivní péči. 
Už tehdy se nemocnice potýkala s nedostatkem sester. Od roku 2013 pracuji na pozici 
manažera kvality. Nejsem pouhým úředníkem v kanceláři, mám za sebou mnohaletou 
praxi všeobecné sestry na pracovišti intenzivní péče. 

Nemohu už dále tiše sledovat pokusy o veřejnou 
destrukci nemocnice a ničení veškerého úsilí našich 
zaměstnanců. Všichni zaměstnanci, zdravotníci i ne-
zdravotníci, jsou v systému poskytování našich služeb 
potřební a velmi si vážím práce každého z nich.

V nemocnici panuje pochmurná nálada, ale mé 
rozhořčení vzbuzuje právě ona veřejná dehonestace 
nemocnice a napadání současného vedení či zaměst-
nanců některými členy zastupitelstva, ve většině pří-
padů na základě nepravdivých či zkreslených infor-
mací. To pacientům ani zaměstnancům rozhodně 
nepřináší žádný užitek. V nemocnici samozřejmě do-
chází ke spoustě změn, ale ty mají své logické a objek-
tivní opodstatnění. 

Nic není černobílé, všechny nemocnice se potýkají 
s určitými problémy a naše není výjimkou. I mně je 
smutno z každé další výpovědi. Nicméně jsme dospě-
lí lidé a rozhodnutí je na každém z nás. Zdravotníci 

si momentálně mohou najít práci téměř ze dne na 
den, ale nejsem si jistá, zda je to tak snadné u dalších 
profesí. Proto vás, kteří na nemocnici útočíte a vychá-
zíte ze zprostředkovaných informací vybraných lidí 
a neptali jste se na názor nás, kteří zůstáváme, žádám: 
Berte na naše pacienty a zaměstnance ohled, nezata-
hujte nás do vaší politické hry a nechte nás v klidu pra- 
covat. Máte-li pochybnosti o našich službách, určitě to 
sdělte, a to přímo nám – prostřednictvím ombudsma-
na, manažera kvality, sekretariátu nebo kteréhokoliv 
vedoucího zaměstnance. Podnětům a připomínkám 
se nebráníme, naopak je vítáme a rádi je využijeme 
ke zlepšování služeb. Jsme tady pro naše pacienty 
a nadále jim chceme poskytovat kvalitní péči na pro-
fesionální úrovni. Věřím, že tlumočím názor většiny 
zaměstnanců nemocnice a všem děkuji za spolupráci 
a obětavost. Bez nich to opravdu nepůjde. Prosím, 
vydržte s námi. Lucie VLADYKOVÁ

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Zajímá nás zdravotní péče, ne politika
V Bohumínské městské nemocnici pracuji krátce, od loňského roku. Mám ale 
bohaté a dlouholeté zkušenosti z jiné nemocnice, kde jsem pracovala ve funkci 
vrchní sestry a vedla jsem kolektiv více než padesáti pracovníků. V bohumínské 
nemocnici pracuji jako vrchní sestra operačních sálů a ARO. Když jsem dostala 
tuto pracovní nabídku, byla to pro mě výzva. Chtěla jsem této nemocnici pomo-
ci, vždyť jsem skoro celý život žila v Dolní Lutyni a nyní bydlím v Bohumíně.

V bohumínské nemocnici jsem se setkala 
s nadšeným kolektivem sester a ošetřovatelek. 
Vysvětlila jsem jim změny, které spolu bude-
me postupně zavádět a proč. Vytvořily jsme 
si mezi sebou velmi dobré vztahy, a tak to má 
v dobrém pracovním týmu být. Ne vždy jsou 
změny přijímány pozitivně, proto jsem ráda, 
že do toho šly se mnou. Bez nich by to nešlo 
a moc jim za to děkuji.

Že tři instrumentářky odcházejí, to je pou-
ze jejich osobní rozhodnutí. Je mi to líto, ale 
personální obměny probíhají ve všech společ-
nostech, fi rmách a podnicích. V naší nemoc-
nici máme výborného a zkušeného primáře 
operačních sálů a ARO. Pacienti ho mají rádi 
a nám se s ním velice dobře pracuje. Máme 
hezké a dobře vybavené operační sály, mnohá 
pracoviště nám je mohou závidět. Tím, že 

odešli někteří chirurgové, přece nepřestane-
me pomáhat lidem, kteří nás potřebují. Nikdo 
není nenahraditelný, takový je prostě život. 
Většina zastupitelů nás podporuje a těm, kteří 
ne, tímto vzkazujeme: My jsme zdravotníci, 
ne politici. Nechte nás dělat naši práci, my se 
do vaší práce také nevměšujeme!

Pane Maryško (zastupitel za ODS), každá 
mince má dvě strany. Jen nás kritizujete, 
ačkoli nás ani neznáte. Proč jste si neposlechl 
nás, kteří zůstáváme v bohumínské nemocnici 
pracovat? Kdybyste to udělal, možná byste 
změnil názor na nemocnici i na její zaměst-
nance. Vést lidi je umění a vedení nemocnice 
to zvládá velmi dobře.

Naděžda STWIERTNIOVÁ

Interní oddělení z pohledu sestry
V poslední době mě zaskočily a zamrzely některé 

názory a katastrofi cké scénáře, které se týkaly bohu-

mínské nemocnice. Třeba že nemocnice končí, že je 

péče po odchodu zkušených zaměstnanců nekvalitní 

a že zbylý personál rovněž uvažuje o odchodu. Tyto 

výroky znejisťují pacienty i samotný personál. 

Interní oddělení v březnu dočasně sloučilo standardní 
oddělení. Cílem je snížení nákladů na provoz interny, jejíž 
lůžka nebyla plně využita, ale také se tím vyřešil nedosta-
tek personálu. Nyní má interna dvaadvacet lůžek, včetně 
jednoho nadstandardního pokoje. Spektrum vyšetření se 
nijak nemění. Snížil se pouze počet akutních lůžek, ale 
v případě potřeby máme k dispozici další, která mohou 
pomoci vyřešit nenadálou situaci. Druhé oddělení interny 
bude zhruba rok využívat Domov Jistoty. 

Nikdo nemá rád změny. Nejvíce zasáhly personál, který 
se přesouval na »cizí« oddělení a opouštěl prostory, kde 
trávil druhou část svého života. Na obou odděleních však 

byl delší dobu problém plně obsadit směny. Personál měl 
spoustu přesčasových hodin, byl přetažený, na pokraji 
profesního vyhoření. I přes vyčerpání se ale snažil posky-
tovat pacientům maximální možnou péči. Sloučení situaci 
vyřešilo. Personálu je na oddělení dost a ulevilo se mu. Od-
počine si fyzicky i psychicky, pracuje pod menším tlakem. 

Bohužel »zlé« hlasy z okolí vše komplikují. Lidé by měli 
dát vedení nemocnice i nám čas přizpůsobit se změnám. 
Chceme nadále a v klidu, bez nepravdivých a znejišťujících 
výroků, poskytovat kvalitní zdravotní a ošetřovatelskou 
péči. Chceme chodit do práce rádi.

Většina personálu z nemocnice nikam odcházet ne-
chce. Jsou v dobrém kolektivu, blízko bydliště, roli hraje 
i velikost naší nemocnice a příjemné a moderně vybavené 
prostředí. Jediné, co nás trápí, jsou mzdy. 

Chci poděkovat personálu za obětavou práci i nad rámec 
svých povinností. Děkuji za všechnu podporu a obětavost, 
bez vás by to nešlo.

Lucie BODKOVÁ, vrchní sestra interního oddělení
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Bohumín na dobových fotografiích (44)
V ulici se zdánlivě »zastavil čas«, ovšem pohled do 

dálky napoví, že mezi pořízením fotografi í uplynulo 
přes půl století. Nacházíme se v ulici Čs. armády, která 

se takto jmenuje od 50. let, dříve se nazývala Ostrav-
ská. Žlutý družstevní dům si zachoval původní podobu, 
včetně originální mozaikové výzdoby. Na menším 

soukromém už jsou ale patrné změny. Zdobné prvky 
na fasádě nahradil jednolitý brizolit a dům přišel o sty-
lovou rohovou věžičku. Největší proměnou ale prošlo 
pozadí za křižovatkou s Okružní ulicí. Na místě nízkých 
cihlových domů vyrostlo panelákové sídliště.  (tch)

Foto: Bohuslav Šíma a Pavel ČempělFoto: Bohuslav Šíma a Pavel Čempěl

Knižní Lovci perel smění úlovky za ceny
Jak motivovat děti ke čtení? Bohumínská knihovna na to jde přes moderní technologie. 
Vyhlásila soutěž Lovci perel, v níž mohou malí návštěvníci vyhrát díky četbě dětských 
publikací tablet nebo power banku. 

Knihovnice před začátkem sou- 
těže vybraly dětské knihy a ozna-
čily je symbolem. Publikace se ve 
hře stávají perlorodkami a za je-
jich přečtení získají malí čtenáři 
odměnu v podobě perel. Každý 
»lovec« má v knihovně svou lastu-
ru se šňůrou, na kterou se perly 
navlékají. Perly mohou sbírat 
v průběhu celého roku. Čtenáři 
s nejvíce úlovky získají ceny, na-
příklad dort, hračky nebo elek-
troniku. „Po přečtení každé knihy 

odpoví účastníci soutěže na něko-
lik povinných i nepovinných otá-
zek. Tímto způsobem si ověříme, 
jak pozorně knihu četli. Soutěžící 
mohou vybírat z více než 1 200 
knih a průběžně přidáváme další,“ 
uvedla vedoucí knihovny Magda-
léna Fedorowiczová.

Z téměř 2 700 registrovaných 
klientů knihovny tvoří více než 
čtvrtinu právě děti. Loni jich do 
bohumínského kulturního zaříze-
ní docházelo 750, z toho 50 nově 

registrovaných. „Snažíme se, aby 
jejich počet stále narůstal a děti 
získaly ke knihám pěkný vztah. 
Budeme rádi, pokud se naučí trá-
vit alespoň část svého volného 
času opět u knih, i když je jasné, 
že je to v konkurenci mobilů, tab-
letů a počítačů těžký úkol,“ sdělil 
Karel Balcar, ředitel městské agen-
tury K3, pod kterou bohumínská 
knihovna spadá. Jak dodal, kni-
hovna připravuje během letoška 
další akce na podporu dětské čte-

nářské gramotnosti. Koncem jara 
odstartuje program »S knihou do 
ulic«, v jehož průběhu budou 
knihovnice a dobrovolníci číst 
dětem v mateřských a základních 
školách pohádky. Zároveň pro-
běhnou tvůrčí dílny, soutěže 
i scénky. Součástí bude i velký 
antikvariát vyřazených knih. 
„Celé letní prázdniny se budeme 
starat o to, aby se děti nenudily 
a mohly v knihovně podnikat za-
jímavé aktivity,“ nastínil Balcar 
s tím, že nejbližší dobrodružnou 
akcí, kterou knihovna plánuje, je 
společné spaní v prostorách bibli- 
otéky zařízení.  Lucie KOLKOVÁ

Pasování prvňáčků do stavu čtenářského
Z bohumínských prvňáčků 
už jsou ofi ciálně čtenáři. 
Symbolickým mečem 
je do stavu čtenářského 
27. března pasovali pohád-
kový král s královnou. 
Oblíbenou tradici udržuje 
bohumínská knihovna 
už třináctým rokem. Cílem 
je přilákat děti ke knihám 
a čtení už v útlém věku.

„Letos jsme se rozhodli pasování 
uskutečnit už v březnu – v měsíci 
knihy a čtenáře. Čím dříve se dítě 
ke knihám a čtení dostane, tím lépe. 
Záleží to však hodně na rodičích, 
kteří své malé ratolesti musí do 
knihovny doprovázet a dohlížet na 
výpůjčky,“ uvedla vedoucí knihov-
ny Magdaléna Fedorowiczová.

Královský pár si pro děti při-
pravil několik úkolů. Prvňáčci 
museli prokázat, že skutečně umí 
číst a znají pohádky. Každé dítě si 
odneslo poukaz na roční registra-
ci zdarma, odznak čtenáře, malou 

pohádkovou knížku a drobnou 
sladkost.V hlavní budově kni-
hovny ve Vrchlického ulici se měl 
král mečem co ohánět, pasoval 
164 dětí. Ve Skřečoni se akce 

zúčastnilo čtyřiatřicet prvňáčků 
a ve Starém Bohumíně šest. V Zá-
blatí proběhne pasování po návra-
tu ze školy v přírodě dodatečně 
24. dubna.  (kat)

Pasování se také zúčastnily více než 
tři desítky skřečoňských prvňáčků. 
Ti museli nejprve projít čtenářskou 
zkouškou. 

Foto: Pavel Čempěl

KNIHOVNA
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Voda pod nohama, 
voda nad hlavou

Světový den vody. Celá planeta si jej připomíná 

22. března. A letos ho naše matička Země pojala 

stylově, přívaly vody padaly i z oblohy. Spolky 

Racek a Posejdon i přes nepřízeň počasí uspořá-

daly tradiční akci pro středoškoláky ve skřečoň-

ském Gliňoči.

Akce se každoročně účastní desítky žáků Střední 
školy Bohumín. Deštivého počasí se však tentokrát 
mnozí zalekli a do Gliňoče jich dorazila jen hrstka. 
Organizátoři přesto nic neošidili a nevynechali jediný 
bod programu. „Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých 
informací o lokalitě o jejím významu v biodiverzitě kra-
jiny. Víte, že například kachny dokáží přenášet na peří 
přilepené rybí jikry i do jiných vodních nádrží? Nebo že 
v Gliňoči žijí jezevci?“ podělila se o nové informace 
učitelka střední školy Milada Fabiánová.

Kromě osvěty byl součástí programu i skutečný 
kontakt s vodou. Žáci absolvovali na pramici vyjížďku 
po jedné z vodních nádrží. „Počasí nám letos opravdu 
nepřálo, ale ti, co přišli, tak nelitovali,“ uzavřela Fabiá-
nová.  (red) Foto: Pavel Čempěl

V červnu připravují speleologové bohumínského klubu 
Orcus další mezinárodní expedici. Výprava bude směřovat 
do jeskyní na Krymském poloostrově. Do jeskyní, ze kterých 
jejich výzdoba činí světový unikát a do nichž mají jako 
jediní přístup právě speleologové z Bohumína.

Při expedicích v letech 2015 a 2016 
se v jeskyni Emine Bojir Chasar 
v Krymských horách podařilo 
speleologům Orcusu učinit uni-
kátní objev. Uprostřed největšího 
sálu jeskyně, nazvaného Nokturno, 
dlouhého 80 a vysokého 40 metrů, 
objevili při podrobném průzkumu 
tvary, které nazvali »krystalové 
stalagmity«. Až metr vysoké útvary 
za samých krystalů aragonitu jsou 
uvnitř duté. Jakoby vyrostly na 
homolovitém jádru, které časem 
zmizelo. Zůstaly jen ony krystaly. 
Některé jsou čistě bílé, ale většina 
je okrově zbarvená. 

Obdobné formy dosud nebyly 
objeveny nikde na světě. Další zá-
hada této jeskyně. Vznik a vývoj 
»krystalových stalagmitů« nebyl 

objasněn, proto bohumínští spe-
leologové přizvali ke spolupráci 
vědce ze Slovenskej akadémie vied 
(SAV) v Bánské Bystrici. Při expe-
diční výpravě v roce 2016 byly v jes-
kyni Emine Bojir Chasar odebrány 

stovky vzorků krystalů, sedimentů 
a vod, které nyní analyzují labora-
toře SAV. Ale nejen tam. Některé 
analýzy provádějí vědci na univer-
zitě v Heidelbergu a Taiwanu.

Jeskyně s obdobnými formami 
krystalů byly objeveny i ve Španěl-
sku, proto další výpravy směřovaly 
i do těchto jeskyní. Se španělskými 
a francouzskými speleology se po-
dařilo najít některé společné proce-
sy, které by mohly objasnit záhadu 
vzniku krystalů na Krymu. A spo-
lečné výzkumy se španělskými 
kolegy jsou v plánu i na tento rok.

K letošní expedici do jeskyní na 
Krymském poloostrově bohumín-
ští speleologové přizvali i několik 
vědců ze SAV. Snad se na základě 
výsledků analýz a společného 
průzkumu přímo v jeskyni podaří 
objasnit, proč právě v jeskyni 
Emine Bojir Chasar příroda vy-
tvořila takové množství unikát-
ních krystalových forem a tvarů.

(Dokončení příště)

Nové unikátní objevy bohumínských speleologů

Vlevo sloupy aragonitových a kalcitových krystalů v sále Nokturno. Vpravo odběr v sále 20letí. Dole nově objevený dom Vodní svět.  Foto: Orcus Bohumín
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Slezsko není regionem kraslic. Přesto má v této disciplíně 
zápis v České knize rekordů. Postaraly se o něj Bohumíňačky 
Eva »Ježibabka« Holeszová a Iveta Bielá. Za uplynulý rok 
dokázaly tradičními postupy vyrobit 3 901 kraslic. Od 
slepičích, přes kachní až po pštrosí.

V rodinách, které se věnují vý-
robě kraslic, se vejce nerozbíjejí, 
všechna se vyfoukávají. „Neustále 
pak pečeme buchty nebo si připra-
vujeme vaječinu. Už roky jsem ne-
viděla celistvý žloutek,“ svěřila se Eva 
Holeszová. Přestože zasvětila život 
vejcím, když naposledy nocovala 
v hotelu, z vaječné snídaně byla 
doslova u vytržení. Servírovala se 
totiž volská oka se žloutky vcelku.

Bohumíňačky se věnují krasli-
cím už deset let a standardně vy-
rábějí čtyři druhy. Nejrozšířenější 

jsou voskované. Jsou jednoduché, 
různobarevné a hezké. Se škrába-
nými je větší práce, na zhotovení 
vzoru - zuberské krajky - je třeba 
vzít vrtačku. Obdiv si ovšem za-
slouží i třetí typ, vrtané skořápky. 
„Nejprve si vzor tužkou namaluje-
me, pak si otvory předvrtáme 

a fi nální po-
dobu do-
tvoříme 
frézkou. 

Tento druh kraslic je atypický tím, 
že je vidět dovnitř skořápek, proto 
musíme i střed vyčistit od zbytků 
a vydezinfi kovat. Až nakonec při-
stupujeme k voskování,“ popsala 
postup Holeszová. A kolekci dru-
hů doplňují neméně pracné 
drátkované kraslice.

Bohumínské rekordmanky 
nabízejí své výrobky na růz-
ných akcích ve Slezsku i na Mo-
ravě. Zprvu bylo ale obtížné pro-
sadit se v ryze »kraslicových« 
regionech. Je tam velká konku-
rence a malérečky se na přespolní 
dívaly skrz prsty. Krásná a pro-
pracovaná vajíčka z Bohumína se 
ale brzy stala hitem. Dnes už jsou 
bohumínské »malérečky« napří-
klad v rožnovském skanzenu jako 
doma. Naposledy se tady po celé 
várce jen zaprášilo a zpět se vra-

cely jen s deseti vajíčky.

bylo na závěr posezení s Olgou Šípkovou. 
A i během besedy úspěšná sportovkyně 
účastníky oslnila. Byla milá, srdečná 
a skromná, zkrátka pohodářka. Povídala 
si s ostatními cvičenci a odpovídala na 

všechny zvídavé dotazy, které se většinou 
týkaly Olžina účinkování ve StarDance. 
Všichni byli nadšení a dopoledne si 
skvěle užili. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

I v drobném těle může 
dřímat velký potenciál. 
Jen metr a půl vysoká Olga 
Šípková (48) je vícenásob-
nou mistryní Česka, Evropy 
i světa ve sportovním 
aerobiku. A stále je ve 
špičkové kondici. Přesvědčili 
se o tom vyznavači jógy, 
kteří si nenechali 18. března 
užít její lekce v bohumín-
ském SportCentru.

Olga Šípková vedla v Bohumíně 
dvě cvičební hodiny. V té první se 
věnovala »deep worku«, velmi 
intenzivnímu cvičení, v jehož 
průběhu se střídá protahování, 
posilování nebo balanční cvičení. 
„Jednotlivé prvky vypadají jen 
zdánlivě lehce, ale jsou velmi inten-
zivní, střídají se v rychlém tempu 
a gradují. Je to náročné na fyzičku,“ 
popsala účastnice lekce Michaela 
Lalíková. Ve druhé hodině Olga 
předcvičovala fi t jógu, která byla 
opět »silová«. „Po těch dvou hodi-
nách i trénovaný člověk cítil celé 
tělo. Mělo to efekt. Následujícího 
dne jsem skoro nemohla vstát z po-
stele,“ svěřila se Lalíková, která je 
sama lektorkou jógy.

Třešničkou akce, které se účast-
nily čtyři desítky žen a jeden muž, 

inou
nce. 
e si 

L

Mistryně dala cvičencům do těla

Čtyřicet cvičenců absolvovalo ve SportCentru dvě hodiny silové jógy a besedu s lektorkou. 
Drobounká Olga Šípková je samý sval a účastníkům lekce dala pořádně do těla. 

Kraslice z Bohumína zapsány v knize rekordů

Eva Holeszová alias »Ježibabka« 
se svými výrobky - slepičími, 
kachními a pštrosími kras-
licemi.  Foto: Pavel Čempěl

ocovala
aně byla
ovala se

y vcelku.
í krasli-

rdně vy-
šířenější

me, pak sisi oootvtvt oro yyy předvrtáme 
aa fi nální po-

dobu do-
tvt oříme 
ffffffffrffffffffff ézkou. 

region
rence 
dívaly
pracov
ale brz
bohum
klad v
doma
várce 

ce
ka« 

Eva Holeszová a Iveta Bielá za-
čínaly před deseti lety s pěti sty 
vejci. Kvůli zájmu ale postupně 
objem navyšovaly. V uplynulém 
roce vytvořily registrovaný rekord 
3 901 kraslic. Na novou sezonu už 
jich chystají rovné čtyři tisícovky.

Pavel ČEMPĚL
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Velikonoční fotbalový turnaj ve sportovní hale
Bospor uspořádal 25. března ve sportovní hale Velikonoční 
fotbalový turnaj pro veřejnost. 

Týmy nakonec sestavily čtyři 
party sportovních nadšenců. Ty 
se nejprve utkaly systémem každý 
s každým a na základě výsledků 
těchto utkání následoval souboj 
prvního se čtvrtým a druhého 
s třetím. O bronzovou medaili se 
pak utkaly týmy Stará dáma a FC 
Delta, o jejichž umístění rozhod-
ly po vyrovnaném zápase až pe-
nalty. Ty zvládla lépe Staré dáma. 
Naopak fi nálovou bitvu o vítěz-
ství v turnaji okořenil pouze jediný 
gól. Vstřelil jej celek Kostomlat, 
který porazil celkově druhý FC 
Inkognito. 

Během vyhlašování vítězů do-
šlo i na udílení individuálních 

cen. Nejlepším střelcem se stal 
Hubert Tašek (FC Inkognito), 

nejlepším brankářem Patrik 
Poštulka (Kostomlaty) a cenu 
pro nejlepšího hráče získal 
Szymon Smieszek (FC Delta). 

(red)

Bohumínská plavecká stopa v Bruntálu i Olomouci
Znatelně omlazená výprava jedenácti plavců z Plaveckého klubu Bohumín 
o víkendu 25. a 26. března startovala na Grand Prix města Bruntálu
v plaveckém pětiboji. Bohumínští se dokázali prosadit mezi nejlepší 
jak v individuálních disciplínách, tak v celkovém hodnocení. 

Naprosto suverénně se prezentoval přede-
vším desetiletý Samuel Hübscher. Sam domi-
noval ve čtyřech startech, pouze na prsařské 
padesátce dohmátl třetí. V celkovém hodno-
cení nemohlo být v jeho kategorii o vítězi 
pochyb. Dílčího vítězství na trati 100 metrů 
znak dosáhl rovněž Marcel Grüner. Časem 
1:14,66 předčil druhého v pořadí o málokdy 
vídaných více než pět vteřin a položil tak zá-
klad k celkovému stříbru z pětiboje v katego-
rii dvanáctiletých. Druhého místa dosáhl 
i zásluhou bronzu ze 100 metrů motýl a díky 
dalším třem umístěním do pátého místa. 

Na pódium v konečném hodnocení pětiboje 
vystoupala rovněž desetiletá Anna Kohanová. 
Anička si na individuálních tratích připsala tři 
bronzové příčky na 50 metrů prsa, stejné trati 
volným způsobem a 100 metrů polohově.

V individuálních startech o sobě dali vědět 
rovněž další zástupci PK Bohumín. Nejprve 
v úvodní disciplíně na 50 metrů motýl do-
hmátl třetí Petr Trucla, který i v dalších star-
tech končil vždy v top ten. Třetí doplaval i dva- 
náctiletý Kuba Křistek na prsařské stovce. 

Kousek za stupni tentokrát končila svá vy-
stoupení Andrejka Czerná, nejlépe čtvrtá na 

padesátce volným způsobem. O stupínek nižší 
příčku vybojovala po dalším masivním vylep-
šení osobního rekordu Klára Nováková na 
trati 100 metrů znakem. Adéla Klosínská, 
Kamil Rutar, Lukáš Orlík a Josef Hanuliak 
končili svá účinkování většinou ve druhé de-
sítce celkového pořadí.

V sobotu 25. března si odbyl závodní pre-
miéru na dlouhém bazéně třináctiletý Karel 
Babicz. V rámci Velké ceny Olomouce startoval 
ve všech třech závodech motýlem, na stovce 
znakem a padesátce kraulem. I v Olomouci 
Karel potvrdil příslušnost k české špičce své 
věkové kategorie, díky čemuž může nadále 
snít sen o medaili z pomalu se blížícího mis-
trovství republiky, případně Letní olympiády 
dětí a mládeže. 

Adrian KUDER, prezident PK Bohumín

Foto: Petr Kamínek

Sport je nedílnou součástí 
aktivit mateřské školy 
Kulíšek v Čáslavské ulici. 
Začátkem března absolvo-
vala velká skupina dětí 
lyžařský kurz Usměvavé 
lyžování v Palkovicích.

Sportování naše kulíšky moc baví

Začátky byly opravdu těžké. 
Pouze dvě děti uměly lyžovat, 

ostatní prkna na nohou absolutně 
neposlouchala. Po rozdělení do 

skupin proto začala výuka. Parta, 
která už měla nějaké zkušenosti, 
pilovala styl. Druhá se učila ovlá-
dat své tělo na lyžích při sjezdu 
z mírného kopečka. Během týdne 
ale děti všechno bravurně zvládly 
a lyžování jim vykouzlilo úsměv 
na tváři. Oceněním jejich snahy 
byly medaile, diplomy a také po-
tlesk rodičů, kteří se přišli na své 
ratolesti poslední den podívat.

Další aktivitou dětí z mateřinky 
bylo bruslení. Od ledna do břez-
na jezdily na bohumínský zimní 
stadion. Většina už během pod-
zimu absolvovala školičku brus-
lení, proto mohla paní učitelka 
pro děti vymýšlet na ledě různé 
překážkové dráhy. Poslední lekce 
koncem března byla výjimečná. 
Po rozbruslení následoval lehký 
slalom mezi překážkami. A pak 
už si děti užívaly střelbu na brá-
nu, člunkovou jízdu, skluz pod 
lanem. Na závěr obdržely medaili 
Kulíškova brusle.

Jaro už je tady a my se těšíme 
na sportování nejen v parku, ale 
i na oválu základní školy ČSA. 
Sportování, to nás prostě baví. 

Jana TMĚJOVÁ ,
mateřská škola Kulíšek

Od ledna do března jezdily děti 
z Kulíška  bruslit na zimní stadion.

Na svahu v Palkovicích jim lyžování po týdnu už krásně šlo. Foto: MŠ Čáslavská

Příměstský 
vědecký tábor

Spolek Veselá věda pořádá pro 
zvídavé děti od pěti do dvanácti 
let příměstský tábor v Bohumíně. 
V létě proběhnou dva turnusy, od 
10. do 14 července a od 7. do 11. 
srpna. Organizátoři slibují dětem 
týden zábavných experimentů, 
her a poznání. Pětidenní příměst-
ský tábor stojí 1.900 korun. V ceně 
je veškerý materiál, exkurze nebo 
výlet, každý den teplý oběd a pitný 
režim. Konkrétní informace a při-
hláška na www.veselaveda.cz.

... teď už také hřiště Fotbalového 
areálu Pavla Srnička, která spravuje 
městská společnost Bospor, jsou nově 
pokryta vysokorychlostní wifi .

VÍTE, ŽE...
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Rekordních 130 závodníků se zúčastnilo letošního 12. ročníku Běhu do schodů. 
Na start se v přízemí Penzionu ve věži postavilo 76 mužů a 52 žen. Rekordy 
trhali i běžci, respektive ten nejrychlejší z nich. Už počtvrté zvítězil Ondra 
Plhoň, který byl na vrcholu věže za 37,40 vteřiny. O sedmadvacet setin tak 
vylepšil svůj loňský čas.

Tradiční akci pořádal 21. března Školní 
sportovní klub Gymnázia Františka Živného 
a městská společnost Bospor. Letos s jednou 
technickou novinkou. Organizátoři od počátku 
originálního závodu, během nějž závodníci 
zdolávají 187 schodů proskleného schodiště 
u bývalého vodojemu, řešili jeden problém 

– jak synchronizovat časomíru. Na běžeckých 
oválech se o to stará startovní výstřel, ale pálit 
slepými náboji v obsazeném penzionu se moc 
nehodí. Časoměřič v cíli, v nejvyšším patře, 
proto vždy hleděl škvírou mezi zábradlí do 
přízemí, kde dával startér signál baterkou. 
Letos na to šli organizátoři sofistikovaněji, 
využili videohovor prostřednictvím aplikace 
Skype. Startér s časoměřičem se mohli v reál-
ném čase vidět i slyšet.

Závodníci pak bojovali ve čtyřech věkových 
kategoriích, mužských a ženských. Nejmlad-
ším závodníkům z místní střední školy 
a gymnázia bylo šestnáct, nejstarším byl účast-
ník mnoha extrémních mítinků, sportovec 
tělem i duší Dědek Beskydský (72).  (red)

Mini házenkáři, 
maxi nasazení

V neděli 26. března vyrazili na 

zápasy mistrovských utkání nej-

mladší zástupci bohumínské háze-

né. Minižactvo absolvovalo osmé 

kolo letošní sezony v Paskově. 

Tým nejmladších bohumínských 
házenkářů tvoří čtyřiadvacet skvě-
lých a aktivních dětí. Každý zápas 
i každý trénink prožívají s úsměvem 
a především s neskutečným nasaze-
ním. Na turnaje jezdí dvanáct dětí 
v doprovodu rodičů a trenérek. 

Nejde o výsledky, jde o radost a po- 
těšení ze hry. Děti se střídají a šanci 
hrát dostane opravdu každé, i když 
věkové složení je v miniházené velmi 
široké. Kategorie zahrnuje děti od pěti 
do jedenácti let ve smíšených druž- 
stvech. Často proti bohumínským prv-
ňáčkům nastupují i desetiletí, ale malí 
házenkáři jsou stateční a bojovní. 
Soupeře si nikdo nevybírá. Atmosféra 
na těchto zápasech je vždy úžasná.

Společně s rodiči a dalšími trenéry 
děti podporujeme v jejich odvaze, 
radosti a sbírání zkušeností. Před za-
čátkem každého utkání utvoříme 
hlouček, přiložíme dlaň na dlaň a zvo-
láme náš pokřik: „My jsme srdce, my 
jsme tým, my jsme prostě Bohumín!“

Renata VAVŘÍČKOVÁ

Vítězství juniorských vzpěračů
Na východě Slovenska se 11. března konal 35. ročník 
vzpěračské Grand Prix Košic spojený s Memoriálem Karola 
Gumána. Na juniorské klání vyrazil i oddíl SKV Bonatrans 
Bohumín a v konkurenci týmů ze Slovenska, Česka, Polska 
a Maďarska zvítězil.

Soutěže se zúčastnilo deset 
tříčlenných družstev juniorů do 
sedmnácti let. Z vítězství se rado-
valo družstvo SKV Bonatransu 
Bohumín, druhé místo obsadil 
domácí MKVaSS Košice a třetí 
SKV Baník Havířov. 

Z bohumínských juniorských 
vzpěračů se prosadil Jakub Barte-
ček. Výkony 69 kilo v trhu a 115 
kilo v nadhozu obsadil druhé místo. 
Bronz vybojoval Ondřej Tchurz 
(96 kg trh, 105 kg nadhoz) a stejný 
cenný kov získala Pavlína Jadrníč-
ková (53 kg trh, 62 kg nadhoz). 
Mimo soutěž startoval Tomáš 
Salamon, který si připsal výkony 
92 kilo v trhu a 115 kilo v nadhozu.

Juniorští bohumínští vzpěrači se 
úspěšně prezentují i v rámci první 
ligy. Kromě zmíněných účastníků 
košické grand prix v lize dále startu-
jí Tomáš Mirga a Jaromír Gasior. 
Po druhém kole ligy je bohumín-
ský tým na třetím místě. Trenér 
oddílu Jan Gospoš všem děkuje za 
vzornou reprezentaci.  (red)

ÚSPĚCH

Foto: SKV Bonatrans Bohumín

Běh do schodů 2017 
(vítězové)
 16–19 let: Ondřej Kyjonka (17), 0:40,91;
Miroslava Pazourková (16), 0:48,66
 20–39 let: Ondřej Plhoň (22), 0:37,40;
Jana Nováková (33), 1:10,42
 40–59 let: Radim Kozel (41), 0:42,54;
Jana Fedorčák Van Coppenolle (51), 1:18,86
 60 a více: Dědek Beskydský (72), 1:22,45;
Ženská kategorie bez účasti

Startovní výstřel nahradila aplikace
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13. dubna to budou čtyři roky, 
co tento svět náhle a nečekaně opustil 

Tomáš PCHÁLEK 
z Bohumína.


Za tichou vzpomínku všem děkuje 

manželka Hanka.

1. Řádková inzerce (prodej, koupě, 
výměna)  24 Kč za řádek
(jeden řádek = 30 znaků)
2. Společenská inzerce (blahopřání, 
vzpomínky) rozměr: 97 x 45 mm
Cena bez foto: 180 Kč 
Cena s foto (foto se vrací):   300 Kč 
Cena dvojité plochy:   400 Kč 
(2 fotografi e, případně delší text)

CENY INZERCE
3. Komerční plošná inzerce (barevná)
1/1 strana - zrcadlo (š. 200 x v. 305 mm):
   8 000 Kč
1/2 strany na výšku (š. 97 x v. 305 mm), 
na šířku (š. 200 x v. 149,5 mm):  4 000 Kč
1/3 strany (š. 200 x v. 98 mm):   2 670 Kč
1/4 strany (š. 97 x v. 149,5 mm):  2 000 Kč 
Cena za 1 cm ²  20 Kč
Slevy za opakované zveřejnění:
3x – 4x opakování: 10 % z ceny
5x a více opakování:   20 % z ceny

VZPOMÍNKY

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

29. března jsme vzpomněli 
9. smutné výročí úmrtí 

paní Evy DADAKOVÉ
z Orlové.


S láskou stále vzpomínají manžel Heřman, 

syn Marek a dcera Dagmar s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

14. dubna vzpomeneme 
5. výročí úmrtí 

pana Františka VYSLOUŽILA.


S láskou a úctou vzpomíná 

celá rodina.

Čas plyne, vzpomínka zůstává.

6. dubna jsme vzpomněli 5. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil náš manžel, 

tatínek a dědeček, 

pan Jan NITSCHE.


S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.

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

7. dubna to bude 10 let, kdy nás opustil 
můj manžel, náš tatínek, tchán, 

dědeček a pradědeček, 

pan Antonín NEUSCHL.


S láskou vzpomíná manželka, 

dcery Věra, Božena a Alena s rodinami.

Kdo tě znal, ten vzpomene, kdo tě miloval, nezapomene.

28. března jsme si připomněli 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Zdeněk TATARUCH
z Bohumína.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Ludmila 

a děti Lenka, Iveta a Petr s rodinami.

Čas umí vše zahojit, ale jsou ztráty, které nepřebolí nikdy.

12. dubna uplyne rok od smutné chvíle, 
kdy nás navždy opustila 

paní Veronika LIČKOVÁ.
Zároveň jsme 12. února uctili 

její nedožité sedmdesáté narozeniny.
S láskou a úctou vzpomíná a nikdy nezapomene 

syn Radomír a dcera Jana s rodinami, 
druh Milan, příbuzní a známí.

Život plyne tak rychle. Než zjistíme, kde jsme, už jsme zase někde jinde...

10. dubna uplyne rok od chvíle, kdy nás opustila 

paní Vladislava BUČKOVÁ.
4. srpna si připomeneme 

její nedožité 90. narozeniny.
S láskou vzpomínají dcery Anna 

a Zdeňka s Otou, vnoučata s rodinami 
– Andrejka, Jolanka, Vladěnka, Ivo, 

pravnoučata Verunka, Kristýnka, Tomáš, Matěj a celá další rodina.
Děkujeme všem za tichnou vzpomínku.

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

3. dubna oslaví své 60. narozeniny 

paní Hana KOMAROVÁ.


Vše nejlepší, hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti přeje manžel Josef 
s dcerou Šárkou, synem Jirkou s manželkou 

Pamelou a vnoučaty Mayou a Josephem.

BLAHOPŘÁNÍ

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

bratra, vnuka, synovce, bratrance, 
přítele i kamaráda 

Honzíka PIETRA
ze Záblatí, který nás v roce 2007 nečekaně 

opustil ve věku nedožitých 22 let. 


19. duben navždy zůstane nejsmutnějším dnem pro všechny, 

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

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

 ● Prodám st. pozemek, Úvozní 
- 399/m2, Dolní Lut. od 199/m2. 
  608 777 825.

 ● Prodám družstevní byt 3+1 po 
rekonstrukci v klidné lokalitě ve 
Fibichově ulici. Cena dohodou. 
  777 074 003.

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

 ● Koupím garáž u autobusového 
nádraží.  732 639 733.

 ● 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.

 ● 3+1 Mírová, nízká zástavba, 
slunný, útulný, rekonstruovaný, 
po revitalizaci, nízké náklady na 
bydlení. Cena 590.000 Kč.   
739 781 187, e-mail: d.tatana@
seznam.cz.

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

 ● Pronájem bytu 1+1 v Nové Vsi 
u Bohumína.  603 844 693.

 ● Pronajmu byt 1+1 v klidném 
prostředí.  608 811 310.

INZERCE
 ● Pronajmu pěkné nebytové pro-

story v centru Bohumína. 75 m2 za 
4.000 Kč měsíčně.  737 525 271.

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.

 ● 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.

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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JAK SPRÁVNĚ NALOŽIT S BIOODPADEM
Papír, plasty, sklo a nápojové kartony už běžně třídí sedm z deseti 

Čechů. Separovat i zbytky z kuchyně a zahrady, které lze ještě dále 

zpracovat, se ale teprve učíme. Přitom bioodpad tvoří až pětinu 

objemu našich popelnic, za jejichž svoz platíme. 

Vše, co má přírodní základ a co 
se v přírodě samo rozloží – tak lze 
zjednodušeně defi novat bioodpad. 
Tvoří ho kuchyňské zbytky (slupky 
ovoce a zeleniny, nedojedená jídla) 
a odpady vznikající při údržbě ze-
leně (ostříhaný živý plot, ořezané 
větvě, posekaná tráva, shrabané 
listí). 

Na venkově si lidé často zakláda-
jí kompost, kam všechen zelený 
odpad dávají. Ve městech bylo do-
nedávna jeho třídění skoro nemož-
né, ovšem od roku 2015 mají obce 
povinnost zajistit i sběr biologicky 
rozložitelného odpadu rostlinného 
původu. Jaký způsob zvolí, je na 
uvážení samotné obce. V Bohu-

míně funguje zpoplatněný odvoz 
rostlinného materiálu přímo od za-
hrad. Do nádob patří posekaná 
tráva, listí, drobné ořezy keřů, rost-
linné zbytky a spadlé ovoce. Bez-
platně mohou lidé odkládat bio-
odpad ve sběrných dvorech. Ve sta-
bilním lze předat veškerý rostlinný 
odpad včetně ořezů keřů a stromů, 

mobilní přijímá kompostovatelný 
materiál bez ořezů dřevin.

Tříděním bioodpadu šetříme 
místo v popelnici na směsný od-
pad, a tím i vlastní peníze v podobě 
poplatku za svoz komunálního od-
padu. Existují ale i další důvody, 
proč tento odpad třídit. Třeba fakt, 
že bioodpady uložené na smetiš-
tích při svém rozkladu uvolňují vel-
ké množství metanu a oxidu uhliči-
tého, tedy skládkové plyny. Od 
roku 2024 by proto mělo být sklád-
kování bioodpadu zcela zapově-
zeno.    (Eko-Kom)

Jak na odpady aneb Desatero dobrého třídiče 8

Potápka malá
(Tachybaptus ruficollis)

Potápka malá je svou velikostí 
mužské pěsti nejmenší z potápek. 
Obývá i malé mokřady od nížin až 
do hor – nejvýše položené hníz-
diště u nás leží v nadmořské výšce 
950 metrů. Patří k tažným druhům, 
naše populace zimují v jihozápad-
ní Evropě. 

Potápka malá hnízdí v Bohumíně 
například v bývalé bažantnici Na 
Panském. Pár si staví z rostlinného 
materiálu plovoucí hnízdo a oba 
partneři se při sezení střídají zhru-
ba po půlhodině. Zpravidla vyvádí 
mladé dvakrát v roce a ve snůšce 
bývají nejčastěji čtyři vajíčka. Mlá-
ďata jsou jako u ostatních druhů 
potápek pruhovaná. Už první den 
po vylíhnutí umějí plavat i potápět 
se. Rády se vozí na zádech rodičů. 
Hlavní potravou tohoto druhu je 
vodní hmyz, plži a plevelné rybky. 
V zimě můžeme pozorovat pravi-
delně na Odře jedince ze severněj-
ších oblastí.

Text: Jiří ŠUHAJ, 
foto: Dušan BOUCNÝ

Příroda Bohumínska – ptáci (196)

Rafík myslí 
na hafíky

Mateřská škola Rafinérský 
lesík se nově prezentuje pod 
zkráceným názvem Rafík. Evoku-
je to jméno psa a zcela záměrně. 
Hafana má mateřinka jako sym-
bol a také na čtyřnohé kamarády 
myslí. V únoru uspořádala sbírku 
pro bohumínský psí útulek. Děti 
se svými rodiči přispívali do 
psích kasiček v jednotlivých tří-
dách. V pokladničkách se nako-
nec shromáždila kulatá částka 
dvou tisíc korun. Plus pětikoru-
na, abychom byli přesní. Za vy-
brané peníze školka nakoupila 
granule, které 4. dubna předala 
zaměstnancům psího útulku. 
Mateřinka (i čtyřnozí kamarádi) 
všem dětem i rodičům za fi nanční 
příspěvek děkují.  (red)

Foto: Eva Vavříčková

Žáci Masarykovy školy 
v televizním klání
Soutěž, ve které si přírodní zákony vyzkoušíte na vlastní 
kůži. Takový podtitul má vědomostní klání České televize 
»U6 – Úžasný svět vědy«. V jeho poslední epizodě se před-
stavili žáci bohumínské Masarykovy školy. Poměřili své 
znalosti se soupeři ze základní školy z Kamenice nad Lipou. 

Soutěž se natáčí v hale Malého 
světa techniky U6 v Dolní oblas-
ti Vítkovic. Pětičlenná družstva 
můžou tvořit žáci různých tříd 
jedné školy, přičemž věkový limit 
soutěžících je 13 a14 let.

Tématem dílu, který se natáčel 
1. března, byla elektřina. Celým 
pořadem provázel Ducháček 
a Továrník, tedy herci Karel Zima 

a Petr Vaněk, s nimiž bylo natá-
čení poutavé a vzrušující. Žáci 
museli prokázat obecné znalosti, 
zručnost i logické uvažování. Do 
posledního kola šli bohumínští 
žáci s dvojnásobným počtem 
bodů. Jak dopadli, zjistíte po 
zhlédnutí pořadu, který vysílá 
Česká televize 16. dubna od 12 
hodin na kanálu Déčko. (basu)

Poděkování lidem
z charitního domu

Děkuji vedení a celému perso-
nálu Charitního domu pokojného 
stáří sv. Františka v Bohumíně za 
jejich obdivuhodný přístup a za 
to, že dokáží vytvořit lidem na 
sklonku života tak příjemné pro-
středí. Děkuji za maminku Gretu 
Hönigerovou. Syn s rodinou

MARYŠKA 

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

 776 577 722

 ● Do 18.5. v 17 hodin POZOR, JEDU! 
Vernisáž výstavy obrazů Radomíra Kara-
se, který se věnuje volné kresbě a malbě, 
ilustracím, kreslenému humoru či kera-
mice. Výstava potrvá do 18. května.

CO – KDY – KDE
 ● 20.4. od 17 hodin LITERÁRNÍ TOULKY 

ANGLIÍ. Přednáška lektorky angličtiny 
Dany Barnetové s fotoprojekcí a fi lmo-
vými ukázkami.

ALMA MATER

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

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

nutná rezervace.

 ● 13.4. MEDITACE. S Janou Van Coppe-
nolle. 

 ● 24.4. UMÍME SE UZDRAVIT. Povídání 
v soli s Renátou Rowenou.

 ● 26.4. JÓGA V SOLI. Pro začátečníky i 
pokročilé s Martinou Bielanovou.

 ● 27.4. POSTEL, HOSPODA, KOSTEL. Talk 
show Zbigniewa Czendlika. Pod Zele-
ným Dubem.

MĚSTSKÉ MUZEUM 

 ● Expozice »Bohumín – pohledy do mi-
nulost i  města« .  PO –PÁ v  10–12 
a 17–20 hodin, SO a NE v 10–20 hodin. 
Starý Bohumín, Pod Zeleným dubem.
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� DOMÁCKY
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MLÉČNÝ
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VESNÉHO
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TAJENKY

2. DÍL
TAJENKY
ZNAČKA
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SPZ
DUNAJSKÉ

STREDY
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OZN. ČES.
LETADEL
TEČKA V
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MĚSÍCŮ
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ORGANIC.
ROZPOU-
ŠTĚDLO

KRÁL ELFŮ

PLÁTĚNÝ
PŘÍBYTEK
TAŽENÁ

(O ZBRANI)

� ROZKOŠ

MUŽ. JM.
VLASOVÝ
PARAZIT

(ZDROBN.)
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JMÉNO

DOMÁCKY
TEODOR

ZAHRADN.
NÁDOBA

AMERI-
ČANÉ

(HOVOR.)

DRAVÝ
PTÁK

SŇATEK
PRIMÁT

LITERÁRNÍ
DÍLO

MODEL
FORDU

NEOBDĚL.
POZEMEK

CESTOVNÍ
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SEVERŠTÍ
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ZPĚVNÝ
PTÁK

SPZ
MOSTU
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ORGÁN
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ČESKÉ
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PŘI
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KUROVITÝ
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PLANÁ DOMÁCKY

SILVESTR

Ptá se soused sousedky: „Proč si nedáte k těm sazenicím nějakého strašáka?”...

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 12.4. v 9–16 hodin SLEZSKÝ 

RYNEK. Potraviny a produkty 
regionálních výrobců, ochut-
návka zabíjačkových specialit, 
lidové tvořivosti, hudební vy-
stoupení. V 15.30 hodin losová-
ní tomboly. Náměstí T. G. M.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.          
 ● 6.4. v 19 hodin T2 TRAINSPO-

TTING. Film Velká Británie (Krimi 
/ Komedie), 2017, titulky, pří-
stupný od 15 let, 117 min., 100 Kč.

 ● 7.4. v 16 hodin PUTOVÁNÍ 
TUČŇÁKŮ: VOLÁNÍ OCEÁNU. 
Film Francie (Dokument), 2017, 
dabing, přístupný, 82 min., 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, da-
bing, přístupný, 123 min., 110 Kč.

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

 ● 12.4. v 9 hodin BEZVA ŽEN-
SKÁ NA KRKU. Film Česko (Ko-
medie), 2016, přístupný, 97 mi-
nut, 50 Kč (FK pro seniory)

 ● 13.4. a 17.4. v 19 hodin, 15.4. 
a 16.4. v 16 hodin ŠPUNTI NA 
VODĚ. Film Česko (Rodinný), 
2017, přístupný, 83 min., 120 Kč.

 ● 15.4. a 16.4. v 19 hodin RYCH-
LE A ZBĚSILE 8. Film USA (Akč-
ní), 2017, titulky, přístupný od 
12 let, 136 minut, 130 Kč.

 ● 20.4. v 19 hodin ZTRACENÉ 
MĚSTO Z. Film USA (Dobrodruž-
ný), 2016, titulky, přístupný od 
12 let, 140 minut, 120 Kč.

 ● 21.4. a 23.4. v 19 hodin 
OCHRÁNCI. Film Rusko (Akční), 
2017, titulky, přístupný od 12 
let, 100 minut, 110 Kč.
PRO DĚTI

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

 ● 16.4. v 10 hodin ŠMOULOVÉ: 
ZAPOMENUTÁ VESNICE. Animo-
vaný film USA, dabing, 88 mi-
nut, 130 Kč, děti 110 Kč.

 ● 23.4. v 10 hodin VELRYBA LÍ-
ZINKA. Divadelní pohádka pro 
děti, hraje divadlo Krapet. Sál 
kina, 80 Kč.
DIVADLO

 ● 12.4. v 19 hodin DEŠTIVÉ 
DNY. Kriminální příběh, hrají 
Richard Krajčo a David Švehlík. 
Sál kina, 550 Kč.

 ● 14.4. v 19 hodin BŮH MA-
SAKRU. Komediodrama, hraje 
Divadlo Karla Pippicha. Sál kina, 
270 Kč.

 ● 22.4. v 19 hodin BANÁNOVÉ 
RYBIČKY. Show Haliny Pawlow-
ské. Sál kina, 190 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.

 ● 6.4. a 7.4. ve 13–17 hodin 
DISNEYOVKY. Tématická výstava 
knih doplněná omalovánkami 
s výtvarnou dílnou.

 ● 7.4. a 21.4. v 15–17 hodin 
DESKOVKY S TERKOU. Kroužek 
hráčů deskových her s vyprávě-
ním příběhů.

 ● 10.4. až 13.4. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin VELIKONOČNÍ 
VAJÍČKA, ZAJÍČCI, KUŘÁTKA 
I BERÁNCI . Výtvarná dílna, vy-
fouklé vaječné skořápky s se-
bou. N. Bohumín a knihovna 
Skřečoň. 10.4. také v Záblatí a 
11.4. ve Starém Bohumíně.

 ● 18.4. až 21.4. (mimo středu). 
ve 13–17 hodin PRŤOLATA VY-
RÁBÍ...  Výtvarná dílna pro před-
školáky, malé školáky a děti 
z rodinných center. 

 ● 18.4. až 21.4. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin VESELÁ POPEL-
NICE. Výtvarná dílna u příleži-
tosti Dne Země. Knihovna Skře-
čoň; 21.4. také dětské oddělení 
Nový Bohumín.

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

 ● 20.4. v 17 hodin PŘEŽILA 
JSEM GULAG. Vyprávění Věry 
Sosnarové, která strávila 19 let 
v sibiřském gulagu a na nuce-
ných pracích. Přednášková míst-
nost knihovny, 50 Kč.

OSTATNÍ AKCE

 ● 8.4. v 18 hodin MŽITKY/
POWIDOKI. Polský fi lm s Bogu-
sławem Lindou v rámci projektu 
Kino na hranici. Pod Zeleným 
dubem, 50 Kč.

 ● 21.4. v 19 hodin OLDIES POD 
ZELENÝM. Taneční zábava ve 
stylu 60.–90. let. Hraje DJ Rosťa 
Jež, vystoupí sbor gymnázia. 
Pod Zeleným dubem, 150 Kč.

SPORT

 ● 9.4. v 9 hodin NEBUDE-LI PR-
ŠET. Seriál cyklistických výletů. 
Start z nám. T. G. Masaryka.

FOTBAL

 ● 8. 4. ve 14 hodin FK BOSPOR 
– SLAVIA ORLOVÁ. (dorost) 

 ● 8.4. v 15.30 hodin SLOVAN 
ZÁBLATÍ – GASCONTROL HAVÍ-
ŘOV.

 ● 15. 4. ve 14 hodin FK BOSPOR 
– FK ČESKÝ TĚŠÍN. (dorost)

 ● 15.4. v 16 hodin VIKTORIE 
BOHUMÍN – SLOVAN ZÁBLATÍ.

 ● 16. 4.  v 16 hodin FK BOSPOR 
– SK ŠENOV.

 ● 22.4. v 16 hodin SLOVAN ZÁ-
BLATÍ – FK TĚRLICKO.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 8.4. v 8–18 hodin HÁZEN-
KÁŘSKÝ TURNAJ. Starší žačky.

 ● 9.4. v 9–15 hodin HÁZEN-
KÁŘSKÝ TURNAJ. Mini žačky.

 ● 15.4. a 22.4. v 8–18 hodin RC 
MODELY.

 ● 16.4. v 13–22 hodin VELIKO-
NOČNÍ BADMINTONOVÝ TUR-
NAJ.

 ● 23.4. v 9–16 hodin HÁZENÁ 
1. SC BOHUMÍN. Ml. a st. žačky, 
dorostenky, ženy.

 ● 29.4. v 9–18 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
Denně 9–19 hodin (za příznivé-
ho počasí)

ZVÍŘECÍ FARMA

(vstup do kontaktní zóny)
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
Ukončení bruslařské sezóny 9.4.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 6. do 23.4.

POMŮCKA: AJRAN, ALEC, REN, TABON„Není třeba. Jsem tu skoro celý den.”
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Aktuální informace z letáků
Radnice vydala nové propagační letáky. Mapují historii, 
památky či turistické atrakce. Lidem také pomohou 
s výběrem sportovních a kulturních aktivit a usnadní jim 
orientaci v cyklodopravě. Pět druhů skládaných letáků 
je k dostání zdarma v informačních centrech či městských 
organizacích, například v aquacentru či kině.

„Původní letáky z roku 2006 už 
nebyly aktuální. Život ve městě se 
rychle vyvíjí, za posledních deset let 
se toho v Bohumíně hodně změnilo, 
přibyly nové cyklostezky, atrakce 
a služby,“ uvedla vedoucí organizač-
ního odboru radnice Miroslava 
Šmídová. Jak upřesnila, dva typy 
letáků jsou vícejazyčné, jeden je 
v angličtině, druhý v polštině. 

Vydání nových letáků není je-
dinou informační novinkou. 

Radnice plánuje instalovat v cen-
tru města čtyři velké informační 
tabule, které připomenou vznik 
a historii Nového Bohumína. První 
bude mapovat vlakovou dopravu, 
druhá tramvajovou, třetí se zamě- 
ří na vývoj průmyslových podniků 
a dělnických kolonií a poslední dá 
nahlédnout do životního stylu 
obyvatel Bohumína v předminu-
lém a minulém století. 

Jana KONČÍTKOVÁ

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA – SPINÁLNÍ JÓGA. V pon-
dělí a středu, 19 hodin; STEP AEROBIK ve středu v 19 
hodin; KRUHOVÝ TRÉNING  v pondělí od 19 hodin; 
INDOOR CYCLING od pondělí do pátku v 18 hodin, ve 
středu v 17 hodin, v sobotu v 10 hodin; FORMOVÁNÍ 
POSTAVYv úterý a ve čtvrtek v 19.15 hodin, ve středu v 
9 hodin; KURZ BADMINTONU v úterý a ve čtvrtek v 17 
hodin; SPORTCENTRUM BĚHÁ v pondělí a ve středu 
v 18 hodin. Sportcentrum Bohumín, www.sportcent-
rum-bohumin.cz, rezervace  731 905 040 (jóga), 724 
556 557 (ostatní). 

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, tělocvična 
malé ZŠ Beneše u bývalého PZKO. Na tel. objednávku 
 604 999 147. slunerc.webnode.cz.

Bavidélko bavilo a sbíralo v Ostravě ceny

Individuálními cenami ověnčený Boban a jeho komedie Slaměný klobouk. 
Foto: Petr Piechowicz

Bohumín se v poslední dekádě výrazně proměnil, proto radnice po jedenácti 
letech aktualizovala informační letáky.  Foto: Jana Končítková

Osm ochotnických souborů 
stanulo letos na prknech 
divadelní přehlídky Ostrav-
ské buchary. Ta je současně 
krajským kolem postupové 
soutěže amatérského 
činoherního a hudebního 
divadla. Diváky i porotu 
»bucharů« už několik let 
baví také bohumínský 
Boban. A úspěšně. Členové 
souboru tentokrát získali 
řadu individuálních cen.

Sedmý ročník krajské přehlídky 
hostil od 21. do 26. března Kul-
turní dům Michálkovice. Boban 
alias Bohumínské bavidélko zpra- 
vidla nedělní, ve kterém působí 
třicítka aktivních členů, na jevišti 
předvedl frašku se zpěvy Slaměný 
klobouk. Tuto původně francouz- 

skou komedii, v 70. letech také 
zfi lmovanou, si Bohumíňáci upra-
vili. A jejich verze slavila úspěch.

Odborná porota ocenila osobité 
herecké výkony a udělila za ně 
čestná uznání Pavle Skokanové 

Na kávu, čaj nebo na poličku do sbírky
Loni si kulaté výročí připomínal celý Bohumín. Od první zmínky o jeho předchůdkyni, osadě 
Bogun, uplynulo 760 let. Letos slaví pro změnu kulatiny jeho centrální a nejlidnatější městská 
část. Nový Bohumín vznikl před 170 lety.

Jubileum se současně týká i příjezdu prvního vlaku 
do nově vzniklého města. A protože město vděčí za 
svůj rozmach právě železnici a je s ní dodnes neod-
mys litelně spjato, připomínky 170. výročí budou letos 
převážně »ajzenboňácké«. Oslavy proběhnou 1. května 
a 23. září, kdy Bohumín hostí Národní den železnice. 

Město samostatnou slavnost neplánuje, jubileum 
však připomene kolekcí propagačních předmětů. 
Jedním z nich jsou originální hrníčky, které zdobí his-
torické motivy. Klasický keramický hrnek i stylový 
plecháček bude radnice rozdávat v podobě dárků 
osobnostem při významných příležitostech. Část je 
ovšem určena i do volného prodeje. Plechový hrníček 
za 215 korun a keramický za stovku si mohou sběra-
telé a zájemci zakoupit v radničním infocentru.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

a Marcele Suchánkové. Cenu po-
roty za hudební složku dále zís-
kal Ota Maňák s kapelou a další 
dílčí ocenění Boban obdržel za 
scénu, dekorace a kostýmy, tedy 
dílo Kamily Krejčí, Marie Leno-
chové, Dagmar Knýblové, Lenky 
Vašulínové a dalších. „Úspěch jed-
notlivce vždy záleží na dobře fun-
gujícím celku, takže úspěch patří 
nám všem,“ komentovala nadílku 
cen Pavla Skokanová. A dodala, že 
soubor už piluje novou hru, po-
chopitelně opět komedii, Babička 
v trenkách.

Z celkového vítězství se na 
Ostravských bucharech radovalo 
divadlo Nad Struhou z Prosko-
vic. To postupuje do celostátní 
přehlídky Divadelní piknik Volyně. 
Jeho 26. ročník se koná v květnu. 
Jako dalšího postupujícího po-
rota doporučila soubor ŠAMU 
Štítina.  (tch)

Poděkování
Děkuji Kristýně Kyrychové ze sportovní haly 

Bosporu, která v šatnách našla a uschovala do bez-
pečí mnou zapomenutý mobilní telefon. Poctivé 
nálezkyni jsem nesmírně vděčný. Ještě jednou 
děkuji.  Michal VÁLEK

CVIČENÍ


