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Autor rčení »aprílové počasí« by se tetelil blahem. Letos 
se jeho slova naplnila beze zbytku. Celá škála meteorolo-
gických jevů se střídala jako na běžícím páse, někdy 
opakovaně v průběhu jednoho dne. Slunce, déšť, kroupy, 
jarní teploty i mráz. Svatý Petr zřejmě potřeboval vyklidit 
sklady, a tak sněhovou nadílku, kterou uspořil o Vánocích, 
seslal na zem v dubnu hned několikrát. V reálu to ale 
taková legrace nebyla a zemědělcům, zahrádkářům nebo 
obyvatelům v okolí vodních toků do smíchu nebylo.

Sychravé počasí lidem kazilo 
maximálně náladu, ale rostlinám 
šlo o holou existenci. Dubnové 
mrazy ohrožovaly celou řadu 
choulostivých sazenic a kvetou-
cích stromů. Jak velké budou 
ztráty, to se ukáže až v průběhu 
dalších týdnů. Pojišťovny však už 
nyní odhadují, že škody způso-
bené mrazem zemědělcům v ce-
lém Česku půjdou do desítek 
milionů. Mrazy zdecimovaly pře-
devším meruňky. Velkopěstitelé 
i drobní zahrádkáři přišli pravdě-
podobně také o část plánované 
úrody dalších druhů ovoce – 
hrušek, třešní či švestek.

Kromě mimořádně chladného 
počasí tropily další neplechu také 
vydatné deště. Například v pátek 

Apríl plný meteorologických extrémů

28. dubna měli profesionální 
a dobrovolní hasiči v Moravsko-
slezském kraji na kontě 280 vý-
jezdů, z toho 230 kvůli počasí. 
Přitom obvyklý denní průměr ke 
všem typům událostí je pouze 70 
až 80 výjezdů. Nejčastěji vyráželi 
hasiči odčerpávat vodu z lagun 
i objektů, jen na Karvinsku v pět-
advaceti případech. Čistili také 
ucpané kanalizace a vodní toky 
od nánosů bahna, stromů a větví.

Hladiny toků rychle stoupaly 
také na Bohumínsku a největší 

problémy dělaly paradoxně menší 
potoky. Lutyňka a Flakůvka se v ně-
kterých místech vylily z koryt. 

Rušno ale bylo i u největšího 
bohumínského toku, u Odry. 
K hraničnímu mostu mezi Bohu-
mínem a Chałupkami ve Starém 
Bohumíně přijížděly 28. dubna 
zástupy zvědavců, kteří pozoro-
vali stoupající hladinu. Ta v pod-
večer dosáhla pětimetrové výšky, 
která je limitem pro vyhlášení 
druhého stupně povodňové akti-
vity. Odra se rozlévala i do šířky 
a voda záhy pohltila celé nábřeží 
s nástupními schody pro vodáky 
a pod hladinou se ocitla nově vy-
budovaná pěšina pro cyklisty mezi 
hraničními mosty. Dravá řeka 
navíc připlavila značné množství 
klád, větví a hlavně odpadků, kte-
ré cestou smetla ze břehů. Dvě 
hodiny se v měřeném úseku drže-
la hladina na pěti metrech, ale pak 
začala naštěstí klesat a vrátila se, 
stejně jako Olše, »jen« k prvnímu 
stupni povodňové aktivity.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Hasičská soutěž
V neděli 7. května od 8.30 hodin 

se na hřišti ZŠ Čs. armády koná 
okrsková soutěž bohumínských 
sborů dobrovolných hasičů v požár-
ním sportu. Soutěžit budou muži 
i ženy v běhu na sto metrů s pře-
kážkami a v požárním útoku.  

Kladení kytic
U příležitostí státního svátku Dne 

vítězství se 8. května v 9.30 hodin 
uskuteční kladení kytic k pamětní 
desce na budově radnice.  (red)

Komfortní vytápění i upravené okolí domů
Poslední šedesátka městských bytů se už brzy dočká napojení na teplovod z dětmarovické 
elektrárny. Z bytů zmizí plynová gamata či kotle a nově je bude vytápět ústřední topení. 
Poslední etapa se dotkne bytových domů v Dělnické a Mládežnické ulici ve Skřečoni. 
Práce zde budou probíhat od května do srpna.

„Horkovod už přivádí teplo nejen 
do necelých pěti tisíc bohumínských 
domácností, ale také do škol, školek, 
kulturních zařízení a dalších městských i komerčních 
objektů. Téměř čtyři tisíce bytů napojených na teplovod 
jsou přitom městské. Teď už zbývá napojit posledních 
sedm městských domů ve Skřečoni. Zatímco ČEZ Tep-
lárenská vybuduje na své náklady venkovní teplovod-
ní rozvody až k domům, my se postaráme o rozvody 

nového ústředního vytápění a tep-
lé vody přímo v domech,“ vysvětlil 
starosta Petr Vícha. Do výstavby 

venkovních rozvodů a tří předávacích stanic inves-
tuje ČEZ Teplárenská čtyři miliony. Město přijde 
napojení domů na teplovod na šestnáct milionů.

„Půjde o poměrně velké stavební zásahy přímo 
v bytech. Budovat se v nich budou zcela nové rozvody

(Dokončení na str. 2)

K VĚCI
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(Dokončení ze str. 1)

a ve většině bytů se proměny dočkají i koupelny. Ná-
jemníci však musejí počítat s několika týdny nepohody 
a s tím, že byty budou téměř neobyvatelné,“ uvedl 
místostarosta Igor Bruzl s tím, že jim město poskytne 
stoprocentní slevu z nájmu.

Před zahájením stavebních prací proběhnou 
v domech schůzky s nájemníky. „Ke každému bytu 
máme zpracovánu projektovou dokumentaci. Nájem-
níci se jejím prostřednictvím seznámí s tím, co se ve 
kterém pokoji bude dít, kde budou vývody, stoupačky 
i nové radiátory. Upřesníme si s nimi, co se zachová 
a co se naopak změní. V některých bytech si lidé na 
své náklady koupelny zrekonstruovali sami. V tako-
vých případech se do nich snažíme zasahovat co nej-
méně. Někdy se ale musí hledat řešení za pochodu,“ 
sdělila vedoucí odboru rozvoje a investic bohumín-
ské radnice Jitka Ptošková.

Napojování domů a bytů na teplovod probíhá 
v Bohumíně od roku 2010. „Mít v bytech ústřední 
topení je v dnešní době standardem. Radiátory s ter-
mostatickými ventily zajistí optimální tepelnou poho-
du a spolu s postupným zateplováním a výměnou 
všech oken se nájemníkům sníží náklady na bydlení,“ 
doplnil starosta Petr Vícha.

Kromě připojení bytů v Mládežnické a Dělnické 
ulici na teplovod má letos město v plánu i regeneraci 
veřejných ploch v jejich okolí. Vzniknou zde nová 
parkovací místa, zpevněné plochy i dětské hřiště. 
Chodníky se dočkají nové zámkové dlažby a v loka-
litě přibude i úsporné veřejné osvětlení. S úpravami 
chce město začít na sklonku léta po dokončení ven-
kovních teplovodních rozvodů. Odhadované náklady 
na proměnu lokality jsou šest milionů.  

Lucie KOLKOVÁ

Komfortní vytápění i upravené okolí domů

Od roku 2014 platí 
v Bohumíně nový územní 
plán. Podle stavebního 
zákona se musí každé 
čtyři roky vyhodnotit jeho 
aktuálnost. Prvním krokem 
je vypracování »zprávy 
o uplatňování územního 
plánu«. Ta obsahuje 
shrnutí, co se za dobu 
platnosti v území událo, 
a současně také navrhované 
změny. Podněty k úpravám 
může podávat i veřejnost.

Zpráva podrobně vyhodnotí 
stávající situaci. Například počet 
a popis nových staveb či průměr-
nou velikost stavebních pozem-
ků. Posoudí jednotlivé lokality, 
zda už jsou stavebně »vyčerpané« 
nebo je zde výstavba naopak zby-
tečně zablokovaná. Hledí se při-
tom nejen na bydlení, ale také na 
podnikání, komunikace či územní 
rezervy. Při revizi je třeba také po-
rovnat bohumínský plán s těmi 
nadřazenými, s krajským a celo-
republikovým. Zpráva zkrátka 
shrne, jestli stávající územní plán 
vyhovuje potřebám dalšího roz-
voje města.

Kromě shrnutí je součástí 
zprávy i návrh změn územního 
plánu. Během uplynulých tří let 
přicházela radnice s vlastními 
podněty a shromažďovala je také 
od občanů. Dosud eviduje třicet 
připomínek vlastníků nemovi-
tostí a obyvatel, z nichž některé 
už projednalo i zastupitelstvo, 
jiné to čeká. 

Případní další navrhovatelé 
změn územního plánu mají čas 
nejpozději do 31. července. Na 
webu Bohumína je k dispozici 
formulář návrhu pořízení změn 
územního plánu, popřípadě se 
občané mohou přímo obrátit na 
pracovníky městského oddělení 
rozvoje a územního plánování. 
Podněty následně projedná měst- 
ské zastupitelstvo a rozhodne, 
zda se mají do uvedené zprávy 
zapracovat. S návrhem zprávy se 
poté bude moci seznámit veřej-
nost (oznámení bude vyvěšeno 
na úřední desce), dotčené orgány 
státní správy a na závěr se bude 
jejím finálním zněním zabývat 
zastupitelstvo. Pokud zprávu 
schválí, naváže na ni samotný 
proces aktualizace územního 
plánu.

Dalibor TŘASKOŠ, 
odbor rozvoje a investic

Občané mohou 
navrhovat změny 
územního plánu

Město Bohumín nabízí k prodeji 

poslední trojici pozemků pro vý-

stavbu rodinných domů ve Sluneč-

né ulici v Záblatí. 

Parcely se nachází mezi Rychvaldskou 
a Anenskou ulicí u nově vybudované 
komunikace s veřejným osvětlením. 
Jsou zasíťované, u hranice každého 
pozemku je přípojka vody, plynu, elek-
třiny i šachtice pro napojení kanaliza-
ce. Prodej proběhne formou dražby 
s vyvolávací cenou 595 korun za metr 
čtvereční. Licitace se koná 15. května v 
kanceláři 101 budovy B městského 
úřadu. V 15 hodin se draží 
pozemek číslo 1 (výměra 
1 037 m2), v 15.30 ho-
din číslo 4 (1 198 m2) 
a v 16 hodin číslo 8 
(1 150 m2).  (red)

Původně bylo k dispozici deset parcel. Většina už nové 
majitele má a na některých se staví. Foto: Pavel Čempěl

B městského 
draží
ra

m

Zasíťované pozemky pro rodinné domy

Povrchovou všehochuť sjednotila dlažba
Poslední etapa završila dopravní řešení mezi silnicí 
a obytnými domy v Šunychelské ulici. Na podzim 2015 
a na jaře následujícího roku proběhla oprava chodníku. 
Nyní přišly na řadu odstavné plochy pro automobily.

Mezi cyklostezkou a opraveným chodníkem vznikly vydlážděné plochy 
pro automobily. Stály jeden milion, stejnou částku si předtím vyžádala 
rekonstrukce popraskaného asfaltového chodníku.  Foto: Pavel Čempěl

Prostor, kde jsou motorizovaní 
obyvatelé zvyklí své vozy odsta-
vovat, je velmi omezený. Z jedné 
strany jej ohraničuje cyklostezka, 

z druhé páteřní chodník. Až do-
sud byla místa také nevzhledná, 
každý pes jiná ves. Někde stála 
auta na asfaltu, jinde byly panely 

a na dalším místě vylitý beton. 
„S obyvateli jsme si na koordinač-
ní schůzce ujasnili, že všechny 
plochy sjednotíme. Nově je tvoří 
dlažba,“ tlumočil Roman Pak 
z radničního odboru životního 
prostředí a služeb. Dodal, že 
v místech, kde to situace dovolila, 
se stávající plochy i rozšiřovaly. 
V rámci prací, které si z městské 
kasy vyžádaly jeden milion, došlo 
i na úpravu vjezdu na pole upro-
střed ulice. Dosud jej tvořila jen 
šotolina, a aby vjezd nekazil »es-
tetický dojem« opravené lokality, 
dostal nový asfaltový koberec.

Po obnově komunikací před 
domy dlouho volali obyvatelé lo-
kality, dokonce k tomu sepsali 
petici. Následně proběhly schůz-
ky s občany, na nichž se volila 
řešení. Kvůli nákladnosti bylo 
například nutné rozdělit projekt 
do několika etap. Na stole byla 
ještě jedna fáze – úprava nájezdů 
k vratům zahrad. Ta ale na po-
slední schůzce padla s tím, že ná-
jezdy si lidé mohou, pokud o to 
budou stát, upravit sami.  (tch)

OPRAVENO!
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Už se staví lešení! Odstartovaly další rekonstrukce městských domů v centru. 
Týkají se deseti nízkých paneláků s jednatřiceti vchody, čísly popisnými. 
Harmonogram prací se ještě dolaďuje, nicméně některé opravy už začaly, 
další se rozběhnou v květnu. Termín dokončení závisí na velikosti konkrétního 
domu a rozsahu oprav. Některé budou hotovy už v srpnu, jinde se práce 
protáhnou až do listopadu.

Scénář hromadných oprav městských domů 
se nemění. Bude probíhat stejně jako v přípa-
dě loňských rekonstrukcí první várky nízkých 
paneláků nebo v předchozích letech věžáků. 

Cílem je domy zateplit a dát jim nové fasády. 
Vzhledem k tomu, že jde o zhruba padesát let 
staré panelové domy, volili architekti decent-
ní šedé odstíny fasád s dílčími výraznějšími 
prvky. Práce se jen výjimečně dotknou inte-
riéru, vše podstatné se bude odehrávat zvenčí.

„Zateplujeme obvodové pláště domů a také 
jejich střechy. Ty následně dostanou novou 

střešní krytinu. Dále nahrazujeme původní 
nevyhovující okna společných prostor, na které 
se nedostalo v rámci předchozích hromadných 
výměn,“ uvedl architekt Jan Hock z městského 
odboru rozvoje a investic. Dodal, že zateplení 

obecně souvisí i s výměnou veškerých klem-
pířských prvků na celém domě. Montují se 
rovněž nové hromosvody. Jednoduchým způ-
sobem se dále upravují vstupy. Dostanou nové 
dveře, schránky a zvonky. „Zásah, který se oby-
vatel dotýká nejvíce, je kompletní rekonstrukce 
lodžií. Měnit se budou podlahy i zábradlí. Je zde 
nejvíce bourání a lodžie budou delší dobu bez 

Rekonstrukce paneláků 
v roce 2017

 ● Okružní 1087: Zateplení fasády, zateplení střechy, 
úprava vstupů, rekonstrukce lodžií, výměna oken ve 
společných prostorech.

 ● Okružní/Čs. armády 1059 až 1063: Zateplení 
fasády, zateplení střechy, úprava vstupů, oprava sjez-
du, opravy lodžií. 

 ● Čs. armády 1056 až 1058: Zateplení fasády, za-
teplení střechy, výměna vstupních dveří a úprava 
vstupních schodišť. 

 ● Dr. E. Beneše 1064 až 1065: Zateplení průčelí 
fasád v návaznosti na stávající zateplení štítové 
fasády, zateplení střechy, úprava vstupů, opravy 
lodžií a balkónů. 

 ● Čáslavská 982 až 989: Zateplení fasády, zateple-
ní střechy, oprava balkonů, výměna vstupních dveří 
a úprava vstupních schodišť, výměna garážových 
vrat. 

 ● Mírová 945 až 950: Zateplení fasády, zateplení 
střechy, úprava vstupů, rekonstrukce lodžií, výměna 
oken ve společných prostorech.

 ● Šunychelská 951 až 956: Zateplení fasády, zatep-
lení střechy, úprava vstupů, rekonstrukce lodžií, 
výměna oken ve společných prostorech.

Dalších deset paneláků dostane teplý kabát

Už v dubnu odstartovaly práce v ulici Čs. armády u domů číslo 1056 až 1058.  Foto: Pavel Čempěl

zábradlí, a proto nepřístupné,“ dodal Hock.
S jistým nepohodlím ale musí v nejbližších 

měsících počítat obyvatelé všech rekonstruo-
vaných domů. Paneláky budou obehnány 
lešením, okna na omezenou dobu překryje 
igelit. Nájemníci se také musí připravit na 
zvýšenou prašnost a hluk.   (tch)

AKTUÁLNĚ

V neděli 7. května se slavnostně otevírá 
nový skatepark na Faji. Dorazí ostřílení 

jezdci na rampách, připraveny budou atrakce pro děti i kulturní program. 
Aby měli hosté akce a v budoucnu také návštěvníci areálu kde zaparkovat, 
zadalo město úpravu ploch podél Revoluční ulice. U bývalého vchodu na 
stadion, který připomíná ponechané schodiště, přibyla vyasfaltovaná plo-
cha. Další místa ke stání vznikla v délce šedesáti metrů rovnoběžně s ulicí.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Parkování u Faji

Snímají provoz a shromažďují data
Rychlost vozidel v Bohumíně snímají další dva měřiče. Do 
Vrbice se po několika měsících vrátil opravený a vylepšený, 
zcela nový přibyl v Hraniční ulici poblíž rozcestí v Záblatí.

„Hraniční ulice patří 
k nejrizikovějším v Bo-
humíně. Řidiči tu jezdí 
jako blázni, přitom zde 
není chodník a děti tudy 
musí procházet k auto-
busové zastávce,“ vysvět-
lil umístění »radaru« 
ředitel městské policie 
Karel Vach. Připomněl 
také, že republiková 
policie neumožnila strážníkům 
v této ulici měřit rychlost a trestat 
piráty. S pomocí údajů zazname-
naných měřičem však chce měst-
ská policie argumentovat a pře-
svědčit policisty, aby názor 
změnili. Měřič totiž shromažďuje 
statistická data o hustotě provozu 
a rychlosti jednotlivých vozidel, 
která sám také odesílá díky při-

pojení k internetu. Mo-
derními technologiemi 
disponuje rovněž upra-
vený radar ve Vrbici. 
Kromě měření rychlos-
ti umí pořizovat fotky 
a videa. Z fotky pak 
během okamžiku pře-
čte espézetku auta a na 
displeji měřiče ji zobra-
zí. To ale není vše. „Také 

tento měřič má připojení k inter-
netu a dokáže například spo-
lupracovat s policejní databází 
kradených vozidel. Když zachytí 
vůz s registrační značkou, po které 
je vyhlášeno pátrání, okamžitě 
odešle zprávu centrále,“ popsal 
technologii informační technik 
Jiří Rozsypal. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Nebytové prostory k pronájmu
   Studentská 933, Bohumín, 

plocha 126,24 m2

Prostor v centru města nedaleko ná-
městí, vhodný pro kanceláře, prodejnu, 
obchodní zastoupení firmy. Cenová 
zóna 1.200 Kč/m2/rok.
  Nádražní 465, Bohumín, 

plocha 213 m2

Bezbariérový prostor s výkladci v domě 
naproti tržnici u nádraží, vhodný pro ob-
chod – možnost pronájmu i části pro-
storu. Cenová zóna 1.200 Kč/m2/rok.

  Nerudova 1157, Bohumín, 

plocha 23,80 m2

Prostor ve zvýšeném přízemí věžového 
domu se samostatným vstupem. Vhod-
ný pro provozování drobných služeb, 
kancelář. Cenová zóna 720 Kč/m2/rok.
   Vrchlického 361, Bohumín, 

plocha 219,77 m2

Bezbariérový prostor s výkladci, klidnější 
lokalita města, vhodný pro obchod, kan- 
celář fi rmy. Možný pronájem jen části 
prostoru. Cenová zóna 720 Kč/m2/rok.

   Bezručova 542, Bohumín, 

plocha 65,60 m2

Prostor s výkladcem, vhodný jako pro-
dejna, obchodní zastoupení, kancelář, 
fotoateliér. Cenová zóna 240 Kč/m2/rok.
   Masarykova 411, Bohumín, 

plocha cca 14,86 m2

Kancelář v domě v centru města. Ceno-
vá zóna 1.200 Kč/m2/rok.
   Bezručova 24, Záblatí, 

plocha 18,98 m2

Prostor ve II. patře nad poštou, vhodný 
jako kancelář fi rmy. Cenová zóna 240 
Kč/m2/rok.

   Spojovací, Bohumín

Tři garážová stání ve Spojovací ulici 
(mezi hlavní třídou a Alešovou ulicí). 
Pronájem do doby ukončení revitaliza-
ce zdejšího vnitrobloku, tedy na dobu 
zhruba dvou let. Samostatné vjezdy, 
bez přípojky elektřiny.

Podrobnější informace o jed-

notlivých nabízených prostorech 

a o způsobu pronájmu na majetko-

vém odboru, radniční budova B, 

kancelář 107 nebo telefonicky na 

čísle  596 092 212.

(sob)

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+2, tř. Dr. E. Beneše 709, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
kulturní vyžití a vlakové nádraží. 
V bytě je zrekonstruovaná kou-
pelna s vanou. Plocha pro výpočet 
nájemného 81,10 m2, celková plo-
cha bytu 81,10 m2. Prohlídka 9.5. 
v 9.00–9.15 hodin a 10.5. ve 14.30 
–14.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 10.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 276, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné 
části města v blízkosti školy, škol-
ky a supermarketu. Možnost par-
kování u domu. V bytě je zděné 
bytové jádro. Plocha pro výpočet 
nájemného 62,74 m2, celková plo-
cha bytu 68,24 m2. Prohlídka 10.5. 
v 15.00–15.15 hodin a 11.5. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 15.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 266, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné 
části města v blízkosti školy, škol-
ky a supermarketu. Možnost par-
kování u domu. V bytě je zděné 
bytové jádro. Plocha pro výpočet 
nájemného 62,64 m2, celková plo-
cha bytu 68,14 m2. Prohlídka 10.5. 
v 15.15–15.30 hodin a 11.5. v 10.15 
–10.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 15.5.  v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, čís-
lo bytu 10, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Byt je po celkové 
rekonstrukci, má velkou lodžii 
a prostornou koupelnu s vanou. 
U domu je zrenovovaný park, 
v blízkosti domu jsou nákupní 
centra Kaufl and, Albert a školka. 
Plocha pro výpočet nájemného 
49,99 m2, celková plocha bytu 
53,53 m2. Prohlídka 10.5. v 15.30
–15.45 hodin a 11.5. v 9.45–10.00 
hodin. Licitace bytu se koná 15.5.  
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 

v blízkosti školy, školky, zdravot-
ního střediska a supermarketu. 
Byt s balkonem je po celkové re-
konstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 56,48 m2, celková plo-
cha bytu 58,83 m2. Prohlídka 9.5. 
v 9.15–9.30 hodin a 10.5. ve 14.45 
–15.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 15.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 176, 
číslo bytu 9, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
zděný dům se nachází v blízkosti 
centra města, obchodů, školy 
a školky. Byt je po celkové rekon-
strukci včetně generální opravy 
elektroinstalace. Plocha pro výpo-
čet nájemného 52,68 m2, celková 
plocha bytu 53,42 m2. Prohlídka 
10.5. v 16.00–16.15 hodin a 11.5. 
v 9.15–9.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 17.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Osvoboditelů 
1019, číslo bytu 43, I. kategorie, 
11. nadzemní podlaží. Zateplený 
věžový dům v blízkosti školy, 
školky, zdravotního střediska 
a supermarketu. Možnost par-
kování u domu. Dům s funkcí 
domovníka. Byt s balkonem 

a zděným bytovým jádrem je po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 63,75 m2, cel-
ková plocha bytu 64,75 m2. Pro-
hlídka 15.5. v 15.00–15.15 hodin 
a 16.5. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 17.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 45, I. kategorie, 12. nadzem-
ní podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, zdravot-
ního střediska a supermarketu. 
Byt s balkonem je po celkové re-
konstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 56,44 m2, celková plo-
cha bytu 58,75 m2. Prohlídka 9.5. 
v 9.15–9.30 hodin a 10.5. ve 14.45 
–15.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 17.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Šunychelská 954, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v žádané lokalitě, v blízkosti 
centra města, parku a supermar-
ketu. Byt kuchyňskou linkou 
a kombinovaným sporákem. K by-
tu náleží sklepní kóje. Plocha pro 
výpočet nájemného 54,91 m2, cel-
ková plocha bytu 56,11 m2. Pro-
hlídka 15.5. v 15.45–16.00 hodin 
a 16.5. v 8.15–8.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 17.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 690, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům poblíž centra města, s mož-
ností parkování u domu. Dům 
s funkcí domovníka. V koupelně 
je sprchový kout. Plocha pro vý-
počet nájemného 45,86 m2, celko-
vá plocha bytu 48,65 m2. Prohlíd-
ka 17.5. v 15.00–15.15 hodin 
a 18.5. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 22.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1053, 
číslo bytu 26, I. kategorie, 6. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 59,37 m2, celková plo-
cha bytu 60,71 m2. Prohlídka 17.5. 
v 15.30–15.45 hodin a 18.5. 

v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 22.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V bytě je 
zrekonstruovaná koupelna se spr-
chovým koutem. Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
127,33 m2, celková plocha bytu 
127,33 m2. Prohlídka 22.5. ve 14.00 
–14.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 22.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masarykova 929, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům poblíž centra města, vlako-
vého nádraží, kina a nákupních 
možností. Možnost parkování 
u domu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 49,26 m2, celková plocha 
bytu 51,45 m2. Prohlídka 22.5. 
v 15.00–15.15 hodin a 23.5. v 9.00 
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
24.5.  v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716 (Slu-
nečnice), číslo bytu 70, I. kategorie, 
9. nadzemní podlaží. Zateplený 
dům se správcovskou a úklidovou 
službou je po celkové rekonstrukci 
v roce 2007. V blízkosti domu je 
lesopark, Kaufl and, škola, školka. 
Možnost parkování u domu. V bytě 
je koupelna s vanou. Plocha pro 
výpočet nájemného 69,11 m2, cel-
ková plocha bytu 73,15 m2. Pro-
hlídka 22.5. ve 14.30–14.45 hodin 
a 23.5. v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 29.5.  v 16.15 hodin. 
Před sjednáním nájemní smlouvy 
musí budoucí nájemce doložit ak-
tuální příjmy všech členů domác-
nosti a vyplnit přihlášku. Tu je 
nutné odevzdat na majetkovém 
odboru radnice nejpozději do 24.5.

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 v Mírové ulici 
1016 se licitují dva byty 1+3. 
Jeden 15. a druhý 17. května.
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Nelegální zábor veřejného parkoviště
»Kuželkáři«. Tak titulují 
některé šoféry obyvatelé 
Zmijova dvora za Štefáni-
kovou ulicí. Část tamních 
motoristů si totiž z veřejné-
ho parkoviště dělá své 
soukromé. Na místa ke 
stání staví dopravní kužely, 
aby ostatním zabránili 
v obsazení fl eku. Samozřejmě 
protiprávně. Na nešvar se 
proto zaměřila městská 
policie.

„Někteří řidiči si myslí, že jsou 
parkovací místa postavená měs-
tem na městských pozemcích ur-
čena pouze vyvoleným. Jednou 
jsem na parkovišti napočítal šest 
kuželů. Navíc jsem byl svědkem 
vyhrůžek fyzickým násilím každé-
mu, kdo si dovolí kužel odsunout 
a na označené místo zaparkovat,“ 
popsal situaci obyvatel vnitroblo-
ku (nepřál si být jmenován, ale 
redakce jeho jméno zná). 

U kuželů to však nekončí, část 
řidičů si drze označila místa i cedul-
kami s espézetkami svých vozů. 
„Tabulky jsme nechali z plotů od-
stranit a hlídky se zaměřují také 
na kužely. Sbírají je a odvážejí do 
městských ztrát a nálezů. Když si 
je majitelé přijdou vyzvednout, 
důrazně je upozorníme, že na zá-

bor veřejného parkoviště nemají 
právo,“ uvedl ředitel městské poli-
cie Karel Vach. Dodal, že parko-
viště ve Zmijově dvoře je veřejné 
a může na něm parkovat kdokoli. 
Omezení se týká pouze toho, kdo 
smí do samotného dvora vjet. 
Platí zde totiž zákaz vjezdu s vý-
jimkou dopravní obsluhy a řidičů, 
kteří zde bydlí nebo podnikají.

Každá amatérská instalace 
vlastního dopravního značení je 
neplatná, v některých případech 

dokonce trestná. Týká se to už 
zmíněných podomácku vyrobe-
ných cedulek s poznávacími 
značkami aut na parkovacích 
místech. Jiní kutilové zase malují 
značky »zákaz vjezdu« nebo »zá-
kaz stání« na kus plechu nebo 
rovnou na vrata. Nic z toho nemá 
žádnou váhu a řidiči nad tím 
můžou mávnout rukou. „Výroba 
značek se řídí normou a nikdo ne-
smí bez povolení instalovat doprav-
ní značení na pozemní komunika-

ce. Hrozí za to postih,“ varoval 
Petr Sobek z odboru dopravy. 

Rukodělné značky pozná i laik. 
Někteří filutové si ale umí po-
koutně opatřit i značku originál-
ně vyrobenou. Tu odhalí jen od-
borníci. „Když objevíme značku 
nainstalovanou bez našeho vědomí 
a povolení, necháme ji okamžitě 
odstranit,“ dodal Sobek. Pokud se 
podaří odhalit i instalátora, hrozí 
mu trest za pozměňování doprav- 
ního značení.  Pavel ČEMPĚL

Parkoviště ve Zmijově dvoře 
je veřejné a může tady parkovat 

kdokoli. Blokování míst kužely je 
nelegální a strážníci je zabavují.

Foto: Pavel Čempěl

Heroický 
hasičský výkon

Likvidace rozsáhlého požáru 

mořírny ŽDB Drátovny získala 

titul »Zásah roku 2016«. Velitel 

bohumínské jednotky Přemysl 

Švajda spolu s okresním a kraj-

ským ředitelem hasičského zá-

chranného sboru převzali oce-

nění 12. dubna v Praze během 

slavnostního večera Hasič roku. 

Anketu Hasič roku vyhlašuje mi-
nistr vnitra od roku 2009 a klade si 
za cíl ocenit nejlepší profesionální 
hasiče, náročné zásahy či nově 
vzniklé projekty. V osmém ročníku 
se sešlo sedmapadesát nominací 
v šesti kategoriích. První místo 
v prestižní kategorii získal zásah 
v bohumínské mořírně. 

Loni 30. července zachvátil požár 
objekt o rozloze dvou tisíc metrů 
čtverečních. Jeho likvidace byla 
extrémně náročná. Jednotky zasa-
hující uvnitř se potýkaly s extrém-
ními teplotami, vytékajícím rozto-
kem kyselin a hrozbou pádu kon- 
strukcí. Hasičům na střeše hrozil 
pád z výšky devatenácti metrů 
a byli vystaveni silným zplodinám. 
Do boje ze živlem se zapojila stov-
ka hasičů ze sedmnácti profesio-
nálních i dobrovolných jednotek. 
Na místo dorazilo i mobilní operační 
středisko a chemická laboratoř. 
Celý zásah trval přes deset hodin. 

(peku)

Kamiony v nesnázích

Hazard hraničící se ztrátou soudnosti. Šofér 22tu-
nového kamionu naloženého drátem ignoroval 
zákaz vjezdu náklaďáků a pokusil se vyjet záblatský 
kopec. S takovým kolosem pochopitelně neměl 
v serpentinách šanci. Hned v první zatáčce havaro-
val a skončil ve svodidlech.

Uvízlý kamion přijeli do Záblatí 29. dubna vyproš-
ťovat bohumínští a karvinští hasiči. Klubka drátu, 
z nichž každé vážilo dvě tuny, přeložili jeřábem na 
přivolaný náhradní kamion. Nakonec pomocí navijá-
ků vyprostili i havarovaný vůz. Nehoda se naštěstí 
obešla bez zranění, českého řidiče ovšem čeká tučná 
pokuta a náhrada škod.

Další kamioňák se dostal do problémů 27. dubna 
v Pudlově. V hustém sněžení vyjel v Drátovenské 
ulici mimo vozovku a spadl do příkopu. Polskému 
řidiči přijela na pomoc rovněž polská odtahová 
služba, která se specializuje na vyprošťování těžko-
tonážních vozů.  (tch)

Foto: Petr Kůdela a Pavel ČempělFoto: Petr Kůdela a Pavel Čempěl
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Parkovací nostalgie, zvyk nebo lenost?
Padesát metrů pěší chůze a zvednutí závory čipem. Úkony, které zaberou maximálně 
pár desítek vteřin. Pro řadu motorizovaných zaměstnanců železáren však představují 
nepřekonatelný problém. Dál totiž tvrdošíjně nechávají svá auta u věžáků mezi Bezručovou 
a Revoluční ulicí, přestože mají vedle k dispozici nové a moderní podnikové parkoviště.

U druhé železárenské vrátnice, 
přímo pod trojicí věžáků, roky 
fungovalo podnikové parkoviště. 
Zaměstnanci fabriky zaparkovali, 
obyvatelé sídliště nikoli. Na řešení 
se loni dohodlo město s MS Utili- 
ties & Services, jednou z nástup-
nických firem po ŽDB. Firma 
postaví nové parkoviště a to stá-
vající odkoupí a opraví město pro 
potřeby zdejších obyvatel. A stalo 
se. Železáři vybudovali moderní 
parking na ploše čtyřiceti arů 
hned vedle původního parkoviště. 
Disponuje autonomním osvětle-
ním se soumrakovým spínačem 
a na bezpečnost dohlíží strážní 
služba prostřednictvím kamero-
vého systému. Přesto tady řada 
zaměstnanců odmítá parkovat. 
Těžko říct, zda je důvodem nos-
talgie nebo čirá lenost. Nicméně 
tito konzervativci stále parkují na 
původním, dnes už veřejném 
parkovišti, a blokují tím místa.

„Plochu jsme kupovali a investo-
vali do její opravy proto, aby měli 
obyvatelé sídliště kam odstavit svá 
auta. Jenže parkoviště nadále za-
bírají zaměstnanci železáren,“ po-
steskl si starosta Petr Vícha. Sám 

byl svědkem toho, jak se před ran-
ní směnou ve fabrice parkoviště 
hromadně zaplňuje a po konci 
šichty odsud pro změnu auta 

houfně odjíždějí. Vedení města 
proto kontaktovalo fi rmy v továr-
ně, aby apelovaly na zaměstnance 
a směřovaly je na své parkoviště.

Tomu, aby u věžáků dál stáli 
i pracovníci železáren, v zásadě 
nic nebrání. Parking je nyní ve-
řejný a odstavit auto tady může 
každý. Motorizovaní zaměstnanci 
žádný zákon či předpis neporušu-
jí. Jen je jejich přístup s ohledem 
na obyvatele lokality neohledu-
plný.  (tch)

Parkoviště město koupilo a opravilo za čtyři miliony. Ještě zde chybí vodorovné značení, jehož nástřik byl v plánu už třikrát, 
ale oznámený termín vždy zhatilo počasí. Po nalajnovaní vznikne na parkovišti sto míst.  Foto: Pavel Čempěl

Uvnitř už je k nepoznání, nový vzhled časem dostane i okolí. Obytný dům 
v Drátovenské ulici prošel kompletní rekonstrukcí za osm milionů. 
Už o prázdninách se do něj začnou stěhovat první nájemníci. Část v rámci 
projektu »Prevence bezdomovectví«, který už funguje v Trnkové ulici, nabídne 
město Armádě spásy. Přestěhuje se sem také pár obyvatel protějšího domu, 
který čeká demolice.

Uvnitř domu nezůstal »kámen na kameni«. 
V bytech vznikly toalety se sprchovými kouty, 
měnila se stará okna za plastová, kompletně 
nové jsou i rozvody plynu, vody a elektřiny. 
Individuální topidla z pokojů zmizela a nahra-
dilo je ústřední topení. Je napojeno na zbrusu 
novou kotelnu v podkroví. Stavbaři zlikvidovali 
původní septiky a o splašky se postará tlaková 
kanalizace. Všechny čtyři vchody vyfasovaly 
nové přístupové schody a vstupní dveře.

Protože se dům nachází v problémové loka-
litě, v průběhu stavby tady působil hlídač a po 

dokončení jej střeží alarm. Právě kvůli umístění 
domu a skladbě obyvatel zde budou výhradně 
sociální byty. Šestnáct dvoupokojových a čtyři 
čtyřpokojové, které vznikly propojením původ-
ních dvoupokojáků v přízemí. Nyní už se čeká 
pouze na přípojku elektřiny a o prázdninách se 
barák začne zalidňovat. „Obsazování bude po-
stupné. Klienty Armády spásy bude pečlivě vybí-
rat poradní sbor a také na další byty budou mít 
nárok jen osoby, které nemají problémy s plateb-
ní morálkou,“ ozřejmil vedoucí bohumínského 
sociálního odboru Daniel Ucháč.

V létě se začne opravený dům zalidňovat

Aby se lokalita zcela zbavila pověsti ghetta, 
následovat budou další kroky ke zvelebení 
lokality. Zdevastovaný sousední dům u cesty 
se bude bourat. Ve dvoře vznikne příjezdová 
komunikace z recyklátu, chodník a přibude 
zde veřejné osvětlení.   

Pavel ČEMPĚL

V Drátovenské 
ulici číslo 246 
vznikla dvacítka 
sociálních bytů.
Šestnáct z nich je
dvoupokojových 
a čtyři čtyřpokojové .
O prázdninách se 
sem začnou stěhovat 
první nájemníci.
Část moderních bytů 
obsadí klienti 
Armády spásy.
Foto: Pavel Čempěl
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Vrací podobu stoletým fasádám
Historie si žádá zásah odborníků. Ve Starém Bohumíně 
pokračuje druhou fází rekonstrukce tří obytných domů 
naproti nemocnici. Práce navazují na loňskou opravu 
zadní části objektů. Nyní vrací specializovaná fi rma lesk 
secesním čelním fasádám. První novotou zářící dům už 
se vyloupl zpod lešení.

Podle původního záměru měly 
domy ve Slezské ulici číslo 227, 
276 a 292 dostat nový kabát na-
jednou už loni. Když se ale řeme-
slníci chtěli pustit do čelní fasády, 
začala se jim rozpadat po rukama. 
Ukázalo se, že bohatě štukované 
a zdobené zdi nelze klasicky opra-
vit, že vyžadují odborný restaurá-
torský zásah. Náročný projekt 
proto město rozdělilo do dvou fází 
a oslovilo fi rmy, které se specializu-
jí na opravy historických objektů. 

„Na každém z domů bylo po-
škození fasády v jiném rozsahu. 
Některá místa stačilo opravit, jiná 
se musela dělat kompletně znovu. 
Týkalo se to hladkých vápenoce-
mentových omítek i štukových 
částí,“ sdělila Alena Lašutová 
z odboru rozvoje a investic. Do-
dala, že v případě ozdobných 
prvků fi rma zhotovila podle za-
chovaných kousků odlitky a vy-
robila z nich duplikáty. První 
dům už procesem obnovy prošel 

a po letech se znovu zaskvěl v plné 
kráse. Firma se nyní vrhla na 
sousední. S dokončením všech 
tří se počítá do prázdnin. Do ob-
novy jejich historických fasád 
město investuje dva miliony.

Všechny tři domy loni dostaly 
zbrusu nové střechy, balkony 
a zadní fasády. Jednu zadní zeď 
z neomítaných červených cihel 
bylo třeba vyčistit a nově vyspá-
rovat. Další dva domy jsou kla-
sicky omítané. Stará vápenná 
omítka šla dolů a nahradila ji 
nová. Kvůli zachování historic-
kého rázu se zdi nezateplovaly, 
izolační opláštění dostala pouze 
štítová zeď z pohledu od nemoc-
nice. Loňská oprava přišla na 6,3 
milionu.  (tch)

Pod zemí je vše nové, jen to zalít živicí
Devítiměsíční martýrium řidičů i obyvatel Husovy ulice pomalu končí. Po loňské rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace dostane rozkopaná ulice konečně nový asfaltový povrch. Ještě před 
pokládkou živice nechalo město na své náklady dát do pořádku šestici kanálových vpustí.

Ulice je rozkopaná od konce 
loňského srpna, kdy se Severo-
moravské vodovody a kanalizace 
(SmVaK) pustily do rekonstrukce 
poruchového litinového vodovo-

du. Firma musela vyměnit 272 
metrů řadu. SmVaK se současně 
rozhodl inovovat padesát let sta-
rou kanalizaci, a tak 163 metrů 
betonového potrubí nahradil plast. 

Práce skončily před Vánoci, ale 
protože v zimě asfaltovat nelze, 
ulice ještě dalších pět měsíců při-
pomínala tankodrom. Nového 
povrchu se dočká až nyní v květnu.

Přestože investorem rekon-
strukce je SmVaK, město se na 
projektu podílí třicetiprocentní 
fi nanční účastí. To proto, že vodaři 
po opravě standardně zaasfaltují 
jen vyfrézovaný pás nad opravo-
vaným potrubím, zatímco město 
prosazuje pokládku jednolitého 
povrchu v celé šíři. Zcela nový 
koberec proto bude v úseku od 
Seifertovy ulice po kostel. Od něj 
dále ke Štefánikově ulici se bude 
asfaltovat jen polovina silnice, 
protože tam práce probíhaly v men-
ším rozsahu.

Protože ulici dlouhodobě trápi-
ly problémy s odvodněním, město 
dále na své náklady inovovalo 
kanálové vpusti. „Práce probíhaly 
nyní v dubnu. Některé staré vpusti 
už byly zborcené. Tři jsme nechali 
opravit, další trojice je zcela nová,“ 
sdělil Roman Pak z odboru život-
ního prostředí a služeb.

Jakmile asfaltéři proces oprav 
završí, šoféři i obyvatelé si od-
dechnou. Nepohodlí si užili dost. 
Cesta byla v uplynulých třech 
letech rozkopaná několikrát, 
kvůli pokládce teplovodu nebo 
havárii kanalizace. Nyní je pod 
povrchem vše nové, a pokud se 
nestane nějaká mimořádná udá-
lost, v ulici by mohl být několik 
desítek let klid.  (tch)

V Husově ulici probíhaly poslední úpravy, který se týkaly například instalace kanálových vpustí. Poslední fází bude 
pokládka asfaltového povrchu.  Foto: Pavel Čempěl

AKTUÁLNĚ

Opravený dům číslo 227 už se vyloupl zpod lešení. Další budou následovat. 
Historické štukované fasády opravuje specializovaná fi rma. Foto: Pavel Čempěl
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 Skalní brány a mosty Playa de Cuevas del Mar.  



 Jeskyně v břidlicovém masívu Las Catedrales. 
Foto: Orcus Bohumín

Saunění ve srubu zpestří populární rituály
Saunový svět bohumínského 
aquacetra se opět rozšiřuje. 
Čerstvý přírůstek vypadá už 
na první pohled impozantně 
a nabídne zcela nové 
saunové atrakce a rituály. 
Právě budovaná srubová 
sauna bude zároveň největší, 
pojme minimálně dvacet lidí.

Venkovní srubová sauna je fi n-
ského typu, v nichž vnitřní teplota 
dosahuje až sta stupňů. Finskou 
saunou už sice aquacentrum dis-
ponuje, ale nová díky svým roz-
měrům nabídne další možnosti. 
„Plánujeme rituály, kterým se bu-
dou věnovat tři vyškolení saunaři. 
Povyprávějí o samotné proceduře, 
pracují s vonnými esencemi a pře-
devším s teplotou. Ta se upravuje 
poléváním kamen vodou nebo le-
dem. Pomocí ručníku lze následně 
vytvářet teplotní vlny,“ popsal za-
mýšlenou novinku vedoucí aqua-
centra Jaromír Voráč. O saunovou 

show je ve světě velký zájem a Vo-
ráč doufá, že i v Bohumíně zau-
jme a přiláká nové návštěvníky.

Nový srub vyrůstá v zahradě 
aquacentra, kde muselo kvůli 
jejím rozměrům dojít k dispozič-
ním změnám. Bylo třeba upravit 

chodníky a přesunout sudovou 
saunu Díogenés do jiné části. 
Samotný fi nský srub vzniká ze si-
biřského cedru, který nejen hezky 
vypadá, ale má skvělé tepelně izo-
lační vlastnosti. O výhřev se po-
starají speciální kamna, která lze 

pro potřeby rituálů polévat vodou. 
Další teplo dodá krb s originálně 
řešenou vložkou. „Je prosklená 
z obou stran, takže pohledem do 
plamenů se budou moci kochat 
návštěvníci uvnitř i ti na zahradě, 
například z whirlpoolu,“ dodal 
Voráč.

Dokončení sauny je v plánu ve 
druhé polovině května. Městská 
společnost Bospor, provozovatel 
aquacentra, do ní včetně vybavení 
a venkovních úprav investovala 
800 tisíc. Bohumínský saunový 

svět v sou-
časné době 
nabízí fi nské, 
parní a infra 
saunění. Na-
bídku oboha-
cuje venkovní 
w h i r l p o o l , 
K n e i p p ů v 
chodník nebo 
zážitkové spr-
chy. 

Pavel ČEMPĚL

Za přírodními krásami severního Španělska (1)

Blíží se čas dovolených a možná někdo zamíří do Španělska. Pyrenejský 
poloostrov nabízí kromě přímořských turistických center i překrásné hory, 
historická města, desítky hradů. A kdo se vydá podél severního pobřeží, 
tomu přijdou vhod užitečné rady a tipy členů speleologického klubu Orcus 
Bohumín, které načerpali během své výpravy.

Na pobřeží se střídají dlouhé pláže se skalními 
stěnami nejrůznějšího petrografi ckého složení. 
Najdeme tu pískovce, břidlice, vápence i žuly. 
Za miliony let v nich oceán, zvětrávání a eroze 
vytvořily stovky skalních věží, mostů a bran 
i nekrasových jeskyní. Je to vlastně učebnice 
vývoje povrchu naší planety.

Absolvovat trasu dlouhou 3 000 kilometrů 
až k severozápadnímu cípu Španělska není jed-
noduché ani levné. Kapsu provětrají například 
drahé dálnice. Jen průjezd Francií přijde po-
sádku osobního auta na 70 euro. Proto je 
vhodné najít si předem neplacené úseky dálnic. 
Španělské autostrády jsou sice levnější, ale 
i tady se vyplatí najít bezplatnou alternativu. 
Silnice ve Španělsku se běžně dělí na autopista 
(značení AP, placené) a autovia (A+číslovka, 

bezplatné). Na obou platí dálniční rych-
lostní limit. 
Naše putování začneme západně od měs-

ta Ribadeo první exkurzí pseudokrasových 
forem skalnatého severního pobřeží. La 
playa de las Catedrales – útvary se skalními 
branami, mosty, jeskyněmi a roklinami vysoký-
mi až 32 metrů. Vznikly mořským příbojem, 
abrazí a větrnou erozí v tence vrstevnatých fl y-
šových břidlicových masivech. Jejich velkou 
část omývá oceán a projít všechny skalní brány 
a jeskyně lze pouze při maximálním odlivu. 
K návštěvě se příliš nehodí prázdninové měsíce, 
kdy sem míří tisíce turistů. Nad La playa de las 
Catedrales je veliké parkoviště, ale v létě je bez-
nadějné plné. Jako vhodný bod k přenocování, 
který jsme také použili, můžeme doporučit 

nevelké místo nad malou zátokou, asi kilome-
tr od Las Catedrales. Na mapě jako Praia de 
Esteiro. Jsou tady i čisté toalety, tekoucí voda 
a sprchy.

Budeme-li pokračovat podél pobřeží dálnici 
A-8 (bez poplatků) na východ, můžeme cestou 
navštívit řadu zajímavých krasových pobřež-
ních jeskyní, skalních mostů a tunelů. K návště-
vě můžeme doporučit lokalitu Playa Cuavas de 
Mar u vesnice Villanueva s řadou skalních 
bran i pobřežních jeskyní. Samozřejmě jsou 
zde i příjemné pláže. (Pokračování příště)

Josef WAGNER
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Humor patří k životu – i za katedru
Bohumínští kantoři se u příležitosti Dne učitelů každoročně scházejí v kině. V rámci projektu 
Bohumínský Amos tady město oceňuje jedince z řad pedagogů i nepedagogů. Letos se 
individuální ceny neudělovaly, ovšem tradičního dárku v podobě fi lmového představení 
se pracovníci ve školství dočkali. Film, který si sami vybrali, se promítal hned dvakrát. 
Město totiž rozdalo na šest set vstupenek.

„K požadovaným a vítaným 
vlastnostem učitelů patří spraved-
livost, obětavost, přísnost, ale také 
smysl pro humor. Naše děti se po-
třebují vzdělávat, hrát si, a co je 
nejdůležitější, potřebují se smát,“ 
pronesla vedoucí odboru školství, 
kultury a sportu Pavla Skokanová 
během kantorského setkání 11. 
dubna v kinosále. 

A že místním kantorům smysl 
pro humor nechybí a umí si dělat 
legraci i ze sebe, o tom svědčí je-
dinečná akce, která nemá široko 

daleko obdoby. Už od roku 1994 se 
v Bohumíně 

koná recesní ples učitelů. Jeho 
pořadatelství putuje po jed-

notlivých školách jako 
š t a f e t ov ý  k o l í k . 

Letos v březnu jej 
organizovala 

Masarykova 
škola a měl 
podtitul »Re-
cesní olym-
pijské hry«. 

V sále domu 
dětí a mládeže 

zaplál olympijský 
oheň, pracovníci škol 

se vtělili do rolí sportovců a jeden 
ze zakladatelů tradice plesů Roman 
Funk do role prezidenta Me-
zinárodního olympijského výboru.

Učitelé, kteří se plesu neúčastni-
li, mohli jeho atmosféru načerpat 
prostřednictvím fotek promíta-
ných během setkání v kině. 
Osobní komentář k nim 
dodal ředitel Masary-
kovy školy Miroslav 
Rosík. „Velkým 
potleskem jsme 
na akci  Bohu-
mín ský  Amos 
ocenili všechny 
kantory se smys-
lem pro humor, 
kteří se této úžas-
né stmelující 
akce zúčastňu-
jí,“ uzavřela 
Pavla Skoka-
nová.  (red)

obní komentář k nim
dal ředitel Masary-
y školy Miroslav 
sík. „Velkým 
leskem jsme 
akci Bohu-

n ský  Amos 
nili všechny 
tory se smys-
pro humor,

í se této úžas-
stmelující 
e zúčastňu-
uzavřela 
la Skoka-
á.  (red)

Recesní ples učitelů má za sebou už 24. ročník. 
Letošní se nesl ve sportovním duchu, měl pod-
titul »Recesní olympijské hry«. 

Foto: Nikola Libedová

Retro je v kurzu. Do éry 60. až  90. let se 21. dubna vrátili návštěvníci Oldies párty 
Pod Zeleným. Zažili nefalšovanou diskotéku a stylová kulturní vystoupení.

„Akci ve stylu oldie jsme zkoušeli už před lety, 
ale tehdy mnoho příznivců neoslovila. Doba však 
pokročila, zájem o retro se zvyšuje a obraceli se na 
nás hosté, že by o show tohoto druhu měli zájem,“ 
prozradil ředitel pořádající agentury K3 Bohu-
mín Karel Balcar. I tentokrát sice panovaly obavy, 
že se milovníků oldie (starého) moc nenajde. 
Zájem ale předčil očekávání a sál Pod Zeleným 
dubem praskal ve šech. Na 150 hostů zhlédlo 

originální vystoupení taneční skupina Externo, 
známé písničky z muzikálu Pomáda v podání 
bohumínských gymnazistů a spartakiádní sestavu 
Lukáše, Honzy a nadšenců z K3. Sál se skvěle 
bavil a zaplnil parket, když diskžokej Rosťa Jež 
pustil klasické hity ze »starých elpíček«. „Máme 
skvělé ohlasy. Proto plánujeme, že na podzim oldie 
diskotéku zopakujeme. Tentokrát by mohla být ve 
stylu electro boogie,“ doplnil Karel Balcar.  (tch)

Oldies párty – skvělá zábava u »starých elpíček«

Foto: Karel BalcarFoto: Karel Balcar
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Protáhli tělo 
a pomohli dobré věci

Šedesát nadšenců se o Veliko-

nočním pondělí zvedlo z gauče od 

sladkostí a pohádek a přišlo si spo-

lečně zaběhat nebo se projít. V par-

ku Petra Bezruče se 17. dubna ko-

nal Velikonoční charitativní běh 

pro Elišku. Nešlo o sportovní výko-

ny, ale o dobrou věc.

Od 16 hodin se postupně scházeli 
účastníci. Atletický klub Bohumín, 
hasiči z Heřmanic, Běhny ze Sport-
centra, Mattoni Free Run Ostrava 
z Komenského sadů, Černé plíce Ost-
rava, SCB Sport klub, mladí hráči bad-
mintonu, squashe, sváteční běžci, 
maminky s kočárky. Každý věnoval 
podle svých možností dobrovolný 
příspěvek.

Po společném focení se vytvořily 
dvě skupiny. Běžci si dali jedno či více 
kol parkem, skupinka chodců, odrá-
žedel a kočárků obešla menší kolečko. 
Nakonec se všichni sešli ve Sportcen-
tru Bohumín, který akci společně 
s SCB Sport klubem pořádal. Vybrané 
příspěvky pak organizátoři věnovali 
tatínkovi dvanáctileté Elišky Bočanové, 
která se narodila s ojedinělou vývojo-
vou vadou. Sama Eliška se kvůli ne-
moci bohužel nemohla zúčastnit. 
Dárci přispěli celkovou částkou 13 650 
korun. Dokázali, že stále existuje 
mnoho lidí se srdcem na správném 
místě. Děkujeme.

Alžběta MIKOLAJKOVÁ


Děkuji Alžbětě Mikolajkové, Kláře 
Seberové, Blance Škutové a Terce 
Plankové ze Sportcentra Bohumín, 
které 17. dubna zorganizovaly cha-
ritativní běh pro mou dceru Elišku. 
Děkuji jim za hezké gesto a účastní-
kům běhu za příspěvek, který věno-
vali do dobrovolné sbírky.

Miloslav BOČAN

Za zlatavým mokem nachodí kilometry
Parta dvacetiletých kluků se »hecla«. Že zkusí obejít 
(skoro) všechny restaurace v Bohumíně a v každé si dá 
jedno točené. Psal se rok 1988 a byla to recese. Jenže se 
z ní zrodila tradice, která trvá už tři dekády. Letos v sobotu 
1. dubna se parta nadšenců, dnes už téměř padesátníků, 
vydala opět na pochod. Jako každý rok absolvovala 
bohumínskou »Tour de biére«.

Letošní 29. ročník tour patřil 
k nejpočetnějším. Na  trasu se 
vypravilo pětatřicet účastníků. 
K zakladatelům tradice se přida-
la i mladá krev. Čekal je pochod 
po téměř všech městských čás-
tech se zastávkou v předem vy-
braných restauracích. Tentokrát 
jich bylo šestnáct. „Nové se oteví-
rají, staré zanikají, každý pochod 
je jiný. Jsme například rádi, že po 

dlouhých letech je součástí tour 
opět starobohumínská restaurace 
Pod Zeleným,“ svěřil se Martin 
Vrubel, který z dosavadních roč-
níků vynechal kvůli nemoci pouze 
jediný. Smutnou zprávou naopak 
je, že řada historických a vyhlá-
šených podniků zavřela. V minu-
losti byl třeba tradiční součástí 
tour »skřečoňský trojúhelník«. 
Jenže restaurace U Haladů je na 

neurčitou dobu zavřená a U To-
mášů stihli účastníci poslední 
otevírací den, v pondělí po akci 
zavřela také. Pro příští rok tak 
z »trojúhelníku« zůstal jen hosti-
nec U Keconě.

Pravidla akce se po letech ne-
mění. Nadšenci se scházejí vždy 
první sobotu v dubnu a vyrazí na 
trasu. V každém vytipovaném 
lokále si musí dát jedno pivo. 
Účastníci s menší výdrží mají po-
voleno malé. Podmínkou zvlád-
nutí Tour de biére ale není jen 
dobrý splávek, zabrat dostanou 
i nohy. Akce začíná v centru, 
skupina pak pokračuje do Pudlo-
va, Starého Bohumína, Skřečoně, 
Záblatí a zpět do centra. Letošní 
okruh měřil třiadvacet kilometrů 
Je pochopitelné, že se občas pelo-
ton po trase roztrhá a do cíle do-
razí jen skalní. Po nutné rekon-
valescenci se však už všichni těší 
na další ročník. Ten příští bude 
jubilejní třicátý.

Pavel ČEMPĚL

Tour de biére má téměř třicetiletou tradici. Jednotlivé ročníky účastníci 
poctivě zaznamenávají do kroniky s fotodokumentací. Foto: Tour de biére

MARYŠKA 

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

776 577 722
 ● Do 18.5. POZOR, JEDU! Výstava obra-

zů Radomíra Karase, který se věnuje 
volné kresbě a malbě, ilustracím, kresle-
nému humoru či keramice. 

 ● 12.5. v 17.30 hodin NA JARNÍ VLNĚ. 
Koncert žáků a absolventů učitelky 
operního zpěvu Niny Kriutchkové. 50 Kč.

 ● 19.5. v 17 hodin W SKUPIENIU, 
W MIŁOŚCI DO ŻYCIA. Vernisáž výstavy 
polských výtvarníků.

 ● 25.5. v 17 hodin V OBJETÍ MÁJE A NA 
SKLONKU LÉTA. Křest sbírek bohumín-
ské autorky Dagmar Čížové, hudební 
doprovod David Van Coppenolle. 

 ● Každou středu v 15 hodin KROJE 
V MARYŠCE. Vlastivědně-etnografický 
klub.

CO – KDY – KDE

CVIČENÍ

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

1. a 10. dubna se konaly dva šampionáty 
vzpěračů. Muži a ženy měli své mistrovství 
Evropy v chorvatském Splitu a junioři do 
sedmnácti let světový šampionát v thajském 
Bangkoku. 

Na evropském klání zastupovali vzpěračský oddíl 
SKV Bonatrans Bohumín Petr Petrov, Jiří Gasior 
a Tereza Králová. V tvrdé konkurenci nejlepších 
evropských vzpěračů se neztratili a zejména výkony 
Petra Petrova snesou nejvyšší evropské měřítko. 
Petr (27) obsadil sedmé místo v kategorii do 69 
kilogramů (výkony - trh 136 kg, nadhoz 169 kg). 

Jirka Gasior (26) obsadil v kategorii do 150 kilo-
gramů šestnácté místo (trh 150 kg, nadhoz 190 kg) 
a Tereze Králové (27) patřila v kategorii +90 kg 
osmá příčka (trh 80 kg, nadhoz 92 kg).

Světového šampionátu juniorů v Bangkoku se 
z bohumínského oddílu zúčastnil Tomáš Mirga 
(15). V kategorii do 50 kilogramů překonal celkem 
čtyřikrát český rekord a výkony 84 kg v trhu a 99 kg 
v nadhozu obsadil sedmnácté místo. Celkově byl 
třetím nejlepším Evropanem. 

Petr TEPLIČEK, 
trenér juniorské reprezentace vzpěračů do 17 let  

Petr Petrov podával na evropském šampionátu skvělé výkony.

Vzpěrači na prestižních mítincích
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POZVÁNKA

Cvičení
 ● Každé pondělí v 18.30 hodin SEDM 

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

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, 
balkon, výklenek, zateplený, euro 
okna. Bohumín, Mírová 1012. 
Cena 530.000 Kč.  733 599 385.

 ● Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v Nové 
Vsi u Bohumína.  603 844 693.

 ● Pronajmu dr. byt 2+1 v Mírové 
ul., nízká zástavba. Volný 05/17. 

INZERCE
 724 890 558, e-mail: seckar.r@
seznam.cz.

 ● Nabízím dlouhodobý proná-
jem řadové garáže v Bohumíně-
-Pudlově, pod drátovenským 
mostem. Plocha 22 m2. Elektřina 
zavedena a funkční, cena doho-
dou.  602 704 416..

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.

 ● Koupím staré motorky značky 
jawa, čz, simson a další. V jakém-
koliv stavu.  737 612 185, e-
mail: kaja.janosec@seznam.cz.

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

Loni se uzavřela dvacátá 
kapitola Běhu ulicemi 
města. A organizátoři 
se rozhodli, že celou akci 
»zrestartují«. Jednadvacátý 
ročník, který se klasicky 
koná 8. května na náměstí 
T. G. Masaryka, proto 
přichází s řadou novinek.

Běh ulicemi města »zrestartován«

V sobotu 13. května od 9 hodin bude bohumínský zimní stadion hostit Mistrovství 
Moravy a Slezska v kulturistice dorostu a juniorů. Soutěž této úrovně a rozsahu se do 

Bohumína vrací po dlouhých deseti letech. Mistrovství pořádá kulturistický oddíl Šembi ze Studia Klára. „V posledních letech se zá-
vody podobného typu těší stále větší oblibě i mezi veřejností. Proto doufáme, že přijde fandit spousta diváků a svým potleskem odmění 
kluky a holky za neskutečnou dřinu, kterou kulturistická příprava vyžaduje,“ uvedla za pořadatele Markéta Tesařová s tím, že na zimáku 
bude startovat přibližně dvě stě kulturistů.   (red)

Juniorská kulturistika

Na první pohled upoutá zcela 
nové logo mítinku a jiné budou 
také ceny pro malé vítěze. Místo 
triček budou dostávat batůžky. 
Největší inovace se však týkají 
samotného závodu. Organizátoři 
moderní technikou změřili celý 
okruh a posunuli místo startu. 
Zavedli také zcela novou délku tra- 
ti pro dospělé. Ti letos poprvé po-

běží jednu míli, tedy 1 609 metrů. 
A u některých kategorií se budou 
zkušebně testovat snímací pásky 
– elektronické čipy, které zazna-
menávají proběhnutí cílem.

Podle propozic je závod naplá-
nován na dvě hodiny, jako první 
se v deset dopoledne postaví na 
start nejmenší děti s rodiči či pra- 
rodiči. Postupně na trať vyběh-
nou závodníci šestnácti dílčích 

běhů podle věkových kategorií. 
Závěr bude tradičně patřit štafe-
tám bohumínských škol.

Účastníci neplatí žádné star-
tovné. Závodníci na pódiových 
umístěních až po kategorii starší-
ho žactva obdrží batoh, medaile 
a pozornosti. Některé kategorie 
získávají fi nanční odměny a další 
ceny od partnerů běhu.  

Pavel ČEMPĚL

10:00 2010-2011, dívky 180 m
10:05 2010-2011, chlapci 180 m
10:10 2014 a mladší, rodiče s dívkami 80 m
10:15 2014 a mladší, rodiče s chlapci 80 m
10:20 2012-2013, dívky 100 m
10:25 2012-2013, chlapci 100 m
10:30 ženy a muži do 35 let 1 609 m (míle)
10:40 ženy nad 35 let, muži 35-50 a nad 50 let 1 609 m (míle)
11:10 2002-2003, dívky 750 m
11:15 2002-2003, chlapci 750 m
11:20 2008-2009, dívky 250 m
11:25 2008-2009, chlapci 250 m
11:30 2006-2007, dívky 250 m
11:35 2006-2007, chlapci 250 m
11:40 2004-2005, mladší žákyně 500 m
11:45 2004-2005, mladší žáci 500 m
11:50 Štafety bohumínských škol 1 000 m

Silácký memoriál 
na Faji

Oddíl kulturistiky Faja Bohumín pořá-
dá v sobotu 20. května sedmý ročník 
Memoriálu Michala Sdukose v bench-
-presu. Soutěž v tlaku na lavici s činkou 
se koná ve vzpírárně Bonatransu Bohu-
mín.

Závodu v populární silové disciplíně 
se mohou zúčastnit začátečníci i pokro-
čilí od 14 let. Prezentace a vážení bude 
probíhat od 10 do 11 hodin, pak začne 
samotný závod. Po loňském úspěchu 
pořadatelé opět zařadili kategorii pro 
mládež do 18 let a jednu kategorii žen 
bez rozdílu věku. V dalších kategoriích 
budou startovat závodníci do 40, do 60 
a nad 60 let. 

Účastníci mají k dispozici tři pokusy 
a předepsaným oděvem je tričko s krát-
kým rukávem, tepláky nebo trenýrky 
a sportovní obuv. O pořadí rozhoduje 
rozdíl výkonu a tělesné hmotnosti. Star-
tovné činí sto korun, diváci mají vstup 
zdarma. 

Zájemci se mohou hlásit na čísle  
774 893 988 nebo e-mailu agentvilda@
centrum.cz do 9. května. V přihlášce je 
třeba uvést jméno a ročník narození. (vil)
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Maminky neumírají, maminky jen spí, 

aby žily v myšlenkách a srdcích svých dětí a blízkých.

17. dubna jsme si připomněli nedožité 
60. narozeniny naší maminky a babičky, 

paní Emílie SZUSTÍKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají manžel, 
dcera Simona s rodinou, syn Zdeněk 

a sestry s rodinami.

VZPOMÍNKY

V neznámý svět šel jsi spát, 

zaplakal každý, kdo tě měl rád. 

Tvé srdce utichlo, nám zůstal žal, 

proč jsi nám nikomu sbohem nedal? 

Co ti dnes můžeme dát? 

Jen kytičku na hrob a vzpomínat.

14. května vzpomeneme 10. výročí úmrtí 
Jana MACZURKA.


Vzpomínají syn Milan, dcera Martina 
s rodinami a všichni, kteří tě měli rádi.

Smutný je domov, prázdno je v něm, 

chybíš mi, chybíš nám všem.

2. května uplynulo 5 let, kdy nás opustil 

pan Miroslav BOČEK.


3. května by oslavil 85. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Irena, 
dcery Alena a Zdeňka s rodinami.

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

4. května jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí 
pana Milana ADÁMKA

a zároveň si 16. května připomeneme 
jeho nedožité 55. narozeniny.


S láskou a úctou vzpomíná manželka, 

dcera Veronika, synové Milan a Marcel 
s rodinami, maminka Jaroslava, 

tchyně Ladislava a švagr Ladislav.

8. května uplyne 10 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila 

paní Bronislava ADAMASZKOVÁ.


S láskou vzpomíná dcera Růžena 

s rodinou.

11. května si připomeneme 
6. smutné výročí úmrtí 

našeho milovaného manžela, 
tatínka, dědečka a pradědečka, 

pana Richarda SPÁČILA.


S úctou vzpomínají manželka a děti.

Tvé srdce utichlo, zůstal nám žal, 

vzpomínky na tebe, ty budou žít dál.

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

paní Anna PECHÁČKOVÁ, 
rozená Masná.


S láskou a úctou vzpomíná manžel 

a synové s rodinami.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

11. května vzpomeneme nedožitých 80 let 

pana Ing. Miroslava LYSONĚ
a zároveň si 13. května připomeneme 

4. výročí jeho úmrtí.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Hilda, 

dcera Hana a syn Roman s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

8. května oslaví své narozeniny 

paní Júlia ŠTIAKOVÁ.


Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí 

přejí manžel Jaroslav, 
děti Jarka, Renátka a Martin 

s rodinami.

Před padesáti léty, 27. května 1967, si společné ANO řekli 
Věra a Josef SKOKANOVI.

Gratulujeme ke zlaté svatbě. Jste krásným příkladem 
spokojeného manželství, ve kterém dva životy spojila 

skutečná láska. Ať vám slunce svítí i nadále.
Ze srdce přejí syn Josef a dcera Andrea s rodinami

Dvakrát poděkování 
za péči v nemocnici

 ● Děkuji primáři Václavu Sosnovi, lékař-
ce Heleně Klimšové a všem sestřičkám 
ošetřovatelského oddělení za péči a vřelý 
přístup během mé hospitalizace v bohu-
mínské nemocnici.

Helena MALECOVÁ, vděčná pacientka

 ● Děkuji za lidský přístup a laskavou 
péči primáři chirurgie bohumínské 

nemocnice Bogdanu Machejovi, všem 
lékařům a sestrám.

Pacientka DIROVÁ

Poslední rozloučení
Děkuji rodině, přátelům a známým za 

účast na pohřbu pana Bohumíra Panta 
24. dubna v katolickém kostele ve Skře-
čoni. Děkuji také faráři Mariánu Pospě-
chovi z Dolní Lutyně za církevní rozlou-
čení.  

Manželka Zdenka


Dva snubní prstýnky, dva stisky dlaní, 

pod jedním jménem dva lidé podepsaní.
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Tel.: +420 727 866 186  www.dafesta.cz

DAFESTA s.r.o.

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

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

VÝKUP ŠROTU

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

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

PROVOZOVNA BOHUMÍN,
Na Hrázi 1184, 735 31 Bohumín,

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

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA

STAVEBNÍ A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 
PRO ŘIDIČE MKDPRO ŘIDIČE MKD

Zavedená fi rma s dlouholetou tradicí přijme do hlavního 

pracovního poměru řidiče pro MKD - destinace západní 

Evropa.Požadujeme řidičské oprávnění sk. C+E, zdravotní 

způsobilost, profesní průkaz.

Nabízíme zázemí stabilní fi rmy, čistá mzda 28 - 44 tisíc, náborový 
příspěvek 15 tis., nová a zánovní vozidla, komplexní servis pro 
výkon pracovní činnosti, návraty z jednotlivých jízd do regionu.

Informace  606 794 163.

ŘIDIČE BEZ PRAXE ZAUČÍMEŘIDIČE BEZ PRAXE ZAUČÍME

Jan Hefner –

nabídka 
práce

zavedená fi rma se sídlem v Bohumíně 

nabízí pracovní uplatnění pro obslužné 

profese v oblastech kovovýroby, manipu-

lace s materiálem, řidiče VZV a další obory 

činnosti v průmyslové sféře.

Požadujeme:
 u manipulačních profesí - základní vzdělání
 u odborných profesí minimální vzdělání na úrovni vyučení v oboru
 fyzickou zdatnost a manuální zručnost
 beztrestnost a dobrou pracovní morálku

Nabízíme:
 zaměstnání na plný pracovní úvazek v hlavním pracovním poměru
  mzdové ohodnocení dle pracovního zařazení, kvality a množství 

odvedené práce až 23.000 Kč čistého měsíčně
  veškeré příplatky, náhrady mzdy a dovolenou v délce dle platné 

legislativy
  zaměstnancům, kteří se osvědčí, dlouhodobou perspektivu zaměst-

nání.

Více informací získáte: 
  osobním jednáním v sídle fi rmy Jan Hefner – PROGRES, 

Šunychelská 1196, 735 81 Bohumín-Šunychl
  telefonicky:  Jaromír Holaň, mob.: 606 794 163, 

Lenka Dluhá,  mob.: 602 484 961
  elektronickou korespondencí: e-mail: holan.personal@

progres-hefner.cz nebo dluha.personal@progres-hefner.cz
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JAK NALOŽIT S OSTATNÍM ODPADEM
Jak třídit papír, plasty, sklo či nápojové kartony už většina ví. 

Obecně bychom se měli držet zásady - vytřídit, co lze, a jen minimum 

házet do popelnic. Existují však odpady, které separovat nelze, 

ovšem nepatří ani do směsného kontejneru. Jde například o kusy 

nábytku, stavební materiál, oblečení nebo nebezpečné látky.

Velkoobjemový odpad
Nábytek, podlahové krytiny, 
sanitární keramika nebo drobný 
stavební odpad. Tyto odpady lze 
odvézt do stabilního či mobilního 
sběrného dvora. Pokud například 
rekonstruujete dům nebo vyklízíte 
byt po babičce, je vhodné objed-
nat si velkoobjemový kontejner 
u specializované fi rmy. 

Nebezpečný odpad
Barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, 

pesticidy, léky, chemikálie a také 
jejich obaly. Tyto odpady bychom 
měli odkládat výhradně do sběr-
ného dvora. Musí být odborně od-
straněny ve speciálních zařízeních. 
Nepotřebné léky můžeme vrátit 
přímo do lékárny.

Elektrospotřebiče 
a baterie 
Tato zařízení podléhají zpětnému 
odběru, který zajišťují specializova-
né firmy. Místa zpětného odběru 
najdete nejčastěji ve sběrných dvo-
rech nebo v elektroprodejnách. 
Spotřebiče se následně rozdělují do 
skupin, protože každý výrobek má 
specifi cké požadavky na demontáž 
a recyklaci. Cílem je rozebrat vy-
sloužilý spotřebič na jednotlivé 
součástky tak, aby se jich dalo co 
nejvíc recyklovat. A pokud obsahu-
je nebezpečné látky, ty je nutné 
bezpečně oddělit a zlikvidovat. 
Vysloužilé baterie můžeme odev -
zdat téměř v každém supermarketu, 
v elektroprodejnách nebo na úřa-
dech. Sebrané baterie míří do cen-

trální třídírny, kde se rozdělí podle 
typu a použitých materiálů. Následně 
se odvážejí k jednotlivým zpracova-
telům. 

Textil
Nejsnazší je vložit textil do speciál-
ních kovových kontejnerů umístě-
ných přímo v ulicích, v Bohumíně 
jsou k dispozici například kontejne-
ry Diakonie Broumov. Použitelné 
oblečení, obuv a hračky tak dále 
poslouží potřebným. Staré šatstvo 
může také po odstranění knofl íků 
a zipů sloužit k výrobě čisticích ha-
drů, které využijí průmyslové fi rmy. 
Textil vyrobený z přírodních vláken 
pak slouží pro výrobu speciální le-
penky. Ze silně znečištěných kusů 
se vyrábí alternativní palivo pro 
cementárny.    (Eko-Kom)

Jak na odpady aneb Desatero dobrého třídiče 10

Posluchači se neubránili slzám

Emotivní přednáška Věry Sosnarové na posluchače velmi zapůsobila. 
Foto: Magdaléna Fedorowiczová

Slzy, dojetí, soucit a neče-
kaně i trocha odlehčujícího 
humoru. Velmi emotivní 
byla 20. dubna přednáška 
v bohumínské knihovně. 
Více než padesátka 
posluchačů hltala slova 
Věry Sosnarové (86), 
která strávila devatenáct 
let nucených prací 
v Sovětském svazu.

„Mluví se hlavně o Hitlerovi, 
ale nedokážete si představit, jaký 
byl Stalin,“ vyprávěla se slzami 
v očích Věra Sosnarová. Velký kus 
života strávila v jednom z pověst-
ných gulagů na Sibiři, v kolchoze 
a v průmyslových závodech. Mno-
ho lidi tam viděla umírat a na 
vlastní kůži sama zažila hodně 
násilí a příkoří.

Vyprávění proběhlo v dopoled-
ních hodinách pro třetí ročníky 
bohumínského gymnázia, v odpo-
ledních hodinách pro veřejnost. 
„Chvílemi jsem ani nemohla polk-
nout při představě, co vše musela 
paní Sosnarová prožít. Pozorovala 
jsem lidi, kteří si utírali slzy a po 
skončení líčení jejich útrap vestoje 
tleskali. Přistupovali k ní a společně 
se objímali,“ popsala mimořádný 

zážitek vedoucí knihovny Mag-
daléna Fedorowiczová.

Věra Sosnarová byla po odsunu 
v roce 1945 ve svých čtrnácti letech 
s matkou a mladší sestrou odvle-

čena do Sovětského svazu na nu-
cené práce. Podle jejího příběhu 
napsal Jiří Kupka knihu Krvavé 
jahody, která je k vypůjčení v bo-
humínské knihovně.  (kat)

Den Země ve Skřečoňské škole
Skřečoňská škola se zapojila do významného svátku, který 
se pojí s ochranou přírody a vším s ní spojeným. V pátek 
21. dubna si připomněla Den Země. Kvůli nepředvídatel-
nému počasí zůstali žáci ve třídách, kde se pustili do 
tvorby projektů, zvířátek z plastu i papíru a někteří 
dokonce do ruční výroby samotného papíru. Sluníčko 
se nakonec ukázalo, proto někteří vyrazili také ven 
a uklízeli okolí školy. Všichni se k tomuto důležitému 
dni postavili zodpovědně – planeta Země je přece 
»naše«.  Text a foto: Veronika SMÍTALOVÁ

Péče o školní toalety
Základní škola v Skřečoni se v prvním 

pololetí zapojila do soutěže »Domestos 
pro školy«. Hlavní výhrou bylo sto tisíc 
na renovaci školních toalet a ve hře byly 
i další ceny. Děti tak sbíraly od září do 
prosince účtenky s produkty Domestos 
a plnily úkoly. Do aktivit se zapojili i ro-
diče, vyučující a příznivci školy. Jakmile 
děti splnily aktivitu, bylo třeba zveřejnit 
fotografi e na webových stránkách, a lidé 
tak mohli školu podpořit a hlasovat pro 
ni. Skřečoňská škola nakonec vyhrála 
poukaz na nákup čisticích prostředků 
v hodnotě sedmi tisíc korun. Děkujeme 
všem, kteří nás v soutěži podpořili. 

Zuzana HOLÍČKOVÁ, ZŠ Skřečoň

Otevření skateparku
V adrenalinovém areálu Faja 

proběhne v neděli 7. května od 14 
hodin slavnostní otevření nového 
skateparku. Na programu jsou 
předváděcí jízdy profesionálních 
jezdců na rampách. Akce pokračuje 
od 18 hodin hudebním programem. 
Vstupné je zdarma, připraven je 
také program pro děti a občerst-
vení.  (red)

Soutěž v aerobiku
V úterý 25. dubna proběhla v Bene-

šově škole soutěž v aerobiku pro žáky 
prvního stupně. Ve všech kategoriích 
zvítězili cvičenci pořádající školy. 
Z prvňáčků  Kristýna Eismanová, v ka- 
tegorii  2. a 3. tříd Kristýna Samliková 
a 4. a 5. tříd Julie Kajzarová.  (red)

Jarmark na hranici
Cenné starožitnosti i historické kurio-

zity, sbírky rozličných artefaktů nebo 
jen zaprášená veteš, která vyvolává 
nostalgii. Starý hraniční přechod Bo-
humín-Chałupki i Jubilejní most císaře 
Františka Josefa budou 14. května od 5 
hodin patřit Jarmarku na hranici. Vstup 
i pronájem prodejních míst je zdarma.

KRÁTCE
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ČÍNSKÁ MOUDROST: POMŮCKA: INARI, VU.

Potrhanou sítí ryby nenalovíš.

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 10.5 v 9–16 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.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.          
 ● 4.5. v 16 hodin, 5.5., 6.5. a 7.5. 

v 19 hodin STRÁŽCI GALAXIE: 
VOL.2. Film USA (Komiks/Sci-fi ), 
2017, dabing, přístupný od 12 
let, 136 minut. 4.5., 6.5. a 7.5. ve 
2D za 120 Kč; 5.5. ve 3D za 140 
Kč.

 ● 4.5. ve 20 hodin DEPECHE 
MODE: LIVE IN BERLIN. Záznam 
koncertu, 2014,  titulky, přístup-
ný, 130 minut, 120 Kč.

 ● 8.5. a 11.5. v 19 hodin ZA-
HRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL. 
Film Česko (Drama / Historický), 
2017, přístupný od 12 let, 20 
minut, 120 Kč.

 ● 12.5. a 14.5. v 19 hodin KRÁL 
ARTUŠ: LEGENDA O MEČI. Film 
USA, Velká Británie (Akční / His-
torický), titulky, přístupný od 12 
let, 126 minut. 12.5. ve 2D za 
120 Kč; 14.5. ve 3D za 140 Kč.

 ● 17.5. v 9 a 19 hodin POHÁD-
KY PRO EMU. Film Česko (Rodin-
ný), 2016, přístupný, 110 minut. 
Dopoledne pro seniory za 50 
Kč, večer za 80 Kč.

 ● 18.5. a 19.5. v 19 hodin 
VETŘELEC: COVENANT. Film 
USA (Sci-fi  / Horor), 2017, titul-
ky, přístupný od 15 let, 122 mi-
nut, 130 Kč.

 ● 20.5. a 21.5. v 19 hodin CUKY 
LUKY. Film Slovensko (Kome-
die), 2017, přístupný, 112 minut, 
100 Kč.
PRO DĚTI

 ● 21.5. v 10 hodin POVÍDÁNÍ O 
PEJSKOVI A KOČIČCE. Divadlo 
pro děti, hraje divadlo Sem tam 
fór. Sál kina, 80 Kč.

 ● 7.5. v 10 hodin ŠMOULOVÉ: 
ZAPOMENUTÁ VESNICE. Animo-
vaný fi lm pro děti, 2017, dabing, 
88 minut, 100 Kč.

 ● 14.5. v 10 hodin MIMI ŠÉF. 
Animovaná rodinná komedie, 
2017, dabing, 97 minut, 120 Kč, 
děti 100 Kč. 

 ● 19.5. v 16 hodin PŘÍŠERKY 
POD HLADINOU. Animovaný 
fi lm pro děti, 2017, dabing, 92 
minut, 150 Kč, děti 130 Kč
DIVADLO

 ● 9.5. v 19 hodin DO LOŽNICE 
VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ. Blázni-
vá komedie, hrají Mahulena 
Bočanová, Lukáš Vaculík, Martin 
Zounar a další. Sál kina, 350 Kč.

HUDBA

 ● 10.5. v 19 hodin DUO JAMA-
HA. Populární dvojice ze Šlágru 
TV. Sál kina, 160 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.

 ● 5.5., 12.5. a 19.5. v 15–17 ho-
din DESKOVKY S TERKOU. Krou-
žek hráčů deskových her s vy-
právěním příběhů.

 ● 4.5. a 5.5. ve 13–17 hodin 
KOUZLA V POHÁDKÁCH. Výsta-
va knih s výtvarnou dílnou pro 
nejmenší a jejich rodiče.

 ● 9.5. až 12.5. (mimo středu) ve 
13-17 hodin ROZKVETLÉ KVĚTI-
NY. Výtvarná dílna. Dětské od-
dělení a knihovna Skřečoň.

 ● 9.5. a 12.5. ve 13–17 hodin 
PŘÁNÍ PRO MAMINKU. Výtvarná 
dílna, knihovna Starý Bohumín.

 ● 15.5. až 19.5. (mimo středu) 
ve 13-17 hodin PRŤOLATA VY-
RÁBÍ...  Výtvarná dílna pro před-
školáky, malé školáky a děti 
z rodinných center. 

OSTATNÍ AKCE

 ● 7.5. od 14 hodin OTEVŘENÍ 
SKATEPARKU. Předváděcí jízdy, 
hudba, program pro děti v adre-
nalinovém areálu Faja 

 ● 13.5. v 17 hodin MÓDA LE-
TEM SVĚTEM. Tradiční módní 
přehlídka pořádaná spolkem 
Alma mater. Sál kina, 120 Kč.

 ● 14.5. od 5 hodin JARMARK 
NA HRANICI. Prodej sběratel-
ských, rukodělných a umělec-
kých výrobků. Starý hraniční 
přechod Bohumín-Chałupki. 
Vstup i pronájem prodejních 
míst zdarma.

 ● 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 Ze-
leným dubem.

SPORT

 ● 13.5. od 9 hodin MISTROV-
STVÍ MORAVY A SLEZSKA V KUL-
TURISTICE DOROSTU A JUNIO-
RŮ. Zimní stadion.

 ● 14.5. od 9 hodin CVIČÍ CELÝ 
BOHUMÍN. Alpinning, jumping, 
spinning a další cvičení pod ve-
dením certifi kovaných instruk-
torů. Zimní stadion.

FOTBAL

 ● 13.5. v 17 hodin SLOVAN ZÁ-
BLATÍ – MFK HAVÍŘOV B 

 ● 20.5.  ve 14 hodin FK BOSPOR 
– TJ PETŘVALD (dorost)

 ● 21. 5. v 17 hodin  FK BOSPOR 
– FK  ČESKÝ TĚŠÍN.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 6.5. v 9-16 hodin HÁZENÁ. 
Zápasy ml. a st. žaček, žen a do-
rostenek.

 ● 13.5. v 8-20 hodin TANEČNÍ 
SOUTĚŽ ESO.

 ● 14.5. v 10.30-12 hodin HÁZE-
NÁ. Zápas starších žaček .

 ● 20.5. v 9-14 hodin HÁZENÁ. 
Zápasy ml. a st. žaček, žen a do-
rostenek.

 ● 20.5. v 15-18 hodin BADMIN-
TONOVÝ TURNAJ.

 ● 28.5.v 8-18 hodin BADMIN-
TONOVÁ LIGA.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

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

FITKO

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

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, www.bospor.info
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 4. do 21.5.

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz
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Příroda Bohumínska – rostliny (197)

Sasanka hajní
(Anemone nemorosa)

Sasanka hajní patří k takzvaným 
hájovým bylinám, které rostou vel-
mi časně na jaře v listnatých lesích, 
když stromy ještě nemají listí. Díky 
slunečnímu svitu na zemi brzy 
roztaje sníh a půda je dostatečně 
prohřátá pro rašení rostlinného 
podrostu.

Do této skupiny jarních květin pa-
tří například sněženka podsněžník, 
podběl obecný, křivatec žlutý, orsej 
jarní, plicník tmavý, prvosenka vyšší, 
česnek medvědí, pižmovka mošuso-
vá, některé druhy dymnivek a violek 
a další. Sasanka hajní roste v lesích, 
na vlhčích sečených loukách, v příko-
pech u cest a v sadech od nížin do 
podhůří, v horách se vyskytuje pouze 
roztroušeně. V Bohumíně pokryjí 
porosty sasanky hajní v parku Petra 
Bezruče každé jaro na přelomu břez-
na a dubna velké plochy trávníků 
záplavou bílých květů, ale nalezneme 
ji i na řadě dalších míst. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Žáci tvořili moderní účesy pro časopis Linda
Žáci Střední školy Bohumín s učitelkou odborného výcviku tvořili jarní kolekci 
účesů pro speciální číslo odborného časopisu Linda. Účesy se rodily v pro-
storách školy a žáci si mohli vyzkoušet vznik střihu od návrhu po konečné 
profesionální fotografování. Časopis Linda má pětadvacetiletou tradici a vě-
nuje se účesům, kosmetice či módě. Čtenáři v něm najdou články a postupy, 
termíny seminářů, reportáže ze soutěží a dalších odborných akcí. Od roku 
2015 vychází navíc s odbornou přílohou Kadeřnická a kosmetická praxe. (lbr)

Marta Kilnarová z Bohumína 
je vítězkou fotografi ckého 
Atlasu babiček Česka 2017. 
V internetovém hlasování 
fotosoutěže Svazu knihov-
níků a informačních 
pracovníků ČR získala 
nejvíce hlasů. Klání bylo 
jednou z akcí projektu 
»Březen – měsíc čtenářů«.

Do Atlasu babiček lidé zaslali 
několik desítek snímků z různých 
koutů Česka. Martu Kilnarovou 
nominovala bohumínská knihov-
na. Pro fotografii se oblékla do 
vlastnoručně zhotoveného bohu-
mínského kroje. Marta Kilnarová 
je členkou tvůrčí skupiny spolku 
Maryška, která se na obnově tra-
dice kroje podílí už několik let.

„Marta Kilnarová se v interne-
tovém hlasování těšila největší 
podpoře. Velmi nás zaujal kroj, ve 
kterém pózovala před fotoapará-
tem. Paní Kilnarovou zveme na 

Krojovaná čtenářka zvítězila

dvoudenní poznávací a kulturní 
pobyt v Praze,“ uvedli organizá-
toři ze Svazu knihovníků a infor-
mačních pracovníků ČR.

Březen - měsíc čtenářů vyhlásil 
Svaz knihovníků a informačních 

pracovníků poosmé, celostátní 
akce podporuje čtenářskou gra-
motnost. Do projektu se svými 
aktivitami každoročně hlásí více 
než 400 veřejných knihoven z ce-
lého Česka.  (luk)

Foto: Karel Balcar

Foto: Linda

 Čokoládová tretra
Do Bohumína popáté zavítá »Čo-

koládová tretra«, běžecké závody 

pro děti do jedenácti let. Na atletic-

kém stadionu u ZŠ ČSA se malí zá-

vodníci utkají 10. května. Přivítá je 

zde patron, kladivář Lukáš Melich.

V Bohumíně se bude běhat v pěti 
věkových kategoriích na tratích dlou-
hých od 30 do 300 metrů. Prezentace 
začíná v 15.30 hodin, první závodníci 
se postaví na start v 16.30 hodin. 

Unikátní atletický seriál pro děti le-
tos navštíví dvaadvacet měst. Poprvé 
se poběží v Českém Těšíně, Kroměříži, 
Otrokovicích a Vsetíně. Další novin-
kou je zapojení slovenských Košic. 
Projekt završí fi nále 28. června na Zla-
té tretře Ostrava. Kromě samotného 
běhu se malí závodníci letos poprvé 
budou v některých městech setkávat 
i s populárně vědeckým pohledem 
na pohyb. Do projektu se totiž zapo-
jila populární vědecká centra z Brna, 
Olomouce a Ostravy. 

Loni s Čokoládovou tretrou sporto-
valo osm tisíc dětí a podle odhadů by 
se jich letos mohlo zúčastnit kulatých 
deset tisíc. (red)

 Módní přehlídka
Podvečer plný módy, doplňků, tance 

a manekýnek. Spolek Alma mater 
pořádá další ročník módní přehlídky, 
tentokrát s podtitulem »Móda letem 
světem«. Koná se 13. května v 17 hodin 
v kině, vstupné je 120 korun. Předpro-
dej lístků probíhá v kině a v Jeskyňce, 
sídle spolku ve Vrchlického ulici. Infor-
mace na webu almamater.cz nebo na 
telefonním čísle 608 975 161.  (red)

 Bart slaví a vystavuje
Malíři bohumínského spolku Bart 

se představí na výstavě s názvem 
»Ladění představ, snů a barev«. Koná 
se v sousední Orlové, v tamní kultur-
ním domě, kde 5. května v 17 hodin 
proběhne také vernisáž.

Spolek Bart letos slaví dvacátí výro-
čí založení. Při této příležitosti zve 
všechny bývalé členy a příznivce na 
narozeninovou párty. Každý si může 
přinést jedno vlastní umělecké dílo, 
z nichž následně vznikne výstava. 
Oslava výročí se uskuteční v ateliéru 
spolku v Nerudově ulici 20. května 
od 17 hodin.  (red)

CO – KDY – KDE

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA - SPINÁLNÍ 
JÓGA. V pondělí a středu, 19 hodin; STEP 
AEROBIK ve středu v 19 hodin; KRU-
HOVÝ TRÉNING v pondělí od 19 hodin; 
INDOOR CYCLING od pondělí do pátku 
v 18 hodin, ve středu v 17 hodin, v sobo-
tu 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; SPORT-
CENTRUM BĚHÁ v pondělí a ve středu 
v 18 hodin. www.sportcentrum-bohumin. 
cz, rezervace  731 905 040 (jóga), 724 
556 557 (ostatní). 

CVIČENÍ


