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Dotace podpoří polytechnické vzdělávání žáků
Příjemnější výuka fyziky, chemie, přírodopisu či pracovních činností. Díky Místní akční 
skupině (MAS) Bohumínsko se podařilo získat osm a půl milionu z evropských dotací 
na modernizaci učeben a vybavení pěti škol z Bohumínska. Stavební úpravy v budovách 
navíc zajistí bezbariérový přístup. Do přestaveb se většina zařízení pustí v létě, hotovo 
by mělo být nejpozději do konce září.

„Motivovat mladé lidi, aby si 
pro svou životní kariéru zvolili 
technické obory, je v dnešní době 
složité. Čím dříve si začnou k těm-
to oborům budovat vztah, tím je 
větší šance, že u nich zůstanou. 
Proto jsme rádi, že se nám podaři-
lo zprostředkovat podporu poly-
technického vzdělávání, přírodních 
věd a řemesel,“ zhodnotil předseda 

MAS B ohu-
mínsko Lumír 
Macura.

Díky projektu budou mít bo-
humínské školy Masarykova 
a ČSA nově rekonstruované 
a moderně vybavené učebny pro 
výuku pracovních činností – 
dílen. Kromě nového nábytku 
a vybavení školy pořídí i speciální 

technické sta-
vebnice a výu-
kové sady, ná-

řadí a interaktivní tabule. Každá 
ze škol počítá s investicí bezmála 
dvou milionů.

V základní škole v Rychvaldu 
chtějí za zhruba dva miliony vy-
lepšit učebny fyziky, chemie, pří-
rodopisu a kabinety k odborným 

učebnám. Základka v Petrovicích 
u Karviné pořídí chemickou a příro
dovědnou laboratoř včetně pomů-
cek. Stavební úpravy a nákup vyba- 
vení si vyžádají také dva miliony.

Poslední podpořenou školou 
je učiliště Dakol v Petrovicích 
u Karviné. To za necelý milion 
nakoupí kvalitní nářadí a zvýší 
úroveň výuky oborů mechanik 
strojů a zařízení, strojní mecha-
nik, obráběč kovů, nástrojář 
a zedník. Učiliště jako jediné 
z podpořených škol počítá s in-
vesticí až v roce 2019. 

Lucie BALCAROVÁ

Malí inženýři z mateřinek popustili uzdu fantazii

Nasadit helmy, prostudovat plány a pustit se do díla. Pětapadesát malých stavbařů 
z Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lutyně se 22. března sešlo ve školní tělocvičně. Nadané 
děti z mateřinek pozvala školka v Čáslavské ulici, která akcí »Stavíme s Bořkem« završila 
projekt zaměřený na polytechnickou výchovu. 

Školka Čáslavská neboli Ku-
líšek si pořídila díky projektu, 
který podpořil Nadační fond 
Lidé ze Steelu pomáhají, dvě 
velké dřevěné stavebnice. Z kaž-
dé je možné vytvořit až třináct 
modelů s různou obtížností. Děti 
v mateřince si je už osahaly a pří-
ležitost dostali i rodiče. „Tatínkové 
měli zprvu dětem při skládání 
jen radit. Ale jak to asi mohlo do-
padnout. Sedli si k tomu a stavěli 
sami,“ usmála se vedoucí Kulíšku 
Jana Tmějová.

Školka se rozhodla představit 
originální stavebnice také ostat-
ním mateřinkám a uspořádala 
pro ně akci.  Pro jedenáct školek, 
z nichž každou zastupovalo pět 
capartů. Zapojilo se také město, 
které zajistilo dopravu ze vzdále-
nějších míst a nakoupilo pro děti 
stavbařské helmičky. Ty si malí 
inženýři nasadili v tělocvičně 
školy ČSA, kde na ně čekaly ne-
jen dvě velké stavebnice Kit4Kid, 
ale také různé druhy menších. 
„Velkou stavebnici kompletovaly 

dvě až tři školky. Každá jeden díl, 
které nakonec spojily. Šlo o to, aby si 
děti procvičily jemnou motoriku, 
naučily se »číst« v návodech a vzá- 
jemně spolupracovaly. Vytvoření 
jednoho modelu zabralo asi čtyři-
cet minut,“ ozřejmila Tmějová. 
Když z montážní haly malých 
techniků vyjel velký aeroplán 
a auto, po chvíli jej opět rozložili 
do posledního šroubu či závlačky 
a do práce se pustily další týmy. 
Kulíšek kromě těch hlavních při-
pravil i řadu dalších stavebnic, 

aby si průběžně mohly hrát 
a tvořit všechny děti.

Kreativní dopoledne si všichni 
užili, malí stavbaři i jejich učitel-
ky. Navíc jim zůstala památka. 
Všichni dostali pochvalný list za 
fantazii a jako suvenýr si odnesli 
i přilbičky.  (tch)

AKTUÁLNĚ
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Oko: Mají podle vás občané 

Bohumína dostatek možností 

k separaci odpadů? 

Jiří Kuldánek: Nádob je v Bohu-
míně dostatek a město opakovaně 
získalo za třídění odpadů ocenění. 
Za ně vděčí především občanům, 
kteří poctivě odpady separují. 
Jen tak dál a třiďme dál. Máme 
navíc fungující sběrný dvůr jak 
stacionární, tak náš BM servis 
poskytuje také dvory mobilní. 
Vynikajícím nápadem je navíc 
svoz bioodpadu. 
V současné době se ovšem fi rmy, 
které se zabývají těmito komodi-
tami, potýkají s trošku jiným 
problémem, a tím je prodej sepa-
rovaného materiálu. Ceny plastu 
a papíru jsou momentálně na 
velmi nízké úrovni. Celá Evropa 
a obzvlášť Česko nyní zažívá obrov- 
ský hospodářský rozmach, a s tím 
úzce souvisí také produkce odpa-
dů. Lidé více utrácejí a logicky tím 
vzniká více odpadu, a to jak ko-
munálního, tak i tříděného. Vyšší 
objem především plastů a papíru 
způsobuje, že nabídka těchto ma-
teriálů několikanásobně překra-
čuje poptávku.



 Lumír Macura: Roky tvořený 
a precizovaný systém skýtá dosta-
tek možností, jak třídit odpady. 
Bez angažovaných a motivova-
ných občanů by to ovšem nešlo, 
osvětu proto zaměřujeme zejména 

Znáte své zastupitele?
Čtyřleté volební období fi nišuje, na podzim se budou konat 
nové komunální volby. V krátkých vstupech nyní postupně 
stávající členy městského zastupitelstva přiblížíme. 

MINIROZHOVOR

Pomáhá Moravskoslezský kraj 
městům a obcím na polské hranici?
Blíží se konec topné sezony. Uplynulé mrazivé dny nám daly naplno ochutnat 
ovzduší v naší slezské kotlině. Na české straně se aspoň něco děje a podpora 
výměn kotlů na tuhá paliva za ekologičtější je masivní. V pohraničí však všichni 
dobře víme, že ovzduší v zimě negativně ovlivňuje polská strana. A taky 
doprava, v jejímž případě se bez chybějících obchvatů měst situace nezlepší.

Díky kotlíkovým dotacím očekáváme v Bo-
humíně výměnu přes dvě stě kotlů. Podpora 
Ministerstva životního prostředí a také Mo-
ravskoslezského kraje ve spolupráci s obcemi 
je zřejmá a výměna starých lokálních kotlů za 
ekologické se daří. Pozitivně vnímáme také 
opatření v průmyslových podnicích v kraji. 
A tak jsme se zeptali hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje, zda podobně jako my vnímá rezervy 
v oblasti dopravy a ve vyjednávání s polskou 
stranou. Cituji z dopisu starosty Petra Víchy 
hejtmanovi Ivo Vondrákovi: 

„Za nedostatečnou považujeme oblast pří-
prav a realizací obchvatů měst. Opakovaně 
žádáme, aby při hodnocení efektivnosti připra-
vovaných dopravních staveb byly v metodice 
Ministerstva dopravy více zvýhodněny obchvaty 
a dopravní stavby v oblastech se zhoršenou 
kvalitou ovzduší. Příkladem může být přeložka 
silnice I/67 od Bohumína přes Dolní Lutyni 

a Dětmarovice s napojením na obchvat Kar-
viné.

Dále považujeme za nedostatečné informo-
vání zejména veřejnosti v česko-polském 
pohraničí o jednáních s polskou stranou o při-

pravovaných opatřeních ke zlepšení stavu 
ovzduší na polském území. Předpokládáme, že 
jednání probíhají jak na krajské úrovni, tak na 
úrovni ministerstva, ale s výsledky není veřej-
nost dostatečně seznamována. Uvítali bychom 
více informací o aktuálním stavu a výhledech 
ke zlepšení situace na polské straně hranice.“

Odpověď jsme dostali, ale nadšeni z ní 
nejsme. 

K obchvatu I/67, který tíží zejména občany 
Skřečoně, Dolní Lutyně a Dětmarovic, se hejt-
man vůbec nevyjádřil. Takže ani nevíme, zda 

nové vedení kraje obchvat podporuje či ne. 
Anebo se nevyjádřil proto, že ministr dopravy 
Ťok za hnutí ANO se k našemu loňskému do-
pisu ohledně požadavku na změnu metodiky 
hodnocení dopravních staveb v oblastech se 
zhoršeným ovzduším také vůbec nevyjádřil?

Ohledně spolupráce či nespolupráce s pol-
skou stranou jsme se dozvěděli, že nové vede-
ní kraje se loni setkalo se zástupci Slezského 
vojvodství, a že od letošního roku rozjedou 
českopolský projekt iAir Region, o jehož vý-
sledcích budeme informováni na speciálních 
konferencích, na které budeme pozváni. Asi 
budeme monitorovat a monitorovat, ale jaká 
konkrétní opatření se na polské straně dějí, 
nevíme. A taky jsme se dozvěděli, že na 
mezinárodní úrovni jsou jednání s polskou 
stranou vedena Ministerstvem životního 
prostředí ČR, nicméně na úrovni ministrů. 
Moravskoslezský kraj se jich přímo neúčastní, 
ani není ze strany ministerstva o jejich prů-
běhu a výsledku detailně informován. 

Pan hejtman a ministr Richard Brabec 
spolu patrně nemluví, ačkoliv jsou do svých 
funkcí nominováni za stejné hnutí.

Lumír MACURA, místostarosta

AKTUÁLNĚ

 Jiří Kuldánek je nejmladším 
bohumínským zastupitelem. Stáva-
jící volební období je jeho prvním, 
reprezentuje politické hnutí ANO. 
Od roku 2010 je výkonným ředi-
telem a členem představenstva 
společnosti TKR Steel, která se 
zabývá obchodováním s ocelo-
vým a litinovým odpadem. 
Vzhledem ke své dlouholeté praxi 
v oboru byl pověřen také funkcí 
prvního náměstka loni vzniklé 
České komory zpracovatelů ko-
vových odpadů.  Je  členem 
finančního výboru městského 
zastupitelstva. Volný čas nejra-

ději tráví se svou rodinou, cesto-
váním, sportem či zahradniče-
ním. Umí se otáčet v kuchyni, 
pro své blízké rád o víkendech 
připraví dobrý oběd. 
Lumír Macura: vystudovaný 
ekonom na Vysoké škole báňské 
– Technické univerzitě Ostrava, 
který své první pracovní zkuše-
nosti získal v ekonomicko-
finanční oblasti na šachtě. Od 
roku 2003 pracoval na bohumín-
ském městském úřadě v pozici 
vedoucího odboru a od roku 
2010 je na radnici v roli komu-
nálního politika. Jako nestraník 
kandidoval za ČSSD, je členem 
rady, místostarostou města. 
K prioritám řadí problematiku 
životního prostředí, investiční 
činnost města a záležitosti územ-
ního plánu. Je předsedou Místní 
akční skupiny Bohumínsko, 
sdružující sedm okolních obcí, 
které se daří získávat četné dotace  
z Evropské unie. Jako všestranný 
sportovec relaxuje nejraději při 
kopané se starou záblatskou gar-
dou, v sedle kola či při sjíždění řek.

Tajemnice Městského úřadu v Bohumíně vyhlašuje 
výběrové řízení na místo úředníka stavebního odboru. 

Jde o pracovní poměr na dobu neurčitou. Termín dodání přihlášek je do 30. dubna. Nabízíme 
zajímavou práci u stabilního zaměstnavatele. Staňte se členem týmu naší radnice. Bližší informace, 
zejména požadavky na vzdělání, na stránkách www.bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika Nabídka 
práce, nebo ve vývěskách.  (red)

Výběrové řízení Zasedání městského zastupitelstva
V pondělí 16. dubna ve 14 hodin se ve velké zasedací síni radnice 
uskuteční zasedání zastupitelstva města. Zasedání je veřejné 
a vysílá jej v přímém přenosu TIK. Program jednání bohumínských 
zastupitelů najdete na stránkách www.bohumin.cz, sekce Radnice, 
rubrika Úřední deska, nebo v městských vývěskách.  (red)

na naše děti. O úspěšnosti našeho 
systému svědčí opakovaná přední 
umístění Bohumína v soutěži o nej-
lepší třídiče v rámci Moravskoslez-
ského kraje. Na 140 stanovištích ve 
městě je rozmístěno téměř šest set 
nádob na sklo, plasty a papír. Od-
pady, které nepatří do popelnice 
na směsný odpad, lze také ode-
vzdávat ve sběrném dvoře v areálu 
BM servisu a v sezoně v mobil-
ním sběrném dvoře putujícím po 
městě. Osvědčil se svoz rostlinného 
bioodpadu v hnědých popelni-
cích. Existuje ještě prostor, jak 
výsledky separace zlepšit, ale vždy 
je třeba zvažovat efektivnost navr-
hovaných systémů tak, aby byly 
dlouhodobě udržitelné a nezatě-
žovaly neúměrně rozpočet města 
a peněženky občanů.
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Sezonní parkování 
a dopravní kalamita 
u Kališova jezera. Dlouho-
dobý zádrhel, který 
se objevuje v popředí 
různých anket a setkání 
s občany. Po letech snažení 
se městu povedlo nakročit 
k vyřešení problému. 
Důležitým bodem byla 
směna pozemků, kterou 
posvětili městští zastupitelé.

Atraktivní Kališovo 
jezero je v létě v obležení 
milovníků koupání. Loni 
se podařilo vyjmout se-
verní část jezera z dobý-
vacího prostoru a město 
má s turistikou u Kališo-
ku do budoucna velké 
plány. Vše ale vázlo na 
nedostatku parkovacích 
míst. Město v okolí žád-
né vhodné pozemky 
nemělo, jediný malý 
parking je soukromý 
a v létě přecpaný. Bohu-
mín nově vyčlenil k parkování 
svou plochu u čističky, kterou 
letos zprovozní. Je ale trochu 
z ruky. Do budoucna se však na-
bízí komfortnější řešení, městu 
se totiž podařilo sehnat ideální 
parcelu poblíž jezera. Už loni za-
stupitelstvo její výkup schválilo, 
ovšem s podmínkou, že se k ní 
podaří zajistit i přístup. Zamýš-
lená plocha o rozloze více než 

šesti tisíc metrů čtverečních je 
k parkování perfektní, jenže ne-
měla příjezdovou cestu. Tento 
poslední oříšek se podařilo roz-
lousknout nyní. Formou směny 
pozemků. „Soukromý vlastník 
poskytne pozemek, který lze vyu-
žít k vjezdu na zamýšlené parko-
viště, a město mu za něj náhra-
dou dá svou, aktuálně nevyužitou 
parcelu ve Starém Bohumíně,“ 

popsala Jana Hole-
szová z majetkového 
odboru radnice.
Zastupitelé se na 
posledním jednání 
seznámili ještě s jed-

nou zamýšlenou směnou pozem-
ků. Ta je zatím ve fázi příprav. 
Týká se ploch v okolí zboura-
ných či k demolici určených 
domů v Jeremenkově a Revoluční 
ulici. Domy a pozemky pod nimi 
patří městu. Jenže vše v jejich 
okolí Státnímu pozemkovému 
úřadu (SPÚ). Pozemky po de-
molicích město nijak nevyužije, 

ale hodily by se okolním podni-
kům. ŽDB Drátovně k rozšíření 
skladovacích ploch, Bonatransu 
k parkování. Zájem by o ně ale 
měly jen za předpokladu, že bu-
dou scelené. Město proto jedná 
s SPÚ o převodu jejich parcel 
v okolí zdemolovaných domů. 
Náhradou za ně úřadu nabízí 
svůj pozemek ve Vrbici. Příprava 
této eventuální směny je zatím na 
začátku. Pokud by se ji podařilo 
uskutečnit, sjednocené plochy po 
demolicích město hodlá nabíd-
nout místním podnikům.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Směny pozemků řeší parkování i rozvoj podnikání

Vybydlené domy v Revoluční ulici patří městu, ale okolní pozemky 
Státnímu pozemkovému úřadu. Město se nyní snaží parcely sjed-
notit, aby po demolici ruin mohlo plochu nabídnout k prodeji.  
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Chodník na asfaltovém sendviči
Na křižovatce u bývalých mrazíren, na pomezí Starého Bohumína a Pudlova, 
začal v březnu vyrůstat zcela nový úsek chodníku. Bude téměř 250 metrů 
dlouhý a provede pěší bezpečně křižovatkou ulic Čs. armády a Ostravské. 
Dále bude pokračovat k autobusové zastávce u benzinky a k zaslepené části 
ulice u Starobohumínské lávky.

Když se stavbaři pustili do práce, museli se 
popasovat s jedním nešvarem minulého sto-
letí. V dřívějších dobách budování asfaltových 
cest nebylo při opravách zvykem starou živici 
odfrézovávat. Vrstvily se na sebe. A tak když 
fi rma kopla do země, narazila na starý asfalt. 

Odtěžila jej, dostala se o něco hlouběji a ejhle, 
další vrstva. I tu stavbaři odstranili a chtěli 
pokračovat v práci. Jenže stalo se, co málokdo 
čekal. V půlmetrové hloubce narazili na třetí 
vrstvu živice. To už zaskočilo i zkušené od-
borníky.

Kromě komplikací s asfaltovým sendvičem 
bylo třeba řešit i jednu citlivou záležitost. U kři-
žovatky se totiž nachází soukromý pomníček 
oběti dopravní nehody. „Snažili jsme se vést 
trasu chodníku tak, abychom se mu vyhnuli 
a pietní místo zachovali,“ sdělila Hana Kaspřá-
ková z městského odboru rozvoje a investic.

Křižovatkou dosud chodník nevedl, jeho 
novostavba přispěje k větší bezpečnosti pěších. 
V ulici Čs. armády se napojí na stávající chod-
ník, který nechá město zrekonstruovat. Dostane 
nové obrubníky i zámkovou dlažbu.   (tch)

 Pod krajnicí stávající vozovky narazili stavbaři na 
tři vrstvy asfaltu z minulého století.   Nový chodník 
na křižovatce ulic Čs. armády a Ostravské zajistí větší 
bezpečnost pěších.  Foto: Pavel Čempěl
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Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. 
Vyvolávací cena je 55 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, ul. Mládežnická 558, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba ve Skřečoni se zateplenými 
štítovými stěnami. Možnost par-
kování u domu. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 62,11 m2, celková plo-
cha bytu 67,61 m2. Prohlídka 10.4. 
v 9.00–9.15 hodin a 11.4. ve 14.30 
–14.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 11.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 
1071, číslo bytu 16, I. kategorie, 
4. nadzemní podlaží. Věžový za-
teplený dům v centru města. 
V blízkosti domu jsou nákupní 
možnosti, škola a školka. Byt 
s balkonem a ústředním topením. 
V bytě byla provedena rekon-
strukce koupelny a WC, vyměně-
né podlahové krytiny a pokojové 
dveře. Plocha pro výpočet nájem-
ného 66,97 m2, celková plocha 
bytu 68,64 m2. Prohlídka 9.4. 
v 15.00–15.15 hodin a 10.4. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 11.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 71, I. kategorie, 13. 
nadzemní podlaží. Věžový zatep-
lený dům v centru města. V blíz-
kosti domu jsou nákupní mož-
nosti, škola a školka. Byt s balko- 
nem a ústředním topením. V bytě 
byla provedena rekonstrukce 
koupelny a WC, vyměněné pod-
lahové krytiny a pokojové dveře. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,13 m2, celková plocha bytu 
29,80 m2. Prohlídka 9.4. v 15.15
–15.30 hodin a 10.4. v 8.45–9.00 
hodin. Licitace bytu se koná 11.4. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 50, I. kategorie, 13. nadzem-
ní podlaží. Zateplený dům v blíz-
kosti školy, školky, zdravotního 
střediska a supermarketu. Byt 
s balkonem. V kuchyni kuchyň-
ská linka s kombinovaným sporá-
kem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 63,45 m2, celková plocha 
bytu 64,45 m2. Prohlídka 9.4. 
v 15.30–15.45 hodin a 10.4. 
v 9.15–9.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 11.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Trnková 282, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Prostorný byt v Pudlově 
s velkou koupelnou, zděné jádro. 
Možnost parkování u domu. Plo-
cha pro výpočet nájemného 89,08 
m2, celková plocha bytu 98,88 m2. 
Prohlídka 11.4. v 15.00–15.15 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 16.4. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 229, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 

v blízkosti centra města, nákup-
ních možností, školy a školky. Byt 
s ústředním topením. V bytě byla 
provedena rekonstrukce koupelny 
a WC, vyměněné podlahové kry-
tiny a pokojové dveře. Plocha pro 
výpočet nájemného 53,70 m2, cel-
ková plocha bytu 57,20 m2. Pro-
hlídka 11.4. v 14.45–15.00 hodin 
a 12.4. v 8.45–9.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 16.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 125, 
číslo bytu 14, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
škola a školka. V domě je výtah. 
Byt s ústředním topením. V bytě 
byla provedena rekonstrukce 
koupelny a WC, vyměněné pod-
lahové krytiny a pokojové dveře. 
Plocha pro výpočet nájemného 
58,95 m2, celková plocha bytu 
58,95 m2. Prohlídka 11.4. v 15.15
–15.30 hodin a 12.4. v 9.15–9.30 
hodin. Licitace bytu se koná 16.4. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 528, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům ve Skřečoni, byt po 
celkové rekonstrukci s ústředním 
vytápěním, možnost parkování 
před domem. Plocha pro výpočet 
nájemného 56,56 m2, celková plo-
cha bytu 56,56 m2. Prohlídka 11.4. 
ve 14.15–14.30 hodin a 12.4. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 16.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Tyršova 712, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Byt, který je po celkové 
rekonstrukci, se nachází v třípod-
lažním cihlovém domě se 6 byty 
a dvorem, v blízkosti je park, ško-
la a autobusová zastávka. Plocha 
pro výpočet nájemného 59,30 m2, 
celková plocha bytu 63,30 m2. 
Prohlídka 16.4. v 15.15–15.30 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 16.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. Svobody 7, číslo 
bytu 20, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Bezbariérový dům i byt 
na náměstí ve Starém Bohumíně. 
V blízkosti domu je autobusová 
zastávka, nemocnice, mateřská 
a základní škola. Byt s plastovými 
okny, balkonem a komorou na 
chodbě. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor, dům s funkcí 
domovníka. Plocha pro výpočet 
nájemného 64,81 m2, celková plo-
cha bytu 67,03 m2. Prohlídka 18.4. 
ve 14.15–14.30 hodin. Opakova-
ná licitace bytu se koná 18.4. 
v 15.45 hodin. Licitace se mohou 
zúčastnit pouze osoby s omeze-
nou schopností pohybu či orien-
tace (tj. zejména osoby postižené 

pohybově, zrakově, sluchově, men-
tálně či osoby pokročilého věku).

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 524, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům ve Skřečoni, byt po 
celkové rekonstrukci s ústředním 
vytápěním a balkonem, možnost 
parkování před domem. Plocha 
pro výpočet nájemného 62,98 m2, 
celková plocha bytu 63,35 m2. 
Prohlídka 17.4. v 9.00–9.15 hodin 
a 18.4. ve 14.30–14.45 hodin. Licita-
ce bytu se koná 18.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 527, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům ve Skřečoni, byt po 
celkové rekonstrukci s ústředním 
vytápěním, možnost parkování 
před domem. Plocha pro výpočet 
nájemného 60,53 m2, celková plo-
cha bytu 61,46 m2. Prohlídka 17.4. 
v 9.15–9.30 hodin a 18.4. ve 14.45 
–15.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 18.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Jateční 1153, číslo 
bytu 43, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Celkově zateplený věžový 
dům s plastovými okny se nachá-
zí poblíž supermarketu. Možnost 
parkování u domu. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 67,15 m2, celková plocha 
bytu 69,02 m2. Prohlídka 16.4. ve 
14.30–14.45 hodin a 17.4. v 10.30 
–10.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 18.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 865, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné 
části města v blízkosti školy, škol-
ky a supermarketu. Možnost par-
kování u domu, zděné bytové 
jádro. Plocha pro výpočet nájem-
ného 49,95 m2, celková plocha 
bytu 51,65 m2. Prohlídka 16.4. ve 
14.45–15.00 hodin a 17.4. v 10.45 
–11.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 18.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Studentská 1233, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová 
zástavba v centru města. Byt 
s plastovými okny. Plocha pro vý-
počet nájemného 91,11 m2, celko-
vá plocha bytu 91,11 m2. Prohlíd-
ka 23.4. ve 14.30–14.45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
23.4. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Komenského 1150, 
číslo bytu 10, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
zateplený dům v centru města. 
V blízkosti domu nákupní mož-
nosti, škola, školka. Dům s výta-
hem. Byt s ústředním topením. 
Plocha pro výpočet nájemného 
38,00 m2, celková plocha bytu 
38,60 m2. Prohlídka 18.4. v 15.00

–15.15 hodin a 19.4. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 23.4. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Trnková 282, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Velký prostorný byt 
v Pudlově s velkou koupelnou, 
zděné jádro. Možnost parkování 
u domu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 83,08 m2, celková plocha 
bytu 86,88 m2. Prohlídka 16.4. 
v 14.15–14.30 hodin a 17.4. v 10.15 
–10.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 23.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, nám. T. G. Masaryka 
940, číslo bytu 8, I. kategorie, 3. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
škola a školka. Byt s ústředním 
topením, provedenou generální 
opravou elektroinstalace, rekon-
strukcí koupelny a WC. V bytě 
jsou nové podlahové krytiny 
a nové pokojové dveře. Plocha 
pro výpočet nájemného 49,35 m2, 
celková plocha bytu 51,78 m2. 
Prohlídka 16.4. v 15.00–15.15 hodin 
a 17.4. v 8.45–9.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 23.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 561, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízká zástavba v blízkosti 
parku, školky, základní a mateř-
ské školy. Byt s ústředním tope-
ním a možností využití sklepu. 
Plocha pro výpočet nájemného 
54,06 m2, celková plocha bytu 
56,38 m2. Prohlídka 17.4. v 11.00
–11.15 hodin a 18.4. v 15.30–
15.45 hodin. Licitace bytu se koná 
23.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 464, čís-
lo bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba v cent-
ru města, v blízkosti vlakového 
a autobusového nádraží. Byt 
s ústředním topením a plastový-
mi okny. Plocha pro výpočet ná-
jemného 36,30 m2, celková plocha 
bytu 36,30 m2. Prohlídka 23.4. 
v 15.45–16.00 hodin a 24.4. 
v 8.45–9.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 25.4. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 156, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba s plastovými okny a ústřed-
ním topením se nachází v centru 
města. Plocha pro výpočet nájem-
ného 45,15 m2, celková plocha 
bytu 45,15 m2. Prohlídka 23.4. 
v 15.30–15.45 hodin a 24.4. v 8.15 
–8.30 hodin. Licitace bytu se koná 
25.4. v 15.30 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor
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vě, Nádražní a 9. května,“ 
potvrdil ředitel městské 
policie Karel Vach.

Blokové čištění probíhá 
vždy na jaře v centru města. 
Týká se vybraných úseků 
komunikací, na nichž stan-
dardně parkují auta. Za-
metač, který dokáže za den »vy-
luxovat« až devět metráků pra-
chu, zbytků posypu a odpadků, 
se potřebuje dostat až ke krajnici. 
Proto musí řidiči vozy dočasně 
přeparkovat. Pracovníci BM 
servisu současně manuálně čistí 
zanesené kanálové vpusti. Letoš-

Šoféři, kteří ignorují přenosné dopravní značení, si sáhnou 
do peněženky. V Bohumíně se 26. března rozjelo blokové 
čištění ulic. I když v konkrétních ulicích stály značky 
s upozorněním minimálně týden před akcí, u krajnic 
zůstala stát řada aut. 

Je to obehraná písnička, která 
se opakuje každý rok. První den 
blokového čištění bývá nejtragič-
tější. Řidiči se ještě neprobrali ze 
zimní letargie, nekoukají po 
značkách a jejich auta v zákazu 
komplikují práci silničnímu za-
metači. Nemůže se dostat ke 
krajnici a musí překážky složitě 
objíždět. Do ulic se pak vrací 
opakovaně, až se strážníkům po-
daří zapomnětlivce vyhledat 

a přimět k přeparkování. Pokud 
hříšníka nezastihnou, dvojitá 
smůla. Kropicí vůz místo řádně 
nevyčistí a šoféra čeká předvolání 
na právní odbor radnice. „Hned 
první den blokového čištění zůstalo 
v ulicích stát šestnáct automobilů. 
Nejhorší situace nastala v Kostelní 
ulici, kde bylo překážek osm. Další 
problémy řešili strážníci v Žižko-

Dopraváci představili své plány sousedům
V areálu u křižovatky Ostravské a Dlouhé ulice ve Starém Bohumíně vzniká logistické 
středisko dopravní společnosti Dosi Transport. Tato zpráva zneklidněla obyvatele v okolí, 
obávají se zvýšeného provozu kamionů, hluku a prachu. Firma proto zorganizovala schůzku 
s občany, aby jim záměry představila. Proběhla 21. března ve starobohumínské škole.

„Trochu jsem se obával reakcí, 
ale schůzka proběhla bez emocí 
a konstruktivně. Chápeme, že mají 
obyvatelé obavy, ale chci je ujistit, 
že budeme dělat vše, abychom 
činností neohrozili klid a soužití,“ 
uklidňoval sousedy Aleš Raška 
z rodinné fi rmy Dosi Transport. 
Ta nechala plochu areálu vydláž-

dit, aby zamezila prašnosti, a dále 
má v plánu postavit až čtyřmet-
rový plot. Jednak má zajistit, aby 
činnost ve fi rmě nerušila okolí, 
a současně pomůže eliminovat 
hluk z přilehlé dálnice. „Původně 
jsme zamýšleli vytvořit samostatný 
vjezd z Ostravské ulice a výjezd 
z Dlouhé. Ale prodiskutovali jsme 

to a vytvoříme jeden obousměrný 
co nejdále od rodinné zástavby,“ 
nastínil Raška s tím, že u vjezdu 
zvažují také vytvoření protihlu-
kového valu. 

Město schůzku s občany a na-
vržená opatření firmy vítá. Její 
kroky naznačují, že se k věci sta-
ví čelem. Starobohumínský areál 
je historicky určen k podnikání, 
v minulosti byl ale poměrně za-
nedbaný. Zamýšlené úpravy mu 
mohou jen prospět. K úpravám, 
které mají eliminovat vliv podniká-
ní na okolí, chce přispět i město. 
„Rádi bychom od soukromého vlast-
níka získali pruh pozemku podél 
Dlouhé ulice pro výsadbu izolační 
zeleně,“ nastínil místostarosta 
Bohumína Lumír Macura.

Firma Dosi Transport se zabývá 
kamionovou přepravou zboží do 
Skandinávie a ve Starém Bohu-
míně zřizuje nové logistické stře-
disko. Zdemolovala zanedbané 
a nevyužité objekty, bývalou 
restauraci a ubytovnu, rekon-
struuje administrativní budovu 
a stavět se chystá servisní a pře-
kladovou halu.

Pavel ČEMPĚL
Na schůzce přestavili zástupci fi rmy veřejnosti své záměry a probíhající proměnu 
areálu.  Foto: Pavel Čempěl

Když hraje zametač s auty kličkovanou

ní blokové čištění bude probíhat 
až do půlky května, každý týden 
v pondělí. Harmonogram blo-
kového čištění a seznam ulic je 
k dispozici na městském webu 
v sekci Zpravodajství, rubrice 
Aktuality, nebo v minulém čísle 
Oka na straně 6.  (tch)

Maják městské 
policie

 ● Hodinu po půlnoci 
24. března vytočil číslo strážníků 
nevidomý muž z Rychvaldu. Volal, 
že se ztratil a nemůže najít cestu 
domů. Hlídka sloužící v Rychval-
du muže objevila a bez zranění jej 
dopravila do místa jeho bydliště.

 ● V Úvozní ulici ve Skřečoni hlíd-
ka 23. března zadržela hledaného 
muže, který se vyhýbal nástupu 
výkonu trestu. V následujících 
dnech strážníci dohledali celkem 
sedm chovanců Dětského diagnos-
tického ústavu v Šunychlu, kteří 
při vycházkách ve dvou případech 
utekli vychovatelům. Chovanci byli 
převezeni zpět do zařízení.  (kav)

  Hlášení problémů 
u kontejnerů

V Bohumíně se v současnosti nachází 
140 »hnízd« s nádobami na tříděný od-
pad. Bohumíňáci poctivě separují a řadí 
se ke špičce v kraji, ne všichni si ale u kon-
tejnerů počínají zodpovědně, v okolí 
nechávají smetí i velkoobjemový odpad. 
BM servis proto přichází s novinkou. Každé 
kontejnerové stání označí pořadovým 
číslem, kvůli jeho identifi kaci. Současně 
u hnízda vylepí telefonní číslo dispečinku. 
Pokud lidé narazí na nepořádek, nebo 
zjistí, že už je některá z nádob na plasty, 
papír či sklo přeplněná, zavolají na dispe- 
čink a BM servis zjedná nápravu.  (tch)

 Jarní gruntování v ulicích.  Ani letos se blokovému čištění nevyhnuly 
problémy s auty zaparkovanými v zákazu stání.   Foto: Pavel Čempěl
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Konec starostí 
s parkováním

Když v minulém století vyrůstalo 
nové sídliště v Tovární ulici, s parko-
vacími místy si projektanti hlavu moc 
nelámali. Dodatečně je v lokalitě 
město vybudovalo v uplynulých le-
tech. Do prázdnin začne sloužit 
poslední plocha. Parkovací kapacita 
by tak měla být dostačující.

Budování chybějících parkovišť 
začalo před jedenácti lety, kdy na 
zelené louce vznikla plocha pro pade-
sát vozů. Tu před čtyřmi lety doplnil 
nový parking s dvaačtyřiceti místy. 
Projekt tehdy počítal ještě s jednou 
etapou, která zůstala dočasně v šuplíku. 
Došlo na ni letos. Toto parkoviště, 
s největší pravděpodobností posled-
ní, nabídne čtyřiatřicet míst. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Sezona oprav a modernizací 
městských komunikací se 
rozbíhá. První vlaštovkou 
byla rekonstrukce chodníku 
v Partyzánské ulici v Pudlově.

Dvousetmetrový úsek Party-
zánské dostal nový povrch. 
V tomto případě nešlo o klasic-
kou zámkovou, ale o pojízdnou 
dlažbu. Mohou přes ni vjíždět 
auta do dvorů a částečně na ní 
i parkovat.

Do rekonstrukce chodníku 
vložilo město 340 tisíc. Šlo o prv-

ní z letošních úseků k opravám. 
Na seznamu je jich zatím třináct, 
ale dá se podobně jako v minu-
lých letech předpokládat, že 
v průběhu roku přibudou další. 

Oprava chodníku není v Party-
zánské ulici jedinou inovací. 
Letos tam dojde i k pokládce no-
vého asfaltového koberce. I ob-
nova městských silnic se totiž po 
Velikonocích rozběhne. Frézovaní 
a asfaltování začne ve Starém 
Bohumíně, kde se nachází pod-
statná část letošních vozovek 
k opravám.  (tch)

Nejprve nová dlažba, posléze přibude i koberec

Bohumínská pro a proti dětskýma očima
Zástupci žákovského parlamentu a společensko-vědního 
kroužku Benešovy školy debatovali 19. března se starostou 
Bohumína a předali mu pocitovou mapu. Děti v ní označily 
lokality, v nichž se cítí dobře, například sportoviště, až po 
ty zanedbané nebo potenciálně nebezpečné.

„Debata s mladou generací, která 
nás jednou nahradí, mě opravdu 
bavila. Potěšilo mě, jak jsou děti 
všímavé a že jim není lhostejné, co 
se kolem děje. Velmi citlivě vníma-
jí problém se špatným ovzduším 

i otázky bezpečnosti. Jsem rád, že 
z jejich mapy vyplynulo, že se 
v lokalitách s volnočasovými atrak- 
cemi cítí dobře. Místa, která děti 
označily jako potenciálně nebez-
pečná, se shodují s těmi, kde se na-

cházejí soukromé ubytovny a kam 
několikrát denně míří strážníci 
nebo asistenti prevence kriminali-
ty,“ sdělil první muž Bohumína 
Petr Vícha.

Děti se na setkání zajímaly, zda 
v Bohumíně vznikne obchodní 
centrum či hudební klub pro mla-
dé. Také se dotazovaly, jestli může 
radnice ovlivnit vzhled některých 
soukromých zchátralých domů 
v centru. Na konci besedy si ško-

láci prohlédli obřadní síň radnice. 
Nahlédnout mohli do matriční či 
pamětní knihy a potěžkat si slav-
nostní řetěz, který starosta nosí 
při zvláštních příležitostech. Na-
konec si prohlédli také služebnu 
městské policie. V praxi viděli, jak 
funguje kamerový systém, a vy-
zkoušeli si, jak těžká je neprůstřelná 
vesta nebo revolver. 

„Všechny náměty, které jsem na 
setkání se školáky získal, jsem si 
poznamenal a předal je kolegům, 
pod něž daná problematika spadá,“ 
uzavřel Petr Vícha a dodal, že set-
kání se školáky budou pokračovat.

Text a foto: Lucie BALCAROVÁ
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Válí na flétnu, sní o bílém plášti
Bohumínská základní umělecká škola zaznamenala 
významný úspěch. Postarala se o něj fl étnistka Kristýna 
Pecháčková (15), která se v letošním ročníku soutěží ZUŠ, 
sekci dechových nástrojů, zúčastní celostátního kola. 
Postup si zajistila 20. března vítězstvím v kole krajském.

S nástrojem se Kristýnka, po-
dobně jako řada dětí, seznámila 
ve školce. Už tehdy ale ve hře na 
populární fl étničky vynikala. Na-
vštěvovala kroužek, a protože ji 
hudba bavila, současně s nástu-
pem do školy začala navštěvovat 
i bohumínskou ZUŠ. Tady si 
k zobcové fl étně po dvou letech 
přibrala i klavír. Prioritou ale zů-
stal dechový nástroj, a díky skvě-
lým výsledkům se začaly dosta-
vovat úspěchy.

Soutěž dechových nástrojů 
ZUŠ se koná jednou za tři roky a už 
v předešlém ročníku Kristýnka 
zvítězila v městském, okresním 
i krajském kole. Tehdy z něj ale 
porota do ústředního kola niko-
ho nevyslala. Nyní po třech letech 
talentovaná bohumínská fl étnista 
opět ovládla všechna kola a ten-
tokrát i s vytouženým postupem 
do Prahy. Tam proběhne republi-
kové kolo počátkem května.

Za úspěch vděčí Kristýna 
Pecháčková svému talentu, píli 

a také učitelce ZUŠ Martině Ora-
lové. „Paní učitelka je báječná, 
mám ji moc ráda,“ svěřila se 
Kristýna. „Patří jí velký dík. Je 
obětavá a věnuje se naší dceři i ve 
svém volnu,“ nešetřila chválou 

Kristýna Pecháčková se svou učitelkou ZUŠ Martinou Oralovou. 
Foto: Eliška Pecháčková a archiv

ani maminka Eliška Pecháčková, 
která vyzdvihla také příjemné 
prostředí školy a přístup všech 
vyučujících kantorů.

Kristýnka se už nyní aktivně 
věnuje hudbě i mimo školu. Zpí-
vá ve sborech, hraje s dechovým 
souborem, lidovou muzikou a je 
také členkou orchestru M.Band. 
Letos žákyně Masarykovy školy 
končí základku a připravuje se na 
další studia. Hudba ji velmi baví, 
ale do budoucna by ji chtěla mít 
jen jako hobby. Profesní sny má 
jiné, ráda by se stala lékařkou. 

 (tch)

Velikonoční zajíci šli v »Benešovce« na dračku

Když se dají hlavy a ruce dohromady, vše se podaří. A tak 27. března
v Benešově škole spojili dovednosti žáci, učitelé, rodiče i prarodiče 
a zorganizovali velikonoční jarmark. Hosty na něj pozvali do školní 
tělocvičny.

Malované kraslice, dekorace, hračky. 
Školní lavice, pardon, prodejní pulty se 
prohýbaly pod bohatou nabídkou veli-
konočních výrobků. Zhotovili je přímo 
žáci Benešovky a děti z mateřinek, které 
pod ní spadají – Fit školy a Rafíku. 
Někdy samozřejmě s pomocí dospělá-
ků. Třeba dřevo na povedenou hlavu 
velikonočního zajíčka, po které se jen 
zaprášilo, musel někdo zkušený naře-
zat. Výzdoby hlaviček se už ale zhostily 
děti.

Na jarmarku pochopitelně nechybělo 
ani občerstvení. Učitelé prodávali punč, 
kafe zajistili klienti sociálně terapeutic-
kých dílen Klíček. „Sladké dobroty, 

které se prodávaly za symbolickou cenu, 
pak napekly naše šikovné maminky 
a babičky,“ vyzdvihla um pekařek ředi-
telka školy Barbora Bolcarovičová.

Benešovka spojila velikonoční trh 
s další akcí pro veřejnost, dnem otevře-
ných dveří. „Mile nás překvapilo, kolik 
lidí dorazilo. Většina mířila na jarmark, 
ale školu si přišli prohlédnout také rodi-
če budoucích prvňáčků i ti, kteří už ji 
absolvovali,“ doplnila Bolcarovičová 
s tím, že dorazili bývalí žáci, kteří vy-
chodili školu teprve nedávno. Zavzpo-
mínat ale přišli také pamětníci, kteří 
tady usedali do lavic před několika 
desítkami let.  (tch)

Benešova škola měla svůj stánek také na městském trhu 24. března. 
Výrobky dětí tam prodávaly maminky z unie rodičů. Na školním 
jarmarku o tři dny později se do rolí prodejců vžili sami žáci 
a učitelé.  Foto: Pavel Čempěl
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Termíny zápisů do prvních tříd
ZŠ ČSA 10. dubna  13 až 17 hodin
ZŠ Beneše 10. a 11. dubna 13 až 16.30 hodin
Masarykova ZŠ 11. a 12. dubna  13 až 17 hodin
ZŠ Skřečoň 11. dubna  8 až 17 hod
ZŠ Starý Bohumín 11. a 12. dubna  12 až 17 hodin
ZŠ Bezručova 10. dubna  12 až 17 hodin
ZŠ Záblatí 10. dubna  13 až 16.30 hodin
ZŠ Pudlov 5. dubna  13 až 16 hodin

Kyčelnice cibulkonosná
(Dentaria bulbifera)

Kyčelnice cibulkonosná roste 
v květnatých bučinách nebo smíše-
ných lesích s bylinným podrostem. 
Preferuje vlhčí, živinami bohaté 
půdy a stinná stanoviště. V Česku se 

vyskytuje roztroušeně v nížinách, 
ve vyšších polohách je vzácná.

Tato jarní hájová bylina kvete v dub-
nu a květnu světle fi alovými, růžovými 
nebo bělavými květy. Od ostatních ky-
čelnic ji snadno odlišíme podle temně 
fi alových pacibulek, hojně umístěných 
v úžlabí listů. Kyčelnice cibulkonosná 
tvoří jen zřídka šešule a semena. Místo 
toho se rozmnožuje nepohlavně paci-
bulkami, které po opadnutí roznášejí 
mravenci. Nové vzpřímené stonky se 
objevují až po třech až čtyřech letech vý- 
voje po oddělení od mateřské rostliny. 
V Bohumíně roste kyčelnice cibulkonosná 
vzácně – poprvé jsem ji zde nalezl teprve 
loni. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Široká nabídka 
(nejen) pro prvňáčky
Základní škola ČSA pořádá zápisy do prvních tříd 10. dubna 
od 13 do 17 hodin. K zápisu je třeba vzít  občanský průkaz 
rodiče, případně zákonného zástupce, a rodný list dítěte. 

Škola ČSA nabízí výuku matema-
tiky metodou profesora Hejného, 
genetickou metodu čtení, nepo-
vinnou angličtinu od první třídy 
(s rodilým mluvčím), integro-
vanou výuku předmětu a cizího 
jazyka (CLIL). Dále je to kroužek 

sportovních her, spousta zájmo-
vých kroužků, tři vyučovací hodiny 
tělesné výchovy týdně, školní spe-
ciální pedagog škole, velká kapa-
cita školní družiny, lyžařský kurz 
už pro žáky prvního stupně. Více 
na www.zscsa.cz.  (red)

Masarykova škola v Seifertově ulici hledá 
účetní s nástupem od 1. června. Požaduje 

minimálně tříletou praxi v oboru, znalost v oblasti účtování příspěvkových organizací, 
nejlépe škol a školských zařízení, komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, 
spolehlivost a bezúhonnost. Své nabídky zasílejte na e-mail: masarykova.skola@
zs-bohumin.cz. Případné dotazy zodpoví na telefonním čísle 596 013 631. (red)

Škola hledá účetní

Zlaté české zámečnické ručičky
Firmy zoufale hledají zručné fachmany, 
ovšem mladí se do učení moc nehrnou. 
Mezi těmi, kteří si řemeslo přece jen 
zvolí, naštěstí stále existují šikulové. 
Dvanáct nejlepších budoucích 
zámečníků, vítězů školních kol soutěže 
Kovo junior 2018, se utkalo v tom 
regionálním. 28. března jej pořádala 
Střední škola Bohumín.

Soutěž tradičně vyhlašuje Cech Kovo ČR 
pod  hlavičkou projektu České ručičky. V Bo-
humíně se v rámci regionálního kola předsta-
vili žáci dvanácti učilišť z Moravskoslezského 
kraje. Každá škola mohla vyslat pouze jednoho 
reprezentanta, žáka druhého nebo třetího roč-
níku oboru strojní mechanik. Na ně čekaly dva 
praktické úkoly a pak závěrečný test.

„Praktická část probíhala v naší nové učebně pro 
rukodělný výcvik. Prvním úkolem soutěžících bylo 
zhotovit výrobek podle dílenského výkresu,“ uvedla 
ředitelka bohumínské školy Liběna Orságová.

Na první disciplínu měli soutěžící až pět hodin, 
na druhou jen půlhodinu. Tou bylo měření 
strojírenských veličin šuplerou a mikrometrem. 
Nakonec všechny čekal dvacetiminutový test. 
S úkoly si nakonec nejlépe poradili Václav Adá-
mek z vítkovického učiliště a Dominik Vašenda 
z opavského. Oba postupují do celostátního 
kola. Zástupce pořádající bohumínské školy 
Antonín Buček obsadil sedmé místo.

Soutěž Kovo junior probíhala za podpory 
fi rem z Bohumína, s nimiž škola spolupracuje. 
Vyučující, kteří žáky doprovázeli, absolvovali 
například exkurzi domu Pod Zeleným dubem 
nebo skřečoňského Rockwoolu. (tch)

Řezat, vrtat, brousit. V rámci soutěže Kovo junior 
2018 muselo dvanáct budoucích zámečníků zhotovit 
výrobek podle dílenského výkresu. Foto: Pavel Čempěl

Příroda Bohumínska – rostliny (215)
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CO – KDY – KDE

KRÁTCE

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@almamater.cz
608 608 955, 608 975 161
Na akce nutná rezervace.

 ● 5.4., 12.4. a 26.4. od 18 hodin JÓGA V SO-
LI. Cvičení a meditace. Solná jeskyně, 100 Kč.

 ● Každou středu v 9 a 17 hodin. RELAXA-
CE V SOLI. Solná jeskyně.

CVIČENÍ

 ● TĚLOCVIČNA ZŠ BENEŠE (velká tělo-
cvična): JÓGA PRO VŠECHNY: V pondělí 
a středu od 19 hodin,  731 905 040, 
e-mail: m.lalice@seznam.cz, www.aero-
bikbohumin.net.

 ● TĚLOCVIČNA MALÉ ZŠ BENEŠE (u Bas-
tien Café): PILATES: V úterý v 18 hodin, na 
tel. objednávku  604 999 147. slunerc.
webnode.cz. POWER STEP: V neděli od 18 
hodin, www.aerobikbohumin.net.

Na kutě s pejskem 
a kočičkou
Nocování v obležení knih. Nevšední 

zážitek si 23. března užilo třiadvacet 

dětí během Noci s Andersenem, kte-

rou pořádala bohumínská bibliotéka 

v rámci akce Březen, měsíc čtenářů.

Hlavním motivem letošní noci byli po-
hádkoví pejsek a kočička. Na programu 
byla četba Čapkových příběhů, děti hrály 
deskové hry nebo si zatančily. „Mladí noc-
ležníci také nadšeně vyráběli masky pejska 
s kočičkou a zdobili velikonoční perníky,“ 
popsala vedoucí knihovny Magdaléna 
Fedorowiczová. Program končil krátce po 
půlnoci. Pak rychle umýt, převléknout do 
pyžama a číst před spaním. „Děti jsme uta-
hali dokonale, že usnuly jako když je do vody 
hodí,“ usmála se vedoucí knihovny.  (red)

Zázračné výrobky 
pod drobnohledem
Pochybní obchodníci, pro něž se vžilo 

označení »šmejdi«, nabízejí na inter-

netu nebo předváděcích akcích různé 

»zázračné« výrobky. Na ty se zaměřila 

přednáška Věry Koudelkové z Mate-

maticko-fyzikální fakulty Univerzity 

Karlovy, která v březnu zavítala za 

žáky bohumínské střední školy.

Během interaktivní besedy si žáci matu-
ritních oborů mohli v praxi ověřit své zna-
losti fyziky a dalších věd. Přednášející 
představila několik »unikátních« přístrojů 
a žáci si prostudovali návody, na jakém 
principu mají pracovat. Formou diskuse 
pak hledali argumenty, zda přístroje mo-
hou či nemohou fungovat.
Odstraňovač vodního kamene a spořič 
pohonných hmot pracující na principu 
magnetu? Stěží. Vápník ani pohonné 
hmoty nejsou magnetické. Zvířecí antipa-
razitní disk? Ten by se uplatnil jen za před-
pokladu, že zvíře setrvává celý den v ne-
přetržitém rotačním pohybu. Vysoušeč 
zdiva nutící vzlínat vodu směrem dolů 
bez jakéhokoli zdroje energie? To už je 
vyloženě z říše fantazie.
Žáci došli díky svým znalostem a logické-
mu uvažování k závěru, že tyto přístroje 
fungovat nemohou. Podobně by se před 
koupí měli zamyslet i potenciální zákaz-
níci. Věra KERLÍNOVÁ, SŠ Bohumín

U prvňáčků vedou klasické pohádky
Ve školních lavicích strávili 
už sedm měsíců. Naučili se 
počítat, psát a také číst. 
Městská knihovna je proto 
mohla přivítat ve svých 
řadách. Bohumínské 
prvňáčky královský pár 
19. března slavnostně 
pasoval na čtenáře. Ale 
nebylo to jen tak.

„Aktivní hravou formou se děti 
snažíme zabavit a zároveň zjistit, 
jak znají pohádky a jestli opravdu 
umí číst,“ vysvětlila »královna«, 
vedoucí městské knihovny Mag-
daléna Fedorowiczová. Program 
se na jednotlivých pobočkách tro-
chu liší, podle účasti. V centrální 
knihovně se pasování koná pro 
žáky prvních tříd z velkých škol 
v centru, letos více než sto padesát 
prvňáčků. Zato v Záblatí nebo ve 

Starém Bohumíně, kde fungují 
jednotřídky, lze účastníky pasování 
spočítat na prstech jedné, maximál-
ně dvou rukou. Při akci v menších 
pobočkách proto děti třeba střídavě 
čtou pohádky, ve větších plní úkoly. 
Poznávají pohádkové postavičky, 
opravují popletené pohádky nebo 
musí vyjmenovat princezny. „Těší 
mě, že děti pěkně čtou, jsou aktivní 
a snaží se. Také je milé, že stále 
znají a mají rády klasické české pří-
běhy, které se jim mimo jiné snaží-
me předkládat na besedách. A že 
naše klasické pohádkové princezny 
ještě nepřeválcovala třeba Elsa nebo 
Locika,“ dodala Fedorowiczová.

Prvňáčky do stavu čtenářského 
slavnostně pasoval pan král. Na 

Slavnostní pasování ve skřečoňské pobočce knihovny. Děti musely před králov-
ským párem a svými rodiči dokázat, že si čtenářský titul opravdu zaslouží. 

památku dostali placku a roční 
registraci do knihovny. Mohou ji 
využít sami nebo v rámci rodin-
ného průkazu společně s rodiči 
a  sourozenci. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Další atrakce pro děti
V zahradě Fit školky se něco děje. Dělníci tam hloubí 

jámy, instalují kůly. Město se totiž rozhodlo pořídit 

dětem další atrakce. Při jejich výběru měly vedoucí 

učitelky mateřinek víceméně volnou ruku. Nové 

prvky přibudou v dubnu také v Rafi nérském lesíku 

a školce v Nerudově ulici.

V zahradě Fit školky se koncem března objevila nová 
chatka a čtyři stoly s lavičkami. Firma usadila do země také 
pružinová houpadla a kůly budoucí lanové dráhy i houpačky 
ve tvaru beranidla. Zhruba za tři týdny, až beton vytuhne, 

doplní prolézačky a další prvky. Nové vybavení, na němž 
budou moci děti už brzy dovádět, pořídila radnice za 
240 tisíc. Novinky brzy obohatí zahrady dalších dvou 
zmíněných školek.

O výběru jednotlivých atrakcí rozhodovaly vedoucí 
mateřinek. Jen bylo třeba respektovat cenu a materiál. 
„Všechny nové venkovní prvky už vybíráme výhradně z aká-
tového dřeva. Je estetické a má dlouhou životnost,“ vysvětlil 
Michal Lorenc z městského odboru školství, kultury a sportu. 
Prvky ve Fit školce mají stejný vzhled jako Mauglího stezka 
v Hobbyparku. Vybavení do Rafi nérského lesíku a školky 
v Nerudově ulici bude zajišťovat jiná firma, ale budou 
v obdobném duchu.  (tch)Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl



  I N V E S T I C E   ·   A K T UA L I T Y10 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Nové hřiště pokřtí během sportovní show
Sportovní atrakce na Faji se do prázdnin rozrostou. Ke skateboardovým a bikrosovým 
prvkům přibude i workoutové hřiště. Do jeho výstavby chce radnice investovat přes 
půl milionu korun. 

Workout je formou silového 
a vytrvalostního cvičení. Ven-
kovní hřiště tvoří různé hrazdy, 
žebříky, bradla a další konstrukce, 
na nichž sportovci pracují přede-
vším s váhou vlastního těla. Tato 
cvičení jsou stále populárnější 
a potvrdila to i loňská anketa 
k městským investicím. Workou-
tové hřiště se v ní opakovalo mno-
hokrát. V Bohumíně se už nyní 
workoutové prvky nacházejí, 
zájemci je najdou například 
v Rafi nérském lesíku. Nově budou 
součástí jednotného speciálního 
hřiště na Faji. Radnice 
reagovala na přání mla-
dých sportovců a díky 
dobrému hospodaření 
se v nejbližších dnech 
pustí do jeho výstavby. 
Hotovo má být už do 
prázdnin, aby mohlo 23. 
června proběhnout slav-
nostní otevření. Postará 
se o něj ve spolupráci 
s městem spolek Mládež, 
který uspořádá velký 
sportovní happening.

„Na Faji se uskuteční závody ve 
skateboardingu včetně exhibice 
nejlepších českých jezdců. Současně 

budou probíhat ukázky workouto-
vého umění v podání borců, kteří 
se této disciplíně dlouhodobě 

věnují. Zajistíme i hudbu 
a občerstvení,“ přislíbil 
Dalibor Jureček z bohu-
mínského spolku Mládež.
Venkovní workout není 

zdaleka jediným sportovním 
odvětvím, které město hodlá 
v budoucnu podpořit. „Anketa 
ukázala, že v Bohumíně žijí aktiv-
ní lidé, kteří se chtějí věnovat po-
hybu. Na našem seznamu pláno-
vaných investic je proto výhledově 

například i lezecká stěna a bude-
me také pokračovat v budování 
cyklostezek,“ sdělil místostarosta 
Bohumína Igor Bruzl. 

(balu, tch)

D
m
V

Sportcentrum. Koupit, či nekoupit?
„Být, či nebýt,“ tázal se Shakespearův Hamlet. Obdobně 
složité rozhodnutí čeká bohumínské zastupitele 
v souvislosti s dalším osudem Sportcentra v Nerudově 
ulici. „Koupit, či nekoupit?“

Po čtrnácti letech se majitel 
rozhodl bývalou kotelnu, do níž 
investoval přes třináct milionů, 
uzavřít. Nechtěl se dál potýkat 
s provozní ztrátou, která ročně 
dosahovala pár set tisíc. S objek-
tem nemá zatím konkrétní úmysl. 
Nabídl jej ale k odkoupení městu, 
které si zpracovalo znalecký od-
had. Vzešla z něj cena 7,7 milionu. 
Současný majitel s touto částkou 
souhlasil, nebyl ani proti rozložení 
do splátek třeba na pět let.

Potřebuje Bohumín toto spor-
toviště? Nebudou si ostatní 
(i městské) tělocvičny a haly 
konkurovat? Není částka vysoká, 
když je jasné, že bude třeba i dál 
do Sportcentra investovat? Těch 
otázek, nad kterými musíme 
přemýšlet, je dost.

Říkáme-li A, tedy koupit, pak 
víme, že přijde i B v podobě dal-
ších oprav a investic. Pokud 
chceme držet dvě hřiště pro bad-
minton, squashový kurt, cvičební sál a vybudovat stěnu pro lezení 

a bouldering (častý požadavek 
sportovců a veřejnosti), bude 
nutné sáhnout do městské kasy. 
Už ani nezmiňuji, že se objekt 
musí zateplit, aby se zlepšila jeho 
ekonomika.

Cena není nízká, jenže vlastní-
ka k prodeji nic netlačí. Klidně 
nechá nemovitost na čas svému 
osudu nebo budovu využije třeba 
jako sklad. V tom případě ale po-
čítejme s tím, že budeme upro-
střed sídliště možná roky chodit 
kolem chátrajícího objektu, jehož 
osud třeba jednou zpečetí demo-
lice. Lukrativní pozemek mezi 
paneláky ovšem dál nebude 
městský, může tam pak vyrůst 
cokoliv.

Jako milovník sportu jsem těž-
ce nesl, když v Pudlově zmizel 

K VĚCI

fotbalový stánek, který ustoupil 
fabrice. Trhala mi srdce i demo-
lice tribuny na Faji, kde aspoň 
areál zůstal vyhrazen jiným od-
větvím. Sportoviště by se neměla 
rušit bez náhrady a vím, že těch, 
která se obejdou bez dotování, je 
zoufale málo. 

I ve mně se to rozhodnutí lá-
malo, ale nakonec budu hlasovat 
pro vykoupení. Zvednu ruku třeba 
kvůli té šedesátce dětí, která cho-
dila do bývalé kotelny pravidelně 
sportovat. Možná by se děti i do-
spělí rozptýlili po halách ve městě, 
ale to mohli i v době fungování 
Sportcentra. Ale chodili tam 
rádi. Dejme lidem (a dětem pře-
devším) šanci sportovat. Vždyť je 
to nejvíc, co pro sebe mohou 
udělat.

Igor BRUZL, místostarostaFoto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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 Jiří Svozil, Josef Cichý (na lavici) 
a Pavel Malina. Siláci se ve sklepní 
posilovně scházejí třikrát týdně.

V roce 2014 založil dlouholetý sportovec Pavel Malina 
(58) oddíl silového trojboje Powerlifting Raspberry. 
Své více než třicetileté zkušenosti chtěl předat dalším 
generacím. Přestože oddíl funguje poměrně krátkou 
dobu a začínal ve spartánských podmínkách, na kontě 
už má řadu cenných trofejí z prestižních mítinků 
i překonaných světových rekordů. 

Začátky byly skromné. Zprvu 
měl oddíl je tři závodníky a posi-
lovnu v Malinově bytě ve dru-
hém patře ve Studentské ulici. 
Siláci tam trénovali celý rok. Pak 
se zakladatel oddílu pustil do 
úprav sklepení ve Štefánikově 
ulici, kde našli trojbojaři důstoj-
né zázemí a působí tam dodnes. 
S některým vybavením pomohli 
a svépomocí jej vyrobili kamará-
di. Drtivou většinu ale pořídil 
z vlastní kapsy zakladatel. Pavel 

Malina ale neinvestuje jen do 
»železa«, ale hlavně do lidí. Dělí 
se především o své zkušenosti. 
„Kluby si většinou své poznatky 
a triky hlídají. Já jdu opačnou 
cestou, rady kolegům a následov-
níkům předávám,“ vysvětlil 
Malina.

Powerlifting Raspberry 
začínal se třemi závodníky, 
ale postupně se členská 
základna rozrůstala. „Ta-
lenty hledáme v okruhu 

Úspěšná reprezentace plavců v podhůří Alp
O víkendu 10. a 11. března 
se devítka závodníků 
z Plaveckého klubu Bohumín 
představila na mezinárod-
ních plaveckých závodech 
v rakouském městečku 
Spittal an der Drau. 
V závodech se měli mladí 
plavci, i díky fi nančnímu 
příspěvku Bohumína, 
možnost poměřit s vrstev-
níky z Rakouska, Itálie, 
Maďarska a Slovinska. 
Z prestižního klání vyšli 
navýsost úspěšně. 

Ač se bohumínští reprezentanti 
utkávali ve spojených kategoriích 
i s plavci o rok staršími, dokázali 
nastřádat patnáct cenných kovů. 
Navíc dosažené časy katapulto-
valy na jednotlivých tratích Sama 
Hübschera, Aničku Kohanovou 
a Andrejku Czernou do čela 
letošních českých plaveckých 
tabulek.

Na zisku medailí se podílelo 
šest reprezentantů Bohumína. 
Sam Hübscher přispěl dvěma zlaty 

a třemi stříbry. Kuba Křistek za-
psal v prsařských disciplínách 
jedno zlato a bronz. Péťa Trucla 

vydřel zlato na dvoustovce motý-
lem, Karel Babicz přidal dvě druhá 
místa a jedno třetí. Anička Koha-
nová se dvakrát sklonila před 
jedinou ze soupeřek a Andrejka 
Czerná si vyplavala vytouženou 
medaili třetím místem ve dvěstě-
metrovém polohovém závodě. 
A to ještě čtvrtou Klárku Nová-
kovou dělila od bronzu na znakař-
ské dvoustovce osudová jedna 
setina. Na cenné, i když nepopu-
lární »bramborové« umístění 
dosáhl rovněž Marcel Grüner 
na padesátce znakem. Michal 
Matoušek fi nišoval nejlépe pátý 
na prsařské padesátce. 

Podtržením fantastického vy-
stoupení bohumínských talentů 
bylo závěrečné dekorování tří nej-
úspěšnějších závodníků v jednot-
livých kategoriích. Mezi dvanácti-
letými nadějemi se trofeje za třetí 
místo dočkal Sam Hübscher. 
V kategorii čtrnáctiletých se 
stejné pocty dostalo také Karlu 
Babiczovi. 

Adrian KUDER, 
prezident PK BohumínFoto: Plavecký klub BohumínFoto: Plavecký klub Bohumín

Malina investoval do železa a do talentů

ačnou 
sledov-
ětlil

y 

nedrželi činku v ruce. I v nich může 
dřímat talent,“ vzkázal Pavel Ma-
lina.

Bohumínský Powerlift ing Rasp- 
berry se do roku 2017 zúčastňo-
val soutěží federace IPF (Interna-
tional Powerlifting Federation) 
a na mistrovstvích Česka, Evropy 
i světa vybojoval několik prvních 
míst a dalších medailových umís-
tění. Od loňska se účastní soutěží 
federaci GPC (Global Powerlif-
ting Committee) a zaznamenal 
další úspěchy. Například všech 
deset závodníků, kteří se zúčast-
nili republikového šampionátu 
v Příbrami, se nominovalo na 
mistrovství světa.  (tch)

Nejmladší člen oddílu Dominik Filip vytvořil v jeho barvách dorostenecký 
světový rekord.  Foto: Pavel Čempěl

přátel nebo na soutěži Bohumín-
ský Gigant, kterou každoročně 
pořádáme pro veřejnost,“ vysvětlil 
Pavel Malina s tím, že objevy této 
soutěže byli například Petr Keliar 
a Jiří Svozil, kteří už pod hlavič-
kou oddílu působí tři roky. Dva 
roky závodí Karol Brečka, Rosti-
slav Grygerek a Josef Cichý, loni 
oddíl posílili Robert Kolena, To-
máš Šesták a Stanislav Hoza. 
„Přivítáme každého zájemce s du-
ší závodníka. Muže i ženy všech 
generací. I amatéry, kteří v životě 
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S hlubokým zármutkem 

oznamujeme sportovní veřej-

nosti, že nás po krátké a zákeř-

né nemoci opustil ve věku 77 

let kamarád a jeden ze záklá-

dajících členů oddílu vzpírání 

na Bohumínsku Boris MIŠÁK. 

Rodák z Pudlova přišel v době 
svých studií na průmyslovce 
v roce 1956 do vzpěračského od-
dílu ŽDB a zůstal mu celou dobu 
věrný. Svému mateřskému oddí-
lu výrazně pomohl k vybojování 
I. ligy, v níž několik let úspěšně 
závodil, než se stal aktivním čle-
nem výboru.

Boris, který pracoval ve fabrice 
jako mistr v ocelárně a později 
přešel do nově vzniklého provo-
zu železničního dvojkolí, měl 
vždy smysl pro čest a odpověd-
nost. Velmi rád cestoval. Jeho 
sny o dalekých krajích se zhmot-
nily, když odjel do země Vikingů, 
překročil polární kruh a dorazil 
až k nejsevernějšímu místu Evro-
py. Své klukovské tužby si plnil 
i v pozdním věku. Projel celou 
Evropu, malou Asii i Ameriku. 
Vyvrcholením byla Afrika, kde 
vystoupal na nejvyšší horu kon-
tinentu. Své dojmy a zážitky 
poutavě popsal v knize Afrika 
– můj klukovský sen, kterou vě-
noval i bohumínskému oddílu 
vzpírání.

Boris byl vždy tvrdý chlap, nej-
tvrdší byl ovšem sám k sobě. 
Důkazem je, že ve svých pade-
sáti vyhrál v Bohumíně závod 
v triatlonu a porazil i mnoho vý-
razně mladších soupeřů. Svůj 
vztah ke sportu projevoval celý 
život. Ještě před několika měsíci 
trávil chvíle ve vzpírárně, kde 
stále posiloval a bavil kamarády 
svými příběhy z cest. Byl výbor-
ným kamarádem a společníkem, 
měli jsme ho moc rádi.

Všichni,  kteří  jste Borise 
Mišáka znali, připojte se k nám, 
abychom společně tichou vzpo-
mínkou uctili jeho památku.     

Výbor oddílu vzpírání 
Bonatrans Bohumín

Odešel kamarád, 
sportovec 

s velkým srdcem

Záblatskému fotbalu se daří
Fotbal v Záblatí nyní prožívá skvělé období. 
Muži místního Slovanu mají za sebou 
podzim, jaký už léta nepamatují, navíc 
se podařilo znovu rozjet mládežnickou 
strukturu klubu.

Celou zimu se A tým pod vedením trenérského 
dua Daniel Mucek a Lukáš Pluta mohl kochat po-
hledem na tabulku. Záblatí v čele s 27 body. A to na 
tom mohl být klub ještě lépe, kdyby zvládl v závěru 
podzimu bitvu v Horních Bludovicích. Teď je však 
třeba hledět do budoucnosti. Start jarní části soutě-
že bude velmi důležitý. „Tabulka je velmi vyrovnaná. 
O konečném pořadí nejspíš rozhodne bilance zápasů 
a případné ztráty s ostatními účastníky,“ míní kouč 
Daniel Mucek při pohledu na pořadí. To mu dává 
zapravdu. Rozdíl mezi vedoucí pěticí představuje 
pouhých pět bodů. „Je to velmi ošemetné. Když první 
kola zvládneme, uděláme obrovský krok k postupu. 
Když ne, zbytek soutěže budeme dohrávat z povin-
nosti,“ konstatuje Mucek.

Přípravné období, během nějž se Slovan zúčastnil 
zimního turnaje v Orlové, hodnotí spíše průměrně. 
„Výkony a přístup některých hráčů nás zklamaly. 
Ano, vše ovlivnila i chřipková epidemie, takže nás 
někdy na tréninku bylo osm, jindy zase dvacet. Ale 
někteří hráči si neuvědomují, že bez kvalitní přípravy 
budou jejich výkony na jaře, především po fyzické 
stránce, neuspokojivé,“ vysvětluje Daniel Mucek.

Kádr doznal jen mírných změn. Z Havířova přišel 
mladý Tomáš Jánoš, k týmu se připojil Ondřej 
Anastazovski, který na podzim kvůli zdravotním 
problémům nehrál, a po dvanácti letech se vrátil 
také Dušan Socha, jež loni na jaře slavil s bohumín-

ským Bosporem postup do divize. „Jelikož jsme po 
podzimu první, chceme toto místění potvrdit a po-
stoupit do vyšší soutěže. Hráčský kádr, podmínky 
i zázemí je díky vedení klubu na I. B třídu připrave-
né,“ dodává kouč.

Kromě postavení mužského týmu v tabulce Slovan 
rovněž těší, že se povedlo obnovit mládež. Starší 
přípravka, čítající patnáct dětí, sehrála na podzim 
řadu zápasů v okresním přeboru a v zimě také čtyři 
turnaje. „Ty nám sice výsledkově nevyšly, ale výkony 
byly velmi slušné. Kluci během přípravy poctivě tré-
novali a už se nemohou dočkat jara,“ říká trenér 
Radek Pabiš.

David HEKELE

Termíny domácích zápasů 
FK Slovan Záblatí
 Starší přípravka (žáci)

19.4. 16.30 Slovan Záblatí – Sokol Dolní Lutyně
10.5. 16.30 Slovan Záblatí – Gascontrol Havířov
24.5. 17.00 Slovan Záblatí – Viktorie Bohumín
7.6. 17.00 Slovan Záblatí – Věřňovice

 Muži OP Karviná Jaro 

7.4. 15.30 Slovan Záblatí – TJ Petřvald
21.4. 16.00 Slovan Záblatí – Lokomotiva Louky
28.4. 16.00 Slovan Záblatí – Horní Bludovice
12.5. 16.30 Slovan Záblatí – FK Gascontrol Havířov
16.6. 17.00 Slovan Záblatí – Viktorie Bohumín

Hon za velikonoční merunou
Venku na pažitu se kopaná ještě moc hrát nedá, zato umělý trávník v městské sportovní 
hale je svěží a zelený celoročně. A tak si to na něm 24. března rozdalo šest týmů v rámci 
Velikonočního fotbalového turnaje.

Turnaj pořádá Bospor pro veřejnost, přihlásit se 
může každý. Nejvíce ale pochopitelně láká sportovce, 
kteří se fotbalu aktivně věnují. Svůj tým pro letošní 
třetí ročník turnaje tak postavili například kluci 
z FK Slovan Záblatí, kteří pod názvem Záblaťáci 
nakonec slavili vítězství. Základ dalších mančaft ů 
pak tvořili třeba hráči starobohumínské Viktorky 
nebo rychvaldského Slavoje.

Celkem se turnaje zúčastnilo šest celků, z nichž 
jeden dorazil i z Polska. Hrály dvanáctiminutová 
utkání systémem každý s každým. Nejlépe se na 
umělé trávě vedlo zmíněným Záblaťákům. Druhé 
místo na turnaji obsadil FC Inkognito a třetí příčka 
patřila Rychvaldu. „Vítěz obdržel putovní pohár. A jak 
bývá u putovních trofejí nepsaným pravidlem, zůstane 
tomu, kdo jej vyhraje třikrát v řadě,“ prozradil organi-
zátor Dušan Socha. Dodal, že zatím nikdo nezvítězil 
ani dvakrát. Pohár tak bude ještě pár let »putovním« 
a postupně se bude rozrůstat štítek se jmény vítězů.

Organizátoři klání udělili také individuální ceny. 
Nejlepším hráčem se stal Filip Šebak z FC Inkogni-
to, nejlepším brankářem Záblaťák David Hekele 
a králem střelců David Blejchař z Rychvaldu.  (red)

Záblaťáci - vítězný tým 
třetího ročníku turnaje. 

Foto: Dušan Socha

Třináctý ročník Běhu do schodů jen se 79 závodníky
Třináctý ročník Běhu do schodů v Penzionu ve věži poznamenala chřipková epidemie. Účast byla oproti loňsku 
menší téměř o polovinu. Zdolat 187 schodů se 20. března vydalo jen 79 běžců, většinou žáků a studentů bohumín-
ských středních škol. Nejrychleji letos vyběhl na vrchol věže Vojtěch Balcárek (16) z gymnázia. Zaznamenal čas 0:39,91 
a zvítězil v nejmladší mužské kategorii. První místa v dalších kategoriích obsadili Adéla Dejová (17), Marie Šafránko-
vá (20), Tomáš Hanusek (25), Jana Fedorčák Van Coppenolle (51), Jaroslav Thér (55), Hilda Šusterová (72) a Dědek 
Beskydský (73).  (red)

FK SLOVAN BILANCUJE
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13. dubna vzpomeneme 
smutné už 5. výročí 

nečekaného a náhlého odchodu 

Tomáše PCHÁLKA 
z Bohumína.


Za tichou vzpomínku všem děkuje 

manželka Hanka.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

12. března jsme vzpomněli 10. smutné výročí 
úmrtí manžela, tatínka, dědečka, pradědečka,

pana Gustava HANUSE
z Nové Vsi.

S láskou a úctou vzpomínají a v srdcích 
stále mají vnuk Kamil s manželkou Lenkou, 

vnučka Radka s manželem Lubošem, 
pravnuci Denisa, Ilona, David a Lucie, manželka Otýlie 

a dcery Pavlína a Jiřina s rodinami.

VZPOMÍNKY

Kdo tě znal, ten zná naši bolest, ten ví, co jsme v tobě ztratili. 

V našem srdci žiješ dále...

1. dubna jsme si připomněli 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Iliase PARASTATIDISE.


Kdo jste ho znali, nebo mohli být 

v jeho blízkosti, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

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

Chybíš nám... moc

12. dubna uplynou dva roky od smutné chvíle, 
kdy nás navždy opustila 

naše milovaná maminka, 
paní Veronika LIČKOVÁ.


S láskou a úctou vzpomíná a nikdy nezapomene 

syn Radomír a dcera Jana s rodinami, druh Milan.

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

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

Jak krásné by bylo ti přát, jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.

5. dubna jsme vzpomněli 24. výročí úmrtí 
našeho milovaného tatínka, dědečka a tchána,

pana Bedřicha JUNGA.


S velikou láskou a vděčností vzpomíná 

a nikdy nezapomene syn Václav s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá.

10. dubna vzpomeneme nedožitých 90 let 
naší maminky, babičky, 
prababičky, tchyně, tety, 

paní Boženy MELICHAŘÍKOVÉ.


S láskou vzpomíná rodina.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

12. dubna si připomeneme 
nedožité 100. narozeniny 

paní Anny RADIŇÁKOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají 

synové Eduard a Erich, vnuci Petr, Stanislav, 
Jana, Pavel, Libor a snacha Brigita.

Milovala svou rodinu a chtěla ještě žít, 

přišla nemoc zlá a musela odejít.

9. dubna si připomeneme 10. smutné výročí 
úmrtí naší manželky, maminky a babičky, 

paní Evy KLUKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel Dušan, 

syn Miroslav s rodinou.

Své místo navždy v našich srdcích máš. 

Ten, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene. 

28. března jsme vzpomněli 
2. smutné výročí úmrtí 

mého milovaného manžela a našeho tatínka,
pana Zdeňka TATARUCHA

z Bohumína. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Ludmila, 

děti Lenka, Iveta a Petr s rodinami.

Naposledy jsme se rozloučili
Bobková Berta * 1928 z Nového 
Bohumína  Czerná Ilona * 1950 
z Nového Bohumína  Čech Ru-
dolf * 1943 z Nového Bohumína 
 Erhart Vítězslav * 1970 z Nového 
Bohumína  Gábor Milan * 1948 
z Nového Bohumína  Gruszczyk 
Karel * 1942 ze Skřečoně  Guni-
ová Soňa * 1933 ze Skřečoně  
Habramová Anna * 1928 ze Skřečo-
ně  Harazim Petr * 1950 z No-
vého Bohumína  Horvát Ondřej 
* 1953 z Nového Bohumína  
Chytilová Vlasta * 1922 z Nového 
Bohumína  Kleknerová Libuše 
* 1924 ze Starého Bohumína  

Krotká Jaroslava * 1957 
z Nového Bohumína 
 Kuchtová Marie * 1938 z Nové-
ho Bohumína  Kývalová Jiřina * 
1929 ze Záblatí  Pešat Alois * 
1938 z Nového Bohumína  Piš-
kytlová Božena * 1931 z Vrbice  
Řepková Ludmila * 1929 ze Sta-
rého Bohumína  Srokoszová 
Hermína * 1922 ze Starého Bohu-
mína  Stráňava Pavol * 1945 z No-
vého Bohumína  Šiška Josef * 
1928 z Nového Bohumína  Šte-
fura Mikuláš * 1941 z Nového 
Bohumína  Vomáčka Vladimír 
* 1948 z Nového Bohumína (mat)

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

bratra, vnuka, synovce, bratrance, 
přítele i kamaráda 

Honzíka PIETRA
ze Záblatí, který nás v roce 2007 nečekaně 

opustil ve věku nedožitých 22 let. 


19. duben navždy zůstane nejsmutnějším dnem pro všechny, 

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

 ●Originály fotografi í do společenské kroniky si vyzvedávejte v infocentru (poda-
telně) 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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REALITY

 ● Prodám stav.  pozemek – 
Rychvald. 3 197 m2, 800 Kč. RK 
nevolat.  723 343 102.

 ● Prodám družstevní byt 2+1, 
Záblatí, bez stavebních úprav.  
602 449 709.

 ● Hledám pronájem bytu 3+1. 
 739 278 468.

 ● Reality Kovalský – prodáme 
nebo vykoupíme vaši nemovitost. 
 602 505 717, p. Zachar.

 ● Pronájem bytu 1+KK s terasou 
ve Skřečoni, Opletalova ul.  603 
488 030

RŮZNÉ

 ● Sportovně-jazykový tábor 
s rodilými mluvčími z USA. 
Konverzační angličtina hravou 
formou nebo ultimate frisbee. 
30.6.-6.7. Pro studenty 14–23 let. 
Hotel Stadion Rožnov p. Radhoš-
těm. Cena: 2 900 Kč.  777 034 
486, e-mail: nimeth@seznam.cz, 
web: campbohumin.cf.

 ● Prodám 8 ks fošen, pozůstatek 
stavby (1980). Dřevotřískové pa-
nely (200 x 100 x 4 cm – 8 ks) po-
vrch sololit. Uskladněné na půdě.
Cena dohodou.  732 880 098.

SLUŽBY

 ● Čištění koberců, sedaček, 
židlí, interiéru aut, Kärcher. 
Cena dohodou.  724 088 643. 
www.cistyautointerier.cz.

 ● Podlahářství DV FlooR. Více na 
www.dvfl oor.cz.  604 265 861.

INZERCE

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

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

městské noviny Oko.

Své »ano« 
si řekli
Tomáš Herman a Jana Vavříčko-
vá, oba z Bohumína
Jiří Slezák a Aneta Šmardová, 
oba z Bohumína
Daniel Mihok a Vladěna Szeligo-
vá, oba z Bohumína (mat)

Přivítali jsme 
nové občánky
Eliška Orlíková  Ro-
bin Kneblík   Thea 
Válková   Emma 
Balážová  Adam Foltyn  Anita 
Nováková  Valérie Fonti  Eliza-
beth Patricie Sakáčová   Ema 
Bednářová  Matteo Svoboda  
Valerie Kneblíková   Matyáš 
Přibyl  Dominik Leo Konderla.

(mat)

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

 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla 
OKA jsou řádkové inzeráty současně zve-
řejněny na webu města v sekci inzerce.

 ●V rámci řádkové inzerce NEJSOU ZVE-
ŘEJŇOVÁNY nabídky poskytování peněž- 
ních půjček, půjček bez poplatků, ne-
bankovních půjček a obdobných služeb.

Nejvyšším oceně-

ním, které udělu-

je Český červený 

kříž dobrovolným 

dárcům krve, je 

Plaketa ČČK Dar 

krve – dar života. 

Její držitelé mají 

na kontě nejméně 

250 bezpříspěv-

kových odběrů. 

Prestižním oceně-

ním se může pyš-

nit také profesionální hasič Igor Cmiel (39) 

z Bohumína. Daruje krev i plazmu a aktuálně 

čeká na zprávu, zda je vhodným dárcem kostní 

dřeně pro onkologického pacienta ze zámoří. 

Dobrovolným dárcem je profesionální hasič od 
svých osmnácti. V Krevním centru Ostrava už ho 
všichni dobře znají, je tam jako inventář. Za sebou 
už má 280 bezplatných odběrů krve a plazmy, což 
by stačilo na naplnění obří vany. Když si vyhrne 
rukávy, jizvy na jeho pažích jsou toho důkazem. 
„Po těch letech vpich jehly přece jen trochu bolí, pro-
tože tkáň je v místě odběru už zjizvená. Ale nepře-
mýšlím, že bych s dárcovstvím kvůli tomu přestal,“ 
vyznal se Igor Cmiel, který figuruje i v registru 
dárců kostní dřeně. 
Cmiel začínal v místní fabrice, ale stereotypní prá-
ce ho nebavila. Když hasiči před jedenácti lety 
otevírali v Ostravě nové centrum, zkusil štěstí 
a  uspěl. S novou prací přišel nový impulz a dal se 
i na studia. Ze Slezské Ostravy, kde začínal, přešel 
na centrální stanici do Zábřehu a postoupil na 
specializované místo technika. 
Za léta dárcovství přivedl k záslužné aktivitě 
spoustu kamarádů a kolegů. „Je lepší, když s vámi 
poprvé jde někdo, kdo už má s odběry zkušenost. 
Ukáže vám, kam jít a co dělat. Je škoda, že bezplat-
ných dárců stále ubývá. Ale náš kraj je pořád nejlepší. 
Když jsme jeli do Prahy přebírat ocenění Českého 
červeného kříže, byl nás snad celý vlak,“ uzavřel 
s úsměvem Igor Cmiel.  (yak)

K dárcovství přivedl 
řadu kamarádů

Podvacáté. Už rovné dvě dekády pořádá Bohumín slavnostní oceňování 
dobrovolných dárců krve. Mezi pozvanými jsou bezpříspěvkoví dárci, kteří 
v uplynulém roce dosáhli počtem odběrů na Zlatý kříž Českého červeného kříže, 
Zlatou Janského medaili, ve výjimečném případě na Plaketu ČCK Dar krve – dar 
života. Letos se na seznamu ocitlo úctyhodných šedesát dárců od 27 do 64 let. 

„Velmi si ceníme těch, kteří darují krev dobro-
volně. Zachraňují tím život lidem, které neznají 
a o kterých nic neví. Oceněním jim chceme ale-
spoň symbolicky poděkovat. Sám jsem nikdy 
krev ze zdravotních důvodů dávat nemohl 
a naštěstí jsem ji ještě nikdy nepotřeboval. Ale 
to se může z minuty na minutu změnit u kaž-
dého z nás,“ uvedl starosta Bohumína Petr 
Vícha s tím, že město s oceňováním začalo po 
povodních v roce 1997, kdy úzce spolupraco-
valo s Českým červeným křížem. Spolupráce 
tak trvá bez přerušení až do dneška. 

Bohumíňáci, kteří nezištně darovali krev, si 
jako poděkování od města odnášeli 1. března 
tradiční láhev červeného vína k doplnění červe-
ných krvinek a také permanentku do bohumín-
ského kina a aquacentra. Zástupci města jim ke 

gratulacím přidali i fi nanční odměnu. Každý 
z dárců se navíc podepsal mezi významné osob-
nosti do Pamětní knihy Bohumína.  (balu)

Nezištně zachraňují životy jiných

Foto: Lucie Balcarová
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� VLASTNĚ ITALSKY
„LÁSKA”

ZNAČKA
RADONU

ZVÝŠENÝ
TÓN A

ŽIVOČI-
CHOVÉ

SAJÍCÍ MAT.
MLÉKO

� DĚJSTVÍ
DIVADELNÍ

HRY
POPĚVEK TĚLO-

VĚDEC CHOROBA �
JMÉNO
HADA
Z KNIH

DŽUNGLE

OZNAČENÍ
ČESKÝCH
LETADEL

PASTE-
VECKÁ
BOUDA

POSTAVY
VLÁKNA
Z LISTŮ
AGÁVE

BULBOVO
JMÉNO SARMAT VELKÝ

OŘECH

CYKLIS-
TICKÉ

ZÁVODY

WELLESŮV
FILMOVÝ
OBČAN
IRČAN

SLOVEN.
„NĚJAK”

NEURČITÁ

TOTO
JAS

SJEZDIT

DOMÁCKY
ADINA

PLÁTĚNÝ
PŘÍSTŘEŠEK

VÝHERNÍ
POUKÁZKA

SEKAT
TESLICÍ

SULFID
IRIDNATÝ
(VZOREC)

CITOSL.
ZVONĚNÍ
INIC. HER.
STAŠOVÉ

OSTYCH
OZNÁMIT
ÚŘADŮM

KRÁLOVÉ-
DVORSKÝ
PODNIK
FRŇÁK

ZAČÁTEK
TAJENKY

KONEC
TAJENKY

LYŽAŘSKÁ
VĚTROVKA

� ZÁVODNÍ
LOĎ

NÁZEV
PÍSM. S

ARABÁCI

PRAOTEC
JAPONSKÉ

SÍDLO

BODAVÝ
HMYZ

KVĚTEN

PODNIK VE
VARNS-
DORFU

FRAN-
COUZSKY

„PAŘÍŽ”

POPRAVČÍ
BIBLICKÁ
POSTAVA
ZNAČKA
ASTATU

KUCHYŇ.
NÁDOBA

VOJENSKÁ
JEDNOTKA

INIC. ZPĚV.
PILAROVÉ
MONTOVA-

NÝ DŮM

SETINA
HEKTARU

STAROŘEC.
ZHÝRALEC
VÝŠE NEŽ

EDEN
LIKÉRNÍK

DOMÁCKY
ANATOLIE
OPAK LÍCE

ZKAME-
NĚLÁ

PRYSKY-
ŘICE

RUSKÝ
ŠLECHTIC
DĚTSKÝ

POZDRAV

DRUH
TABÁKU
SOLMIZ.
SLABIKA

BEDUÍN-
SKÝ

PLÁŠŤ

STÉKAT
V

KAPKÁCH

POLNÍ
KNĚŽÍ

CHAPLI-
NŮV FILM

AKVARIJNÍ
RYBA

ZPŮSOB
ROZDÁVÁ-
NÍ KARET

Říká žena manželovi: „Včerejší noc byla úžasná, miláčku. Škoda, ... ...že jsi u toho nebyl.

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 11.4. v 8-16 hodin SLEZSKÝ 

RYNEK. Potraviny a produkty 
regionálních výrobců, ochut-
návka zabíjačkových specialit. V 
15.30 hodin losování tomboly. 
Nám. T. G. Masaryka.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 5.4. a 6.4. v 19 hodin TÁTOVA 
VOLHA. Film Česko (Komedie), 
2018, přístupný, 90 minut, 120 
Kč.

 ● 7.4. a 8.4. v 19 hodin VĚČNĚ 
TVÁ NEVĚRNÁ. Film Česko (Po-
kus o komedii), 2018, od 12 let, 
83 minut, 100 Kč.

 ● 8.4. v 16 hodin ALENKA 
V ZEMI ZÁZRAKŮ. Film Česko 
(Rodinný / Pohádka), 2018, pří-
stupný, 110 minut, 110 Kč.

 ● 11.4. v 9 hodin ZAHRADNIC-
TVÍ: NÁPADNÍK. Film Česko 
(Drama), 2017, 113 minut, 50 Kč 
(FK pro seniory).

 ● 11.4. v 19 hodin ZTRATILI 
JSME STALINA. Film Velká Britá-
nie (Komedie) 2017, titulky, od 
12 let, 106 minut, 120 Kč.

 ● 12.4. v 19 hodin RAMPAGE: 
NIČITELÉ. Film USA (Akční / 
Dobrodružný), 2018, titulky, od 
12 let, 107 minut, 120 Kč.

 ● 13.4. a 14.4. v 19 hodin PEPA. 
Film Česko (Komedie), 2018, od 
12 let, 90 minut, 120 Kč.

 ● 15.4. v 10 hodin JO NESBØ: 
DOKTOR PROKTOR A VANA 
ČASU. Film Norsko (Rodinný / 
Komedie), 2015, dabing, pří-
stupný, 95 minut, 90 Kč.

 ● 15.4. v 19 hodin FAKJŮ PANE 
UČITELI 3. Film Německo (Ko-
medie), 2017, titulky, od 12 let, 
120 minut, 130 Kč.

 ● 16.4. v 19 hodin TOMB RAI-
DER. Film USA (Dobrodružný), 
2018, titulky, od 12 let, 122 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 20.4. a 22.4. v 19 hodin HAS-
TRMAN. Film Česko (Thriller / 
Historický), 2018, od 12 let, 100 
minut, 120 Kč.

PRO DĚTI

 ● 8.4. v 10 hodin O KŘIŠŤÁLO-
VÉM SRDCI. Divadelní pohádka 
pro děti, hraje CZIdivadlo. Sál 
kina, 80 Kč.

 ● 14.4. v 9-18 hodin a 15.4. ve 
13–18 hodin ZDENĚK MILER 
DĚTEM. Interaktivní výstava 
plná úkolů a soutěží pro děti od 
3 do 9 let. Foyer kina, 30 Kč.

 ● 22.4. v 10 hodin V HUSÍ KŮŽI. 
Animovaný fi lm, USA (Pro děti), 
2018, dabing, přístupný. Sál 
kina, 120 Kč.

DIVADLO

 ● 19.4. v 19 hodin DVA NAHA-
TÝ CHLAPI. Komedie, hraje Di-
vadelní Divadlo Ventyl. Sál kina, 
170 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

Není-li uvedeno jinak, konají 

se akce v dětském oddělení 

knihovny ve Vrchlického ul.

 ● 5.4. a 6.4. ve 13–17 hodin 
S VEČERNÍČKEM DO POHÁDKY. 
Rodiče čtou dětem.

 ● 9.4. až 13.4. (mimo středu) ve 
13–17 hodin PRŤOLATA VYRÁ-
BÍ...  Výtvarná dílna pro předško-
láky, malé školáky a děti z rodin-
ných center. Dětské odd. a kni-
hovna Skřečoň. 10.4. a 13.4. 
také Starý Bohumín.

 ● 16.4. až 20.4. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin HRNÍČEK ŠTĚS-
TÍ. Výtvarná dílna.  Dětské odd. 
a knihovna Skřečoň. 17.4. 
a 20.4. také Starý Bohumín.

 ● 24.4. v 15 hodin JAK SE DĚLÁ 
DIVADLO. Tvůrčí dílna s hercem 
Komorní scény Aréna Petrem 
Pěnkavou. 

 ● Každý pátek v 15-17 hodin 
DESKOHRÁTKY. Hraní oblíbe-
ných deskových her se student-
kami gymnázia. 

PŘEDNÁŠKA

 ● 9.4. v 19 hodin UŽ NIKDY 
PĚŠKY PO ARMENII A GRUZII. 
Cestovatelská projekce Ladisla-
va Zibury plná humoru a lid-
ských příběhů. Sál kina, 150 Kč.

 ● 10.4. v 17 hodin NÁŠ OSUDO-
VÝ MADAGASKAR. Přednáška 
cykloturistů Vackových. Přednáš-
ková místnost knihovny, 50 Kč.

VÝSTAVY

 ● Do 30.4. SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA 
KANAAN. Výtvarné práce uživa-
telů Slezské diakonie, služby 
Kanaan Bohumín. Hlasování v 
dětském odd.

HUDBA

 ● 21.4. v 19 hodin VINCE AG-
WADA. Koncert amerického 
bluesového kytaristy a zpěváka. 
Sál kina, 130 Kč. 

MARYŠKA 

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

maryska.cz, 776 577 722
Každé úterý a čtvrtek 

od 15 do 18 hodin.

 ● 13.4. v 17.30 hodin Na jarní 
vlně. Koncert učitelky operního 
zpěvu Niny Kriutchková a stu-
dentů.

 ● 19.4. v 17 hodin DAGMAR 
ČÍŽOVÁ KŘTÍ. Křest nové knížky 
bohumínské autorky.

OSTATNÍ AKCE

 ● 6.4. v 19 hodin OLDIES PAR-
TY. Taneční party ve stylovém 
oblečení, hity 60. až 90. let hraje 
DJ Jež. Pod Zeleným dubem, 
160 Kč.

SPORT

FOTBAL

 ● 7.4. v 15.30 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ – TJ PETŘVALD. Muži, 
okresní přebor, hřiště Záblatí.

 ● 15.4. v 15.30 hodin FK BOS- 
POR – FC TVD SLAVIČÍN. Muži, 
divize, hřiště za parkem.

 ● 21.4. v 16. hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ – LOKOMOTIVA LOUKY. 
Muži, okresní přebor, hřiště Zá-
blatí.

 ● 29.4. v 16. hodin FK BOSPOR 
– SK HRANICE. Muži, divize, hři-
ště za parkem.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

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

pondělí až čtvrtek:  6–21 hodin
pátek:  10–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, 
www.bospor.info

víkendy a svátky:  9–19 hodin

ZVÍŘECÍ FARMA

(vstup do kontaktní zóny)
pondělí až pátek:  15–18 hodin
víkendy a svátky: 
 10–13 a 15–18 hodin

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 5.4.  do 22.4.

POMŮCKA: AMORE, ASOT.

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz
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(Pokračování z minulého čísla)
Teploty přesahují třicítku a my brzy ráno vy-

rážíme na povrchovou exkurzi na hřeben Kara 
Dag. Ředitel Gorbunov nám zajistil bezplatnou 
účast v organizované exkurzi, které se účastní 
i další turisté. Procházíme ve vedru osmikilome-
trovou trasu a je opravdu co pozorovat. Nádher-
ný kus přírody. Před odjezdem se naši geologové 
setkávají s Alexandrem Jenou a hodně diskutují 
o geologické historii Krymu. Pozdě odpoledne 
opět vyrážíme směrem ke Krymským horám. 
Stejnou trasou podél černomořského pobřeží. 
Tentokrát však nevyjíždíme na hřeben Čatyr 
Dagu, ale ubytováváme se na Sašově základně ve 
vesnici Mramornoje pod hřebenem, na břehu 
nevelkého umělého jezera. 

Příští den se na základně setkáváme s vý-
znamnými krymskými geology, kteří se zabý-
vali výzkumem geologické historie poloostrova. 
Přijíždějí i staří jeskyňáři, kteří v minulosti 
společně s námi uskutečnili desítky expedic 
na Kavkaze a Krymském poloostrově. Také 
geolog Boris Bachrušev, profesor a děkan 
geologické fakulty v Simferopolu. Především 
s nim konzultujeme první výsledky našich 
pozorování v jeskyních Čatyr Dagu. 

Poslední den na Krymském poloostrově 
jsme zvolili exkurzi skalního města Mangup. 
Hlavním problémem je na poloostrově do-
prava. Víme, jak je auty zacpaný Simferopol, 
proto se snažíme najít objízdnou trasu. Podle na-
vigace to není problém. Údajně jsou všechny 
cesty dobré a sjízdné. Brzy ale poznáváme, proč 
tudy nikdo nejezdí. Možná tak obrněným trans-
portérem. Končíme někde v poli a ptáme se 
místních kudy dál. Nakonec se po šílených ne-
cestách probíjíme na výpadovku za Simferopo-
lem a dorážíme k cíli. 

Mangup-Kale ze 6. století je nejrozsáhlejším 
skalním městem Krymského poloostrova. Ve 
středověku bylo dlouhých 500 let hlavním měs-

Seriál vyprávění bohumínských speleologů z loňské výpravy píše Josef Wagner

Skalní město Mangup. Foto: Orcus

Za tajemstvím aragonitových krystalů (4)

zde císař Justinián I. nechal v 6. století vybudovat 
pevnost. Postupně zde bylo postaveno mnoho 
dalších staveb, například byzantské náspy, cita-
dela, několik pravoslavných jeskynních kostelů, 
podzemní žaláře a další. Vzniklo tak skalní město. 
Naposledy jej obývala malá skupinka Karaimů, 
kteří opustili Mangup v roce 1790.

Na oběd zastavujeme v jedné z mnohých 
tatarských restaurací. Jídlo slušné, ale ne levné. 
Poslední večer na Krymu sedíme s krymskými 
přáteli a znovu probíráme naše nové objevy. Ob-
jevy, které před nás postavily další otázky, objevy, 
které jsou dalšími překvapivými tajemstvími 
krymských jeskyní. Už dnes víme, že pro odpo-
vědi na tyto otázky se musíme do podzemí Čatyr 
Dagu příští rok vrátit. Ale víme také, že odpovědi 
musíme hledat i v dalších jeskyních po celém 
světě, kde se vyskytují obdobné krystalické 
formy. (Pokračování příště)

tem křesťanského knížectví Feodor. Vybudovaly 
jej národy Alanů, Gótů a Řeků, kterým se poz-
ději říkalo »Krymští Řekové«. Z té doby pochází 
většina umělých jeskyní, podzemních obydlí, 
obranných zdí. Knížectví se udrželo až do pří-
chodu osmanských Turků v 15. století, kteří 
Mangup-Kale dobývali dlouhých šest měsíců, až 
jej nakonec dobyli za pomoci lsti.

Mangup má tvar čtyřprsté ruky. Tyto čtyři 
skalnaté výběžky nabízejí výhledy na okolní strmé 
skalní stěny a hustě zalesněnou krajinu. Původně 

První letošní velkou venkovní akcí v režii městské agentury K3 byl 24. 
března velikonoční jarmark. Náměstí lemovalo osm desítek stánků 
a uprostřed rynku se otáčel historický dřevěný kolotoč pro menší děti, 
které vynášel nad hlavy návštěvníků. Zpestřením jarmarku byla tentokrát 
hudební kulisa. Svými písněmi se o ni postaral bluesový zpěvák Bužma 
a dobový fl ašinet pak rozezvučil František Petrovič. Dospěláci si přišli na 
jarmark hlavně nakoupit, případně ochutnat domácí dobroty. Děti se 
organizátoři snažili zabavit. Krom zmíněného ruského kola například ma-
lováním obřích kraslic nebo oblíbenými zvířátky. Na náměstí i ve foyer kina. 
To mělo navíc na programu několik dětských fi lmových představení. (tch)

Velikonoční atmosféra Velikonoční atmosféra 
na bohumínském rynkuna bohumínském rynku
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