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Několik generací Bohumíňáků se vrátilo 
do éry, kdy ráno co ráno vyrážely 
s aktovkami na zádech do lavic. 
K prasknutí zaplněná záblatská 
sokolovna žila 25. března spole-
čenským zábavným večerem.  Spolek 
Mládež zde uspořádal druhý ročník 
akce »Zpátky do školy«.

Žádná saka, kravaty, společenské róby. Akce má 
hlavně bavit, a tak mnozí návštěvníci, na doporučení 
pořadatelů, dorazili ve školních úborech. Moh-
li se tak zúčastnit volby nej školáka a školačky. 
Tento titul nakonec symbolicky získala dvojice 
Mach a Šebestová, přesněji Machová a Šebesta, 
protože vítězný pár si recesisticky prohodil role 
a kostýmy.

Organizátoři připravili hostům také několik překvapení. 
Aniž by to avizovali na plakátech, zpestřili doprovodný 

program zajímavými vystoupeními. Na parketu se tak představila sku-
pina z Ostravy s tanečním číslem ve stylu breakdance. Atraktivní 
podívanou nabídli také profesionálové z Karviné se svou workout 

(venkovní cvičení) exhibicí. Postavili v sokolovně hrazdu a před-
váděli na ní neuvěřitelné kousky.

Sto padesát lidí v sále se skvěle bavilo. A euforie 
stoupla, když na jeviště napochodovala dívčí hudební 

formace Holki. Bylo to stylové, protože holky s pravo-
pisným ypsilon na konci převažovaly i pod pódiem. 

„Byl to babinec. I na první ročník na vystoupení 
skupiny Lunetic dorazily převážně ženy a dívky,“ 

komentoval dámskou společnost Dalibor Ju-
reček, předseda pořádajícího spolku Mládež. 
S předstihem také ohlásil akci »Zpátky do 
školy 3«, která je v plánu v březnu 2018. Vý-
běr hlavního interpreta bude tentokrát na 
samotných divácích. Na facebooku spolku 
Mládež mohou hlasovat, která legendární 
skupina »vrátí« Bohumíňáky do školy 
příští rok.  (tch) 

Nový primář chirurgie miluje 

hory, kolo a svou práci   Str. 2

Zbytečně posunuté zápisy, 

odkladů skokově přibylo   Str. 3

»Velká lednička« vyrobí 

bruslařům led   Str. 5

Bobeš připravuje mikrojesle pro 

nejmenší   Str. 7

Jistota ano, ale s malým »j«. Hledá se název nový
Krátký, výstižný, zapamatovatelný, zajímavý. Takový by měl být nový název 
starobohumínského domova důchodců, který loni převzalo město od Moravsko-
slezského kraje. Proto už nemůže používat dřívější jméno »Domov Jistoty«. 
Do vymýšlení originálního pojmenování se může zapojit i veřejnost. 

„Nový název pro naše zařízení vymýšlíme už 
dlouho, ale všechny návrhy, které nás dosud se 
zaměstnanci napadly, už existují nebo je nelze 
z různých důvodů použít. Například Pohoda je 
v Chvalkovicích, v Písku mají zase Světlo,v Brně 
Naději. Do názvu navíc nechceme násilně vná-
šet přeslazené či zdrobnělé názvy, které působí 
uměle a nepatřičně,“ uvedla ředitelka Centra 
sociálních služeb Bohumín Anna Oršulíková. 

Nalézt vhodné a zajímavé jméno pro za-
řízení, které se věnuje péči o seniory, není 
jednoduché. Svědčí o tom pojmenování ně-
kterých domovů důchodců v jiných městech. 

V sousední Ostravě mají Korýtko, v Chebu 
dokonce Spáleniště. Byť mají tyto názvy his-
torické či místopisné opodstatnění, přespolní 
se jim podivují.

Aby starobohumínský domov dostal důstoj-
né a přitom originální jméno, žádá centrum 
sociálních služeb o pomoc veřejnost. Bohu-
míňáci mohou své nápady posílat do 30. dubna 
na e-mail anketa@mubo.cz nebo psát na face-
book města. „Netrváme na jednoslovném 

názvu, který vyjadřuje nějakou pozitivní vlast-
nost a má optimistický nádech, i když takové 
jméno by bylo ideální. Může to být třeba pojme-
nování podle květiny, planety, zvířete či srozumi-
telný zeměpisný název odkazující na umístění 
domova a podobně,“ doplnila Oršulíková. Pět 
nejzajímavějších návrhů pojmenování postoupí 
do fi nále. O defi nitivním názvu rozhodnou lidé 
prostřednictvím ankety na městském webu.

Starobohumínský domov důchodců dříve 
provozoval Moravskoslezský kraj, v lednu 
2016 přešel pod Centrum sociálních služeb 
Bohumín. Domov má kapacitu 58 lidí a jeho 
roční provozní náklady činí více než devatenáct 
milionů. Jedenáct milionů hradí za ubytování, 
stravu a poskytovanou péči sami senioři, zbytek 
doplácí pojišťovny, stát a město.

Lucie KOLKOVÁ

AKTUÁLNĚ

Holki s holkama se vrátily zpátky do školy

Foto: Mládež
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Senátoři se v Bohumíně zajímali o ubytovny
Členové Ústavně-právního výboru Senátu zavítali počátkem dubna na třídenní pracovní 
cestu do Moravskoslezského kraje. Zajímalo je fungování zákonů v praxi a regionální 
problémy. Zástupců měst a institucí se pak ptali na návrhy řešení. 

V Karviné senátoři navštívili 
nemocnici, besedovali se zástup-
ci Slezské diakonie a probační 

a mediační služby. Navštívili také 
okresní soud a zdejší věznici. „Od 
vedení soudu, státního zastupitel-

ství i zdejšího policejního sboru 
jsme získali další legislativní pod-
něty k nápravě stávající praxe 
a také k urychlení a zjednodušení 
trestního procesu,“ sdělil předseda 
výboru Miroslav Antl. 

Pracovní cestu senátoři zakon-
čili v Bohumíně. Navštívili rad-
nici, sportovně-rekreační areál 
Bosporu, problémové lokality se 
soukromými ubytovnami i zre-
konstruovaný dům Pod Zeleným 
dubem. 

„Hosté se zaměřili především na 
problematiku ubytoven a vypláce-
ní doplatků na bydlení. Zajímali 
se také o další lokální problémy. 
Města a obce například tíží stále 
větší administrativa, na kterou 
jim ovšem stát nedává fi nance. Je 
dobré, když se s tím kolegové přímo 
v praxi seznámí,“ zhodnotil návště-
vu starosta Bohumína a senátor 
Petr Vícha. (balu)

Předseda ústavně-právního výboru Miroslav Antl a místopředsedkyně Emílie 
Třísková během návštěvy Bohumína.  Foto: Pavel Čempěl

Chirurgického primariátu bohumínské nemocnice se od 
dubna ujal sympatický lékař Bogdan Machej (42) z Českého 
Těšína. Absolvent druhé nejstarší univerzity ve střední 
Evropě, Jagellonské univerzity v Krakově, přišel do 
Bohumína z krajské nemocnice v Karviné-Ráji.

Bogdan Machej se po studiích 
vrátil do rodného města a na-
stoupil do zdejší nemocnice na 
chirurgii. V oboru pak pokračoval 
deset let v Třinci a čtyři roky v Kar-
viné. „Po studiích jsem se zaměřil 
na chirurgii a traumatologii, z nich 
mám i atestace. Oslovilo mě, že 
výsledek práce vidíte okamžitě. 
Operuji velmi rád a baví mě to, 
ale nejsem zastáncem operací za 
každou cenu. Ne vždy je invazivní 
zákrok nutný. Vždy u pacienta 
zvážím všechna pro a proti a sna-
žím se najít tu nejlepší cestu ke 
zlepšení jeho zdravotního stavu. 
Některé případy operaci nevyža-
dují a je možná konzervativní 
léčba,“ nastínil primář Machej.

Své působení v bohumínské 
nemocnici vnímá jako životní 
výzvu. „Bohumínská nemocnice 
je mi sympatická svou velikostí. 
Připomíná mi mé první působiště 
v Českém Těšíně. Tam chirurgii 
město bohužel udržet nedokázalo 
a skončila. A když se jednou něco 
uzavře, znovu už se neotevře. V tě-
šínské nemocnici už fungují jen 
ambulance a léčebna dlouhodobě 
nemocných. Za bohumínským špi-
tálem si ale město stojí a chce jej 
zachovat, což je znát na každém 
kroku. Nemocnice má jedny z nej-
modernějších operačních sálů, 
kvalitní přístrojové vybavení, a co 
je důležité, nabízí pacientům rodin-
nou atmosféru a osobní přístup. 

Kromě primáře Bogdana Macheje posílili bohumínskou chirurgii další tři 
chirurgové (na zkrácený úvazek), kteří za sebou mají dlouholetou praxi. 
Jedním z nich je bývalý primář chirurgie nemocnice Třinec-Sosna Ilja Piňos 
(69), další dva noví lékaři budou pendlovat mezi nemocnicemi v Bohumíně 
a Třinci. Bohumíňákům se bude nově věnovat Jan Hložek (41) a Jan Kaleta 
(51). Kromě nich na chirurgii působí ještě další tři lékaři – Vojtěch Žoch (73), 
Petr Tancer (52) a Vlastimil Karlík (42).

Těším se, že s novým týmem chi-
rurgů navážeme na kvalitní práci, 
kterou odváděli naši předchůdci,“ 
dodal Bogdan Machej.

Cyklistika, hory a cestování – 
to jsou koníčky, při kterých nový 
primář chirurgie odpočívá. Nej-
oblíbenější jsou pro něj túry v Bes-
kydech, ale v zimě nepohrdne 
Alpami a jejich upravenými sjez-
dovkami. „Cestuji velmi rád, hlavně 
směrem na východ. Ale vždy se pak 

rád vracím domů a vážím si toho, 
co u nás máme. Věčné stížnosti lidí 
na české poměry mi po návratu 
z cest připadají malicherné. Zaujala 
mne Ukrajina, Gruzie i Krym, kte-
ré mají své neodolatelné kouzlo. 
Přestože jsou zde propastné sociální 
rozdíly mezi chudými a bohatými, 
lidé jsou tu velmi přátelští. Musíte 
to zažít na vlastní kůži, abyste tu 
atmosféru pochopili,“ uzavřel primář 
Machej. Lucie KOLKOVÁ

Nový primář chirurgie miluje hory, kolo a svou práci

Foto: Pavel Čempěl

Prodej rodinného domu a pozemků ve Skřečoni
Město Bohumín v roli opatrovníka nabízí k prodeji soubor nemovitostí ve Skřečoni. Jde o rodinným dům 

v Úvozní ulici číslo 92 s pozemky – zastavěná plocha a nádvoří (372 m2), zahrada (761 m2), orná půda (1 274 m2), 
ostatní plocha (1 011 m2). Soubor nemovitostí se prodává pouze jako celek, minimální kupní cena je 660 tisíc. 
Prodej podléhá schválení soudu. Zájemci mohou předkládat nabídky v infocentru městského úřadu do 1. června. 
Bližší informace podá Eva Nováková, kancelář A129,  596 092 167, e-mail novakova.eva@mubo.cz.  (red)

Škola zvítězila
na řemeslných hrách

Střední škola Bohumín se 6. dubna 
zúčastnila šestého ročníku Mezinárod-
ních her řemesel pořádaných Střední 
odbornou školou Třineckých železáren. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – Elek-
trotechnik a Strojní mechanik. Tradiční 
projekt má za úkol zpopularizovat tech-
nické obory, propojit vzdělávací instituce 
s fi rmami regionu.

Soutěže se účastnilo dvanáct škol 
z Česka, Slovenska a Polska. V kategorii 
Strojní mechanik obsadil žák bohumín-
ské školy Tomáš Drag pěkné páté místo. 
Soutěžící měli za úkol co nejpřesněji 
vyrobit a vzájemně usadit dva kusy z tlus-
tého plechu.

Další bohumínský soutěžící Ondřej 
Šiket s převahou zvítězil v kategorii Elek-
trotechnik. Úkolem bylo zapojit klasic-
kou stykačovou úlohu z elektrotechniky 
– reverzaci motoru. Hodnotilo se este-
tické provedení, rychlost a funkčnost. 
Ondra splnil úlohu mezi nejrychlejšími 
a hned napoprvé byla funkční. 

Úspěch není náhodný, neboť bohu-
mínská střední škola se dlouhodobě 
věnuje přípravě odborníků pro regionál-
ní zaměstnavatele. Oba soutěžící jsou 
žáky třetího ročníku oboru Elektrikář, 
kde je systematicky vede k závěrečné 
zkoušce zkušený odborník a pedagog 
Zdislav Pala. Všem třem děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy.

Tomáš CEDIVODA, 
zástupce ředitelky SŠ Bohumín

KRÁTCE
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Kód budoucnosti zatím nemá uplatnění
Zákonodárci předběhli dobu. Od roku 2012 se v Česku vydávají elektronické občanské 
průkazy. Při jejich vyřizování musí žadatelé povinně zadat a také si zapamatovat bezpeč-
nostní osobní kód (BOK). Ten měl umožnit bezkontaktní úřadování, které však ani po pěti 
letech neexistuje. A BOK tak jen zdržuje a komplikuje vyřizování dokladů.

Původní myšlenka byla chvályhodná. V budoucnu 
budou na úřadech terminály a lidé si díky nim sami 
vyřídí určité záležitosti, aniž by je museli řešit 
s úředníky. To vše prostřednictvím elektronické 
občanky a osobního kódu, který 
v podstatě plní funkci PINu. 
Zjednodušeně by měl systém 
fungovat jako výběr peněz z bankomatu. Jenže ne-
funguje, bezkontaktní úřadování je stále hudbou 
budoucnosti. Přitom už pět let musí lidé při vyřizo-
vání občanky vymýšlet a zadávat BOK, který je jim 
zcela k ničemu.

„Zadávání bezpečnostního osobního kódu při 
vyřizování občanského průkazu je povinné, bez něj 
nelze doklad vystavit. Proces vystavení to ovšem pro-
dlužuje a lidé se navíc často dotazují, k čemu BOK 
slouží. Složitě jim vysvětlujeme, že je to ze zákona 
povinné, ačkoli to zatím žádné praktické využití 
nemá,“ potvrdila Karin Chlebcová z bohumínského 
oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů. 

Nejen že lidé v současnosti BOK nijak nevyužijí, 
ale navíc s ním mohou mít starosti. BOK tvoří kom-
binace čtyř až deseti číslic, které si lidé volí sami 
a pak si toto »hausnumero« musí také zapamatovat. 

Tak praví zákon. Když jej člověk 
zapomene, jeho odblokování stojí 
sto korun. Lidé si přitom obtížně 

pamatují čtyřmístný PIN platební karty, přestože jej 
zadávají pravidelně. A co teprve číselná kombinace, 
kterou člověk nikdy nepoužil. Nad touto absurditou 
se pozastavila i veřejná ochránkyně lidských práv. 
Ombudsmanka letos v lednu konstatovala, že po-
vinnost pamatovat si BOK je zbytečná a hodlá se na 
tuto problematiku zaměřit. Ministerstvo vnitra, pod 
které agenda spadá, ale zatím žádnou novelu 
nechystá. Jediné úlevy se dosud dočkali jen ne-
mohoucí a děti do patnácti let. Těm činila číselná 
kombinace značné problémy, proto už nyní BOK 
zadávat nemusí.

Pavel ČEMPĚL

K VĚCI

KRÁTCE

Pietní akt 
k výročí osvobození

U příležitosti 72. výročí osvobození 
Bohumína se 1. května v 9 hodin 
uskuteční pietní akt na hřbitově ve 
Skřečoni. Účastníci u pomníku rudo- 
armějců uctí padlé, kteří za svobodu 
Bohumína položili život.  (red)

Dobrovolníci chystají 
úklid města

Nezisková organizace NZDM Klub 
Bunkr Bohumín se 20. dubna zapojí 
do celorepublikové akce »Ukliďme 
svět, ukliďme Česko«. Smyslem je lik-
vidace nelegálních černých skládek 
a nepořádku v přírodě i městě. Dob-
rovolnickou akci, které se zúčastní 
pracovníci organizace NZDM Klub 
Bunkr i její klienti, podpoří město 
Bohumín dodáním pytlům a násled-
ným odvozem odpadu.  (red)

Zbytečně posunuté zápisy, odkladů skokově přibylo
Nervozita, napětí. Na straně dětí, 
rodičů i ředitelů škol. Letos poprvé 
probíhaly zápisy do prvních tříd 
v dubnu, tedy o dva měsíce později 
než v uplynulých letech. Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy 
cíleně posunulo termín v domnění, 
že se tím sníží počet odkladů školní 
docházky. Jejich množství rok co rok 
v celém Česku narůstalo. Nová 
strategie se ale minula účinkem.

Kromě Bezručovy školy a malotřídky v Zá-
blatí, kde proběhnou zápisy až 25. dubna, 
mají všechny bohumínské školy seznamování 
s budoucími prvňáčky už 
za sebou. Velké školy, Ma-
sarykova a ČSA, už vědí, 
že v září otevřou dvě první 
třídy. V Benešově škole 
a ve Skřečoni bude jedna 
třída prvňáčků. 

Ředitelé škol si na rozdíl 
od minulých let pochvalují, 
že nenastala patová situace, 
kdy měli dětí na jednu třídu 
moc, na dvě málo. Tento-
krát bude počet žáků ve tří-
dách optimální. Situaci ale 
direktorům zkomplikovalo 
posunutí termínu zápisů. 
V minulosti už v únoru vě-
děli, kolik dětí v září přivítají, 
a mohli tomu přizpůsobit personální záleži-
tosti. Nyní mají na sestavení kantorského 
týmu málo času. To jsou nepříjemnosti spo-
jené s posunem termínu, které by měla kom-
penzovat pozitiva. Ta se však nedostavila.

Od posunutí zápisů si ministerstvo slibovalo, 
že děti budou o něco vyzrálejší a tolik rodičů 
nebude pro své potomky žádat odklad nástupu 
do školy. V Bohumíně však tato argumentace 
vyhořela na celé čáře. Zatímco v roce 2015 
zde činil počet odkladů třináct procent, loni to 
bylo jen šest procent. „Letos přišlo k zápisům 
191 dětí a pro 27 z nich žádají rodiče odklad. To 
je obrovské číslo, představuje čtrnáct procent,“ 

konstatovala vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu Pavla Skokanová. 

Počet odkladů ztěžuje situaci nejen školám. 
Musí ji řešit i mateřinky, kde zůstanou děti 
o rok déle a snižují tak kapacitu. Tu ovlivní 
také další letošní novinka – povinná před-
školní docházka pětiletých dětí. „Rok před-
školní docházky je ze zákona povinný a poru-
šení trestné. Děti, které letos dovrší pět let, musí 
přijít k zápisu a v září nastoupit do školky. 
Zápisy proběhnou v Bohumíně v jednotném 
termínu 11. května,“ dodala Skokanová. Kro-
mě těchto povinných předškoláků mohou 
rodiče přihlásit do mateřinek i mladší děti. 

Kapacita v bohumínských školkách je v sou-
časnosti dostatečná a jsou připraveny i na 
mimořádný zájem. Pokud by bylo dětí mno-
ho, v záloze je varianta otevření další třídy 
v objektu Benešovy školy.

Pavel ČEMPĚL

Na Masarykovu školu přišlo tentokrát k zápisům třiapa-
desát dětí. V tělocvičně je tradičně čekala pohádková 
stezka.  Foto: Pavel Čempěl
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KRÁTCE 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 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 par-
kování 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 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 24.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, nám. T. G. Masaryka 
226, číslo bytu 5, I. kategorie, 2. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu se nachází nákupní mož-
nosti, kulturní vyžití a vlakové 
nádraží. V bytě jsou nové bytové 
dveře a zrekonstruovaná koupel-
na s vanou. Plocha pro výpočet 
nájemného 40,08 m2, celková plo-
cha bytu 40,08 m2. Prohlídka 25.4. 
v 9.00–9.15 hodin a 26.4. v 15.00
–15.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 26.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 2. nadzem- 
ní podlaží. Nízkopodlažní dům v cen-
tru města. V bytě je zrekonstruo-
vaná koupelna se sprchovým kou-
tem. Byt s balkonem. Plocha pro 

výpočet nájemného 127,33 m2, 
celková plocha bytu 127,33 m2. 
Prohlídka 26.4. ve 14.45–15.00 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 26.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 96, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blíz-
kosti zrenovovaného parku, škol-
ky, nákupního centra Kaufland 
a Albert. Plocha pro výpočet nájem-
ného 49,99 m2, celková plocha by-
tu 53,53 m2. Prohlídka 24.4. v 15.00 
–15.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 26.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 915, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Byt po celkové rekon-
strukci, včetně generální opravy 
elektroinstalace se nachází z tří-
podlažním cihlovém domě se šesti 
byty. V blízkosti domu je park, 
škola, centrum města a autobusová 
zastávka. Plocha pro výpočet nájem-
ného 48,21 m2, celková plocha bytu 
48,21 m2. Prohlídka 3.5. v 15.15 
–15.30 hodin a 4.5. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 10.5. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Studentská 678, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Cihlový nízko-
podlažní dům se nachází poblíž 

parku, školy a autobusové zastáv-
ky. Prostorný byt se zařízenou 
kuchyní, vytápěnou komorou 
a spíží je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
107,30 m2, celková plocha bytu 
108,80 m2. Prohlídka 3.5. ve 14.30 
–14.45 hodin a 4.5. v 8.00–8.15 
hodin. Licitace bytu se koná 10.5. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Ostravská 204, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Cihlový dům v níz-
ké zástavbě. V bytě je plynové etá-
žové topení. Plocha pro výpočet 
nájemného 72,00 m2, celková plo-
cha bytu 77,00 m2. Prohlídka 3.5. 
v 15.00–15.15 hodin a 4.5. v 10.15 
–10.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 10.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 983, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v cen-
tru města v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 55,03 m2, celková plo-
cha bytu 56,00 m2. Prohlídka 2.5. 
v 9.00–9.15 hodin a 3.5. ve 14.45
–15.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 10.5. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT KOVY
S kovy coby obalovým materiálem se setkáváme nejčastěji 

v podobě plechovek, sprejů a konzerv. Už řadu let se kovy sbírají 

hlavně prostřednictvím výkupen surovin. Od roku 2015 však mají 

obce povinnost zajistit sběr kovů na svém území, a tak přibyly 

další možnosti. 

V Bohumíně lze kovy odevzdávat 
ve stabilním i mobilním sběrném 
dvoře. Loni se zde nashromáždilo 
jednapadesát tun kovů. Ve městě 
fungují také čtyři soukromé sběrny. 
V celém Česku se loni podařilo 
vytřídit dvanáct kilogramů kovů na 
»hlavu«. Sebrané kovy už většinou 
nevyžadují příliš velké dotřídění, 
maximálně se pomocí magnetu 

oddělí železný materiál a hliník. Pak 
už vše míří rovnou ke zpracování 
do hutí.

Recyklace kovů se ve zjednodu-
šené podobě používala už ve stře-
dověku, v 19. století se ale dočkala 
průmyslového rozvoje. Zpracová-
ním starého železa se ušetří velké 
množství primárních surovin a také 
energie. Pro výrobu některých vý-
robků je dokonce použití starého 
železa nezbytné. 

V minulosti se většina kovů z Čes- 
ka vyvážela za hranice, nejčastěji 
do Německa. V současnosti se už 
zpracovává hlavně v tuzemsku. Re-
cyklace kovů je téměř dokonalá. 
Pokud si koupíte nový kovový výro-
bek, nemáte šanci zjistit, zda byl 
vyroben z rudy nebo z vytříděného 

odpadu. Zajímavostí pak je, že se 
tenkostěnný hliník, například v po-
době fólií, víček či nápojových ple-
chovek, nepoužívá k výrobě nového 
hliníku, ale drtí se na takzvané gra-
nálie, které slouží jako oxidant při 
výrobě železa. 

Při recyklaci složitějších zařízení, 
elektrospotřebičů nebo autovraků, 
se používají speciální velkokapacitní 
drtiče, které odpad rozmělní na malé 
kousky. Ty se následně pomocí růz-
ných sít a třídičů rozdělí na jednot-
livé materiály. Z hlediska množství 
je kov surovinou, které se zrecykluje 
nejvíce a která je pro další výrobu 
velmi ceněná.    (Eko-Kom)

Jak na odpady aneb Desatero dobrého třídiče 9

Licitace nebytových prostor
 ● Jateční č.p. 1154

Prostor v přízemí věžového domu (bývalá kočárkárna) 
o rozloze 25 m2. Cenová zóna 720 Kč/m2/rok. Licitace 
se koná 26. dubna ve 13.15 hodin.

 ● Bezručova č.p. 24, Záblatí

Prostor v prvním patře pošty v Záblatí (kanceláře) 
o rozloze 19 m2. Cenová zóna 240 Kč/m2/rok. Licitace 
těchto nebytových prostor se koná 26. dubna ve 13.45 
hodin.

 ● Bezručova, č.p. 542

Prostory vedle prodejny potravin naproti restauraci Na 
Špici o rozloze 65,6 m2. Cenová zóna 300 Kč/m2/rok. 
Licitace se koná 26. dubna ve 14.15 hodin.

 ● Studentská č.p. 933

Prostor o rozloze 126,24 m2 v současnosti využívá fi r-
ma Etisoft, pronájem možný od 1. července. Cenová 
zóna 1.200 Kč/m2/rok. Licitace se koná 3. května ve 
13.15 hodin.

 ● Masarykova č.p. 411

Kancelář v obytném domě v centru města, možnost 
parkování u domu. Prostor o rozloze 14,86 m2. Cenová 
zóna 1.200 Kč/m2/rok. Licitace se koná 3. května ve 
13.45 hodin.

 ● Nerudova č.p. 1157

Prostor se samostatným vstupem v přízemí věžového 
domu o rozloze 24,34 m2. Cenová zóna 720 Kč/m2/rok. 
Licitace se koná 3. května ve 14.15 hodin.

Bližší informace osobně v kanceláři 107 budovy B, 
telefonicky na čísle  596 092 212 nebo e-mailem: 
sobaniec.marek@mubo.cz.

 Rychlý zásah
Děkuji Evě Liszokové z městského 

odboru životního prostředí a služeb, 
zahradnictví ZÚPAZ a Kamenictví 
Martina Vrožyny za okamžité řešení 
pádu vzrostlé túje na hrob v Záblatí. 
Práce na odstranění stromu a opravě 
pomníku byly provedeny profesionál-
ně, čistě a ohleduplně.

Majitelka poškozeného hrobu

 Stop rakovině prsu
Žákyně všech ročníků oboru sociál-

ní činnost Střední školy Bohumín se 
7. dubna zúčastnily přednášky »Stop 
rakovině prsu«. Lektorky z Onko Na-
děje, spolku onkologických pacientů 
Karviná, seznámily posluchačky s ana-
tomickými údaji, příznaky nemoci 
a na maketě demonstrovaly samovy-
šetření prsu. Součástí besedy byl také 
instruktážní fi lm. Nárůst rakoviny prsu 
u mladých žen a dívek je alarmující. 
Předcházet jí lze díky pravidelnému 
měsíčnímu samovyšetření. Léčba této 
formy rakoviny je úspěšná a méně 
náročná, pokud je odhalena v počá-
tečním stádiu.  (woj)

 Montessori školka
Mateřské škola Karla Dvořáčka 

v Orlová otevírá od září novou mon-
tessori třídu. Zápis do této třídy pro-
běhne 2. května od 8 do 16 hodin. 
Provozní doba mateřské školy je od 
6 do17 hodin, školné činí 360 korun 
na měsíc.
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Maják městské 
policie

 ● Odpoledne 24. břez-
na zahlédli strážníci v Revoluční 
ulici v Rychvaldě hledaného muže. 
Zadrželi ho a předali policii. Stejný 
postup se opakoval 29. března ve-
čer na vlakovém nádraží. Hledaná 
dívka se snažila hlídku zmást 
a uvedla falešné jméno. Strážníci 
ale její skutečnou totožnost odhali-
li. Třetí osobu, po které bylo vyhlá- 
šeno pátrání, se podařilo zadržet 
31. března. Hledaného muže do-
padli strážníci v ulici 1. máje ve 
Skřečoni.

 ● Výjezd si 8. dubna dopoledne 
vyžádal podezřelý ruch u drážního 
skladu v Nádražní ulici. Hlídka 
spatřila na rampě muže, který stál 
u dveří, v nichž byl vysekaný ot-
vor. Po chvíli se z díry vynořila 
jeho spolupachatelka a protáhla 
se malou škvírou ven. Povedená 
dvojice nestihla nic ukrást, přesto 
bude mít policii co vysvětlovat.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

Únik ropné 
látky

Šest jednotek profesionálních 
a dobrovolných hasičů z Ostravy 
a Bohumína se 11. dubna zapoji-
lo do instalace čtyř norných stěn 
na Odře. Důvodem byl únik ne-
upřesněné ropné látky.

Ropnou látku u jezu v Ostravě
-Lhotce objevil pracovník Povodí 
Odry. Přivolaní hasiči začali 
ihned na třech místech, ve Lhot-
ce, v Hrušově a Bohumíně, stavět 

norné stěny a doplňovat je speci-
álním nasákavým sorbentem. 
O situaci se zajímali také polští 
hasiči, kteří se přijeli informovat 
ke třetímu stanovišti ve Starém 
Bohumíně.

Značnou část úniku hasiči zachy-
tili už u Lhotky. Brzy se podařilo 
zjistit zdroj úniku a zastavit výtok. 
Úhyn ryb ani jiných živočichů 
vodohospodáři nezaznamenali. 
Norné stěny zůstaly pro jistotu 
na hladině další dva dny. 

(peku)

Foto: Tomáš Lach a Petr Kůdela

Rodové setkání
V sobotu 13. května od 10 hodin se 

v restauraci Military Max ve Skřečoni 
uskuteční setkání potomků rodu Wol-
fových ze Skřečoně. Setkání se koná 
u příležitosti 150. výročí narození Ma-
rianny Potysz-Wolfové, která měla 
s chalupníkem Wincentem Wolfem 
jedenáct dětí. Zváni jsou všichni po-
tomci. Historické rodinné fotografi e 
a další archiválie s sebou. Informace 
na číslech  596 033 136, 722 523 
nebo e-mailu fckula@seznam.cz

Úspěchy bohumínské filmařky
Nejlepším dokumentem moravskoslezských 

středoškoláků je snímek »Bez přírody jsme ničím« 

Nikoly Liberdové (21) z Bohumína. Cenu převzala 

1. dubna během fi nále Festivalu studentských fi lmů 

(FSF) v Havířově.

Třetí ročník FSF probíhal od loňského září do března 
jako krajská soutěž amatérských fi lmařů z řad středoško-
láků. Ti soutěžili ve třech kategoriích – spot, dokument, 
skorocelovečerní fi lm. Porota vybrala z každé kategorie 
tři nejlepší snímky a jednomu snímku udělila divokou 

kartu. Žákyně Střední školy Bohumín Nikola Liberdová 
uspěla v dokumentární sekci.

„Do letošního ročníku zaslali studenti třiadvacet fi lmů. 
Tak vysoká účast nás potěšila, navíc kvalita prací byla na 
velmi dobré úrovni,“ uvedl prezident festivalu David Polák. 
Pořadatelem Festivalu studentských fi lmů je Gymnázium 
Komenského v Havířově.

Další ocenění získala Nikola v krajském kole celostátní 
soutěže neprofesionální fi lmové tvorby. Dokument »Bez 
přírody jsme ničím« porota ocenila čestným uznáním 
a krátký fi lm »Emoce« získal v kategorii hraných snímků 
druhé místo. Oba postupují do celostátního kola 64. roč-
níku Českého videosalonu 2017.  (red)

»Velká lednička« vyrobí bruslařům led
Sotva v bohumínském zimním stadionu skončila bruslařská sezona, vystřídali 
sportovce řemeslníci. Pustili se do modernizace dosluhující chladicí technologie. 
Nová bude výkonnější a ekologičtější. 

„Před samotnou opravou se musely odčerpat 
staré zásoby čpavku, kterým jsme led ochlazo-
vali. Do toho se pustila odborná fi rma, která 
čpavek odvezla k bezpečné likvidaci. Ze systému 
bylo rovněž třeba vypustit solanku. Nakonec 
dojde k postupné demontáži starého zařízení,“ 

sdělila Lenka Jochimová z odboru rozvoje 
a investic bohumínské radnice.

Stávající chladicí systém sloužil čtyřicet let, 
dosluhoval a na kvalitě ledu to bylo znát. Pro-
to jej v průběhu pěti měsíců čeká generální 
obměna. 

„Nová technologie bude pracovat na stejném 
principu jako ta původní, tedy laicky řečeno 
jako velká lednička. Bude ale menší, zato vý-
konnější. Při stejné spotřebě energie se výkon 
zvýší o dvacet procent,“ vysvětlil vedoucí zim-
ního stadionu Petr Lakomý. Zatímco zastaralé 
zařízení využívalo k chlazení 1 200 kilogramů 
nebezpečného čpavku, po výměně se jeho 
spotřeba sníží na 500 kilo. Zmenší se tak riziko 
možné ekologické havárie, provozní náklady 
i prostorové využití strojovny. Z uvolněného 
místa budou skladovací prostory. 

Kromě výměny samotného chladicího za-
řízení se obnovy dočká i strojovna. V plánu 
jsou stavební úpravy, nové dlažby, výměna 
oken. Přestavba přijde na 10,8 milionu. Na 
obnovu získalo město dotaci 8,5 milionu korun 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Práce by měly fi nišovat v polovině srpna. Pak 
nastane fáze testování nového systému, aby 
15. září mohla začít nová bruslařská a hoke-
jová sezona.

Lucie KOLKOVÁ

Technologie stará čtyřicet let dosloužila. Z chla-
dicího systému bylo nejprve nutné vypustit 
dvanáct set kilo čpavku a pak i solanku. 

Foto: Pavel Čempěl

KRÁTCE
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Úspěšná trojice bohumínských gymnazistů postupuje do fi nále dějepisné soutěže.  Foto: Gymnázium Bohumín

Otázky vrací soutěžící do historie
Česko-slovenská dějepisná soutěž studentů gym-

názií vstoupila do 26. ročníku. Bohumínské Gymná-

zium Františka Živného hostilo 5. dubna krajské kolo 

této soutěže, kterého se zúčastnilo patnáct morav-

skoslezských gymnázií.

Podtitul letošního ročníku zní »Léta strachu i nadějí« 
a věnuje se československým dějinám v letech 1949 až 
1967. Přímý postup do fi nále, které se uskuteční v Chebu, 
si v krajském kole vybojovalo družstvo bohumínského 
gymnázia. Jeho studenti získali nejvyšší počet bodů. Do 
fi nále postupují také gymnázia z Třince a Příbora. 

Soutěž gymnazistů z Česka a Slovenska pravidelně 
pořádá chebské gymnázium, kde současně probíhá vy-

vrcholení soutěže. Počet soutěžních družstev z obou 
republik je z kapacitních důvodů omezen na čtyřiasedm-
desát. 

Soutěž je tříkolová. V prvním kole soutěžící vybírají 
z padesáti otázek správné odpovědi ze čtyř možných 
variant. Ve druhém kole doplňují správné odpovědi pět-
advaceti otázek a ve třetím kole spojují správné informa-
ce, doplňují údaje k pojmům a poznávají podle obrázků 
známé osobnosti. Na splnění úkolů mají soutěžící hodinu. 
Úkoly jsou poměrně náročné, soutěžící musí nastudovat 
množství odborné literatury a mít i obecný přehled 
o kultuře a sportu sledovaného období. 

Vladimír JEŘÁBEK

Folklórní zlato 
v hrdle Veroniky

Čtrnáctiletá gymnazistka 

Veronika Kachlová nebude ani 

letos chybět ve fi nále soutěže 

Zpěváček.

Na vyvrcholení prestižní celore-
publikové přehlídky se probojovala 
počtvrté v řadě. Do letošního fi nále ji 
katapultovalo vítězství v regionálním 
kole soutěže ve zpěvu lidových písní, 
které se konalo 5. dubna v Karviné.

Do regionálního kola postoupilo 
z Bohumína šest sólistů a jedno duo. 
Soutěžící čekaly dvě písně z Těšín-
ského Slezska. Jednu interpretovali 
v Městském domě kultury v Karviné 
samostatně, druhou s kapelou. V ka-
tegorii osmi a devítiletých vokalistů 
obsadila druhé místo Anička Giecko-
vá ze skřečoňské školy. Třetí místo si 
v nejstarší kategorii (13 až 15 let) vy-
zpíval žák Masarykovy školy Lukáš 
Orlík. Toho navíc porota pochválila za 
výtečně zvládnuté nářečí. „Velké podě-
kování patří pedagogům bohumín-
ských devítiletek a základní umělecké 
školy, kteří děti na speciální pěveckou 
soutěž v nářečí připravovali,“ vzkázala 
Lýdie Balcárková z domu dětí a mlá-
deže, organizátorka městského kola 
Zpěváčka. 

V Karviné zazářila především gym-
nazistka Veronika Kachlová. Vyhrála 
nejstarší kategorii a vybojovala si po-
stup na 23. ročník celostátní přehlídky. 
Na ní už je jako doma, v předešlých 
třech ročnících ji absolvovala v mladší 
kategorii. Veronika, mimo jiné abso-
lutní Bohumínská superstar roku 
2014, tak navázala na folklórní úspě-
chy starší sestry Terezy (19). Ta si rov-
něž opakovaně vyzpívala postup do 
celostátního fi nále Zpěváčka a v roce 
2011 zde získala cenné třetí místo. 

(tch)

V havířovském Středisku volného času Asterix se 1. dubna konala školní okresní soutěž 
v recitaci. V první kategorii (2. a 3. třída) zde uspěla Eliška Semančíková ze skřečoňské 

školy, která obsadila druhé místo. Bohumínské děti pak triumfovaly ve třetí kategorii (6. a 7. třída), v níž obsadili první tři místa. Zví-
tězil Jiří Semančík (ZŠ Skřečoň), druhá byla Anna Opartyová (ZŠ Skřečoň) a třetí Klára Nováková. Všichni čtyři postupují na krajskou 
přehlídku dětských recitátorů, která proběhne 28. dubna ve Středisku volného času Korunka v Ostravě-Mariánských Horách. (red)

Veršované úspěchy

Zelený odpad ze zahrad míří na kompostárnu

Nejvíce hnědých nádob na zelený odpad si objednali lidé ze Skřečoně (209), 
dále z Nového Bohumína (140) a Starého Bohumína (126). Následuje Záblatí 
(95), Pudlov (70), Šunychl (58) a Vrbice (39).  Foto: Pavel Čempěl

Přes sedm set obyvatel 
Bohumína se letos zapojilo 
do systému svozu biood-
padu a další zájemci 
každým dnem přibývají. 
První svoz bioodpadu 
proběhl 6. dubna. Vozy 
BM servisu odvážely obsah 
hnědých popelnic do 
místní kompostárny. 

„Většina domkařů, která si ob-
jednala svoz nádob, se zároveň za-
pojila do kampaně »Chovám se 
ekologicky«, čímž získala výraznou 
slevu z poplatku za svoz. Kdo se k od-
vozu hnědých popelnic ještě nepři-
hlásil, má stále šanci,“ upozornil 
ředitel BM servisu Marek Pieklo.

Svozy letos kvůli vyššímu počtu 
klientů probíhají ve čtvrtky i v pát-
ky. Ve čtvrtek zajíždějí vozy do 
Starého a Nového Bohumína, Šu-
nychlu, Vrbice a Pudlova, v pátek 
do Skřečoně a Záblatí. Svozy pro-
bíhají ve čtrnáctidenních inter-
valech. Všichni domkaři dostali 

na sklonku roku do poštovních 
schránek kalendář, v němž mají 
všechny termíny přehledně za-
značeny.

Příprava na novou svozovou 
sezonu byla náročná. BM servis 
musel za téměř půl milionu do-
koupit zhruba šest set hnědých 

nádob pro nové zájemce. „Také 
jsme museli upravit dva kuka 
vozy, aby nedocházelo k úniku 
hnilobné tekutiny, která se vytváří 
ve sběrných nádobách. Dříve totiž 
při vysypávání odpadu do vozu 
unikala. Úprava obou vozů vyšla 
přibližně na 165 tisíc,“ upřesnil 

Pieklo s tím, že roční náklady na 
svoz a uložení zeleného odpadu 
z tisícovky nádob vychází zhruba 
na půl milionu.

Výrazný nárůst klientů svědčí 
o tom, že se městu kampaň na 
svoz bioodpadu vyplatila. „Pro-
jekt »Chovám se ekologicky« má 
lidi motivovat nejen k ohleduplné-
mu zacházení s bioodpadem, ale 
také k ochraně životního prostře-
dí. Koncipovali jsme jej tak, aby 
navazoval i na další oblasti – 
změnu vytápění, napojení na ka-
nalizaci a další. Naší snahou je, 
aby se objem tříděného odpadu 
trvale zvyšoval a naopak se snižo-
valo množství směsného odpadu, 
který končí na skládce,“ vysvětlil 
místostarosta Lumír Macura.

Podrobnosti o svozu bioodpadu 
lze najít na www.bohumin.cz 
v sekci Ekologie a Odpady nebo 
na webu BM servisu. Kontaktovat 
lze osobně či telefonicky městský 
odbor životního prostředí a slu-
žeb ( 596 092 154) nebo BM 
servis ( 596 092 466).

Lucie KOLKOVÁ
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Centrum rodiny Bobeš rozšíří portfolio svých služeb. V červnu zprovozní 
mikrojesle pro děti od šesti měsíců do čtyř let. Jde o pilotní projekt hrazený 
Ministerstvem práce a sociálních věcí. V Česku díky němu vznikne podobných 
mikrojeslí šedesát. Ministerstvo bude během dvouletého projektu sondovat, 
jaký je o službu zájem a jak se osvědčí.

Bobeš už nyní »hlídání« nejmenších dětí 
nabízí, ale pouze dva dny v týdnu. Nové jes-
ličky budou v provozu ve všechny všední dny, 
ovšem budou se na ně vztahovat specifi cká 
pravidla. Zatímco dosavadní »hlídání« mohly 
využívat všechny maminky, a tato služba bude 
pokračovat, mikrojesle jsou určeny pouze že-
nám, které se vrací do zaměstnání nebo stu-
dují. Netýká se těch na mateřské. Dalším spe-

cifi kem bude, že v jesličkách budou moci být 
v jednom okamžiku pouze čtyři děti. „Smyslem 
je, aby bylo prostředí domácké, intimní. Během 
dne se samozřejmě může vystřídat dětí více 
a některé budou docházet jen určité dny v týd-

nu, takže můžeme vyjít vstříc více rodinám. 
Oříškem ale bude, jak docházku jednotlivých 
dětí sladit,“ uvedla ředitelka Bobše Petra Kali-
chová s tím, že zápis do mikrojeslí proběhne 
v centru v Nerudově ulici 4. května od 8 hodin.

Jak se nové zařízení osvědčí, to ukáže až 
praxe. V Německu a Rakousku ovšem tento 
typ »kindergrupe« úspěšně funguje už řadu 

let. V Bobši momentálně fi nišují přípravy na 
otevření jesliček. Horní patro centra bylo tře-
ba přizpůsobit malinkým dětem. Vznikla tady 
»spinkárna«, herna dostala novou hygienic-
kou podlahu a normám pro nejmenší se upra-
voval i mobiliář. V jeslích se nebude vařit, ale 
svačinky, které děti dostanou z domova, jim 
»chůvy« připraví a ohřejí. Proto je zde nový 
kuchyňský koutek. Výrazných úprav se do-
čkalo také sociální zařízení. Přibyla sprcha, 
která je, stejně jako další vybavení, přizpůso-
bena dětem přiměřeného věku. Koupelna 
s toaletou tak svými rozměry připomíná zaří-
zení v chaloupce Sněhurky a sedmi trpaslíků.

Pavel ČEMPĚL

Skřečoňský jarmark
K jaru a Velikonocím neodmyslitelně patří jarmarky. 

Pravidelně je pořádají také školy. Ta skřečoňská zor-
ganizovala jarmark 6. dubna.

Dějištěm letošního jarmarku měla být školní za-
hrada, ale počasí akci nepřálo. Proto mohli všichni 
přítomní načerpat velikonoční atmosféru přímo 
v prostorách školy a alespoň na chvíli zapomenout 
na všední starosti a povinnosti.

Akci slavnostně zahájily děti kulturním vystoupe-
ním. Představil se kroužek flétniček a sborového 
zpěvu, které školáci navštěvují během celého roku. 
Na jarmark si žáci s učiteli připravili vystoupení pro 
své rodiče, blízké, spolužáky a přátele školy. Nechy-
běla ani recitace básniček v podání nejmladších 
žáčků. Na samotném jarmarku děti nabízely mnoho 
jarních a velikonočních výrobků, dekorací, pomlázek 
a dobrot. 

V tomto školním roce bude skřečoňská škola po-
řádat ještě jednu celoškolní akci – zahradní slavnost 
v rámci Dne dětí. Všechny třídy si připraví taneční 
vystoupení, na která naváže bohatý program, sou-
těže a hry. Všichni jsou srdečně zváni.

Zuzana HOLÍČKOVÁ

Přírodovědná Velká cena ZOO Ostrava
V týdnu od 20. do 24. března pobíhala 

v ostravské zoologické zahradě vědomostní 

soutěž Velká cena ZOO. Zúčastnilo se jí přes 

třináct set žáků šestých až devátých tříd 

z téměř sedmdesáti škol z celého Moravsko-

slezského kraje. 

Tématem letošního ročníku byly korálové útesy. 
Účastníci prokazovali vědomosti z oblasti syste-
matického zařazení korálnatců, ekologie korálo-
vých útesů i ochrany těchto ekosystémů.

Klání se zúčastnila také bohumínská Masarykova 
škola, kterou reprezentovala čtyři družstva ve 

dvou kategoriích. Velmi úspěšně si vedl tým 
ve složení Elen Granicová, Marie Galliková, Lukáš 
Rajnoch, Martin Hanusek a Tomáš Staník. Z celko-
vých 137 skupin obsadil 9. místo a probojoval 
se díky tomu do velkého finále, které proběhlo 
v sobotu 8. dubna. Ve fi nále žáci Masaryčky zabo-
jovali ještě více a postoupili na 8. místo. V tak velké 
konkurenci jde o mimořádný úspěch. 

Všem finalistům gratulujeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy.

Eva KRIŠTOFÍKOVÁ, 
Masarykova škola

Foto: Masarykova ZŠ

Poděkování za péči
Děkuji všem zaměstnancům domova seniorů ve 

Slezské ulici ve Starém Bohumíně za obětavou péči, 
laskavý a vstřícný přístup k naší mamince Marii 
Havranové, která byla obyvatelkou domova devět 
let. Veškeré péče o maminku si velice vážíme.

Dcera Marta KOSTRUHOVÁ, 
synové Jan a Michal HAVRANOVI

KRÁTCE

V herně fi nišují poslední úpravy, aby mohla v červnu 
přivítat první děti.

Ředitelka Bobše Petra Kalichová si osahává nový 
kuchyňský koutek.  Foto: Pavel Čempěl

Sociální zařízení v úpravě pro nejmenší děti. Napří-
klad umyvadlo je pouze půl metru nad zemí.

Bobeš připravuje mikrojesle pro nejmenší
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Ráno 27. března začalo kolem budov Masarykovy školy velké rojení. U základní 
i mateřské školy se sešli rodiče, prarodiče, žáci i učitelé. Jedni se přišli rozloučit, 
druzí vyráželi na cestu. Na ozdravný pobyt, který se uskutečnil díky příspěvku 
Státního fondu životního prostředí. 

Letos trávily děti ozdravný pobyt v hotelovém 
komplexu Kamzík v Karlově pod Pradědem. 
Děti z mateřské školy do 1. dubna, žáci prvního 
stupně až do 7. dubna. V nádherném prostředí 
Jeseníků se 36 předškoláků a 77 žáků aktivně 
zapojilo do bohatého programu.

Během prosluněných dnů se děti nejčastěji 
pohybovaly v přírodě. Hravou formou získá-
valy nové znalosti, rozšiřovaly si povědomí 
o významu krajiny a její ochraně. Velmi pod-
nětné byly besedy pracovníka CHKO Jeseníky 
Michala Ulrycha, který všechny seznámil se 

způsoby ochrany přírody, výskytem vzácných 
rostlin a živočichů. V závěru přednášek odpo-
vídal na řadu zvídavých otázek. Velkou odezvu 
měly výlety za poznáním. Děti navštívily hrad 
Sovinec, Karlovu Studánku, Malou Morávku 
a rozhlednu Na Vyhlídce v obci Dolní Moravice.

Během celého pobytu žáci plnili v rámci plá-
novaných aktivit dílčí úkoly a sbírali cenné 
soutěžní body. Do deníku zaznamenávali prů-
běh činností a dění během jednotlivých dnů. 
Získávali také různé »bobříky« – odvahy, zna-
lostí, zdatnosti, vytrvalosti, obratnosti, mlčení. 
Součástí ozdravného pobytu byly i taneční 

Nové unikátní objevy bohumínských speleologů (2)

Vlevo odběry vzorků vody, Dom bivaku. Vpravo jezírko s aragonitovými krystalickými formami.  Foto: Orcus Bohumín

Před prázdninami podniknou speleologové bohumínského 
klubu Orcus další expedici na Krym. Do tamních jeskyní, 
jejichž výzdoba nemá ve světě obdoby, mají jako jediní 
přístup právě speleologové z Bohumína.
(Dokončení z minulého čísla)

Jeskyni už bohumínští speleolo-
gové společně s krymskými kolegy 
zkoumají od roku 1981. O této 
jeskyni natočili několik fi lmů, pro- 
vedli její mapovou dokumentaci. 
V desítkách reportáží, přednášek 
a výstav přinesli pohledy do míst, 
kam se běžný návštěvník nikdy 
nedostane. Jeskyně je přísně uza-
vřena, aby se její krásy a přírodní 
bohatství zachovalo příštím gene-

racím. Veřejnost zde nemá pří-
stup, protože by stačilo, aby pří-
tomnost návštěvníků změnila 
mikroklimatický režim v podzemí 
a křehké krystaly, mnohdy tenké 
jako vlas, by mohly být zničeny.

Krystaly aragonitu a kalcitu v jes-
kyni pokrývají dno, stěny i stropy. 
Jejich krása a formy jsou úžasné. 
Místy připomínají ledovou jino-
vatku, jinde bohaté květy chry-
zantém, hlavice květáku či trsy 

mořských korálů. Na vodních je-
zírkách jakoby plavaly kamenné 
lekníny a ze stropu visí aragonitové 
krystalové lustry.

V loňském roce dokázali členové 
Orcusu v této jeskyni objevit i další 
podzemní sály. Několik dní po-
mocí hadic vypouštěli zatopené 
prostory. Teprve až hladina klesla 
o dva metry, bylo možné poprvé 
vstoupit do jeskynních dómů, které 
objevitelé nazvali Vodní svět.

Je proto velkou ctí a uznáním, že 
právě a pouze bohumínští speleolo-
gové smějí zkoumat a dokumen-
tovat tento unikátní přírodní 
poklad.  Josef WAGNER

Májové políbení 
u kašny
Prvomájový polibek, slezský rynek, 
hudební bonbonek. To vše 1. května 
od 14 hodin na náměstí T.G.M. 
U stánků budou k mání potraviny 
a produkty regionálních výrobců, 
ochutnávka zabíjačkových specialit 
či pražírna kávy. Na pódiu se od 
15.15 do 18 hodin postupně vystří-
dají regionální hudební skupiny, 
loňská Bohumínská superstar Šárka 
Parmová a vyvrcholením bude vy-
stoupení popového zpěváka Sebas-
tiana Navrátila. Akci pořádá městská 
agentura K3 Bohumín, polibky ná-
vštěvníků u místní kašny jsou ovšem 
v režii samotných aktérů.  (red)

Děti z Masaryčky na ozdravném i poučném pobytu

večery, karaoke, fi lmová zastavení, večer sou-
těží a her, ale také plavání v hotelovém bazénu. 

Při pobytu v přírodě dobře trávilo, a tak byli 
s vyprázdněnými talíři spokojeni i kuchaři, 
kteří připravili bohatý a pestrý jídelníček. 
Poděkování patří všem, kteří přispěli ke zdár-
nému průběhu celého pobytu.

Miroslav ROSÍKFoto: Masarykova ZŠFoto: Masarykova ZŠ
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Do Bohumína se už několik let na jaře sjíždějí školáci z celé severní Moravy, kterým učarovala 
ruština. Na rozdíl od generace svých rodičů se jí ve škole věnují nepovinně. A ovládají ji 
bravurně, jak dokázali v krajském kole 51. ročníku Puškinova památníku. Soutěži 
v recitaci, zpěvu či dramatizaci děl ruských autorů v ruském jazyce.

Za deset minut byl obrázek na světě
Ve skládání puzzlů jsou děti skutečnými mistry. I proto se před sedmnácti lety zrodila 
originální olympiáda, přesněji »puzzliáda« bohumínských mateřských škol. Do bojů letos 
vyslalo své malé reprezentanty sedm z deseti místních mateřinek.

Soutěž se zrodila a všechny roč-
níky organizuje Rafík, tedy mate-
řinka Rafi nérský lesík. S nápadem 
přišla učitelka Drahomíra Kitová, 
která soutěž založila a šestnáct let 
připravovala. Po jejím odchodu 
do důchodu letos převzaly štafetu 
následovnice. Tentokrát u malých 
stolečků přivítaly čtrnáct dětí, při-

čemž každou školku zastupovali 
dva nejlepší skládači. Jejich úkolem 
bylo v co nejkratším čase zkom-
pletovat sedmasedmdesát dílků. 
S obrázkem, z něhož se po složení 
vyklubal populární Krteček s ka-
marády, si nejrychleji poradil 
Honzík Pieklo z pořádající školky. 
Puzzly složil za deset minut. Boj 

o druhé místo byl nesmírně vy-
rovnaný. Ve sportu to bývá o prsa, 

tady rozhodoval jeden jediný 
dílek skládačky. Ten nakonec 
rychleji doplnila Sofi e Rotterová 
z mateřinky Kulíšek v Čáslavské 
ulici. Hned za ní to dokázal také 
Ondra Sobala ze záblatské školky 

Na Pískách. Oba v čase třinácti 
minut.

Soutěžící vybojovali krabičku 
puzzlů pro svou školku a tři nej-
lepší i jednu pro sebe. Na všechny 
čekaly také sladké odměny.  (tch)

Vítěz 17. ročníku puzzliády Honzík Pieklo z mateřinky Rafík. Foto: Pavel Čempěl

Skládání puzzlů děti baví a rády si v této disciplíně také zasoutěží.

Památník i ruština stále v kurzu

Na pódiu bohumínského kina se 7. dubna 
vystřídala rovná stovka žáků a studentů zá-
kladních a středních škol z regionu. V jejich 
podání vyslechla porota i diváci v sále osm- 
advacet vystoupení. Bohumín reprezentovaly 
dvě dívky v kategorii sólové recitace. Michaela 
Madecká z Benešovy školy a gymnazistka Te-
reza Navrátilová, která nakonec obsadila druhé 
místo.

„Jednotlivá vystoupení měla vysokou úroveň 
a rozhodování poroty nebylo lehké. Na celostát-
ní přehlídku nakonec vyslaly žáky a studenty 
z Gymnázia Frýdek-Místek, Havířov, Wichter-
lova gymnázia v Ostravě a žáky ze Základní 

školy Slezská Ostrava,“ tlumočila výsledky Eva 
Mžiková, učitelka ZŠ ČSA a spoluorganizátor-
ka krajského kola. To celostátní se uskuteční 
6. června v Ruském středisku vědy a kultury 
v Praze.

Puškinův památník se zrodil už v 50. letech 
na gymnáziu v Košicích a postupně se rozšiřoval. 

Od roku 1959 byla přehlídka celoslovenská, od 
roku 1966 celorepubliková. Název vychází 
z prvních veršů Puškinovy básně, parafrázující 
Horatiovo Exegi monumentum, »Já postavil si 
památník, jenž přečká říše...«. Od 90. let se ná-
zev soutěže rozšířil na ARS Poetica – Puškinův 
památník.  (tch)

Foto: Pavel Čempěl
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Základní materiál pro přípravu nového STRATEGICKÉHO 
PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BOHUMÍNA od roku 2018…

Podporuje Bohumín podnikání? Pomáhá radnice 
rozvíjet nabídku pracovních míst pro naše občany? 
Spolupracuje radnice efektivně s podnikatelskou 
sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu? 
Podporuje podnikání formou provozování podnikatel-
ských inkubátorů? Tak na tyto a mnoho dalších otázek 
nám nedávno odpověděla soutěž Město pro byznys, 
vyhlášena Agenturou Czechinvest za podpory 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Smutné 
bylo, že z 22 přihlášených měst se Bohumín umístil 
opět na chvostu, tedy až na 20 místě. Proč opět tak 
špatný výsledek? Tak toto se Vám pokusíme nastínit 

v našem druhém příspěvku v rámci naší debaty na téma STRATEGICKÝ PLÁN 
ROZVOJE MĚSTA BOHUMÍNA od roku 2018 … 2. díl je věnován právě tématu 
PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST.   

1.  Město by se mělo rozvíjet podle 

strategického plánu. Zatím to je naopak 

a strategický plán se upravuje podle toho, 

jak se město neřízeně vyvíjí.

Jak Bohumín pomáhá rozvoji podnikání a tedy 
i zaměstnanosti? Odpověď by měla být ve strategic-
kém plánu pro léta 2007 – 2017. Tento byl však 
v roce 2013 aktualizován. Před aktualizací tento mj. 
uváděl: „ …budeme podporovat vybudování průmy-
slové zóny v městských částech Pudlov, Vrbice a také 
Na Pánském“. Co dnes nahradilo tuto prioritu? V roce 
2013 v rámci podpory podnikání a zaměstnanosti 
se v Bohumíně stal doslova jedničkou jiný projekt - 
„bohumínský fenomén“, který znáte pod názvem 
„VPP“, tedy „Podpora vzniku míst veřejně prospěš-
ných prací ve městě“. Nejspíš i proto náš pan starosta 
těsně před volbami v roce 2014 deklaroval, že na 
průmyslovou zónu již sázet nechce. V podstatě mu 
ani nic jiného nezbývalo, protože Bohumín byl stále 
více mediálně znám hlavně díky ubytovnám a tak 
bylo potřeba strategii přizpůsobit právě směrem 
k „VPP“. My si opravdu nemyslíme, že prioritou našeho 
města by měla být podpora vzniku míst, „pracovních 
míst“ - VPP. Naopak jsme přesvědčeni, že bohumín-
ští by měli mít konečně i možnost výběru něčeho 
nového, než je jen práce v tzv. tradičních podnicích 
nebo práce v rámci VPP.

2.  Doposud jsme nedokázali využít 

naší polohy ...  

Jsme město se strategicky výhodnou polohou 
a dopravními možnostmi. Když se podíváte např. do 
Třince, Frenštátu nebo Hlučína, tak zjistíte, že u nás 
v Bohumíně se již delší dobu zastavil čas. Musíme si 
konečně uvědomit, že průmyslové zóny, obchodní 

a logistická centra, podnikatelské parky nebo pod-
nikatelské inkubátory jsou pro nás, co by hraniční 
město důležité a pro další rozvoj a vývoj struktury 
obyvatel velice významné. Tady naše město nepo-
chybně zaspalo, a proto to musíme co nejdříve změ-
nit. Je velice pohodlné se spoléhat jen na tradiční 
místní fabriky. Toto je velká chyba, zejména ve vaz-
bě na budoucnost našich dětí. Pokud strategický 
plán hovoří o podpoře VPP, ale nově také o podpoře 
sociálního podnikání, pak to také o něčem vypoví-
dá. Mohlo by se zdát, že VPP a sociální podnikání 
jsou skoro klíčovými oblastmi v našem městě v rám-
ci oblasti zaměstnanost a podnikání.          
3.  Spolupráci s velkými podniky 

musíme směřovat k přípravě kvalifi kované 

pracovní síly tak, ať se Bohumín v budouc-

nu stane nejen atraktivním místem pro 

podnikatele, ale také pro své občany. 

Vedení města léta stále jen opakuje, že místním 
a velkým firmám se daří. Je tomu skutečně tak? 
Nebudou nám naopak již brzy chybět ta léta vyčká-
vání a spoléhání se jen na velké a tradiční bohumín-
ské podniky? Co nám obyvatelům města přinášejí ta 
tzv. pravidelná, „zdvořilostní“ setkání mezi zástupci 
města s vedením místních fabrik? Proč pak tedy mu-
sejí nejen bohumínští pracovat mnohdy jen přes 
agentury a proč je tyto dobře fungující firmy ne-
chtějí do svých kmenových stavů? Asi není žádným 
tajemstvím, že některé tradiční podniky zazname-
návají nejen zásadní pokles výroby, omezení či 
pozastavení velkých investic nebo řeší problémy na 
zahraničních trzích.   

4.  Věříme, že MAS bude investovat 

do budoucna, tedy efektivně. 

Co nám ještě radnice krom VPP a sociálního pod-
nikání předloží? MAS (místní akční skupinu). K roz-
dělení, řekněme spíš k podpoře by mělo být v ná-
sledujícím období vyčleněno okolo 100 mil. Kč. 
Věřme, že tyto peníze budou investovány skutečně 
do smysluplných aktivit a efektivních záměrů v na-
šem regionu. NEZÁVISLÍ by jako jednu z variant do-
poručili vybudování např. „podnikatelského inkubá-
toru", který v Bohumíně nikdy nebyl a nepochybně 
zde i chybí. V tomto případě bychom se určitě neza-
měřovali na VPP, ani na podnikání v sociálních služ-
bách, ale na oblasti odpovídající hlavně místním 
podmínkám a zatím nevyužitým možnostem. Např. 
bychom se zaměřili na uplatnění řemeslníků, tzn. 
absolventů bohumínských učilišť v praxi. Často se 
setkáváme s lidmi, kteří by si rádi zkusili na svůj život 
vydělat svou práci sami, svými nápady, svým umem. 
Škoda, že se jim dodnes v našem městě nedostává 
jak poradenské, tak ani materiální podpory, která ve 
většině směřuje spíše do podpory zábavy místních 
a mnohdy jen některých občanů.        

5.  Shrnutí – co by mělo být našimi prioritami 

v letech 2018-2022.

Primárně musíme podpořit místní fi rmy a fi rmičky. 
Jedna z cest je snížení daně z nemovitosti. Bohumín 
má jednu z nejvyšších. NEZÁVISLÍ budou také pod-
porovat výstavbu průmyslové – podnikatelské zóny 
ve vhodné okrajové lokalitě našeho města, s napo-
jením na podnikatelský inkubátor. Dále se budeme 
věnovat výstavbě a zkvalitnění podnikatelské infra-
struktury, podpoříme výstavbu moderních star-
tovacích bytů pro mladé rodiny a také výstavbou 
domovů pro seniory tzv. domovy rodinného typu. 
V rámci projektů PPP podpoříme místní společnosti, 
fi rmy a fi rmičky. S tradičními podniky se nebudeme 
jen scházet, ale spolupráci budeme směřovat k pří-
pravě kvalifi kované pracovní síly tak, ať se Bohumín 
v budoucnu stane nejen atraktivním místem pro 
podnikatele, ale také pro své občany.    

6. Jaká by měla být role města?  

Některé města, včetně města Bohumín namísto 
podpory podnikání, mnohdy přímo samy nebo pro-
střednictvím svých jakoby „fi rem“ naopak malým 
a středním podnikatelům významně konkurují. Měs-
ta zde přece nejsou od toho, aby plnily tuto roli. 
Města se mají starat o kvalitu života, bezpečnost, 
kulturní a sportovní vyžití nebo o zdraví svých oby-
vatel … Města by neměla prostřednictvím svých 
fi rem provozovat myčky aut, posilovny, ubytovávat 
turisty nebo dělat realitní agenty a developery ... 
Města by se raději měla starat o to, ať funguje ne-
mocnice, jsou čisté a bezpečně ulice a podnikání by 
měla, stejně tak jakov mnoha jiných městech přene-
chat privátnímu sektoru a pro tento skutečně jen 
vytvářet podmínky.

Situace se dlouhodobě podceňuje, nepřipravují 
se podmínky, ať již při tvorbě nových územních 
plánů, tak ani v případě transparentních pobídek 
potencionálním investorům. Zde bychom měli 
v budoucnu rovněž mnohé změnit. 

Malé a střední podnikání má nyní od našeho měs-
ta „červenou“. Společně to však můžeme změnit. 
Paneláky máme už skoro všechny zateplené, herny 
se hlavně díky MF vyřešily a ubytovny jsou snad již 
také v řešení. Pokud změníme strukturu podnikatel-
ského prostřední,  pak v dalších letech nebudeme 
muset mít v prioritách ani podporu VPP, ani sociál-
ního podnikání. Nepřešlapujme na místě a udělejme 
po těch desetiletích mlžení už konečně krok správ-
ným směrem.   

Ing. Martin SCHUBERT, 
zastupitel (Hnutí NEZÁVISLÍ)
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Kde je pravda o nemocnici?
Vážené paní vrchní sestry a paní manažerko kvality BMN a.s., rád bych Vás 
touto cestou pozdravil a sdělil, že žádná veřejná destrukce nemocnice ani 
ničení veškerého úsilí Vašich zaměstnanců se nekoná, a už vůbec ne formou 
nějakých komunálních politických her, jak píšete. 

Nikdy jsme taky nahlas nebo potichu, ve-
řejně nebo neveřejně ani v nejmenším detailu 
nezpochybnili Vaši práci, jste tady a na svém 
místě pro naše pacienty pro poskytování kva-
litní péče. Naopak, právě pro její kvalitu 
a další její vylepšení se již několik let formou 
různých návrhů, řešení či podnětů prokaza-
telně a opakovaně mnozí snažíme – tak, jak 
nás k tomu samy vyzýváte, a to přímo u hlav-
ního akcionáře, kterým je Město Bohumín.

Trápí nás – stejně možná i jako Vás ekono-
mická stránka hospodaření nemocnice a její 
několikaletá naprostá existenční závislost na 

nemalých dotačních prostředcích jediného 
akcionáře, které jsou poskytovány z veřejných 
peněz z rozpočtu města (pozn: které by mohly 
být použity i jinak), a snažíme se jen hledat 
a navrhovat způsoby, jak se z této bezpro-
střední závislosti alespoň částečně vymanit, 
a s tímto zároveň řešit i Vaše mzdy. Proto tedy 
neustále voláme po dialogu a chceme znát 
i některé detailní hodnoty hospodaření a dal-
ší údaje, i proto chceme znát strategii rozvoje. 

Na tyto otázky nám však opakovaně nikdo 
z vedení města neodpovídá, nikdo o nějaký 
dialog očividně nestojí (asi mají nějaký 

důvod) a nikdo ani žádnou strategii nemoc-
nice (tedy vizi Vaši existenční budoucnosti) 
nám nikdy nepředložil. 

Nakupilo se jistě hodně problémů, které se 
neřeší (o nich se jen mlčí) a které se už veřej-
ně dostávají na povrch (viz předposlední jed-
nání zastupitelstva apod..) Je třeba se tedy již 
veřejně ptát, zda i Vám, zaměstnancům se 
říká vždy objektivní pravda, zda tuto „prav-
du“ náhodou někdo nemaskuje, nelakuje 
narůžovo, nezametá pod koberec a právě 
a účelově neskrývá do tzv. politických her, jen 
aby byl „klid“ a tím jen zakryl svou vlastní 
bezradnost, neodbornost a neschopnost tyto 
problémy otevřeně pojmenovat a společně 
řešit? 

Ing. Václav POLOK,
 člen fi nančního výboru, Hnutí NEZÁVISLÍ         

POLITIKA

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA - SPINÁLNÍ 
JÓGA. V pondělí a středu, 19 hodin; STEP 
AEROBIK ve středu v 19 hodin; KRUHO-
VÝ 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 POSTAVY v 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. www.
sportcentrum-bohumin.cz, rezervace  
731 905 040 (jóga), 724 556 557 (ostatní). 

CVIČENÍ

Čtvrt tuny nad hlavou! Na 16. ročníku 
Bohumínského benchpressu padl nový 
rekord. Postaral se o něj Vlastimil Kužel 
(40) z Hradce Králové. Dostal nad hlavu 
250 kilogramů, stal se absolutním vítězem 
a zopakoval tak svůj loňský triumf.

Klání siláků z celé republiky hostila 1. dubna tě-
locvična starobohumínské TJ Viktorie. Z původně 
oddílové soutěže pro členy Viktorky se postupně 
stala soutěž propagační a pohárová, schválená Čes-
kým svazem silového trojboje. Bohumínský bench-
press je výjimečný tím, že si tlak vleže s činkou může 
vyzkoušet úplně každý. S registrovanými závodníky 
může poměřit své síly i veřejnost. Letos se s činkou 
popasovalo třiačtyřicet mužů a pět žen. Individuální 

ceny organizátoři udělovali v sedmi věkových kate-
goriích. V klání týmů zvítězila domácí TJ Viktorie 
Bohumín, druhý byl Extrifit Power Team Hradec 
Králové a třetí Colbert club SSK Vítkovice.  (red)

Vítězové kategorií:
Ženy 14–18 let:  Nikol Stodůlková (Fit Darja)
Ženy nad 18 let:  Martina Koutňáková (TJ Sokol Pohořelice)
Muži 14–18 let:  Nicolas Tóth (TJ Viktorie Bohumín)
Muži 19–23 let:  Patrik Till (Extrifi t Power Team 
 Hradec Králové)
Muži 24–39 let:  Vlastimil Kužel (Extrifi t Power Team
 Hradec Králové)
Muži 40–49 let:  Jiří Zahraj (Colbert club SSK Vítkovice)
Muži nad 50 let:  Rémy Krayzel (TJ Lokomotiva Krnov)

Siláci si pohrávali s metráky železa
Memoriál 
Edy Ševčíka

Amatérské vyznavače bílého spor- 
tu čeká jubilejní 20. ročník turnaje 
ve Starém Bohumíně. Memoriál 
Edy Ševčíka, klání neregistrova-
ných hráčů v tenisových čtyřhrách, 
se uskuteční 5. a 6. května. Hráči 
nad 60 let hrají v pátek od 8.30 ho-
din, bez rozdílu věku v sobotu od 
8.30 hodin. Tenisté se mohou přihlá-
sit ráno před turnajem nebo pře-
dem na čísle  776 266 160. (czy)

Kulturistika 
a cvičení

Během víkendu 13. a 14. května 
bude zimní stadion dějištěm netra-
dičních sportovních akcí. V sobotu 
je na programu Mistrovství Moravy 
a Slezska v kulturistice dorostu a ju-
niorů. Soutěž této úrovně a rozsa-
hu se do Bohumína vrací po dlou-
hých deseti letech. 

Mistrovství pořádá kulturistický 
oddíl Šembi ze Studia Klára, který 
patří k české oddílové špičce. Na 
zimáku bude startovat přibližně 
dvě stě kulturistů. Na svaly účastní-
ků cílí i druhá akce, ovšem tento-
krát se nebudou vystavovat, dosta-
nou pořádně zabrat. V neděli je na 
programu celodenní akce Cvičí 
celý Bohumín. Zájemci si pod vede- 
ním zkušených instruktorů mohou 
zacvičit alpinning, spinning a jum-
ping. Vstupenky na jednotlivé 
sporty lze zakoupit na recepci Stu-
dia Klára, informace na www.
studio-klara.cz a na facebooku. 
Diváci mají vstup zdarma.  (mat)

CO – KDY – KDE

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Př
ísp

ěv
ky

 p
ol

iti
ck

ýc
h 

st
ra

n 
a 

hn
ut

í n
ep

ro
ch

áz
ej

í j
az

yk
ov

ou
 ú

pr
av

ou



  S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A12 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Dík za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás žil.

8. dubna jsme vzpomněli 119. výročí, 
kdy se narodil náš drahý otec 

pan Rudolf MASNÝ
z Vrbice.

25. června tomu bude 75 let, kdy byl v roce 
1942 umučen v koncentračním táboře Osvětim. 

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


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

27. dubna vzpomeneme 8. výročí úmrtí 
mého drahého manžela a našeho tatínka, 

dědečka, pradědečka a tchána 
pana Vladimíra BEDNÁŘE

z Vrbice.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Jiřina, 

synové Svatopluk a Vladimír s rodinami.

VZPOMÍNKY

18. dubna jsme vzpomněli 
20. smutné výročí úmrtí 

paní Jarmily HANUŠOVÉ
z Vrbice.


S láskou vzpomíná rodina.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

21. dubna by oslavil své 56. narozeniny 

pan Josef DUCHEK
z Bohumína.


Zemřel 2. prosince 2016.

S láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomíná 
a nikdy nezapomene přítelkyně Jana.

Děkujeme širší rodině a přátelům, 
kteří se přišli naposledy rozloučit 13. dubna 

do obřadní síně ve Starém Bohumíně 

s panem Josefem URBANCZYKEM.
Poděkování za pomoc v náročných dnech 

péče o těžce nemocného manžela patří 
MUDr. Růženě Zavadilové, 

MUDr. Jiřímu Frkalovi 
a sestrám domácí péče Cura Medica z Karviné.

Děkuje manželka Dana a dcera Jana s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínky na tebe v našich srdcích stále zůstanou.

14. dubna jsme vzpomněli nedožitých 80 let 
našeho milovaného tatínka, 

tchána, dědečka a pradědečka, 
pana Adolfa BAJDY.


S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou dcera Jana s manželem, 
vnoučata Petr a Beáta s rodinami.

S největší láskou, co v srdíčku máme, 

stále na tě, Zdenečku, vzpomínáme.

22. dubna uplyne 13. smutné výročí úmrtí 
našeho vroucně milovaného
a nenahraditelného manžela, 
bratra, otce, strýce a dědečka, 

pana Zdenka KUPKY. 
S láskou, úctou a bolestí v srdci stále vzpomíná 

manželka Elena a celá rodina.

14. dubna by se dožila 95 let 
naše milovaná maminka a babička, 

paní Jiřina GOLOVÁ.


28. července vzpomeneme 

14. smutné výročí jejího úmrtí.

S úctou a láskou vzpomínají 
dcera Jana a vnuk Pavel.

Čas běží, ale vzpomínky zůstávají...

28. dubna si připomeneme 
15. smutné výročí úmrtí 

pana Oldřicha MACHACZKA.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Eva a Božena s rodinami.

Už jen kytičku na hrob ti můžeme dát, 

chviličku postát a tiše vzpomínat.

14. dubna jsme vzpomněli nedožitých 80 let

pana Adolfa BAJDY.


Nikdy nezapomeneme.

Manželka Veronika 
a bratr Antonín s rodinou.

26. dubna uplynou 3 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 

paní Olga KRAMNÁ.


S láskou vzpomínají dcery 

Marcela a Šárka s rodinami.

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Odešla jsi, jak si to osud přál,

 v našich srdcích však zůstáváš dál.

Před 5 lety, 18. dubna, nás v tichosti opustila 
naše milovaná babička, 

paní Marie OPICOVÁ
ze Skřečoně.


Napořád zůstaneš v našich srdcích, 

nikdy na tebe nezapomeneme.
S láskou vzpomíná vnučka Jindřiška s rodinou.
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Naposledy jsme se rozloučili
Bémová Alžbeta * 1930 ze Skře-

čoně  Bijok Miroslav * 1943 z No-
vého Bohumína  Fadrná Růžena 
* 1938 z Nového Bohumína  
Fanfarová Milena * 1923 z Nové-
ho Bohumína  Janošková Ilona 
* 1933 ze Záblatí   Javorská 
Alžběta * 1924 ze Šunychlu  
Madecká Věra * 1961 z Nového 
Bohumína  Maidoni–Gabze 
Athina * 1927 z Nového Bohu-
mína  Manová Helena * 1931 
z Nového Bohumína  Marcol 

Lumír * 1954 z Pud-
lova   Parastatidis 
Ilias * 1939 z Nového Bohumína 
 Patáková Naděžda * 1932 z No-
vého Bohumína  Rozsíval Old-
řich * 1928 z Nového Bohumína 
 Salamon Miloslav * 1921 ze 
Starého Bohumína  Schulzová 
Vilemina * 1927 ze Starého Bo-
humína  Szabová Naděžda * 
1953 z Nového Bohumína  Ur-
banczyk Josef * 1929 z Nového 
Bohumína (mat)

Ceník inzerce v Oku najdete na www.bohumin.cz, 
sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

BLAHOPŘÁNÍ

26. dubna oslaví krásné životní jubileum 
80 let naše milovaná maminka a babička,

paní Jaroslava SOLICHOVÁ.


Do dalších let jí všechno nejlepší, 

hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti 
přejí dcera Jarmila s rodinou, 

syn Petr s rodinou, 
Michal Fedorčák a Anna Gabryšová.

VZPOMÍNKY

Člověk nezemřel, pokud žije ve vzpomínkách svých blízkých.

1. května by oslavil své 70. narozeniny 
náš milovaný 

pan Karel SIEKIERA.


S láskou vzpomínají dcera Marta s rodinou, 

syn Jan s rodinou, sestra Anička 
a družka Drahuška.

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

1. května si připomeneme 1. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil 

pan Vladimír ADAMČÍK.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

dcery a syn s rodinami.

Poslední rozloučení
Děkujeme rodině, přátelům, známým a sousedům, 

kteří se přišli 31. března naposledy rozloučit 

s panem Kpt. Miroslavem POLÁKEM
do obřadní síně ve Starém Bohumíně.

Obzvláště děkujeme spolupracovníkům z Obvodního oddělení 
Policie ČR Bohumín za účast a důstojné rozloučení.

Syn Vítězslav s rodinou.

Nic víc než kytičku květů na hrob ti můžeme dát, 

tiše plakat a stále vzpomínat.

28. dubna si připomeneme 1. výročí úmrtí 

paní Alenky GRAULOVÉ.


S láskou vzpomínají manžel, 

syn a dcera s rodinou.

PĚTAPADESÁT LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTAPĚTAPADESÁT LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA

Manželé Irena a Vlastimil KANIOVI 
oslaví 21. dubna smaragdovou svatbu. 

Do dalších společných let hodně zdraví, pohody, lásky a porozumění 
přejí syn Radim a dcera Naďa s rodinami.

Noví občánci našeho města
Damián Franek  Miriam Balogová  Michal Žilla  Vik-

torie Izabela Kohoutová  Jan Urbánek  Sofi e Sadok  Mikuláš Lukša  
 Jakub Warzeszka. (mat)

Zlatá svatba Vráblíkových
Padesát. Přesně tolik let spolu žijí bok po boku manželé Vojtěch a Emilie 

Vráblíkovi z Nového Bohumína, kteří společně s rodinou oslavili v sobotu 
1. dubna v obřadní síni městského úřadu svou zlatou svatbu a zavzpomí-
nali na chvíle, kdy si před padesáti lety řekli své »ano«. Komise pro občan-
ské záležitosti jim přeje ještě spoustu krásných společně strávených chvil, 
hodně zdraví a životního elánu.  (pau)

Veliké díky za dojemnou zlatou svatbu, kterou jsme 
1. dubna prožili v obřadní síni radnice. Děkujeme za dokonalou organizaci pra-
covnici matriky Pavlíně Ucháčové, její dceři Patricii za krásnou recitační vložku 
a předsedovi komise pro občanské záležitosti Vilémovi Bannertovi za procítěný 
proslov.  Emilie a Vojtěch VRÁBLÍKOVI

Poděkování
 ● Originály fotografi í do společenské kroniky si vyzvedávejte v infocentru (podatel-

ně) městského úřadu. Lze si zde vyzvednout zpětně i fotky z minulých let.
 ● Příspěvky do společenské kroniky je možné zasílat také elektronickou poštou na 

adresu oko@mubo.cz. Úhrada je možná v hotovosti i bezhotovostním převodem.
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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

nodenzitometrií
!!

b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

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

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.

 ● 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.

 ● Prodám družstevní byt 2+1, 
Čáslavská, 3. patro, výtah, balkon, 
plov. podlahy, dlažba. Bez RK.   
605 944 699.

 ● Koupím garáž u autobusového 
nádraží.  732 639 733.

 ● Pronajmu byt 3+1 s terasou ve 
Skřečoni.  777 885 235 – jen SMS.

 ● Pronajmu byt 3+KK, 104 m2, 
po rekonstrukci, nová koupelna, 

INZERCE
kuchyně, kotel. Nájem 9.000 Kč, 
kauce 27.000 Kč. Adresa Alešova 
793, Bohumín.  724 620 124.

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

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

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

 ● Prodej krmiva pro zvířata, osiv, 
hnojiv a postřiků, 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.
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� RUMCAJ-
SOVA

DRUŽKA

AKVARIJNÍ
RYBA

ZNAČKA
STOKU JEHLIČNAN DOMÁCKY

IVA TAMTA � MALÝ
RADIM

PŘED-
LOŽKA

OSLOVENÍ
PAPEŽE

ŽENSKÉ
JMÉNO � CIZÍ

MUŽSKÉ
JMÉNO

BÝK
(KNIŽ.)

PŘEKO-
NÁVAT TLUSTOŠ

POTÍRAT
TUKEM

SUROVÁ
NAFTA OSTYCH

OPAK
PASIV

PRAOTEC
POZITIVUM

NÁŠ
KOŠÍKÁŘ
VZÁCNÝ

PLYN

TU MÁŠ
SPORTOV-

NÍ KLUB
(ZKR.)

BANKROT

ZAČÁTEK
TAJENKY
ČERVENÝ
KŘÍŽ (ZK.)

ŠÍJE
AČKOLI

KANCEL.
ZKRATKA

LAT. „HRA V
KOSTKY”
NERATOV.
PODNIK

POPĚVEK
CITO-

SLOVCE
ÚDIVU

ŠVÝCAR-
SKÁ ŘEKA

NĚKAM
(BÁS.)
MALÁ
LIŠKA

AUTONOM.
OBLAST
OTESAT

VLASTNÍK
NÁZEV

ZNAČKY
POLOMĚRU

� PAK
RÝNSKÝ

NÁKL. ČLUN
FÁZE

VÝVOJE

OPRAVNA
VOZIDEL

ZN. AUTO-
SVÍČEK

ČIVA
STAVEBNÍ

KÁMEN

PŘED-
LOŽKA

SMŮLA
PRIMÁT
DIVOKÁ

ŠIKMO
NÁŠ

FOTBA-
LISTA

ANGLICKY
„CESTA”
ZNAČKA
THALLIA

OTEC
(KNIŽ.)

POHÁDK.
POSTAVA
MAZADLO

GRAFICKÁ
TECHNIKA
DĚTSKÉ
CITOSL.

OXID
PLATNATÝ
(VZOREC)

PLAZ

KONEC
TAJENKY

JMÉNO
HERCE
PACINA

ŠPANĚL-
SKÝ

SOUHLAS

SLEZSKÉ
MĚSTO HAVAJEC

RÁDCE
MOHA-
MEDA

BESKYD-
SKÝ VRCH PLANETKA

ŠPANĚL-
SKÝ

MALÍŘ

ČESKÉ PŘÍSLOVÍ: POMŮCKA: AUDA, KORSAK, ROAD, SACHA, SÍ.Kde pán chrom, tam i sluha kulhá.

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 1.5 ve 14-19 hodin SLEZSKÝ 

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

 ● 1.5. v 15 hodin MÁJOVÉ 
POLÍBENÍ U KAŠNY. Nám. T. G. 
Masaryka, vstup zdarma.

15.15 M Band (Orlová)
16.15 Chanson Tap
(Český Těšín)
16.45 Šárka Parmová 
(Bohumínská superstar 2016)
17.15 Chanson Tap 
(Český Těšín)
18.00 Sebastian Navrátil 
(Liberec)

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.          
 ● 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.

 ● 26.4. v 19 hodin NOČNÍ SMĚ-
NA. Film Švýcarsko, Velká Británie 

(Thriller), 2016, titulky, přístupný 
od 12 let, 90 minut, 120 Kč.

 ● 27.4., 28.4. a 29.4. v 19 hodin 
a 30.4. v 16 hodin ZAHRADNIC-
TVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL. Film Čes-
ko (Drama), 2017, přístupný od 
12 let, 120 minut, 120 Kč. 

 ● 29.4. v 16 hodin a 30.4. v 10 
hodin MIMI ŠÉF. Animovaný 
film USA (Rodinná komedie), 
2017, dabing, přístupný, 97 mi-
nut. 29.4. ve 3D za 150 Kč, děti 
130 Kč; 30.4. ve 2D za 130 Kč, 
děti 110 Kč.

 ● 30.4. v 19 hodin THE CIRCLE. 
Film USA (Drama), 2017, titulky, 
přístupný od 12 let, 90 minut, 
110 Kč.

 ● 4.5. ve 20 hodin DEPECHE 
MODE: LIVE IN BERLIN. Záznam 
koncertu, titulky, 120 Kč.
PRO DĚTI

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

22.4. v 19 hodin BANÁNOVÉ RY-
BIČKY. Show Haliny Pawlowské. 
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.

PRO DĚTI

 ● 21.4. 28.4. a 5.5.v 15–17 
hodin DESKOVKY S TERKOU. 
Kroužek hráčů deskových her 
s vyprávěním příběhů.

 ● 20.4. a 21.4.  ve 13–17 hodin 
PRŤOLATA VYRÁBÍ...  Výtvarná 
dílna pro předškoláky, malé ško-
láky a děti z rodinných center. 

 ● 20.4. a 21.4. ve 13–17 hodin 
VESELÁ POPELNICE. Výtvarná 
dílna u příležitosti Dne Země. 
Knihovna Skřečoň; 21.4. také 
dětské oddělení N. Bohumín.

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

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

Přednášková místnost knihovny
 ● 20.4. v 17 hodin PŘEŽILA 

JSEM GULAG. Vyprávění Věry 
Sosnarové, která strávila 19 let 
v sibiřském gulagu a na nuce-
ných pracích. 50 Kč.

 ● 27.4. v 17 hodin SETKÁNÍ 
AUTORŮ REGIONU. Setkání 
amatérských literátů z regionu. 
Vstup zdarma.

 ● 3.5. v 17 hodin TRADIČNÍ 
ČÍNSKÁ MEDICÍNA V PRAXI. 
Přednáška Mariana Volanského 
o příčinách zdravotních problémů 
a vlivu emocí na orgány. 60 Kč.

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 Karase, který se věnu-
je volné kresbě a malbě, ilustra-
cím, kreslenému humoru či ke-
ramice. Výstava potrvá do 18. 
května.

 ● 20.4. od 17 hodin LITERÁRNÍ 
TOULKY ANGLIÍ. Přednáška lek-
torky angličtiny Dany Barnetové 
s fotoprojekcí a fi lmovými ukáz-
kami.

OSTATNÍ AKCE

 ● 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.

 ● 27.4. v 19 hodin PAUL BATTO 
& ONDRA KŘÍŽ. Slovinský kytaris-
ta s klavírním doprovodem hra-
je tradiční blues, gospely a spi-
rituály. Taverna Elpida, 140 Kč.

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

SPORT

 ● 1.5. od 10 hodin MEMORIÁL 
JANKA FERDYNA. Slezský pohár 
amatérských cyklistů na bohu-

mínsko–lutyňském okruhu. 
Start od restaurace U Bystroňů 
v Dolní Lutyni - Neradu.

FOTBAL

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

 ● 29. 4. ve 14 hodin FK BOSPOR 
– SK BRUŠPERK (Dorost).

 ● 30. 4.  v  1 6 . 3 0  h o d i n  F K 
BOSPOR – BESKYD FRENŠTÁT.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 22.4. v 8–18 hodin RC MODELY
 ● 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

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 20.4. do 7.5.

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz



BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY vydává město Bohumín, IČ 00297569  www.bohumin.cz  Šéfredaktorka Dagmar Fialová  
Redakce: MěÚ, Masarykova 158, 735 81 Bohumín  Redaktor: Pavel Čempěl  731 130 672, 596 092 282,  e-mail: oko@mubo.cz  Grafi cká 
úprava: Mirka Hrbáčová – INRET, hrbacova@reklama-bohumin.cz  Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s., provozovna Ostrava, Na Rovince  876, 
720 00 Ostrava - Hrabová  Náklad: 5100 výtisků  Evidenční číslo: MK ČR E 12136  Nevyžádané materiály se nevrací. 

Nádherné jarní počasí vítalo 

v sobotu 1. dubna návštěvníky ve-

likonočního jarmarku. Právě sluníč-

ko a bohatá nabídka jarmarečníků 

přilákaly na náměstí T. G. Masaryka 

doslova davy.

V obležení dětí byl dřevěný řetízkový 
kolotoč i letošní novinka, zmenšené 
ruské kolo. Zejména malé návštěvníky 
lákal také historický koutek, v němž se 
mohli prostřednictvím knihtisku a min-
covny seznámit se středověkými ře-
meslnými postupy. Jako suvenýr si 
mohli odnést vlastnoručně vyraženou 
minci. Děti pochopitelně lákala také 
oblíbená zvířátka. Na ta se zalíbením 
koukli i dospěláci, ale jim byl určen pře- 
devším sortiment na pultech stánků. 
K mání byly valašské frgály, vdolečky, 
sýry, cukrovinky, zvěřinové speciality, 
ovocná vína a medovina, ale také ve-
likonoční svíčky, keramika, dřevěné 
hračky a mnoho dalšího.

Trhům nepatřil jen rynek. V Salonu 
Maryška probíhalo zdobení perníčků 
a foyer kina se proměnilo v malý anti-
kvariát. Kromě knih si tady mohli ná-
vštěvníci zakoupit také velikonoční 
dekorace, zdobené kraslice, košíkář-
ské výrobky, rukodělné upomínkové 
předměty z přírodních materiálů 
nebo ručně šité obaly na knihy. (erh)

Z velikonočního jarmarku už dýchalo jaro

Skatepark otevírá 
ve světovém stylu

Otevíračka skateparku aneb slav-
nostní otevření adrenalinového 
centra Faja. Tak nazval spolek Mládež, 
který se o areál stará, jeho oficiální 
uvedení do provozu. A otevření pro-
běhne v neděli 7. května ve velkém 
stylu. Každou hodinu od 14 do 18 
hodin je na programu show profesio-
nálních jezdců. BMX jezdec Michael 
Beran, který pod značkou RedBull 
závodí po celém světě, předvede 
vrcholové triky. Dále se na rampách 
představí Spotten Community Team 
či Picnic Skateshop Cz Team. Na adre-
nalinové sporty naváže od 18 do 22 
hodin hudební program – Lord Lhus, 
Bonny Bones a DJ Fliptyck, DJ Saklov-
sky,  DJ O.N.E.

Akci pořádá hlavní partner, město 
Bohumín, a spolek Mládež. Program 
moderuje Roman Brodina. Vstupné je 
zdarma, připraven je také program 
pro děti, občerstvení nebo možnost 
zapůjčení skate-cruiserů.  (tch)

Novou zvířecí atrakcí jsou nenáročné lamy
„Ty jsi ale lama!“ Když toto zvolání zazní v Hobbyparku, nepůjde o urážku nějakého 
hlupáka. Autor jím pouze osloví nový přírůstek zvířecí farmy. V ní se nyní zabydlují tři 
roční samci dovezení z ostravské ZOO.

Zvířecí koutek se postupně rozšiřuje. K součas-
ným třem sektorům přibyl čtvrtý. Má rozlohu sedmi 
set metrů čtverečních a jeho součástí je také salaš se 
seníkem. To je nový domov jihoamerických sudo-
kopytníků. „Když jsme zvažovali, jaké zvíře bychom 
mohli návštěvníkům ještě nabídnout, odborníci nám 
doporučili lamy. Jsou krotké a nenáročné. Jedinou 
péči vyžaduje jejich vlna, musí se stříhat,“ popsal 
nový přírůstek Petr Lakomý z městské společnosti 
Bospor, která koutek provozuje. A dodal, že lamy 
jsou také disciplinované, pokud jde o hygienu. Hned 

si vybraly jeden koutek, kam si chodí ulevovat, aby si 
nezaneřádily zbytek výběhu. Tím se liší od sousedů ve 
vedlejším výběhu, ovcí a koz, které trousí, kudy chodí.

Bospor pořídil do nového sektoru pouze lamí 
samce, protože neuvažuje o rozmnožování stáda. 
Tento sudokopytník navíc žije poměrně dlouho, 
dvacet až pětadvacet let. Je ze své domoviny, z And, 
zvyklý na drsné podmínky a většinu času tráví pod 
širým nebem. Do nové salaše se tak maximálně 
schová před deštěm, ale jinak k životu žádný kom-
fortní »bejvák« nepotřebuje.  (tch)
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 ● 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 
Zeleným Dubem.
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