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Původní radniční budova z roku 1898, dnes budova »B« městského úřadu, se 
připravuje na letošní sté narozeniny samostatné republiky. Stejně jako sousední 
hlavní budova projde očistou a odstraněním více než stoleté špíny. Na její čelní 
straně se navíc objeví nová pamětní deska. Připomene osobu T. G. Masaryka, 
jehož jméno nese přilehlé náměstí, a jeho návštěvu Bohumína v roce 1930.

Pamětní deska bude vhodným místem 
k pořádání různých vzpomínkových akcí. 
Proto u ní přibude prostor k pokládání květin 
a především se před radniční budovou objeví 
dva zcela nové stožáry. Vlát na nich bude při 
slavnostních příležitostech státní vlajka 
a městský prapor. V souvislosti s instalací zce-
la nových stožárů prošly revizí i dva stávající 
u hlavní budovy. Nejen že už se jeden z nich 
nakláněl, ale navíc se ukázalo, v jak špatném 
stavu jsou. Na kovových tyčích se už silně po-
depsala rez. Proto musely oba pryč a jejich 
místo zaujmou rovněž nové kusy, tentokrát 
z odolného sklolaminátu. Všechny nové sloupy 
budou navíc demontovatelné, takže v případě 
jejich závady nebude nutné rozbíjet dlažbu 
a beton. Jednoduše se vymění kus za kus. (tch)

Dělníci připravili základy, do nichž se uchytí nové 
demontovatelné stožáry.  Foto: Pavel Čempěl
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Dotazník k pocitu bezpečí
Do konce dubna může veřejnost vyplňovat 

dotazník k pocitu bezpečí na městském 

webu. Poslední průzkum proběhl před třemi 

lety a zapojila se do něj necelá tisícovka lidí. 

Město pak na základě výsledků posílilo hlídky 

v ulicích a zaměstnalo nově asistenty preven-

ce kriminality. Zvýšilo také počet kamer 

v problémových lokalitách a zavedlo nové 

protidrogové programy. 

V Bohumíně se už několik let v řadě snižuje krimi-
nalita. Radnice nyní zjišťuje, zda se to také odrazilo 
v pocitu bezpečí obyvatel. „Dotazník už vyplnilo asi 
400 respondentů, zatím převládají ženy. Předběžně 
z výsledků vyplývá, že se pocit bezpečí u Bohumíňá-
ků zlepšil a je vyšší, ale problémy nezmizely. Stále je 
trápí otázka soukromých ubytoven, sociálně slabších 
obyvatel a drog. Poukazují také na narušování veřej-
ného pořádku bezdomovci, vandaly nebo volně 
pobíhajícími psy,“ sdělil starosta Petr Vícha.

Dotazník bude k dispozici do konce dubna. 
Jeho vyplnění zabere maximálně deset minut. 
Zájemci jej najdou na www.bohumin.cz v sekci 
Radnice, kategorii Dotazníky. Čeká na ně devate-
náct jednoduchých otázek. „Většina lidí přistupuje 
k anketě konstruktivně a posílá nám smysluplné 
podněty. Jsem rád, že oceňují snahy o zlepšení 
v oblasti kriminality, která je v našem městě 
výjimečně nízká,“ upřesnil Petr Vícha. (balu)

Nové stožáry pro čtyři vlajky

Pro silný zážitek i poučení do vlaku
Bar, kinosál, ale také skutečné 
nabourané auto nebo policejní celu 
s vězeňským ajnclíkem. Na to vše lze 
narazit při prohlídce unikátního 
protidrogového vlaku. Do Bohumína 
zavítal 10. dubna. Jeho devadesáti-
minutovou prohlídku absolvovali 
žáci všech pátých tříd bohumínských 
škol, mládež z učiliště, diagnostického 
ústavu a rovněž veřejnost. Všichni 
zdarma, příjezd vlaku i vstupné 
hradilo v rámci prevence město.

165 metrů dlouhý Re-
volution Train tvoří šest 
vagonů a každý zavede 
příchozí do jiného pro-
středí. Na několika rovi-
nách se tu odehrává příběh 
o příčinách, vývoji a dů-
sledcích drogové závislosti. 
Návštěvníci procházejí 
tímto příběhem a stávají se 
i jeho aktivními účastníky. 

„Protidrogový vlak je jednou z významných 
součástí naší protidrogové kampaně. Chceme 
jeho prostřednictvím upozornit nejen děti, 
ale hlavně jejich rodiče na drogovou hrozbu. 
Tu vnímáme velmi vážně. Předloni měl vlak 

v Bohumíně premiéru a slavil obrovský úspěch. 
Navštívila jej asi tisícovka lidí a nadšené ohlasy 
nás přiměly k tomu, že jsme se rozhodli opět 
příjezd vlaku do Bohumína uhradit,“ uvedl 
místostarosta Igor Bruzl. Dodal, že pro děti 

protidrogová 
prevence ná-
vštěvou vlaku nekončí. Bohumínští školáci 
se letos zapojili také do návazného projektu 
s názvem To je zákon, kámo!  (balu, tch)

Interiér protidrogového vlaku vypadá realisticky. 
Návštěvníci, v tomto případě žáci skřečoňské školy, 
jsou doslova vtaženi do děje tragického drogového 
příběhu.  Foto: Pavel Čempěl

nce město.

nou z významných B h í ě p ié
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a nepřímo tak lze podpořit kvali-
tu života i zdraví mladých (a ne-
jen jich). Aktuálně zastupitelé 
schválili koupi Sportcentra, díky 
čemuž došlo k záchraně uzavře-
ného sportoviště a znovu by se po 
pár měsících mohla rozšířit už 
tak pestrá sportovní nabídka, kte-
rou mohou Bohumíňáci využívat.

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

 Adrian Kuder byl zvolen 
členem zastupitelstva za ČSSD 
v roce 2014 poprvé. Vystudoval 
Univerzitu Palackého v Olomou-
ci. Díky současným aktivitám 
i jako bývalý několikanásobný 
mládežnický mistr republiky 
a juniorský rekordman v plavání 
je předsedou komise sportu. Je 
také členem komise pro výchovu 
a vzdělávání, ve které uplatní své 
poznatky a znalosti ze své nynější 
pozice ředitele Základní školy 
Čs. armády. Pohybu si užije dost, 
takže občas nepohrdne odpočin-
kovým dnem zakončeným dob-
rou večeří a sklenicí zajímavého 
vína.

Jiří Knot získal vysokoškolské 
vzdělání v oboru chemie. Jako 
nestraník kandidoval za volební 
stranu ČSSD. V bohumínském 
zastupitelstvu působí od roku 
2006, je předsedou finančního 
výboru. Pracuje v Hutním pro-
jektu Frýdek-Místek jako projek-

tový manažer. Zajímá se o histo-
rii druhé světové války, rád si 
přečte dobrou knihu, zejména 
detektivku či sci-fi . Baví ho vy-
jížďky na kole, poznávání nových 
měst, krajů a zemí. Ocení také 
sklenku výborného vína.

Oko: Město je letos ve velmi 

dobré fi nanční kondici. 

Která oblast by si podle vás 

zasloužila posílení vyšší 

peněžní částkou a proč?

Adrian Kuder: Vzhledem k to- 
mu, že jsou mi bytostně nejbližší 
oblasti školství a sportu, musím 
vypíchnout právě tyto dvě kapi-
toly. Město už dnes do projektů 
spojených s dětmi a mládeží 
investuje částku převyšující 8,7 
milionu korun. Z těchto prostřed- 
ků pak přispívá mimo jiné na 
sportovní aktivity ve školách 
a školkách (plávání, bruslení, 
lyžování), školky v přírodě, 
adaptační pobyty žáků šestých 
tříd. Spolufi nancuje pak činnost 
sportovních klubů a spolků, 
podporuje výjezdy dětí do Světa 
techniky a mnohé další aktivity. 
Financí, které směřují na dětské 
aktivity, není nikdy dost, ale 
mám pocit, že v porovnání s ji-
nými městy jsou na tom Bohu-
míňáci dobře. Chystáme novou 
koncepci podpory a rozvoje 
sportu a uvidíme, zda nám 
z ní vyplynou nějaké další potře-
by. Vnímáme, že i zvýraznění 
podpory sportovních klubů 
a sdružení by pak mohlo vést 
k rozšiřování členských základen 

Vrbičtí se nezbaví zápachu z kompostárny ani letos
Před námi je další vegetační sezona 
a obavy obyvatel Vrbice, že ji prožijí 
se zápachem ve svých domcích a na 
zahradách, jsou bohužel více než 
pravděpodobné.

Ostravě nelze upřít snahu o spolupráci 
v souvislosti se zápachem z kompostárny 
v Hrušově, kterou provozuje městská společ-
nost OZO Ostrava. Setkali jsme se osobně 
s primátorem, čile korespondujeme. Loni 
v červnu primátor Ostravy Tomáš Macura 
naznačil naději, kterou by bylo radikální vy-
řešení problému úplným přemístěním kom-
postárny do jiné lokality. Jde také o prioritní 
požadavek Bohumína a našich občanů. Bohu-
žel letos jeho náměstkyně Kateřina Šebestová 
sdělila, že po prověření možností z pohledu 
územního plánu a vlastnictví pozemků jde 
o řešení dlouhodobé a s nejistým výsledkem. 
Jako vhodné vytipovala Ostrava dvě lokality 
v majetku soukromé firmy, proto jsme za 
město Bohumín nabídli pomoc a požádali 
o podrobnější informace.  

Z pohledu místních občanů žijících poblíž 
zdroje zápachu a také vzhledem ke společným 

aktivitám Ostravy a Bohumína vedoucím 
k rozvoji příměstské rekreace kolem Odry 
a Vrbického jezera je přemístění kompostárny 
jediným trvalým řešením problému. Cyklo-
turistika probíhá právě od jara do podzimu 
a s nepříjemným zápachem se setkávají také 
návštěvníci při trávení volného času.

Společnost OZO Ostrava už provedla řadu 
technických a organizačních opatření. Loni 
v červenci a srpnu snížila návoz na kompo-
stárnu o 26 procent, ale pořád šlo o 2 047 tun 
materiálu. Toto opatření jsme uvítali. Navr-
hujeme, aby trend snižování návozů o 20 pro-
cent pokračoval i letos a aby se opatření roz-
šířilo také na květen a červen. Koneckonců 
tuto možnost naznačil primátor Ostravy 
v dopise z června minulého roku.

Ocenili jsme také pořízení dalších plachet 
k zakrývání kompostovacích zakládek, 
takzvaných figur. Předpokládáme, že letos 
už budou zakryty všechny. Bohužel v době 
překopávání fi gur opět hrozí únik zápachu. 
Proto jsme na přání místních občanů dopo-

ručili, aby překopávání probíhalo výhradně 
v takových klimatických podmínkách, které 
neumožní přenos zápachu do obydlené části 
Vrbice. 

Navrhli jsme také další místní průzkum 
v průběhu letošního května za přítomnosti 
jak odborných zástupců společnosti OZO 
Ostrava, tak zástupců vedení ostravského 
magistrátu. Jsme rádi, že se o problematiku 
osobně zajímá primátor Tomáš Macura i jeho 
náměstkyně Kateřina Šebestová. Proto jsme 
jim navrhli, aby se květnového setkání přímo 
v kompostárně rovněž zúčastnili. O termínu 
místního průzkumu budeme rovněž informo-
vat Věru Drlíkovou, neformálního zástupce 
občanů Vrbice, a komisi pro městskou část. 
Zároveň prosíme občany Vrbice, aby informa-
ce o výskytu zápachu hlásili telefonicky na 
bezplatném čísle 156 městské policii, která 
bude zápachové jevy evidovat.

Můžeme zatím jen doufat, že navázaná in-
tenzivní spolupráce s Ostravou přinese kýžené 
definitivní řešení. Rozhodující karty však 
v rukou drží město Ostrava.

Lumír MACURA, místostarosta

K VĚCI

Výběrová řízení
Tajemnice Městského úřadu 

v Bohumíně vyhlašuje vý-

běrová řízení na místa refe-

rentů stavebního odboru 

a odboru rozvoje a investic. 

Termín dodání přihlášek je 

do 30. dubna. 

Nabízíme zajímavou práci u sta-
bilního zaměstnavatele. Staňte 
se členem týmu naší radnice. 
Bližší informace, zejména poža-
davky na vzdělání, na stránkách 
www.bohumin.cz, sekce Radnice, 
rubrika Nabídka práce, nebo ve 
vývěskách.

CO – KDY – KDE

PRÁCE

Pietní akty
73. výročí osvobození Bohumína si 

1. května v 9 hodin připomenou 
účastníci pietního aktu na hřbitově 
ve Skřečoni. U pomníku rudoarmějců 
uctí padlé, kteří za svobodu Bohu-
mína položili život. U příležitosti 
státního svátku Dne vítězství se pak 
8. května v 9.30 hodin uskuteční 
kladení kytic k pamětní desce na 
budově radnice. Po ceremoniálu 
bude na náměstí odstartován Běh 
ulicemi města.

Májové políbení
Užijte si 1. května od 16 hodin Má-

jové políbení u kašny. Atmosféru na 
náměstí T. G. Masaryka vytvoří Bohu-
mínské superstar, od 18 hodin vy-
stoupí Vláďa Hron. Součástí dopro-
vodného programu bude výroba 
májových přání, kytic z balonků a pro 
nejmenší nástřik tetovaček či malo-
vání placek. Vstup volný.

 Jiří Knot: V dobré fi nanční 
kondici jsme už několik posled-
ních let. Řada velkých i menších 
investic se rychle realizuje a na 
životě města je to znát. Nejde 
však jen o budování nového, po-
sílil bych prostředky věnované na 
zkrášlení města, jeho čištění 
a údržbu. Každý přece chce žít 
v hezkém prostředí a čistotě. 
S tím souvisí i prostředky na eko-
logickou výchovu mladých, která 
se nám zúročí v pozdějším období. 
Na druhé straně naše populace 
pomalu stárne, proto bych se 
zaměřil i na rozvoj a posílení 
různých sociálních a dalších 
služeb pro seniory, aby byla 
umožněna důstojná kvalita života 
i ve starším a pozdním věku. (red)
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Opravy komunikací trhají rekordy
Cestářské frézy, asfaltovací stroje a válce už jsou v akci. V Bohumíně začaly opravy 
městských silnic. A letos bude objem rekonstruovaných úseků díky dobrému hospodaření 
opravdu rekordní. Zatímco standardně město opraví za rok osm až deset tisíc metrů 
čtverečních komunikací, letos jich bude zhruba pětadvacet tisíc.

Práce se rozběhly ve Starém 
Bohumíně, kde bude v tomto 
roce množství úseků největší. Počí-
tá se zde s opravami až šesti tisíc 
metrů čtverečních cest. Na jeden 
zátah se počátkem dubna pustili 
cestáři do uliček v okolí stadionu 
starobohumínské Viktorky. 
Vozovky už tady měly hodně od-
slouženo a bylo třeba odfrézovat 
starý živičný povrch a položit 
nový. 

„V první etapě chceme letos 
opravit třicet úseků komunikací. 
Začínáme ve Starém Bohumíně 
a postupně budeme pokračovat ve 
všech městských částech,“ nastínil 
Roman Pak z městského odboru 
životního prostředí a služeb. 
Výběrová řízení na zhotovitele 
radnice vyhlašovala už počátkem 
roku a ceny prací byly díky tomu 
velmi příznivé. Městu se podařilo 
ušetřit, a proto k předem vybra-
ným třiceti úsekům komunikací 

přibudou v průběhu roku další. 
Letos má Bohumín v plánu 
investovat do oprav svých cest 
sedm milionů, což je stejně jako 

objem ploch historický rekord. 
Šest milionů půjde na kompletní 
rekonstrukce, milion na opravy 
výtluků.  (tch)

Rok ve znamení oprav bohumínských vozovek. Frézování a asfaltování se 
rozběhlo ve Starém Bohumíně.  Foto: Pavel Čempěl

Po kotlíkových 
dotacích se zaprášilo
864 milionů, které měl Moravsko-

slezský kraj k dispozici pro druhé 

kolo kotlíkových dotací, je vyčerpa-

ných. Lidé ale mohou o výměnu 

starých kotlů žádat dál, do zásob-

níku.

Z 8 800 evidovaných žádostí už kraj 
drtivou většinu vyhodnotil a v 6 800 
případech poskytnutí dotace schválil. 
Šanci ovšem stále mají i lidé, kteří se 
přihlásí až nyní po vyčerpání alokace. 
Pokud některé z dříve přijatých žádos-
tí neprojdou, kraj uvolněné fi nanční 
prostředky nabídne dalším zájemcům 
ze zásobníku.
Moravskoslezský kraj je v čerpání kot-
líkových dotací velmi úspěšný. V prv-
ním kole v roce 2016 se přidělené 
prostředky podařilo vyčerpat během 
několika týdnů. V doplňkové výzvě na 
tepelná čerpadla a kotle na biomasu 
v březnu 2017, kdy byl poprvé uplat-
něn elektronický příjem žádostí, bylo 
»vymalováno« za 2,5 minuty.
Při letošní únorové návštěvě navíc 
ministr životního prostředí přislíbil 
další miliardu, kterou bude moci kraj 
použít na další kotlíkové dotace 
a projekty, které povedou ke zlepšení 
ovzduší v regionu.  (nibi)

Kapitola Sportcentra v Nerudově ulici se neuzavírá, 
i v budoucnu bude zasvěceno sportu. Jen pod křídly 
nového provozovatele. Zastupitelé na svém dubnovém 
zasedání zvedli ruku pro záměr, aby soukromý objekt 
odkoupilo město. To za něj zaplatí 7,8 milionu ve splátkách 
do konce roku 2022. Před opětovným zprovozněním 
centra, které je od prosince uzavřené, bude také třeba 
investovat do rekonstrukce a úprav.

Před rozhodnutím o koupi si byli zastupitelé a vedení Bosporu interiér 
Sportcentra důkladně prohlédnout.  Foto: Pavel Čempěl

Bývalá sídlištní kotelna prošla 
proměnou ve sportoviště v roce 
2003. Soukromý vlastník tehdy do 
přestavby vložil třináct milionů. 
Po čtrnácti letech provozu však 
centrum kvůli provozní ztrátě, 

Městští zastupitelé dali zelenou sportu

která ročně dosahovala několika 
set tisíc, uzavřel. Další využití ob-
jektu bylo nejisté. Mohl neútěšně 
pustnout nebo sloužit jako skladiš-
tě. Majitel jej tak nabídl městu, je- 
hož zastupitelé zvážili pro i proti 
a rozhodli se Sportcentrum kou-
pit a jeho využití zachovat. Tuto 
variantu podporovala také veřej-
nost. Lidé se pro ni často vyslo-
vovali na sociálních sítích a pro 

koupi byla i valná většina respon-
dentů internetové ankety, která 
probíhala na městském webu.

Sportcentrum momentálně 
disponuje třemi hřišti pro bad-
minton, squashovým kurtem, 

cvičebním sálem a dalším záze-
mím. „Počítáme s tím, že objekt 
bude provozovat společnost 
Bospor, která má na starosti měst-
ská sportoviště – sportovní halu, 
aquacentrum, adventure golf, 
zimní stadion i fotbalová hřiště. 

Kromě stávajících kurtů by v cen-
tru mohla nově vzniknout i stěna 
pro volné lezení a bouldering, po 
které Bohumíňáci často volali. 
Nahradila by jedno z badmin-
tonových hřišť. Zvažujeme také 
vytvoření herny pro maminky 
s dětmi,“ upřesnil místostarosta 
Igor Bruzl.

Před restartem Sportcentra 
bude objekt potřebovat nutný 
zásah. Opravit střechu, příčkou 
oddělit dva stávající kurty, aby 
mohla vzniknout lezecká stěna 
a podobně. Kromě sportovišť by 
zde po zprovoznění měla opět 
fungovat recepce se základním 
občerstvením a místnost pro 
maséra, případně pro výživovou 
poradkyni.

Lucie BALCAROVÁ, Pavel ČEMPĚL
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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+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, celková 
plocha bytu 91,11 m2. Prohlídka 
23.4. ve 14.30–14.45 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 23.4. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 464, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba v centru 
města, v blízkosti vlakového a au-
tobusového nádraží. Byt s ústřed-
ním topením a plastovými okny. 
Plocha pro výpočet nájemného 
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.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 1158, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po rekonstrukci poblíž školy, 
školky, zdravotního a nákupního 
střediska. Možnost parkování u do-
mu. Byt s balkonem a zrekonstru-
ovanou koupelnou. V kuchyni je 
nový kombinovaný sporák. Plocha 
pro výpočet nájemného 63,31 m2, 
celková plocha bytu 66,07 m2. Pro-
hlídka 23.4. v 15.30–15.45 hodin 
a 24.4. v 9.15–9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 25.4. v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 18, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
škola a školka. Dům s výtahem. 
Byt s ústředním topením a balko-
nem. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 28,78 m2, celková plocha bytu 
31,10 m2. Prohlídka 23.4. v 15.00
–15.15 hodin a 24.4. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 25.4. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1054, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu. Plocha pro výpočet 
nájemného 35,93 m2, celková plo-
cha bytu 35,93 m2. Prohlídka 23.4. 
v 15.15–15.30 hodin a 24.4. v 9.45 
–10.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 25.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 555, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba ve Skřečoni se zateplenými 
štítovými stěnami. Možnost parko-
vání u domu. Byt je po celkové re-
konstrukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 61,40 m2, celková plocha 
bytu 63,20 m2. Prohlídka 24.4. v 9.30 
–9.45 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 25.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Panelový dům s plastovými 
okny v Záblatí, v roce 2015 pro-
běhla jeho celková rekonstrukce 
včetně zateplení. Možnost parko-
vání u domu. Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
75,83 m2, celková plocha bytu 
77,53 m2. Prohlídka 23.4. v 14.45–
15.00 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 25.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné části 
města v blízkosti školy, školky a su-
permarketu. Možnost parkování u 
domu, zděné bytové jádro. Plocha 
pro výpočet nájemného 27,70 m2, 
celková plocha bytu 27,70 m2. Pro-
hlídka 25.4. v 15.15–15.30 hodin 
a 26.4. v 10.00–10.15 hodin. Licita-
ce bytu se koná 7.5. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Poděbradova 124, 
číslo bytu 16, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, ško-
la a školka. Dům s výtahem. V bytě 
je ústřední topení a kuchyňská lin-
ka. Plocha pro výpočet nájemného 
43,29 m2, celková plocha bytu 
43,29 m2. Prohlídka 25.4. v 15.00–
15.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 7.5. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1044, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
panelový dům naproti základní 
škole, dům je celkově zateplený, 
možnost parkování v okolí domu, 
poblíž nákupní středisko Budouc-
nost. Plocha pro výpočet nájemného 
57,79 m2, celková plocha bytu 60,67 
m2. Prohlídka 2.5. ve 14.30–14.45 
hodin a 3.5. v 9.30–9.45 hodin. Lici-
tace bytu se koná 7.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 529, 
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 57,11 m2, celková plo-
cha bytu 58,24 m2. Prohlídka 25.4. 
v 14.45–15.00 hodin a 26.4. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 7.5. v 16.15 hodin.

Náměstí Svobody 7, Starý Bohumín 

Plocha 48,26 m2, cenová zóna 1 200 Kč/m2/rok.
Bývalá pobočka České pošty na náměstí ve Starém 
Bohumíně. Lukrativní prostor s výklady na ná-
městí ve Starém Bohumíně. Bezbariérový přístup, 
výborná dopravní dostupnost. Možnost parkování 
přímo u domu.
Nádražní 465, Nový Bohumín 
Plocha 98,46 m2, cenová zóna 1 200 Kč/m2/rok.
Část bývalé prodejny potravin Trio u městské trž-

Městské nebytové prostory k pronájmu

nice. Lukrativní prostor s výklady v centru města. 
Zásobování z rampy ze dvora - výborná dopravní 
dostupnost. Lokalita s vysokým pohybem obyvatel.

Zájemci mohou kontaktovat majetkový odbor 
v budově »B« městského úřadu, kancelář B107 
v přízemí,  596 092 212, e-mail: sobaniec.marek@ 
mubo.cz.  (sob)

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 528, 
číslo bytu 2, 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 56,61 m2, celková plo-
cha bytu 56,61 m2. Prohlídka 25.4. 
v 14.30–14.45 hodin a 26.4. 
v 9.15–9.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 7.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 26, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Byt menších rozměrů je 
po celkové rekonstrukci. Dům se 
nachází v blízkosti centra města, 
odpočinkové zóny, obchodů, ško-
ly a školky. Plocha pro výpočet 
nájemného 26,86 m2, celková plo-
cha bytu 29,06 m2. Prohlídka 2.5. 
v 14.45–15.00 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 7.5. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 973, čís-
lo bytu 47, I. kategorie, 10. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti centra města, školy, 
školky, zdravotního a nákupního 
střediska. Možnost parkování 
u domu. Byt s novou koupelnou 
se sprchovým koutem. V bytě 
jsou nové bytové a vstupní dveře, 
nové PVC. Plocha pro výpočet ná-
jemného 27,26 m2, celková plocha 
bytu 28,01 m2. Prohlídka 2.5. 
v 15.00–15.15 hodin a 3.5. v 10.00 
–10.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 9.5. v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 13, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Panelový věžový dům 
s plastovými okny v Záblatí. Dům 
byl celkově rekonstruován včetně 
zateplení a rekonstrukce výtahů. 
Možnost parkování u domu. 
V blízkosti domu je prodejna po-
travin a školka. Plocha pro výpo-
čet nájemného 33,05 m2, celková 
plocha bytu 33,05 m2. Prohlídka 
2.5. v 15.15–15.30 hodin a 3.5. 
v 9.45–10.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 9.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 57, I. kategorie, 10. 
nadzemní podlaží. Zateplený vě-
žový dům. V letošním roce pro-
běhne rekonstrukce společných 
prostor. Možnost parkování 
u domu. Byt s plastovými okny 
a balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 66,86 m2, celková plo-
cha bytu 68,43 m2. Prohlídka 2.5. 
v  15.45–16.00 hodin a  3 .5 . 
v 10.15–10.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 9.5. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů
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Hasiči se pověr nebojí, a proto každoročně v pátek třináctého 
otevřou své zbrojnice a pozvou na návštěvu hosty. Letos 
připadla »šťastná« třináctka a tedy i Den požární 
bezpečnosti na duben. Hasičský záchranný sbor Moravsko- 
slezského kraje zpřístupnil jednadvacet svých stanic. 
Návštěvníky vítala i ta bohumínská.

Za hasiči vyrazily hlavně děti. 
Pro ně i pro dospělé zájemce při-
pravili ohňobijci bohatý program 
s ukázkami činnosti, techniky i se 
spoustou užitečných informací. 

„Návštěvníkům jsme představili 
zásahová vozidla, poskytování 
první pomoci a balení evakuační-
ho zavazadla, často také používání 
hlásičů požárů, detektorů nebez-

Další místa k parkování ve Starém Bohumíně
Starý Bohumín v posledních letech znovu ožívá a míří sem stále více návštěvníků a zákazníků. 
Stoupá tak potřeba většího množství parkovacích míst. Až pětadvacet dalších poskytne nová 
odstavná plocha, která vyrůstá u Slezské ulice. Město za ni zaplatí 400 tisíc.

Nová plocha se nachází u křižovatky s Malou ulicí, 
která je úzká a v ní stojící auta jsou často předmětem 
stížností. Stejný problém se vyskytuje v blízké uličce 
u domova důchodců. V bývalé myslivně u hlavní 
silnice navíc vzniká půjčovna lyží, která jistě přiláká 
motorizované návštěvníky, nemluvě o tom, že dva 
momentálně prázdné bývalé domovy s pečovatelskou 
službou v sousedství hodlá město v budoucnu přesta-
vět na byty. Těm všem přijdou parkovací místa vhod.
Povrch nové odstavné plochy bude tvořit zhutněný 

recyklát. Ten už se na několika místech ve městě 
osvědčil a výstavba takového parkingu je na rozdíl 
od klasického rychlejší a levnější. „Veřejné osvětlení 
v místech parkovacích stání neplánujeme. Loni jsme 
ve Slezské ulici měnili staré sodíkové lampy za úspor-
né ledkové, a ty by měly zajistit i lepší viditelnost na 
parkovišti,“ vysvětlil Roman Pak z odboru životního 
prostředí a služeb bohumínské radnice. Dodal, že 
odstavnou plochu navíc odcloní od komunikace pás 
zeleně.  (balu, tch)

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

Maják městské 
policie

 ●  Odpoledne 28. břez-
na zahlédla hlídka v Hraniční ulici 
v Rychvaldu dva zloděje u opuště- 
ného domu. Kradli železný mate-
riál a nakládali ho do auta. Pober-
tové z Karviné museli vše vrátit 
a čeká je fi nanční postih.

 ● Dalšího zloděje železa zadrželi 
strážníci 31. března v bývalém au-
tosalonu v ul. Čs. armády. Lup už 
měl připravený k odvozu. Protože 
šlo o známou firmu s bohatou 
kriminální minulostí, případ si 
převzala republiková policie.

 ● Opilý muž z Orlové (26) běsnil 
2. dubna v Orlovské ulici v Rych-
valdu. Sekerou demoloval auto-
busovou zastávku. Jelikož u sebe 
neměl žádný průkaz totožnosti, 
strážníci jej předvedli na bohu-
mínské policejní oddělení. Sekeru 
mu odebrali a celý případ postou-
pili správnímu orgánu.

 ● Poblíž kruhového objezdu ve 
Štefánikově ulici nabouralo 9. 
dubna auto do pouliční lampy a po-
škodilo ji. Řidič ale rychle vycouval 
a z místa ujel. Díky kamerovému 
systému strážníci nabouraný vůz 
objevili odstavený v Nádražní uli-
ci. Kamerový záznam nehody pak 
předali policejní dopravce, která 
událost vyšetřuje.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

Den požární bezpečnosti láká hlavně nejmenší. V Bohumíně si jej nenechaly 
ujít školy, mateřinky a stanici navštěvovali také rodiče s malými caparty. 

Atraktivní prevence v hasičském podání

pečných plynů a hasicích přístrojů. 
Mezi ukázkami v některých měs-
tech nechyběl zásah u dopravní 
nehody se záchranou zraněných 
osob,“ vyjmenoval mluvčí krajské-
ho HZS Petr Kůdela.

V Bohumíně mohli příchozí, 
hlavně ti malí, prošmejdit kabiny 
požárních vozů či si osahat vyba-
vení, se kterým hasiči zasahují 
při různých mimořádných udá-
lostech. Z otevřených vrat stanice 
vyjel a k nebi se vysunul autoje-
řáb, ve dvoře si pak děti mohly 
zastříkat hadicí.

Na Karvinsku navíc profesio-
nální hasiči během celého pátku 

rozmisťovali letáky na nástupních 
plochách u bytových domů. Ty 
často blokují špatně zaparkovaná 
auta a omezují průjezd požární 
techniky.  (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Záchrana života za pět minut dvanáct
Duchapřítomnost a profesionalita. Sociální pracovnice bohumínské radnice s městskými 
strážníky zachránili život nesvéprávnému muži (65) ze Záblatí. Ocitl se v nezáviděníhodné 
pasti. Uvízl ve vaně, ze které se nedokázal vyprostit. Bez šatů a bez jídla, několik dní pil 
pouze vodu.

Že něco není v pořádku, zare-
gistrovala pracovnice sociálního 
odboru radnice, která muži dělá 
opatrovníka. Její svěřenec si dva dny po termínu 
nevyzvedl týdenní kapesné. „Už se sice stalo, že si 
popletl dny v týdnu a pro kapesné se nedostavil, ale 
vždy dorazil následujícího dne. Teď nepřišel vůbec. 
Neotevřel ani domovníkovi, kterého jsem telefonicky 
oslovila. Začala jsem se proto bát o jeho život 
a zalarmovala strážníky,“ sdělila opatrovnice Eva 
Nováková.

Když na místo dorazila hlídka, v bytě hrálo rádio, 
ale na klepání nikdo nereagoval. „Na dveře jsme bušili 

přes deset minut. Byli jsme opravdu 
neodbytní, až jsme nakonec pohře-
šovaného zaslechli. Sdělil, že nám 

nemůže otevřít, protože uvízl ve vaně a nemůže z ní 
ven. To už jsme neváhali a pomocí speciálních nástrojů 
jsme dveře odemkli,“ uvedl strážník Stanislav Lukša.

Vyčerpaného, dezorientovaného a hladového 
muže našli strážníci skutečně zaklíněného ve vaně. 
Bez cizí pomoci by se z pasti nedostal. Ani po vy-
proštění nebyl schopen chůze, tělo mu vypovědělo 
službu. Strážníci ho zabalili a přivolali záchranku, 
která jej převezla do bohumínské nemocnice. 

Lucie BALCAROVÁ

STALO SE

Křížovkářská liga
Senioři ze severní Moravy a Slezska 

se opět mohou těšit na oblíbenou 

Křížovkářskou ligu. Její jarní část 

potrvá do začátku června a zapojit 

se může každý zájemce nad 60 let. 

V Bohumíně ligu zaštiťuje klub senio-
rů. Každé pondělí si mohou zájemci 
přijít od 14 do 15 hodin do klubovny 
v Okružní ulici pro křížovku, kterou 
doma vyluští a další pondělí přinesou 
vyplněnou. Obratem dostanou novou.
Soutěž chce důchodce především 
zabavit a nabídnout jim stálou aktivi-
tu. Od věci není ani trénování paměti 
a zlepšení duševního zdraví. Orga-
nizátoři očekávají, že se do luštění 
zapojí v našem regionu na 400 se-
niorů. Novinkou této části ligy bude 
jednodenní soutěž křížovkářských 
týmů Bohumína a Havířova.  (red)

První nesmělé seznámení se školou

Už se jim to blíží. Hravá a bezstarostná etapa dětství pomalu končí. Za pár měsíců začne 
nová éra, kdy bude třeba do makoviček nasát první vědomosti a učit se zodpovědnosti. Jsou 
předškoláci připravení a dostatečně »zralí«? Na to měly dát odpovědi zápisy do prvních tříd.

Každá škola pořádá zápisy tro-
chu jinou formou. Například 
v Masarykově škole vítali budoucí 
prvňáčky starší žáci v kostýmech 

a malé děti plnily úkoly během 
pohádkové stezky v tělocvičně. 
V ZŠ ČSA vyhradili zápisům ně-
kolik tříd. Po administrativní 

části, kterou absolvovali rodiče, se 
předškoláci vypravili do některé 
z nich, aby před učitelkami pro-
kázali školní zralost. „K zápisům 
k nám chodí přece jen větší počet 
dětí, proto jsme vyčlenili několik 
tříd, stanovišť, aby měla akce hlad- 
ký průběh a rodiče s potomky ne-
museli čekat,“ ozřejmil ředitel 
školy Adrian Kuder. V Benešově 
škole zase vsadili na individuální 
přístup. „Po přivítání se předško-
láka i s celou rodinou ujala jedna 
učitelka a celou dobu, zhruba dvacet 
minut, se jim věnovala,“ popsala 
ředitelka Barbora Bolcarovičová. 
Děti kreslily, poznávaly barvy, 
obrázky, geometrické tvary, písme-
na a čísla. Také bylo třeba zjistit, 
zda je dítě pravák či levák.

Druhým rokem probíhaly zá-
pisy do prvních tříd v dubnu, 
tedy o dva měsíce později než 
v minulosti. Ministerstvo zápisy 
celorepublikově sjednoti lo 
a hlavně posunulo termín. Cílem 

bylo zastavit narůstající trend 
odkladů školní docházky. Loni 
tato strategie pohořela, odkladů 
ještě přibylo. Letos to, zdá se, ne-
bude jiné. Finální počty dětí, které 
po prázdninách usednou do lavic, 
byly předmětem porady ředitelů 
bohumínských škol. Ta proběhla po 
uzávěrce tohoto čísla Oka, výsled-
ky přineseme v příštím čísle. (tch)

První školní test. Děti učitelkám předvedly, co už všechno umí a zda jsou na nástup do první třídy připravené. Foto ze školy ČSA a Bezručovy. Foto: Pavel Čempěl
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Sál bývalé Astorky přišel o střechu
Býval chloubou města, ale to už jsou roky, vlastně století. 
Původní hotel Austria, přejmenovaný po válce na Astorii, 
zažívá smutnou etapu existence. Už několik let je zavřený 
a chátrá. Nyní se dokonce propadla střecha bývalého 
tanečního sálu.

V Bohumíňákům známé »As-
torce« fungoval ve druhé polovi-
ně minulého století závodní klub 
železničářů. Ještě před přícho-
dem nového tisíciletí se v sále 
konaly tancovačky, kdy na pódiu 
vystupoval bohumínský Grog. 
V salonku pak současný prezi-
dent Miloš Zeman, v polovině 
90. let ještě coby předseda sociální 
demokracie, pořádal konference. 
Ale to všechno odvál čas. Ze sálu 
se v dalších letech stala prodejna 
instalačního materiálu a restau-
rační část se proměnila v obskurní 

hernu. I ta v roce 2015, kdy město 
zavedlo antihazardní vyhlášku, 
skončila. Od té doby je objekt 
opuštěný a na prodej. A také neu-
držovaný, jak potvrzuje zborcená 

 Výstavní hotel Austria na počátku 20. století a jeho zpustlá podoba dnes.  Počátkem dubna se propadla neudržovaná střecha bývalého tanečního sálu. 

střecha sálu. Havárie se naštěstí 
obešla bez zranění a stav objektu 
neohrožuje ani okolí. Přesto jde 
o závažnou událost. Radnice kon-
taktovala soukromého majitele 
a svolá kontrolní prohlídku. Zá-
roveň vydá rozhodnutí o prove-
dení zabezpečovacích prací. (tch)

Foto: Facebook a Pavel ČempělFoto: Facebook a Pavel Čempěl

Co Čech, to muzikant a... také pivař. V konzumaci chmelového moku bychom 
ve světě těžko hledali konkurenci. V Česku se jej ročně vypije »na hlavu« více 
než 140 litrů. Populární jsou u nás také různé pivní akce, slavnosti nebo pochody. 
Jeden takový se před lety zrodil i v Bohumíně. Jeho účastníci se scházejí 
jednou v roce, vždy první sobotu v dubnu. Letos šlo o setkání výjimečné. 
Bohumínská »Tour de biere« vstoupila do 30. ročníku.

Cesta za orosenými žejdlíky potřicáté

Sobota 7. dubna, devět ráno, pivnice 
»U Rychtra«. Každoroční výchozí bod, ovšem 
vzhledem k jubileu je skupina účastníků 
mnohem početnější. „Ahoj, jsem David,“ 
představuje se mi spolužák z gymnázia, se 
kterým jsme se od maturity neviděli. Nepo-
znal mě, není divu, po více než třech deká-
dách se člověk změní. A podobných setkání 
po letech přichází celá řada. Na »tour« přijíž-
dějí rodilí Bohumíňáci, kteří dnes žijí v růz-
ných koutech vlasti. V Ostravě, Brně či Praze. 
Dělníci od mašin i hlavy študované. Na místě 
fasují originální trička s motivem 30. ročníku, 
dávají si první pivo a může se vyrazit. Že je letos grupa pivních skautů početnější, 

to záhy zjistí obsluhy jednotlivých lokálů na 
trase. Zatímco zkušení výčepní o bohumín-
ském pochodu vědí a jsou připravení, jiné 
šedesátihlavá skupina štamgastů zaskočí. 
Kolektiv absolvuje několik zastávek v centru 
a přesunuje se po svých do městských částí. 
A vzpomíná. Kudy vedly trasy pochodů před 
lety a kde dnes pocestný narazí jen na zavřené 
dveře a vyschlé pípy. Astorka, Opičák, Chle-
bík, Kovárna, U Tomášů... Čas je neúprosný, 
město se mění a hospůdky zanikají.

Skupina se přesunuje z Pudlova do Starého 
Bohumína a pak do Šunychlu. V nohách už 

jsou cítit kilometry i povinnost vypít na každé 
zastávce jeden žejdlík, malý či velký. Peloton 
se trhá a odpadlíků přibývá. Kdo má dost sil, 
pokračuje do Nové Vsi. „Páni, tady je tunel,“ 
diví se poblíž bývalých šunychelských kasáren 
účastníci, kteří se z Bohumína odstěhovali 
před stavbou dálnice. Další zastávky ve Skře-
čoni jsou rychlé, z původních čtyř restaurací 
už fungují pouze dvě. Teď ale přichází »hor-
ská etapa« a výšlap do Záblatí. Na vrcholu 
jsme za tmy, máme za sebou dvanáct hodin 
na cestách. Objednávám si poslední korbel 
a loučím se s přáteli i já. Hrstka skalních se ale 
ještě vydá na poslední cestu do centra. V cíli 
pak má v nohách sedmadvacet kilometrů. 
Zvládli to, tak zase za rok. Ve stejnou dobu, 
na stejném místě.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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 Anička Opartyová ze skřečoňské školy se prezentovala stylovým kostýmem a hlavně 
výbornou ruštinou a zpěvem. Slavila díky tomu vítězství v krajském kole.   Krajského 

kola přehlídky ARS Poetica – Puškinův památník se zúčastnilo 46 žáků základních a 45 
středních škol.   Karolína Wagnerová a Melánie Gavroňová ze ZŠ ČSA si vyzpívaly čtvrté místo.

Recitace, zpěv i troška herectví ovládly opět sál místního kina. Bohumín 6. dubna hostil už 52. 
ročník krajského kola Puškinova památníku. Na pódiu kina se vystřídalo 91 účinkujících ve 

34 vystoupeních v přednesu, zpěvu či kolektivním hereckém projevu. 

Skvěle ovládají jazyk i umělecké disciplíny

místo v soutěžní kategorii sólové 
recitace. 

Velké poděkování patří opět 
městu Bohumínu za dotaci na po-
řádání této akce, pracovníkům K3 
Bohumín za jejich ochotu a vstříc- 
nost, spolku Maryška za poskyt-
nutí zázemí pro soutěžící v oblas-
ti recitace a základní škole ČSA za 
zvládnutí samotné organizace 
soutěžního dne.

Eva MŽIKOVÁ, ZŠ ČSA

Velká účast 
s o u t ě ž í -
cích svědčí 
o  s t á l é m 

zájmu žáků 
a studentů 

o výuku 
druhé-

h o 

cizího jazyka a ochotu spolu se 
svými vyučujícími udělat obrovský 
kus práce navíc. Zazněla klasická 
díla ruských autorů i moderní hud-
ba či verše. Gymnázium a všechny 
bohumínské základní školy, ve 
kterých se žáci učí ruštině jako 
druhému cizímu jazyku, měly 
v soutěži své zástupce. A bylo se 
na co dívat i co poslouchat. Žáci i 

studenti se prezentovali originál-
ními výkony a mladí Bohumíňáci 
se v soutěži neztratili. Naopak, byli 
skvělí. Anna Opartyová ze základ-
ní školy ve Skřečoni zvítězila v ka-
tegorii hudebního projevu a poje-
de náš kraj v červnu reprezentovat 
na celostátní přehlídku do Prahy.

Josef Hanuliak ze základní ško-
ly ČSA pak obsadil krásné druhé 

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Regionální přehlídka soutěže Zpěváček, 

4. dubna, Karviná:

1.  Anna Giecková (ZŠ Skřečoň) 
– postup do zemského kola

2.  Anežka Gernerová (gymnázium) 
– náhradník na postup do zemského kola

3. Anna Opartyová (ZŠ Skřečoň) 

Okresní kolo přehlídky dětské recitace, 

7. dubna, Havířov.

0. kategorie (1. třída)

1. Nela Juřicová (Masarykova ZŠ)
2. Sára Škovroňová (ZŠ ČSA)
I. kategorie (2. a 3. třída)

2.  Amálie Kováčiková (ZŠ Skřečoň) 
– postup do krajského kola

II. kategorie (4. a 5. třída)

1.  Eliška Semančíková (ZŠ Skřečoň) 
– postup do krajského kola

III. kategorie (6. a 7. třída)

3.  Jiří Semančík (ZŠ Skřečoň) 
– náhradník na postup do krajského kola

Krajské kolo přehlídky dětské recitace, 

13. dubna, Ostrava:

1.  Eliška Semančíková (ZŠ Skřečoň) 
– postup na celostátní přehlídku

Čestné uznání: Jiří Semančík (ZŠ Skřečoň)
– náhradník na postup na celostátní přehlídku

Umělecké úspěchy 
bohumínských školáků

Hadi a brouci už se mohou stěhovat
Přírodní lokalita ve Skřečoni s chráněnými živočichy prochází citlivou proměnou. 
Dvoumilionový projekt »Gliňočské tůně« počítá se vznikem nových vodních ploch 
i vybudováním úkrytů pro zvířata. Navíc dojde ke zlepšení zdejších odtokových 
poměrů. Na projekt získal Bohumín dotaci z Evropské unie ve výši 1,1 milionu.

V době vegetačního klidu šla k zemi asi stovka 
stromů. Hlavně neperspektivních, ale kvůli pro-
světlení stávajících i plánovaných tůní i  zdra-
vých. „Chráněné žáby, které v lokalitě žijí, potře-
bují ke svému rozmnožování více světla,“ sdělila 
Iva Crhová z odboru životního prostředí a služeb. 

Většina dřevní hmoty zůstala v areálu a řeme-
slníci ji využili k vybudování úkrytů. „Hadníky, 
broukoviště a plazoviště už jsou hotové, ale teď 
jsme kvůli rozmnožování živočichů až do podzi-
mu práce přerušili. Od září chceme pokračovat 
úpravou tůní. Čtyři menší stávající vodní plochy 

prohloubíme a odtěžíme z nich letité nánosy. Další 
čtyři tůňky vzniknou zcela nové,“ doplnila Iva 
Crhová s tím, že se regenerace nedotkne dvou 
největších rybníků.

Proměna Gliňoče potrvá do března příštího 
roku. Díky odtěžení nánosů ze zanesených vod-
ních ploch se také zlepší odtokové poměry 
v lokalitě, a to přibližně o jeden tisíc kubíků. 
Nové tůňky s rozlohou 2 200 metrů čtverečních 
budou navíc průtočné. Toto opatření sice nedo-
káže případnou povodeň zcela zastavit, ale bude 
umět zpomalit průtok i odtok vody.  (balu)

Instalace hadníku v Gliňoči. Foto: Lucie Balcarová
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Ve skřečoňské škole se rodí pěvecká 

star. Žákyně čtvrté třídy Anička Giec- 

ková (9) letos slaví jeden úspěch za 

druhým. Postoupila do fi nále hned tří 

soutěží mladých zpěváků. Vavříny sbírá 

na poli populární hudby i té lidové.

V soutěži Zpěváček Anička Giecková 
postupně stoupá po pomyslné bedně 
vítězů. Po vítězství v městském kole 
postoupila do regionálního už potřetí. 
V něm skončila předloni třetí, loni dru-
há a letos slavila vítězství.
 Foto: rodinný archiv

Anička navštěvuje hodiny zpěvu a hry 
na klavír v bohumínské základní umělecké 
škole. A protože ji vokální projev opravdu 
baví, od loňského podzimu si navíc přidala 
soukromé lekce v Ostravě. Učí se tu popo-
vému zpěvu. A výsledky na sebe nenechaly 
dlouho čekat. V únoru se zúčastnila mezi-
národní soutěže Talent Havířov a v silné 
konkurenci si ve své věkové kategorii vy-
zpívala postup do fi nále. Závěrečný gala-
koncert se koná počátkem května a právě 
nyní probíhá na webu talent-havirov.cz 
divácké hlasování o cenu sympatie.

V březnu zkusila mladá zpěvačka další 
soutěž, tentokrát Karvinský talent. A opět 
slavila úspěch. V kategorii žáků 4. až 7. 
tříd se probojovala mezi nejlepší pětici 
postupujících. Finále této popové soutěže 
ji čeká v půlce května.

A do třetice se Anička Giecková prosa-
dila i jako interpretka lidovek. Bodovala 
v regionálním kole soutěže Zpěváček, která 
proběhla 4. dubna v Karviné. Vítězstvím 
si zajistila postup do zemského kola a li-
dovými písněmi z Těšínského Slezska 
bude reprezentovat koncem května na 
přehlídce v Rožnově pod Radhoštěm.

Poděkování za přípravu mladé bohu-
mínské zpěvačky si zaslouží učitelky místní 
ZUŠ Barbora Kachlová a Božena Paličková. 
Na úspěších v oblasti populární hudby má 
podíl učitelka Beáta Czendlik-Šelová. (tch)

Mladé zpěvačce 
jdou skvěle 

lidovky i popík

Zahrádkáři a děti z něj šílí. Každý trochu 
jinak, pochopitelně. Český Krteček je 
ovšem fenoménem, který ovlivnil několik 
generací dětí. Je známý také v zahraničí 
a podíval se i do kosmu. Nejen v kresleném 
díle s raketou. Jako maskot vyletěl do 
skutečného vesmíru při posledním letu 
raketoplánu Endeavour. Nyní pro změnu 
přicestoval za dětmi do Bohumína.

Zábavné úkoly s kreslenými kamarády

Postavičky Zdeňka Milera zabavily už několik generací. Tentokrát to byly bohumínské děti, například prvňáčci ze 
základní školy ČSA.  Foto: Pavel Čempěl

Foyer kina se proměnilo v království kreslíře 
Zdeňka Milera. Součástí interaktivní výstavy pro 
děti z mateřinek a menší školáky tak byl nejen zmí-
něný Krteček, ale také cvrček, štěňátko nebo Kubula 
a Kuba Kubikula. Mezi panely ve tvaru otevřené 
knihy s reprodukcemi ilustrací čekaly na malé ná-
vštěvníky skládačky, puzzle, kostky nebo raketa. 
Každé dítě vyfasovalo sešit a plnilo zábavné úkoly. 
Na jednom stanovišti bylo třeba složit obrázek, na 
dalším projít bludištěm a jinde zase vytvořit z dlaž-
dic chronologický příběh. Za správně vyřešený kviz 
dostávaly děti razítka do bloku, a tak se předháněly, 
kdo jich bude mít rychleji co nejvíc. Na interaktivní 
výstavu mířily každý den děti ze škol a školek, 
během víkendu 14. a 15. dubna ji mohli navštívit 
a zasoutěžit si rodiče s malými potomky.  (tch)
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Velká předsezonní očista Kališova jezera
Uklízíme všichni, společně, v jeden den. Tímto sloganem se prezentuje 
dobrovolnická akce »Ukliďme svět, ukliďme Česko«. Zaměřuje se především 
na odstranění nepořádku a černých skládek v přírodě. Letos se do gruntování 
v celé republice zapojilo 7. dubna úctyhodných 76 tisíc dobrovolníků. 
Šestičlenná parta vyrazila s pytli do přírody také v Bohumíně.

„Rozhodli jsme se uklidit okolí Kališova jeze-
ra, protože tam trávíme v létě nejvíce času. 
A přestože jsme sami velice pečliví, mnoho na-
šich vrstevníků po sobě zanechává nepořádek. 
Nedopalky, plechovky, láhve a další odpad, který 
souvisí s trávením volného času v přírodě,“ uvedl 
organizátor bohumínské akce Daniel Galuszka.

Šestice dobrovolníků se pustila do přípravy 
vyhledávaného jezera na novou sezonu a z jeho 
břehů sesbírala 114 kilogramů odpadků. „Svítilo 
nám slunce, takže v lesíku u jezera bylo krásně. 
Když jsme z něj odstranili odpadky, bylo to ještě 
krásnější,“ dodal Galuszka s tím, že mezi nej-
větší nalezené kuriozity patřilo záchodové 

prkénko, dveře z auta a keramické izolátory 
elektrického vedení.

Úklidové akce probíhaly první dubnovou 
sobotu v celé zemi a milovníci přírody, spol-
ky, děti či mladí lidé sesbírali přes tisíc tun 
odpadů. Nahlášených akcí byly dvě tisícovky 
a další stovky proběhnou během zbytku jara.

Dobrovolnická kampaň vznikla spojením 
mezinárodní Ukliďme svět!, organizované 
u nás od roku 1992 Českým svazem ochránců 
přírody, a projektu Ukliďme Česko, který 
v roce 2013 rozjel spolek Ekosmák. Cílem 
kampaně je čištění životního prostředí a popu-
larizace zodpovědného vztahu k přírodě. (tch)

10:00 2012–2013, dívky 150 m
10:05 2012–2013, chlapci 150 m
10:10 2014 a mladší, rodiče s dívkami 100 m
10:15 2014 a mladší, rodiče s chlapci 100 m
10:20 2003–2004, starší žákyně 750 m
10:25 2003–2004, starší žáci 750 m
10:30 ženy a muži do 35 let 1 609 m (míle)
10:40 ženy nad 35 let,  1 609 m (míle)
 muži 35-50 a nad 50 let
10:40 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ I.

11:10 2010–2011, dívky 180 m
11:15 2010–2011, chlapci 180 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 2005–2006, mladší žákyně 500 m
11:45 2005–2006, mladší žáci 500 m
11:50 Štafety bohumínských škol 1 000 m
12:00 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ II.

Atletický klub Bohumín 
s partnery pořádá 
8. května prestižní 
sportovní událost. 
Náměstí T. G. Masaryka 

bude dějištěm už 22. ročníku Běhu 
ulice města. Závod je tradičně bez 
startovného a první závodníci vyrazí 
na trať úderem desáté hodiny.

Běh se řídí danými pravidly. Při běhu rodičů 
s dětmi může doprovod dítě držet za ruku, ale 
nesmí jej nijak tahat či přenášet. V rámci závě-
rečného štafetového běhu může každá škola 
postavit maximálně jeden tým. Další školní 
družstva startovat mohou, ale pouze mimo 
soutěž. 

Závodníci až po kategorii staršího žactva, 
kteří se umístí na stupních vítězů, obdrží tričko, 
případně jinou cenu a medaili. Vybrané kate-
gorie získávají fi nanční odměny a další ceny. 
Pořadatel vypsal peněžitý bonus za překonání 
rekordního času v běhu mužů a žen do 35 let 
na jednu míli a v běhu starších žákyň. 

22. ročník Běhu ulicemi města Naše házenkářky 
budí respekt

Házenkářky oddílu 1. SC Bohumín '98 se 

zúčastnily největšího mezinárodního halové-

ho turnaje pro mládež Prague Handball 

Cupu. Letos se jej od 29. března do 2. dubna 

účastnilo 628 družstev z pětadvaceti zemí. 

Bohumín zastupovaly tři týmy – mladší i star-

ší žačky a mladší dorostenky.

I když se bohumínské házenkářky turnaje 
účastnily poprvé, udělaly městu fantastickou 
reklamu. V každé kategorii porazily některou 
z házenkářských velmocí. Ve Francii, Dánsku, 
Švédsku či Německu už o bohumínské házené 
vědí a mají před ní respekt. Nejen individuální 
dovednosti, ale hlavně týmová hra 1. SC Bohu-
mín '98 byla v průběhu turnaje jeho největší 
zbraní. Všechny hráčky bojovaly na hřišti s ma-
ximálním úsilím. A třebaže se některé zápasy 
nepovedly, odnášely si cenné zkušenosti, které 
mohou využít v domácí soutěži.

Všechny skvěle odehrané zápasy jsou obra-
zem pravidelných a kvalitních tréninků, které 
může klub díky podpoře města absolvovat. 
Velký dík patří trenérům i skvěle reprezentujícím 
hráčkám Bohumína.
Jaroslav KALOUS, předseda 1. SC Bohumín´98 

Foto: 1. SC Bohumín´98Foto: 1. SC Bohumín´98

Foto: Daniel GaluszkaFoto: Daniel Galuszka
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Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

17. dubna by se dožila 90 let 

paní Miroslava POPKOVÁ

a 3. května si připomeneme 25 let 
od jejího úmrtí.


Stále vzpomínají dcera Emilka 

a syn Jan s rodinami.

Je to již 10 dlouhých let, 

co nám velmi chybí naši nejmilovanější 

Františka a Vladislav WALOSZKOVI, 

kteří spolu žili a spolu i navždy odešli.


Před půl rokem zemřel i jejich syn 

Josef WALOSZEK. 


Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Za všechny dcera Věra s manželem, 

vnučka Pavlína s Petrem 

a pravnuci Alžběta a Šimon.

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

8. dubna jsme vzpomněli 120. výročí, 
kdy se narodil náš drahý otec 

pan Rudolf MASNÝ
z Vrbice.

25. června tomu bude 76 let, 
kdy byl v roce 1942 umučen v koncentračním 

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



Už je to rok, 

kdy nás 27. března opustil 

Miloslav SALAMON.


Zároveň vzpomínáme na 

Boženu SALAMONOVOU 

a Janu ZAGOROVOU, 

od jejichž úmrtí uplynulo 10 let.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

21. dubna vzpomeneme smutné 
15. výročí úmrtí 

paní Heleny MACUROVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Růžena a snacha Dana s rodinami.

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

27. dubna vzpomeneme 9. výročí úmrtí 
mého drahého manžela a našeho tatínka, 

dědečka, pradědečka a tchána 

pana Vladimíra BEDNÁŘE 
z Vrbice.

S úctou a láskou vzpomínají manželka Jiřina, 
synové Svatopluk a Vladimír s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

20. dubna vzpomeneme 
32. smutné výročí úmrtí 

pana Josefa BIALKA.


S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie, 

dcery Drahuše, Šárka a syn Miroslav s rodinou, 
vnuci a vnučky.

18. dubna uplynuly 2 roky, 
kdy nás navždy opustila 

naše milovaná dcera, 

paní Naděžda KUNČICKÁ.


S láskou vzpomínají rodiče 

a bratři s rodinami.


Vzpomínají dcera a sestra Taťána s manželem, 

vnučka a neteř Andrea s rodinou, 

vnučka a dcera Petra s rodinou.
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Kdo v srdci žije, neumírá...

28. dubna si připomeneme 

16. smutné výročí úmrtí 

pana Oldřicha MACHACZKA.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Eva a Božena s rodinami.

S největší láskou, co v srdíčku máme, 

stále na tě, Zdenečku, vzpomínáme.

22. dubna uplyne 14. smutné výročí úmrtí 
našeho vroucně milovaného 

a nenahraditelného manžela, bratra, otce, 
strýce a dědečka, 

pana Zdenka KUPKY.


S láskou, úctou a bolestí v srdci stále vzpomíná 

manželka Elena a celá rodina.

VZPOMÍNKY

Kdo v srdci žije, neumírá.

22. dubna vzpomeneme nedožitých 95 let
a zároveň 25. listopadu vzpomeneme 

25. výročí úmrtí naší milované maminky, 
babičky, prababičky, 

paní Boženy KONEČNÉ.


Vzpomínají děti Slávek, Draha, Božka a Jarka 

s rodinami.

Čas utíká a nevrací, co vzal, jen vzpomínka zůstává v našich srdcích dál.

28. dubna uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný bratr a strýc, 

pan Jan FEDOROWICZ.
18. dubna jsme vzpomněli jeho nedožité 45. narozeniny.


Zároveň vzpomínáme na našeho milovaného tatínka, bratra a strýce,

pana Jana FEDOROWICZE, 
který by se 25. dubna dožil 69 let.

S láskou a úctou vzpomínají všichni, kteří vás měli rádi.

Někde za říší dobra a zla je zahrada. V ní se setkáme.

21. dubna by oslavil své 57. narozeniny
pan Josef DUCHEK

z Bohumína.
Zemřel 2. prosince 2016.


S láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomíná 

a nikdy nezapomene přítelkyně Jana.

Naposledy jsme se rozloučili
Bárová Alena * 1941 z Nového 
Bohumína Hanáková Alice * 
1935 z Nového Bohumína 
Kavan Petr, MUDr. * 1939 ze 

Záblatí Kroščen 
Martin * 1969 z Bo-
humína Wanecki Jan * 1954 
z Nového Bohumína (mat)

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

REALITY

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

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

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

 ● Prodám nebo pronajmu byt 
2+1 s lodžií v Čáslavské ul.  
777 206 037.

 ● Nabízím k pronájmu 2 skla-
dové prostory v budově bývalé 
Sodovkárny. Každý prostor má 
7 x 11 m2, výška stropu cca 5 m 
a lze je pronajmout samostatně. 
Prostory byly používány jako 
autodí lna.  Lze pronajmout 
i s venkovním oploceným prosto-

rem. Cena dohodou.  777 642 
605, e-mail: kandk@seznam.cz.

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 nový plášťový kotel 
út. na tuhá paliva 18 kW a el. mo-
tor 380 V 5,5 kW. Cena dohodou. 
 723 326 667.
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

Prodejna a servis jízdních kol KOLÍK 
HLEDÁ MECHANIKAHLEDÁ MECHANIKA  

do stálého nebo brigádnického poměru.

Pracovní doba dle dohody. 

Informace na prodejně KOLÍK, Slezská 1, Informace na prodejně KOLÍK, Slezská 1, 
Starý Bohumín Starý Bohumín  721 635 512 721 635 512

NABÍZÍME:

 Kompletní ruční 
čištění a mytí 
interiéru a exteriéru 
automobilu

 Čištění a ošetření 
kůže.

 Prodej pneumatik 
(nové, použité 
a protektory).

 Úschovu 
sezónních pneu.

AutomyčkaAutomyčka
PneuservisPneuservis

47-460 Chałupki, ul. Raciborska 8347-460 Chałupki, ul. Raciborska 83

+48 505 153 917+48 505 153 917
(Mluvíme česky)(Mluvíme česky)

Pit-Stop J. SolichPit-Stop J. Solich
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Gymnazisté opět postupují do finále
Gymnázium Františka Živného hostilo 5. dubna krajské kolo dějepisné soutěže studentů 
gymnázií. Čtrnáct tříčlenných družstev se pod záštitou hejtmana Ivo Vondráka utkalo ve 
znalostech československých dějin v období let 1968 – 1977. 

První místo obsadilo Gymná-
zium Třinec, druhou příčku 
družstvo pořádajícího bohumín-

ského gymnázia ve složení Jan 
Kuchyňa, Jakub Kozubek a Voj-
těch Balcárek. Třetí místo obsa-

dili studenti Matičního gymnázia 
Ostrava. Tato tři družstva si také 
vybojovala postup do meziná-
rodního fi nále, jehož 27. ročník 
proběhne v listopadu v Chebu. 

Studenti bohumínského gym-
názia se v této náročné prestižní 
soutěži, která nezahrnuje jen 
otázky z politiky, ale věnuje se 
i kultuře, sportu a každodenní-
mu životu, opakovaně umisťují 
na postupových místech. Mohou 
tak v tvrdé konkurenci reprezen-
tovat Bohumín. Díky podpoře 
města je u nás možné pořádat 
soutěž, která si získala velmi dob-
ré renomé a na niž se zdatní stu-
denti těší.  

Text a foto: Vladimír JEŘÁBEK, 
Gymnázium Bohumín

Příroda Bohumínska – savci (216)

Netopýr rezavý
(Nyctalus noctula)

Netopýr rezavý je velkým dru-
hem letouna s rozpětím křídel 
32 až 40 centimetrů, který se 
v Česku vyskytuje především 
v nížinách. Původně jsme se s ním 
mohli setkat pouze v listnatých 
a smíšených lesích, ale dnes se 
běžně vyskytuje i ve městech.

Letní mateřské kolonie o 20 až 
100 samicích jsou ukryty přede-
vším v dutinách stromů; většina 
samic má dvě mláďata. Zimoviště 
bývají umístěna také ve skalních 
štěrbinách, konstrukcích mostů 
nebo budovách (pod střešní kryti-
nou, ve větracích šachtách, mezi 
panely) – někdy v nich může být 
více než tisíc jedinců. Letošní mra-
zivé předjaří a velké teplotní zvraty 
zavinily úbytek části populace. 
Předčasně probuzení netopýři po 
náhlém ochlazení nenalezli hmyz 
a vyhladovělí uhynuli. Na snímku 
je netopýr rezavý umrzlý na kůře 
stromu. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Saunová noc 
potřetí
Návštěvníci bohumínského aquacentra 
zažijí 20. dubna od 21.15 do 2 hodin opět 
saunovou noc, tedy romanticky laděný 
maraton atraktivních procedur. 

Vyznavači saunování se mohou těšit na uvítací 
drink včetně pohoštění v bazénové části, kde si 
mohou také zaplavat. K dispozici bude výživová po-
radkyně a masér. Saunové ceremoniály se budou 
odehrávat v novém velkém srubu, který pojme až 
pětadvacet lidí. Saunová noc zahrnuje ceremoniály 
s odbornými lektory, peelingové procedury, zkrášlo-
vací ceremoniály, relaxační hudbu, aromaterapii, 
doprovodný program. Vstupenky na saunovou noc 
za 660 korun jsou v prodeji v pokladně aquacentra. 
Kapacita je omezena na 120 osob.

Od 23. dubna se mění rozvrh saunových ceremoniálů. 
Budou probíhat v pondělí, středu a pátek vždy od 19.30 
hodin.  Foto: Bospor

Amos – uznání učitelské profese
Připravují děti na vstup do života, formují budoucí generace. A když to dělají s fortelem 
a láskou, žáci si na ně a jejich odkaz i v dospělosti vzpomenou. To je největší odměnou 
kantorské profese. Dílčí odměnou je ovšem i Bohumínský Amos, projekt komise pro 
výchovu a vzdělávání. Každoroční oceňování učitelů i nepedagogických pracovníků 
probíhá od roku 2002.

Každý rok se ocenění řídí jiný-
mi kritérii. Jednou si oblíbené 
kantory volili sami žáci, jindy se 
anketa týkala učitelek z mateři-
nek. Došlo i na ročník věnovaný 
školníkům, uklízečkám či účet-
ním, protože bez nich by školy 
také fungovat nemohly. Letos 
jména vyznamenaných vybírali 
ředitelé škol a organizací, kteří 
nejlépe vědí, kdo si za svou práci 
zaslouží uznání.

Slavnostní akt probíhal 10. dubna 
v sále domu Pod Zeleným dubem. 
Ocenění si tady převzalo jedenáct 
řediteli navržených osobností –
Barbora Dostalíková (ZŠ ČSA), 
Lucie Bednářová (Masarykova ZŠ), 
Květuše Fulnečková (Masarykova 
ZŠ), Eva Hlavsová (ZŠ Beneše), 
Ivana Heiduková (ZŠ Pudlov), 
Jarmila Czerchová (ZŠ Skřečoň), 
Andrea Sobalová (MŠ Nerudova), 
Dana Šímová (MŠ Na Pískách), 

Ondřej Veselý (DDM Bohumín), 
Marta Bernatíková (Střední škola 
Bohumín), Ludmila Hrbáčová 
(Gymnázium Fr. Živného). O udě-
lení hlavního titulu Bohumínského 
Amose rozhoduje městská rada. Ta 
letos u příležitosti významného 
životního jubilea vyzdvihla býva-
lého kantora a ředitele školy, ale 
také sportovce, městského kroni-
káře, zastupitele, všestranně aktiv-
ního Zdeňka Veselého (80).  (red) Rodinný tandem Amosů. Hlavní 

cenu obdržel Zdeněk Veselý 
a dílčí také jeho syn, ředitel 
domu dětí a mládeže, Ondřej. 

Foto: Michaela Veselá

 Výstava fotografií
Díky pozvání bohumínského Fotoklubu 
K3 se místním představí fotografové 
z Karviné. Tamní klub obnovil svou čin-
nost a v Bohumíně se představí prezen-
tací s názvem Očima karvinských foto-
grafů. Vernisáž proběhne  2. května v 18 
hodin ve foyer bohumínského kina. 
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„Právě jsem ukončila pětiletý vztah.” „A jsi v pohodě?” „Ano, ... ...nebyl to můj vztah.

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 25.4. 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.

 ● 1.5. v 16 hodin MÁJOVÉ PO-
LÍBENÍ U KAŠNY. Vystoupí Bohu-
mínské superstar, od 18 hodin 
Vláďa Hron. Výroba májových 
přání, kytice z balonků, nástřik 
tetovaček či malování placek. 
Nám. T. G. Masaryka, vstup volný.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

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

 ● 23.4. v 19 hodin VADÍ NEVA-
DÍ. Film Francie (Komedie), 
2003, titulky, od 15 let, 103 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 25.4. v 9 hodin MILADA. Film 
Česko (Drama / Životopisný), 
130 minut, 50 Kč (FK pro seniory).

 ● 25.4., 26.4., 27.4., 28.4. v 19 
hodin AVENGERS: INFINITY 
WAR. Film USA (Comics / Akční), 
2018, dabing, od 12 let, 155 mi-
nut. 25.4. ve 2D za 130 Kč; 26.4. 
ve 3D za 140 Kč; 27.4. a 28.4. 
ve 2D za 120 Kč.

 ● 29.4. a 30.4. v 19 hodin DVĚ 
NEVĚSTY A JEDNA SVATBA. Fim 
Česko (Komedie), 2018, od 12 
let, 89 minut, 130 Kč.

PRO DĚTI

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

 ● 29.4. v 10 hodin SHERLOCK 
KOUMES.  Animovaný fi lm, USA 
(Rodinný), 2018, dabing, příst., 
90 minut, 115 Kč, děti 90 Kč.

DIVADLO

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

 ● 6.5. v 19 hodin SHELDON A JE-
HO MATKA P. LEVINOVÁ. Komedie 
o mladém básníkovi a jeho pano-
vačné matce. Hrají Naďa Konva-
linková a Jan Zadražil, Divadlo 
v Řeznické. Sál kina, 390 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 19.4. a 20.4. ve 13-17 hodin 
HRNÍČEK ŠTĚSTÍ. Výtvarná dílna.  
Dětské odd. a knihovna Skře-
čoň. 20.4. také Starý Bohumín.

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

 ● 27.4. ve 13–17 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK A DESKOHRÁTKY. 
Čtení a hraní při čaji nebo horké 
čokoládě. Knihovny Skřečoň 
a Starý Bohumín.

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

VÝSTAVY

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

 ● 4.5. až 31.5. VÝTVARNÝ KLUB 
ŠKORPIÓN. Výstava výtvarného 
klubu pod vedením Tomáše 
Richtera. Galerie na schodech 
knihovny.

 ● 2.5 .  v  18 hodin OČIMA 
KARVINSKÝCH FOTOGRAFŮ. 
Vernisáž výstavy karvinského 
fotoklubu. Foyer kina.

HUDBA

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

 ● 28.4. v 16 hodin JAROSLAV 
UHLÍŘ: HODINA ZPĚVU. Písnič-
kový kontaktní pořad pro děti 
s populárními hity. Sál kina, 190 Kč.

ALMA MATER

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

 608 608 955,  608 975 161
Na akce nutná rezervace.

 ● 26.4. od 18 hodin JÓGA 
V SOLI. Cvičení a meditace. 
Solná jeskyně, 100 Kč.

 ● Každou středu v 9 a 17 hodin. 
RELAXACE V SOLI. Solná jeskyně.
Kurzy léčitele Václava Víta 

v solné jeskyni:

 ●  10. a 11.5. v 9–17 hodin PO-
RADNA S VÁCLAVEM VÍTEM. 
Individuální poradenství (na 
tel. objednávku)

 ●  10.5. a 11.5. v 17–19 hodin 
KURZ REIKI. Jak používat uni-
verzální životní energii pro 
sebe i druhé

 ●  12.5. v 9–17 hodin KURZ ZÁ-
KLADŮ ALTERNATIVNÍ MEDI-
CÍNY. Způsoby léčení podle 
principů Jiřího Janči.

 ●  13.5. v 9–17 hodin KURZ  
PRAKTICKÉ ALTERNATIVNÍ  
MEDICÍNY. Praktická cvičení 
navazující na předchozí kurz.

Přihlášky a bližší informace 

na  605 453 847.

MARYŠKA 

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

maryska.cz, 776 577 722
Každé úterý a čtvrtek 

od 15 do 18 hodin.

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

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

SPORT

FOTBAL

 ● 19.4. v 16.30 hodin SLOVAN 
ZÁBLATÍ – SOKOL DOLNÍ LUTY-
NĚ. Starší přípravka (žáci), hřiště 
Záblatí.

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

 ● 28.4. v 16. hodin SLOVAN ZÁ-
BLATÍ – HORNÍ BLUDOVICE. 
Muži, okresní přebor, hřiště 
Záblatí.

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

 ● 2.5.  v 17 hodin FK BOSPOR 
– MFK HAVÍŘOV. Muži, divize, 
hřiště 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-pátek:  15–18 hodin
víkendy a svátky: 
 10–13 a 15–18 hodin

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 19.4.  do 6.5.

POMŮCKA: KAVAL, MILU, VODAN.

Program i na www.bohumin.cz 
a www.k3bohumin.cz
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(Pokračování z minulého čísla)
Expedice Murcia 2017: Po návratu z expedice 

v jeskyni Emine Bojir Chasar, kde nám nedá 
spát geneze světově unikátních aragonitových 
forem, jsme se spojili s jeskyňáři Espeleoclub 
Resaltes ze španělské Murcie. Ti pracují v jes-
kyních, ve kterých se různé aragonitové formy 
vyskytují, a proto jsme do těchto jeskyní v po-
lovině srpna 2017 vyrazili. Po dvoudenní jízdě 
jsme se ocitli uprostřed Španělska, kde pro 
nocleh Kuba našel v mapové aplikaci zajímavé 
místo nad vodní přehradou na řece Rio Gua-
diana Viejo u města Tomelloso. Přijíždíme 
sem se západem slunce a zastavujeme na pro-
storném parkovišti mezi borovicemi na vy-
prahlé trávě. Jsme tu sami. Přímo 
před námi je přehradní hráz a nad 
ní se vypíná zámek Castillo de Peña-
rroya z XII století. Obdivujeme, jaké 
množství netopýrů večer loví nad 
našimi hlavami. A za svítání jejich 
rej pokračuje.

Pokračujeme na jih, kolem Cor-
doby. I když se teplota blíží čtyřicít-
ce, zajíždíme do města. Procházíme 
se stovkami turistů nejznámějšími 
místy a za dvě hodinky zmoženi 
vedrem jedeme dál. Večer jsme 
v malém městečku Valle de Abdala-
gís, kde máme zabukovaný nocleh. 

Příští den máme v plánu dva 
cíle. Ferratu El Chorro a město 
Ronda nad hlubokým skalním kaňonem. 
Ferrata (jištěná cesta v nepřístupném, obvykle 
horském terénu) nad kaňonem El Chorro byla 
ještě před pár lety jednou z nejhazardnějších 
skalních cest. Byla špatně vystrojená, betonové 
lávky nad propastí se sypaly a rozpadaly. V ro- 
ce 2015 ale byla původní ferrata kompletně 

  Zámek Castillo de Peñarroya. 

 Ferrata El Chorro. Foto: Orcus

Za tajemstvím aragonitových krystalů (5)

dokud není vedro a skalní stěny jsou ve stínu. 
Proto přejíždíme k El Chorro už v osm ráno. 
Výstup začíná kolmou, skvěle vystrojenou 
skalní stěnou. Ocelových stupadel je ve skále 
dostatek, proto jsme se rozhodli výstup zpestřit 
volným lezením po skalní stěně s jištěním na 
lanech. Požitek ze zdolávání pestré ferraty je 
skvělý. Čekají na nás visuté lanové lávky či alp-
ské traverzy. Po jejich absolvování ferraty jsme 
zcela zpocení a zničení vedrem. Potřebujeme 
se vykoupat, a tak jedeme hledat vodu. Asi deset 
kilometrů od ústí El Chorra vidíme zatopená 
údolí. Zastavujeme na jednom z placených 
parkovišť. Pláže tu sice nejsou, ale koupání 
super. (Pokračování příště)

přebudována na turistický park s betonovými 
vzdušnými cestami a zábradlím, po kterých se 
denně prochází tisíce turistů v sandálech. 
Samozřejmě po zaplacení vstupného. To nás 
nebere. Nás láká skutečná ferrata El Chorro, 
která vede skalními stěnami nad turistickou 
trasou. Věděli jsme, že musíme vyrazit brzy, 

Renesance odkazů našich předků
Obě radniční budovy prošly za více než sto let své existence řadou úprav. Ty z druhé poloviny 
minulého století byly často necitlivé. Nyní, pokud to lze, se dílčím prvkům postupně vrací 
původní ráz. V dubnu například dělníci vybourali v prvním patře příčku, kterou kdosi 
v minulých desetiletích nekompromisně zazdil jedno z bočních schodišť.

Po odstranění zbytečné příčky 
se prostor otevřel a provzdušnil. 
Současně bylo ale třeba v místě 
obnovit také poškozenou histo-
rickou dlažbu s ornamentem. 
Podle dochovaných kusů vyrobi-
la specializovaná firma z Plzně 
přesné repliky jednotlivých dílků 
»skládačky«. Radnice jich pro jisto- 
tu nechala vyrobit více a postupně 
nahradí prasklé či jinak poškoze-
né v dalších částech chodeb.

V rámci renesance památkově 
chráněné budovy se v uplynulých 
letech dočkalo původní podoby 
například centrální schodiště. 
Kuriózní bylo, že se pod »socialis- 
tickým« dřevotřískovým zábrad-
lím ukrývalo původní kované. 
Dnes už jej příchozí opět mohou 
vidět v plné kráse. Odstraňovalo 
se také nevkusné bednění na chod- 
bách a vznikaly kopie starých 
dveří, jejichž postupná výměna 
bude pokračovat i letos. Aktuálně 

probíhá také obnova vjezdu do 
dvora, kam se po mnoha letech 
z odpočinku v depozitu vrátí do-
bová brána zhotovená starými 
mistry kováři.  (tch)

Součástí historické dlažby jsou i složité ornamenty. Radnice 
nechala vyrobit repliky jednotlivých vzorů a poškozené či 
chybějící kusy postupně nahradí.  Foto: Pavel Čempěl

ou kdosi 


