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Konec války 
a osvobození 
Bohumína
Osvobození Bohumína 1. květ-

na, ukončení II. světové války 

v Evropě 8. května. Dva význam-

né dny, od nichž letos uplynulo 

třiasedmdesát let. Představitelé 

města, zástupci politických stran, 

spolků, klubů, škol a s nimi i pa-

mětníci uctili oba svátky pietní-

mi akty a položením kytic.

Účastníci se nejprve 1. května sešli 
u pomníku rudoarmějců na skře-
čoňském hřbitově, aby si připo-
mněli osvobození města a uctili na 
čtyřicet padlých, kteří zde zahynuli 
v mimořádně lítých bojích. Staros-
ta Bohumína Petr Vícha v krátkém 
proslovu zmínil, že vojáci, vesměs 
mladí lidé, obětovali život daleko 
od svého domova, aby přinesli svo-
bodu občanům Bohumína, které 
vůbec neznali. A položil si také řeč-
nickou otázku, zda by podobné 
statečnosti a obětování byla dnešní 
mladá generace schopna.
Kytice a tichou vzpomínku věnovali 
účastníci aktu také 104 obětem 
polenlageru, který za války zřídili 
nacisté v bývalých bohumínských 
kasárnách. Poláky, kteří útrapy kon-
centračního tábora nepřežili, při-
pomíná na skřečoňském hřbitově 
památník v podobě tří menhirů.
O týden později, 8. května, proběh-
la u příležitosti konce II. světové 
války na starém kontinentu vzpo-
mínková akce také u pamětní 
desky na radnici věnované osvo-
bození Nového Bohumína.  (red)

 Pietní akt na skřečoňském 
hřbitově.  Foto: Pavel Čempěl

Předškoláci už řídí auto a brázdí oceány
Na nových atrakcích už 
dovádějí děti ze tří mateři-
nek v centru Bohumína. 
Ve školních zahradách se 
objevily menší lanové 
dráhy, prolézačky i hou-
padla a dokonce i velká 
dřevěná loď s pískovištěm. 
Nové prvky technologií 
i vzhledem připomínají 
Mauglího stezku v parku. 
Radnice do jejich pořízení 
investovala téměř 700 tisíc. 

„Venkovní prvky jsou z akátové-
ho dřeva. Osvědčilo se nám, a to 
pro svou dlouhou životnost. Sesta-
vy si tentokrát vybíraly vedoucí 
mateřinek spolu se svými kolegy-
němi a vycházely z toho, že děti 

potřebují procvičovat především 
pohybovou zručnost a dovednost. 
Nové prvky děti testují už nyní 
a využijí je i při letním provozu 
v mateřinkách. V rozšiřování atrak-
cí chceme pokračovat i v příštích 
letech,“ uvedla Pavla Skokanová, 
vedoucí radničního odboru škol-
ství, kultury a sportu.

Nové atrakce přibyly například 
ve školce v Nerudově ulici, kde 
zahradu doplnily dřevěné prolé-
začky a venkovní počítadlo. Nej-
větší dominantou je velký dřevěný 
koráb s kormidlem i plachtou. 
Děti se v něm mohou schovat, 
využít lezeckou síť i stěnu a otes-
tovat skluzavku. Kromě toho má 
loď uprostřed i pískoviště. 

Ve Fitškolce děti dovádějí na 
»stezce odvahy« sestavené z lan, 
žebříků a kladin. Mohou využít 
houpadla v podobě koně a aero-
plánu a nechybí ani houpačka ve 
tvaru beranidla. V mateřince při-
byly i stoly s lavičkami. 

Děti z Rafi nérského lesíku už 
řádí na řetězovém mostě, balanč-
ním žebříku či prolézají sestavou 
tří tunelů. Pro zábavu těch nej-
menších slouží houpací auto na 
pružinách. A perličkou je ve škol- 
ní zahradě takzvaný dendrofon 
s deskami deseti druhů stromů 
a dřevěnou paličkou. Díky němu 
se děti naučí, že dřevo každého 
druhu stromu zní jinak a má jiný 
tón.  Lucie BALCAROVÁ

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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ačního sportu a z Bohumíňáků 
fandy aktivního života. 

Jen se podívejme, co město na-
bízí. Není to jen areál Bosporu, 
který se každoročně vylepšuje 
a kde si lze vybrat plavání, golf, 
plážový volejbal, Hobbypark 
s venkovními atrakcemi pro děti 
i dospělé, bruslení na zimním 
stadionu i aktivity v nové spor-
tovní hale. Velkým rozvojem pro-
chází síť cyklostezek. Každoroč-
ně se rozšiřuje o další kilometry 
a v plánu máme propojení s pol-
skými i ostravskými trasami. 
Areál na Faji prožívá znovuzro-
zení. Mladí lidé hojně využívají 
jak skatepark, tak upravený bik-
rosový terén. Věřím, že i nové 
workoutové hřiště si záhy získá 
spoustu vyznavačů. K letní rekre-
aci využíváme hlavně bývalé štěr-
kovny ve Vrbici a Šunychlu. 
I tady chystáme řadu novinek 
a zlepšení prostředí pro rekreaci 
vybudováním pláží, rozšířením 
mobiliáře a parkování. Nechci 
zapomenout na venkovní dětská 
hřiště na sídlištích i ve všech 
městských částech a opravená 
školní sportoviště. Ne nadarmo 
platí v našem městě heslo »Sport 
– jediná droga v Bohumíně«.



 Yvona Placzková: Mohu 
zodpovědně a s hrdostí říci, že 
naše město je chváleno z pohledu 
sportovního vyžití i v širokém 
okolí. Spektrum možností je ne-
jen napříč generacemi, ale i ve 
výběru činností. Některé spor-
tovní kluby evidují nejmladší 
členy už od pěti let, zejména hokej, 
fotbal, plavecký oddíl, taneční 
kluby a jiné. A že zájem je, nelze 
přehlédnout. Opravdu mne těší, 
když vidím plná sportoviště, 
nadšené sportovce a v neposlední 

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

 Věra Palková zúročila své 
vědomosti nabyté studiem Příro-
dovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci jak v roli 
kantorky, tak později i ředitelky 
bohumínského gymnázia. Člen-
kou zastupitelstva se stala za 
ČSSD poprvé v roce 1994 a poté 
obhájila post v každých volbách. 
V letech 1994–2008 byla mís-
tostarostkou, dodnes je členkou 
městské rady. Dvě volební obdo-
bí, od roku 2008 do 2016, byla 
náměstkyní hejtmana Moravsko-
slezského kraje pro oblast škol-
ství, sportu a tělovýchovy. Pracuje 
v komisi pro výchovu a vzdělávání, 
která je jejímu zaměření nejbližší. 
Ve volných chvílích jí působí nej-
větší radost objevování dětského 
světa se svými pěti vnoučky.

Yvona Placzková nastoupila 
do zastupitelstva ze seznamu ná-
hradníků v roce 2010, následně 

ve volbách v roce 2014 už byla za 
ČSSD zvolena. Je členkou městské 
rady. Absolventka Ekonomic-
ké fakulty Vysoké školy báňské 
vedla v minulém volebním období 
fi nanční výbor a díky svým ekono-
mickým znalostem je jeho členkou 
i nadále. Léta pracovala v bohu-
mínské nemocnici, kde zastávala 
hospodářské pozice a poté byla 
ekonomickou náměstkyní. V sou-
časné době je členkou vedení 
společností Nemocnice Podlesí 
a Nemocnice Český Těšín. Ačkoliv 
jsou její doménou čísla, zajímá se 
i o sociální záležitosti. K jejím 
koníčkům patří zejména sport. 
Kromě něj si odpočine a vyčistí 
hlavu i četbou oblíbených knih. 
Oko: Obě máte ke sportu 

velmi blízko. Jak hodnotíte 

napříč generacemi možnosti 

sportovního vyžití v Bohumíně?

Věra Palková: Sport a pohyb 
nejsou jen prevencí nadváhy 
a obezity, srdečně cévních one-
mocnění, ale ovlivňují také myš-
lení, pozornost, emoce. Když 
jsem ve fázi, že se mi nic nechce 
a vše mě štve, jdu zpotit triko. 
Potím ho pravidelně a chmury, 
špatná nálada a stres jsou pryč 
a svět je opět fajn. Celý život vě-
řím, že udržet dobrou náladu 
a nebrat tragicky životní prkotiny 
pomáhá právě pohyb a sport. Ne 
ten vrcholový a olympijský, ale ten 
pro radost. A proto i jako dlouho-
letá zastupitelka podporuji vše, 
co z Bohumína dělá meku rekre-

řadě povzbuzující nebo jen při-
hlížející diváky. I přesto, že spor-
tovišť u nás přibývá, je stále ne-
dostatek volných kapacit. Právě 
proto jsem v zastupitelstvu dala 
svůj hlas pro odkoupení Sport-
centra a věřím, že i zde si naši 
sportovci najdou čas pro svou 
oblíbenou činnost. A že se město 
stará dobře, o tom mluví samot-
ná čísla za posledních pět let. Jen 
investiční výdaje do sportu před-
stavovaly 101 milionů (sportovní 
hala 60 milionů, cyklostezky 18 
milionů, chlazení zimní stadión 
11,5 milionu, Mauglího stezka 
4,9 milionu a další). Dotace 
Bosporu na sport od roku 2014 
činily 54 milionů a výdaje do 
sportu v rámci činností oddílů 

40,5 milionu. Celkem vynalože-
né fi nanční prostředky do sportu 
a zájmové činnosti za celé období 
činí 202 milionů. Za to dík všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli, a věřím, že i do budouc-
na budou podílet na dalším roz-
voji sportu v našem městě.  (red)

Jeden chodník nový, druhý opravený
Od března potkávali řidiči na křižovatce u bývalé Rybeny stavební techniku 
a museli místem projíždět obezřetněji. Nyní už projedou hladce, ale především 
pěší projdou místem na pomezí Starého Bohumína a Pudlova bezpečněji. 
Vyrostl tady zcela nový, 250 metrů dlouhý chodník.

Novostavba začíná u křížení ulic Čs. armády 
a Ostravské a pokračuje kolem autobusového 
zálivu naproti benzinky, který je rovněž ino-

vovaný. Chodník následně ústí do zaslepené 
části ulice u Starobohumínské lávky. Na opač-
ném konci, u bývalých mrazíren, se nový úsek 

napojil na už existující chodník v ulici Čs. ar-
mády. I jeho stometrová část prošla obměnou. 
Dostala nové obrubníky a zámkovou dlažbu.

Projekt myslel i na jezdce na bicyklech, vedle 
chodníku v Ostravské ulici mají k dispozici vy-
hrazený cyklopruh. Do vybudování nové a bez-
pečné komunikace pro pěší včetně opravy stáva-
jícího úseku město investovalo 2,1 milionu. (tch)Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Bohumín má pouze jeden 
stacionární semafor, a to 
pouze u přechodu a na 
tlačítko. Letos si ale řidiči 
kyvadlového provozu na 
světelnou signalizaci 
»užijí« až až. Záblatský 
kopec je jedním velkým 
staveništěm. Po budování 
»kulaťáku« u Špice se 
rozběhla i rekonstrukce 
kanalizace, po které bude 
následovat stavba chodníku 
v serpentinách Záblatského 
kopce.

Kruhový objezd, který nahradí 
klasickou křižovatku Bezručovy 
a Revoluční ulice, se začíná rýso-
vat. Stavbaři vybetonovali část 
základní desky a střed rondelu už 
má svůj tvar. Dopravu v místě řídí 
semafory, stejně jako o pár desítek 
metrů dál provoz v serpentinách. 
Tady začala rekonstrukce kanali-
zace, při níž značně opotřebované 
betonové potrubí nahradí nové 
plastové. Výměna kanalizačního 
řadu probíhá po etapách, protože 
není myslitelné rozpracovat na-
jednou celý plánovaný úsek, který 
měří osm set metrů. Po obnově 
kanalizace přijde druhá fáze, vý-
stavba zcela nového chodníku. 
I při jeho skromné šířce 1,5 metru 
měl projektant co dělat, aby jej na 
úzkou a klikatou silnici vměstnal. 
Ale mělo to smysl, protože na 
Záblatském kopci dosud chodník 
nebyl, a přitom tudy denně v hus-
tém provozu chodí děti do školy. 
Nová komunikace pro pěší povede 

Letos se semafory, příští roky bezpečně

od lékařské ordinace pod kopcem 
až k základní škole, kde naváže 
na stávající chodník. Součástí 
projektu je i úprava autobuso-
vých zastávek s tím, že u restau-
race Partyzán vznikne jedna 
úplně nová.

Další akcí, která se neobejde 
bez uzavření jednoho pruhu sil-
nice a semaforů, bude stavba asi 
stometrového úseku kanalizace 
v horní části kopce u školy. A ko-
nečně čtvrtým projektem, který 
si vyžádá dopravní omezení, bude 
stavba nového chodníku v Sokol-
ské ulici poblíž restaurace Pod 

Kaštany. Chodník tady má 
mít »pouze« 150 metrů, ale 
i jeho umístění vyžadovalo 
kompromisy. Stezka pro pěší 
totiž ukousne kus vozovky, 
a tu bude proto nutné na dru-
hé straně rozšířit. A netřeba 
dodávat, že i během této 
stavby motoristé narazí na 
světelnou komunikaci. Pro 
řidiče sice tolik omezení, 
která potrvají zhruba do září, 
představuje jisté komplika-
ce. Město ale záměrně zařadilo 
všechny projekty do jednoho 
roku, aby v těch dalších byl pro-

voz v ulici pro všechny účastníky 
klidný a bezpečný.

Pavel ČEMPĚL

Vybydlené ruiny se poroučejí k zemi
Čtveřice domů, které zdevastovali a takzvaně vybydleli původní obyvatelé, čeká letos 
demolice. Město za bourací práce zaplatí 2,2 miliony. K zemi půjdou tři objekty v Revoluční 
ulici a jeden v Drátovenské. Na odstranění posledního z nich získala radnice dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj. 

Bourání už začalo v Revoluční 
ulici u Bonatransu. Nenechavci 
se ovšem do rozebrání zdejších  
objektů pustili mnohem dříve. 
Z domů zůstaly jen holé zdi, jsou 
bez střech, oken i dveří. Demoli-
ce tak byla jediným řešením. Ješ-
tě před ní však bylo třeba uklidit 
spoustu odpadu, který v torzech 
domů zanechali bezdomovci 
a další individua. Uvolněné pozem-
ky chce radnice prodat zdejším 
průmyslovým podnikům, s nimiž 
sousedí. 

Demolice za jeden milion letos 
čeká také vybydlený dům v Pud-
lově pod drátovenským mostem. 
V tuto chvíli už celé akci brání 

pouze přeložka elektřiny, kterou 
musí provést ČEZ. V pořadí už 
čtvrtá demolice v této oblasti tak 
bude dalším krokem, jak lokalitu 
zbavit nálepky ghetta. V místě 

odstraněné stavby pak město vy-
sází stromy a nainstaluje několik 
dětských houpaček pro obyvatele 
sousedního domu, který loni 
prošel rekonstrukcí na sociální 

Těžká technika se zakousla do ruin 
bývalých bytových domů na konci 
Revoluční ulice u Bonatransu.

 Foto: Pavel Čempěl

bydlení. Vzniklo v něm dvaadvacet 
bytů, nová kotelna s ústředním 
topením, rozvody, toalety se 
sprchovými kouty, kanalizace. 
Objekt dostal nová okna, vstupní 
dveře i nový přístupový chodník. 
Část bytů město pronajalo Armá-
dě spásy, s níž úzce spolupracuje 
na projektu Prevence bezdomo-
vectví, a dává tak lidem šanci 
bydlet v městském bytě pod 
dohledem. Do opravy objektu šlo 
osm milionů.

Lucie BALCAROVÁ

První etapa rekonstrukce kanalizace na Záblatském kopci. Práce začaly 
odspodu a postupně se budou přesouvat výše.  Foto: 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+1, ul. Čs. armády 1054, 
číslo bytu 42, I. kategorie, 9. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Možnost parko-
vání u domu. Plocha pro výpočet 
nájemného 37,27 m2, celková plo-
cha bytu 38,61 m2. Prohlídka 21.5. 
v 15.45–16.00 hodin a 22.5. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 23.5. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1050, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený pane-
lový dům se nachází naproti 
základní škole. Poblíž domu je 
náměstí Budoucnosti a supermar-
ket Hruška. Možnost parkování 
u domu. Byt s kuchyňskou linkou 
je po celkové rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 74,20 
m2, celková plocha bytu 75,24 m2. 
Prohlídka 21.5. ve 14.30–14.45 
hodin a 22.5. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 23.5. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Kostelní 328, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti, kulturní 
vyžití a vlakové nádraží. Byt s vy-
tápěním pomocí plynového kotle 
a střešními okny. Plocha pro vý-
počet nájemného 49,93 m2, celko-
vá plocha bytu 49,93 m2. Prohlíd-
ka 21.5. v 15.00–15.15 hodin 
a 22.5. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 23.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Čs. armády 1052, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům u základní školy, poblíž ná-
městí Budoucnosti a supermarke-
tu Hruška, možnost parkování 
u domu. Byt po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 37,22 m2, celková plocha 
bytu 38,55 m2. Prohlídka 21.5. 
ve 14.45–15.00 hodin a 22.5. 
v 8.45–9.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 23.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 56, I. kategorie, 10. 
nadzemní podlaží. Zateplený vě-
žový dům s plastovými okny. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,13 m2, celková plo-
cha bytu 29,70 m2. Prohlídka 21.5. 
v 15.30–15.45 hodin a 22.5. 
v 8.15–8.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 23.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Dělnická 521, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům ve Skřečoni, byt po celkové 
rekonstrukci s ústředním vytápě-
ním, možnost parkování před 
domem. Plocha pro výpočet ná-

jemného 60,09 m2, celková plocha 
bytu 60,38 m2. Prohlídka 23.5. 
ve 14.30–14.45 hodin a 24.5. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 28.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 24, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, zdravot-
ního a nákupního střediska. Mož-
nost parkování u domu. Byt s bal-
konem. V kuchyni je kuchyňská 
linka a kombinovaný sporák. Plo-
cha pro výpočet nájemného 55,13 
m2, celková plocha bytu 56,13 m2. 
Prohlídka 21.5. v 15.15–15.30 
hodin a 22.5. v 9.15–9.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 28.5. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 711, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Byt se nachází 
v třípodlažním cihlovém domě, 
v blízkosti domu je park, škola, 
obchod a autobusová zastávka. 
Byt je plynofi kován, je provedena 
celkové rekonstrukce bytu, včetně 
sociálního zařízení se sprchovým 
koutem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 32,71 m2, celková plocha 
bytu 32,71 m2. Prohlídka 23.5. 
ve 14.45–15.00 hodin a 24.5. 
v 9.45–10.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 28.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 
1071, číslo bytu 71, I. kategorie, 
13. 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 28,13 m2, celková plocha 
bytu 29,80 m2. Prohlídka 23.5. 
v 15.00–15.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 28.5. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 126, 
číslo bytu 20, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 

dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
kulturní vyžití a vlakové nádraží. 
Dům s výtahem. Byt se zrekon-
struovanou koupelnou a WC, no-
vými podlahovými krytinami 
a bytovými dveřmi. Plocha pro 
výpočet nájemného 60,68 m2, cel-
ková plocha bytu 62,68 m2. Pro-
hlídka 28.5. v 15.00–15.15 hodin 
a 29.5. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 30.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 45, I. kategorie, 12. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, zdravot-
ního střediska a supermarketu. 
Byt s balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 56,44 m2, celková 
plocha bytu 58,75 m2. Prohlídka 
28.5. v 15.45–16.00 hodin a 29.5. 
v 10.30–10.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 30.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Trnková 282, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Prostorný byt s velkou 
koupelnou v Pudlově, zděné jád-
ro. Možnost parkování u domu. 
Plocha pro výpočet nájemného 
89,08 m2, celková plocha bytu 
98,88 m2. Prohlídka 28.5. v 15.15–
15.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 30.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Trnková 282, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Velký prostorný byt s vel-
kou koupelnou v Pudlově, zděné 
jádro. Možnost parkování u domu. 
Plocha pro výpočet nájemného 
83,08 m2, celková plocha bytu 
86,88 m2. Prohlídka 28.5. v 15.15–
15.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 30.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 176, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v blízkosti centra města, ob-
chodů, školy a školky. Byt je po 
celkové rekonstrukci, včetně soci-
álního zařízení, nových podlah 
a dveří. V kuchyni je kombinova-
ný sporák. Plocha pro výpočet 
nájemného 54,80 m2, celková plo-

cha bytu 58,10 m2. Prohlídka 30.5. 
v 15.00–15.15 hodin a 31.5. 
v 9.45–10.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 4.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 556, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům se zateplenými štíto-
vými stěnami ve Skřečoni. Mož-
nost parkování u domu. Byt je po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 61,10 m2, cel-
ková plocha bytu 62,60 m2. Pro-
hlídka 29.5. v 9.15–9.30 hodin 
a 30.5. ve 14.30–14.45 hodin. Li-
citace bytu se koná 4.6. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 558, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
cihlový dům se zateplenými štíto-
vými stěnami ve Skřečoni. Mož-
nost parkování u domu. Byt je po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 56,90 m2, cel-
ková plocha bytu 57,19 m2. Pro-
hlídka 29.5. v 9.30–9.45 hodin 
a 30.5. ve 14.45–15.00 hodin. Li-
citace bytu se koná 4.6. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1055, číslo 
bytu 32, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Věžový dům se nachází 
v blízkosti centra města, obchodů, 
školy a školky. Možnost parková-
ní u domu. Byt je po celkové re-
konstrukci, v koupelně je sprchový 
kout. Plocha pro výpočet nájem-
ného 36,37 m2, celková plocha 
bytu 36,81 m2. Prohlídka 30.5. 
v 15.30–15.45 hodin a 31.5. 
v 10.15–10.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 4.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 949, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený nízkopodlažní 
dům v blízkosti parku, centra 
města, dětského koutku a nákup-
ního centra. Byt s balkonem je po 
rekonstrukci. V bytě jsou nové 
elektro rozvody, PVC, vstupní 
a bytové dveře. Koupelna se spr-
chovým koutem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 51,76 m2, celková 
plocha bytu 54,22 m2. Prohlídka 
4.6. v 15.30–15.45 hodin a 5.6. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace bytu 
se koná 11.6. v 16.30 hodin.

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

 Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů

V tomto domě v ulici Čs. armády 1050 se ve středu 23. května licituje byt 1+3 
v 1. nadzemním podlaží. Byt s kuchyňskou linkou je po celkové rekonstrukci. 
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Letní posezení ve stínu altánu
Obyvatelé Domova Cesmína už brzy otestují nový zahradní 
altán. Ten bude třikrát větší než původní pergola, která 
už dosloužila. Do výstavby zastřešeného posezení pro 
důchodce vloží město téměř 800 tisíc. Slavnostní otevření 
plánují pracovníci domova na červen.

„Všichni už se na nové zahradní 
posezení těší. Rozlohou bude větší 
než to původní a zároveň k němu 
povedou nové přístupové chodníky. 
Pojme tak mnohem více seniorů, 
i těch, kteří už jsou trvale upoutáni 
na lůžko a se kterými pečovatelky 
vyjíždí v letních měsících ven na 
zahradu. Navíc bude altán zastře-
šený, takže klienti mohou zůstat 
venku i v případě, že se zhorší po-
časí a začne pršet. V minulosti se 
museli rychle přesunovat zpět do 
budovy,“ sdělila ředitelka měst-
ského Centra sociálních služeb 
Anna Oršulíková, pod které sta-
robohumínský domov důchodců 
spadá.

Vznikající dřevěný altán má 73 
metrů čtverečních a disponuje 
osvětlením i elektrickými zásuv-
kami. „Obyvatelé domova už se 

těší na letní grilování 
pod střechou. A když 
někdo dostane chuť 
na kávu nebo čaj, 
bude je možné uva-
řit přímo v altánku,“ 
dodala s úsměvem 
Anna Oršulíková. 
Kromě vzniku no-

vého posezení se úprav dočká 
také zdejší zahrada, relaxační 
zóna a zároveň se částečně rozší-
ří i tamní zpevněné plochy.

Lucie BALCAROVÁ

Nejprve se vyloupla z hlíny, nyní ze sádry a v dohledné 
době i z bronzu. Řeč je o pamětní desce s reliéfem 
T. G. Masaryka. Vzniká u příležitosti 100. výročí republiky 
a 88 let od chvíle, kdy první Československý prezident osobně 
navštívil Bohumín. Odhalení desky spojené s důstojnými 
oslavami na náměstí proběhne v neděli 8. července.

Pamětní deska vzniká v dílně 
olomouckého akademického socha-
ře Jiřího Fingra, jehož umělecká 
díla už zdobí veřejná prostranství 
v Praze, Brně či Olomouci. Před 
několika lety navrhoval také po-
dobu zamýšlené fontány pro sta-
robohumínské náměstí, ale ta 
zůstala jen na papíře. Nyní se 
jeho dílo v Bohumíně skutečně 
zhmotní. Sádrový odlitek pamětní 
desky přivezl sochař počátkem 

května k odsouhlasení.
Desku tvoří iniciály TGM, 

reliéf státníkova obličeje, životo-
pisné údaje a připomínka jeho 
návštěvy města. Nechybí ani 
Masarykův citát »Lid potřebuje 
pravdy a poctivosti, a proto buď 
především poctivý každý sám 
k sobě«. Panel bude 1,1 krát 0,5 
metru velký a bude vyhotoven 
z bronzu. „Podobu jsme odsouhla-
sili a sochař může začít odlévat,“ 

Pamětní deska TGM dostává finální podobu

Pracovníci radnice se počátkem května seznámili se sádrovým modelem 
pamětní desky. Její podobu odsouhlasili.  Foto: Pavel Čempěl

Hliněný model pamětní desky TGM. 

Důchodci ze starobohumínského 
Domova Cesmína už se těší na nový 
altán.  Foto: Pavel Čempěl

sdělil Jan Hock z městského 
odboru rozvoje a investic s tím, 
že své místo pamětní deska najde 
na fasádě historické radnice, dnes 
budovy »B« městského úřadu. 
Tu aktuálně halí lešení, protože 
prochází očistou a drobnými 
opravami.

Tomáš Garrigue Masaryk na-
vštívil Bohumín 6. července 1930 
a o tři měsíce později tady místní 
odhalili jeho bronzovou sochu. 

Ta ale měla pohnutý osud. Dva-
krát byla odstraněna a barbarsky 
rozbita. V polistopadové historii 
ji nahradila prezidentova busta, 
která se po celkové rekonstrukci 
náměstí v roce 2007 stěhovala do 
vestibulu radnice. O podobě no-
vého prvku, který by připomínal 
»tatíčka« Masaryka, jehož jméno 
náměstí nese, rozhodli letos 
v únoru městští zastupitelé.  

(tch)

Strážníci kontrolují 
povinnosti pejskařů
Počet případů, kdy lidé v rozporu 

s pravidly nepřihlásí psa k platbě 

poplatku, je v Bohumíně dlouho-

době nízký. Situaci průběžně 

sledují městští strážníci a v byto-

vých domech domovníci a správci.

„Podněty předáváme k dořešení 
fi nančnímu odboru radnice. Momen-
tálně je aktivních asi dvacet případů,“ 
informoval strážník Petr Vachtarčík. 
Povinnost platit za psa poplatek 
vzniká v den, kdy dovršil stáří tří 
měsíců nebo v den, kdy majitel mi-
nimálně tříměsíčního psa nabyl. 
Ohlašovací povinnost je do patnácti 
dnů. Roční poplatek je pro rodinné 
domy 240 korun za jednoho psa, 
pro důchodce 120 korun. Za psa 
v bytě se ročně platí 1 020 korun, 
senioři 180 korun. 
Devatenáctkrát strážníci letos sáhli 
k blokové pokutě za volně pobíha-
jícího psa a tedy za porušení měst-
ské vyhlášky. Strážníci provádějí 
také odchyt volně pobíhajících psů 
a jejich transport do městského 
útulku. Letos do května měli na 
kontě už osmačtyřicet případů. 
Čtyřiatřicet odchytů provedli v Bo-
humíně, dvanáct v Rychvaldě a tři 
v Dolní Lutyni.  (fž)
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Lípa se asi hodinu po poledni vyvrátila v Seifer-
tově ulici mezi Masarykovou školou a sokol-
ským areálem. Kmenem spadla přímo na za-
parkovaný vůz jedné z místních kantorek 

a zdemolovala jej. Ještě horší 
následky způsobila 

koruna. Na chod-
ník se totiž zří-

tila ve chvíli, 
kdy se v místě 
nacházeli dva 
školáci. Jed-
noho mohut-

né větve mi-
nuly, ale jeho 

třináctiletého ka-
maráda zasáhly. 

„Záchranáři s pomocí ha-
sičů postiženého vynesli na vyproš-

ťovacím rámu a zahájili jeho ošetřování. Chla-
pec měl mnohočetné oděrky na hlavě a rukou. 
Utrpěl také zlomeninu nohy,“ informoval mluv-
čí krajských záchranářů Lukáš Humpl. Do 
ostravské Fakultní nemocnice dopravil školáka 
vrtulník. Lípu, jejíž kořenový systém narušila 
dřevokazná houba, rozřezali a odstranili 
bohumínští profesionální hasiči.  (tch)

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

Maják městské 
policie

 ● Po půlnoci 15. dub-
na ve Středové ulici v Rychvaldu 
narazilo vozidlo taxi do superbu 
a z místa nehody ujelo. Hlídka 
pak nabouraný taxík objevila 
v Orlovské ulici včetně řidiče, kte-
rý se ke kolizi doznal. Vrátil se na 
místo nehody, kde si případ pře-
vzala dopravní policie.

 ● Ve Skřečoni došlo 27. dubna 
před půlnocí k fyzickému napa-
dení muže. Útočník mu zároveň 
poškodil vstupní dveře domu 
a z místa utekl. Hlídka útočníka 
(26) z Havířova, který se při roz-
bíjení dveří zranil, zajistila. Přivo-
lala pro něj záchrannou službu.

 ● Časně ráno 4. května tehdy ne-
známý vandal kopal do popelnic 
u supermarketu v ulici Čs. armá-
dy. Díky kamerovému systému 
strážníci podezřelého dohledali 
a ten uvedl popelnice do původ-
ního stavu. Ukázalo se však, že 
muž rozbil také vstupní dveře su-
permarketu. Bude mít co vysvět-
lovat republikové policii.

 ● Strážník mimo službu zahlédl 
dopoledne 14. dubna v Drátoven-
ské ulici hledaného muže a zadr-
žel ho do příjezdu uniformova-
ných kolegů.  Další dva hledané 
strážníci zajistili 2. května ve Stu-
dentské ulici a 6. května v budově 
vlakového nádraží.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

Při havárii motorky s osobním autem se zranilo pět lidí.  Foto: Hasičský záchranný sbor MS kraje

Dvě dopravní nehody v krátkém sledu
Orlovská ulice v Rychvaldu zažila »černý víkend«. V sobotu 5. května večer se v ulici srazil 
osobní vůz s motocyklem. Záchranáři museli ošetřovat pět zraněných.

Motorkář (30) utrpěl mnohočetná vážná poranění 
končetin, hlavy a hrudníku. Záchranáři jej uvedli do 
umělého spánku a transportovali do nemocnice vrtul-
níkem. V renaultu se lehce zranila žena (40) a dvě 
děti (5, 8). Další žena (32) projevovala známky akutní 
stresové reakce. 

Jen o něco později, v neděli 6. května ve tři hodiny 
v noci havaroval na stejné cestě řidič osobáku, opět 
renaultu. Vůz skončil převrácený na střeše v potoce. 

Zraněného mladíka z potopeného vozu vytáhli 
kolemjedoucí. „Hasiči pak na nedalekém kruhovém 
objezdu pomocí osvětlovacího stožáru na zásahovém 
automobilu nasvítili místo pro přistání vrtulníku 
záchranné služby,“ uvedl mluvčí krajských hasičů 
Jakub Kozák.

U obou nehod zasahovali profesionální hasiči 
z Bohumína a Slezské Ostravy a týmy záchranné služ-
by z Bohumína, Karviné, Havířova a Ostravy.  (red)

Silný černý kouř se 8. května valil z areálu bývalé rafi -

nérie vedle Kaufl andu. Hořelo v jedné z opuštěných 

budov, které jsou v rámci sanace lokality určeny k de-

molici. S ohněm se přijelo vypořádat šest hasičských 

jednotek.

Požár vypukl odpoledne ve dvoupodlažním zdevastova-
ném objektu, ve kterém se vzňaly zbytky odpadu.  Na 
místo postupně vyrazily hasičské jednotky ze stanic 
v Bohumíně, Orlové a Karviné. K nim se přidali dobrovolní 
hasiči ze Starého Bohumína, Šunychlu a Rychvaldu. 
„V době příjezdu hasičů se z budovy valil hustý dým. Požár se 
podařilo lokalizovat už po čtyřiceti minutách od ohlášení, za 
další čtyři minuty byl zcela zlikvidován,“ sdělil mluvčí hasičů 
Jakub Kozák. Vzhledem k charakteru objektu, který přijde 
zbourat, oheň nezpůsobil žádné škody. Příčinu vzniku 
hasiči zjišťují.  (red)

Požár v bývalé rafinérii Benefiční koncert
Ve čtvrtek 31. května v 19 hodin se v ka-
tolickém kostele u radnice uskuteční be-
nefi ční koncert písničkáře Pavla Helana 
a novobohumínské scholy.Vstupné je 
dobrovolné a výtěžek z koncertu věnují 
organizátoři Charitě Bohumín.  (red)

Foto: Hasičský záchranný sbor MS krajeFoto: Hasičský záchranný sbor MS kraje

a zdemolovala 
následk

koru
ní

t

n
třin

marád
„Záchranář

Prohnilé kořeny, silný vítr, zraněné dítě
Regionem se 30. dubna prohnal extrémně silný vítr. Hasiči museli v kraji vyjíždět 
ke dvaceti mimořádným událostem, většinou spadlým stromům. Asi dvaceti-
metrová lípa nevydržela nápor větru také v centru Bohumína. Spadla bohužel 
tak nešťastně, že se událost neobešla bez zranění ani materiálních škod.



  Z  B O H U M Í N A  A  O KO L ÍČÍSLO 10 / 2018 7

Výstava připomene 
osmičková výročí
Na podzim si připomeneme 

100 let od vzniku samostatné 

Československé republiky a 80 

let od všeobecné mobilizace 

československé branné moci. 

Při příležitosti tohoto výročí 

připravil Klub vojenské histo-

rie Bohumín ve spolupráci se 

spolkem Maryška a městem 

Bohumínem výstavu.             

Jak se stavěly bunkry? Jak se žilo 
ve dvacátých a třicátých letech 
20. století? Jak probíhala mobili-
zace v roce 1938? Nejen tyto 
otázky zodpoví výstava »Bunkry 
– němí strážci hranic«, která je od 
15. května k vidění v Salonu Ma-
ryška na náměstí T. G. Masaryka. 
Výstava přenese návštěvníky do 
období první republiky. Příchozí 
se seznámí s československým 
pohraničním opevněním v širším 
kulturněhistorickém kontextu. 
Zjistí důvody výstavby pevností, 
získá základní poznatky o leh-
kém i těžkém opevnění, pozná 
objekty na Bohumínsku a v ne-
poslední řadě se seznámí se ži-
votem v meziválečném období.
Aby si návštěvník udělal předsta-
vu o období, které je pro české 
dějiny velmi významné, je sou-
částí výstavy řada sbírkových 
předmětů, knih, fotografi í a dal-
ších dokumentů. 
Výstava je přístupná do 10. čer-
vence, a to každé úterý a každý 
čtvrtek od 15 do 18 hodin. 

Michal HEJDA, KVH Bohumín

Domov Jistoty
v novém

Větší komfort a více soukromí 

získali obyvatelé Domova Jistoty 

v Šunychelské ulici. Důchodci a lidé 

s handicapem si nyní užívají bydle-

ní komunitního typu.

Technický stav domova neodpoví-
dal současným trendům a požadav-
kům na poskytování služeb seniorům 
a naprosto nevyhovoval imobilním 
klientům. „Vstup do jednotlivých pro-
storů nebyl bezbariérový a také dveře 
byly moc úzké, takže klienti na vozíku se 
tu nemohli samostatně pohybovat. To 
se teď změnilo, jsou svobodnější,“ uvedl 
náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Po rekonstrukci bydlí obyvatelé 
v sedmi jednolůžkových a osmi dvou-
lůžkových pokojích s vlastním sociál-
ním zázemím. Budova je nyní bez-
bariérová, její obyvatelé mají nově 
k dispozici společenské místnosti 
s kuchyňským koutem. Zvýšil se tak 
nejen jejich komfort, ale i celková ka-
pacita domova z původních dvaceti 
na třiadvacet.

Do úpravy objektu včetně vybu-
dování komunitního bydlení vložilo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
6,5 milionu, Moravskoslezský kraj 
přispěl částkou 2,5 milionu.  (red)

Snem bunkrologů je vlastní tank
Dva záchodové zvony, mosazná trubka, trocha soustružení a hlavně fortel. A »hubafon«, 
neboli rourový telefon vzor 37 je na světě. Na výrobu replik a historicky věrných udělátek 
se specializují členové Klubu vojenské historie Bohumín. Už devatenáct let pečují 
o bunkr MO-S5 Na Trati. Vyšperkovali ho do podoby, že mohl být zařazen na seznam 
kulturních památek, a zdejší muzeum se řadí k republikové špičce.

Rourový telefon s naslouchátky ze záchodových zvonů.  Foto: Pavel Čempěl a archiv

Pavel Bílek u soustruhu z dob Rakousko-Uherska, který si pořídil, aby se mohl věnovat svému koníčku. Dole předseda KVH 
Bohumín s jedním ze svých výrobků.

U zrodu klubu stál, tehdy ještě jako teenager, součas- 
ný dlouholetý předseda Pavel Bílek. Ač vystudovaný 
elektronik, díky svému koníčku se postupně naučil 
soustružit, svářet a osvojil si i další profese. Rou-
rový telefon, který v bunkru zajišťoval spojení 
ze zvonu do střelecké místnosti, je jednou 
z jeho posledních »hraček«. V zimě zase 
s kolegy vyráběli funkční repliku závěru 
protitankového kanónu, jehož torzo před 
lety získali z Francie. Závěr svařovali 
z dvaceti dílů. „První naší kopií byla telefon-
ní ústředna. Pak jsme se pustili do 
spínacích skříněk, pevných telefonů 
a pokračovali ve výrobě dalších 
replik. Základem všeho jsou plá-
ny a dokumentace. Kolega je 
dohledává v archivech, ale jsou 
to vždy jen střípky, hodně plánů 
nám chybí,“ svěřil se Pavel 
Bílek. Jindy zase pomůže 
náhoda. U Antošovické láv-
ky našli bunkrologové třeba 
zlomek profi lu z původních dveří 
kabelové komory. Nyní podle něj 

mohou nechat vyrobit celý dveřní rám.
Bohumínský bunkr měl to »štěstí«, že jeho spodní 
část v minulosti zaplavila voda. Díky tomu jej zlo-

ději kovů kompletně nevyrabovali. Zachovala se 
tak třeba vzduchotechnika. Zbytek členové 

KVH kousek po kousku restaurují a doplňují. 
Nyní klub sdružuje pět nadšenců, brzy se 
rozšíří na šest.
Bunkr je velkým bohumínským lákadlem. 
„Návštěvníci ovšem musí přijet za ním, není 
na »kolečkách«, a tak se nemůžeme zúčast-

ňovat různých vojenských ukázek na 
jiných místech. Proto máme vizi do 

budoucna, chtěli bychom si vyro-
bit tank,“ prohlásil s úsměvem 
Pavel Bílek. Na mysli měl lehký 

tank vzor 35 nebo 38, který 
sice váží pár tun, ale jinak 
není větší než osobní auto. 
Jistý nadšenec z Olomouc-
ka už si jej vyrobil a ti 
bohumínští po něm také 
pošilhávají.

Pavel ČEMPĚL
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Už rok na značkách. Zhruba třináct set sokolek z celého Česka nacvi-
čuje choreografi i skladby Ženobraní pro letošní XVI. všesokolský 

slet. Zkoušky fi nišují také v Záblatí, kde dvaatřicet žen piluje po-
slední kroky a kreace. Už v červnu je čekají vystoupení na třech 
krajských sletech a počátkem července velké fi nále na stadionu 
v pražské Edenu.
V zimě v sále sokolovny, 

nyní na venkovním plácku. Členky 
Sokola Záblatí doplněné tradičně 
o sestry z Rychvaldu už rok nacvičují 

téměř osmiminutovou hromad-
nou skladbu. Ženy od čtyři-

ceti do téměř osmdesáti let 
ještě trénují v teplácích, 
ale co nevidět si obléknou 

jednotné oranžové šaty 
a předstoupí před diváky. 

Představí se na krajském sletu 
3. června v Ostravě, 16. června 
v Přerově a koncem měsíce ve 
Frýdlantu nad Ostravicí.

„Velkou přidanou hodnotou a ctí je, že autor-
kami nejpočetnější hromadné skladby Ženobraní 
jsou Rychvalďanky Kateřina Matušínská s dce-
rou Magdalenou. Kateřinu, která přes třicet let 
vede taneční soubor Ritmo Rychvald, vedení 
Sokola samo oslovilo, zda by choreografi i připra-
vila,“ vyzdvihla místostarostka Sokola Záblatí 
Pavla Skokanová. Dodala, že taneční skladbu 
s prvky folkloru, ve které zní hudba skupin 
Čechomor a Fleret, si cvičenky zamilovaly.

Přípravy na XVI. všesokolský slet vrcholí. Sokolky ze Záblatí a Rychvaldu pod vedením Aleny Vaškové a Otýlie 
Bartečkové pilují poslední detaily.  Foto: Pavel Čempěl

Sletová ochutnávka také v Bohumíně
Letošní slet bude vzhledem k oslavám 100. 

výročí republiky výjimečný a okázalý. Prahou 
projde slavnostní průvod sokolů a připraven je 
bohatý doprovodný program. Vše vyvrcholí 
5. a 6. července hromadnými vystoupeními. 
Zájemci si na ně mohou už nyní koupit vstu-
penky prostřednictvím Ticketportalu, napří-

klad v bohumínském kině. Kdo se do Prahy 
nedostane, může zhlédnout alespoň ukázku 
přímo v Bohumíně. Ihned po návrtu, v neděli 
8. července, zacvičí místní sokolové v menší 
sestavě na náměstí T. G. Masaryka. Diváci se 
mohou těšit nejen na Ženobraní v provedení 
záblatských sokolek, ale také na dvě skladby, 
které připravuje Sokol Bohumín. Jeho cvičenci 
vystoupí s mužskou sestavou Borci a choreo-
grafi í mladších žen Siluety.  (tch)

Běh ulicemi města se dvěma rekordy
Když si v květnu 1997 Nový Bohumín připomínal 150. výročí založení, rozhodl se 
tehdejší Oddíl atletiky TJ ŽDB oslavit jubileum sportovní akcí – Během ulicemi 
města. I když se dva měsíce poté přihnala povodeň, vydařenou akci nespláchla. 
Koná se od té doby každoročně. Letos 8. května proběhl na náměstí už 22. ročník.

TJ ŽDB už pochopitelně neexis-
tuje, ovšem tradice žije dál díky 
pořadatelství Atletického klubu 
Bohumín, domu dětí a mládeže, 
města a dalších partnerů. Na start 
závodů se tento rok postavilo 310 
běžců. Za ideálního počasí, neb 
jak organizátoři pravidelně připo-
mínají »Dobrým lidem počasí 
přeje«. Čekaly je délky tratí při-
měřené věku, od 100 do 1 609 
metrů (jedna míle). Nejmladším 
účastníkem byl tentokrát jedno-
roční Dominik Poštulka, naopak 
titul doyena startovního pole získa-
la sportovkyně tělem i duší Hilda 
Šustrová (72).

Letošní ročník Běhu ulicemi 
města (BUM) se zapíše do statis-
tik dvěma překonanými rekordy. 
Postaraly se o ně závodnice TJ 

Slezan Frýdek-Místek. Viktorie 
Ťahanová v kategorii starších žá-
kyň, Iveta Rašková v běhu žen do 

pětatřiceti let. Zahanbit se ale ne-
nechali ani domácí. Bohumíňáci 
vyhráli šest kategorií a dalších 

sedmnáct vybojovalo medailové 
pozice.

Vyvrcholením mítinku byl tradič-
ně štafetový závod bohumínských 
škol. Zvítězila v něm Masarykova 
škola, za kterou doběhl tým Skře-
čoňě a na bronzové příčce Bene-
šova škola.  (red)Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Roztomilé čarodějky přivítaly jaro
Když se řekne čarodějnice, každý si vybaví ohyzdnou bytost s bradavicí na nose 
a černou kočkou na rameni. Na nejvyšší bohumínský vrch, Záblatský kopec, se 
pravidelně 30. dubna slétá čarodějnic celý rej. Ovšem ty jsou usměvavé a roztomilé. 
Proto v plamenech na hranici nekončí žádná z nich, ale symbol zimy, zlá Morana.

V Záblatí obnovili tradici Filipojakubské 
noci před třinácti roky. A protože se zvyky na-
šich předků sluší předávat dalším generacím, 
přidali k čarodějnickému obyčeji ještě jeden –

vynášení smrti a vítání jara. Smrt podle pohan-
ské tradice zosobňuje slaměná Morana, kterou 
lze utopit, zakopat do země či spálit. 

Průvod masek vždy vyrazí od mateřské ško-

ly Na Pískách, pozdraví sousedy a přesune se 
do sokolského areálu. Tam už čeká malé i velké 
stylově nalíčené i oděné bubáky zábavný pro-
gram. Děti se vydovádí při tanci a soutěžích, 
zajezdí si autíčky, zahopsají v nafukovacím hra-
du. Dospěláci si užijí společenské setkání s přá-
teli a osvěžujícím žejdlíkem, dobrotami z polní 
kuchyně nebo opečeným buřtem u táboráku.

Jednu ze stěžejních akcí sezony v Záblatí pra-
videlně organizuje místní sokolská jednota, 
dobrovolní hasiči, komise pro městskou část, 
mateřinka a základní škola.  (tch)

I když nehoří, rozhodují zlomky vteřin
Nově upravený atletický ovál 

u školy ČSA byl v sobotu 12. 

května v obležení hasičů. 

K obavám ale nebyl důvod, 

členové místních dobrovol-

ných sborů si sem přijeli jen 

zasoutěžit. Konala se totiž 

každoroční okrsková soutěž 

v požárním sportu.

Nastoupené jednotky před závo-
dem přišel pozdravit starosta 
města Petr Vícha, který organizá-
torům věnoval praktický dárek 
– nové stopky. Jedny si totiž při 
nedávné soutěži v hale kdosi »při-
vlastnil«. Předseda bohumínského 
hasičského okrsku Zbyněk Krůl 
následně závodníky instruoval 
a posteskl si, že na klání nedorazily 
mužské týmy ze Záblatí a Starého 
Bohumína. Účast družstev tak le-
tos byla o poznání skromnější. 
Zato disciplíny byly tradiční. Sto-
metrový běh s překážkami, při 
němž závodníci zdolávali bariéru, 
muži dvoumetrovou, ženy osm-
desát centimetrů vysokou. Násle-
doval přeběh kladiny, spojování 
hadic a napojení proudnice. Dru-
hou disciplínou byl klasický po-
žární útok. Z mužských týmů si 
letos nejlépe vedla parta z Vrbice. 
Ovládla obě disciplíny a zaslouženě 
zvítězila. Druhý byl Šunychl, třetí 
Skřečoň. V ženské kategorii slavily 
úspěch hasičky ze Záblatí, následo-
vané dívkami z Kopytova a Skře-
čoně. V individuálně hodnoce-
ném běhu s překážkami byl nej-
rychlejší Kopytovák Aleš Masný. 
Stometrovou trať zvládl za 17,62 
sekundy. Stejný sbor má i nejrych- 
lejší běžkyni, Adéla Masná proťala 
cílovou pásku v čase 21,80 sekundy.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Je rozdělování veřejných peněz z rozpočtu města 
zodpovědné a hospodárné?

Nedávno nám štědří zastupitelé koupili další Sportcentrum, a to „jen“ za 
bezmála 8 mil. Kč, do nemocnice poslali dalších skoro 8 mil. Kč (letos tedy 
celkem již 26 mil.). Samozřejmě, historicky nejvyšší rozpočet města láká 
vždy k velkému utrácení a třeba i k nezodpovědnému pořizování dalšího, 
ne až tak potřebného majetku. Nezapomíná tak vedení města na to, 
že i v časech fi nančně mnohem horších bude muset zase toto město a ze 
svých zdrojů plně fi nancovat, včetně oprav, nákladů na provoz nejen této 
sportovní aktivity. Mandatorní výdaje tak rostou doslova raketovým 
tempem. A to i přesto, že provozovatelem bude „fi rma“ Bospor, je nepo-
chybné, že štědré provozní dotace potečou z městské pokladny i tímto 

směrem. Nevím, kolik bohumíňáků bude toto Sportcentrum využívat a hrát ve volném čase a pro 
své potěšení badminton nebo zdolávat strmé stěny, nevím kolik jich je stále sportovně v našem 
městě neuspokojeno. Každopádně bude-li to potřeba, tak nepochybuji, že stejně jako v případě 
solné jeskyňky se na „povel“ do projektu určitě „rády“ a s nadšením zapojí všechny místní ZŠ! . 

Naopak, ale vím, že mnohem víc bohumíňáků ob-
zvláště z městských částí musí denně využívat léta 
neopravované městské komunikace nebo tito jsou 
dokonce ohrožováni silničním provozem tam, kde 
stále ještě neexistuje žádný chodník, školní děti nevy-
jímaje. Nebylo by lepší ve veřejném zájmu obyvatel 
města nejen těch 8 mil. Kč a do budoucna to bude 
nepochybně mnohem více, investovat smysluplněji 
např. do rekonstrukce nemocniční prádelny, která by 
byla v místě potřeby a prala by nejen pro nemocnici 
a další subjekty, včetně soukromých a která by si při 
dobrém vedení na sebe i sama vydělala. Dnes je prá-
delna uzavřená a služba se nakupuje někde mimo 

město. Nevěřím, že to ve finále vyjde levněji a jen 
doufám, že to ztrátu nemocnice dále neprohloubí! 
Samozřejmě by se našla řada dalších, mnohem smy-
sluplnějších a potřebných aktivit, kam investovat ve-
řejné peníze ve prospěch takřka všech bohumíňáků 
(školní doprava, oprava nejen fasád, ale také vnitřního 
vybavení a zařízení našeho obrovského bytového 
fondu apod..).  Nemluvě o tom, že sportovních mož-
ností v naší nové hale a v ostatních zařízeních je ve 
městě více než dost.

A pokud se týká řízení –„neřízení“ naší nemocnice, 
tak tato má údajně a po letech bádání konečně novou 
strategii při hledání strategických partnerů (článek MS 

Deník, 13.4.). Přiznám se, že netuším, zda těmito part-
nery pan místostarosta myslel nějaký zdravotnický 
holding nebo privátní ambulantní lékaře. Udržení 
akutní péče je myšlenka jistě dobrá, ale nikoliv za kaž- 
dou cenu (letos to je např. těch 26 mil. Kč). Už dávno 
přece nejsme v socialismu! Představa hromadného 
náboru pacientů těchto privátních lékařů, kteří mají 
své ordinace v pronajatých prostorách nemocnice 
nebo polikliniky (a za tento pronájem nemocnici platí), 
k dalšímu vyšetření zase jen v bohumínské nemocnici 
se mi zdá být poněkud netypická a zvláštní, už jen pro-
to, že každý pacient si sám může vybrat lékaře a zaří-
zení, které mu samotnému vyhovuje a ke kterému má 
důvěru. A k osobě pana Němečka snad jen tolik, že pan 
doktor je při vší úctě pouze lékař, nikoliv však ekonom 
a jeho rizikové experimenty typu kooperace se soukro-
mým sektorem, pokud to pro tento privátní sektor 
nebude ziskové a pro pacienty vysoce kvalitní, jsou 
předem odsouzeny k nezájmu a nezdaru. A kdo tento 
experiment nakonec zaplatí? Opět to bude jen a jen 
naše dnes již těžce ztrátová nemocnice, samozřejmě 
opět z městských, tedy  veřejných peněz! Chceme to 
tak i dál nebo je už konečně čas si začít říkat pravdu?  

Ing. Václav POLOK, Hnutí NEZÁVISLÍ 
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Neocenitelné zkušenosti 
z prestižní soutěže
O víkendu 5.a 6. května se v maďarské Budapešti konal 
4. European Masters Throwdown, neboli evropská soutěž 
v crossfi tu mužů i žen nad 35 let. Přes 270 sportovců 
z bezmála třiceti zemí se probojovalo do soutěže přes 
náročnou kvalifi kaci, která probíhala v únoru. 

Crossfit je funkční trénink, 
který posiluje celé tělo. Jde o spo-
jení gymnastiky, rychlosti a silo-
vého tréninku. Nejpočetnější 
výpravy na soutěži měly Finsko, 
Itálie, Francie, Velká Britanie 
a domácí Maďarsko. Česko re-
prezentovalo dvanáct závodníků 
a nejlepšího umístění dosáhl 
Martin Střítecký z CrossFit Des-
tiny Brno, který vyhrál kategorii 
nad 40 let.

Do soutěže se kvalifi koval i Ja-
roslav Th ér z SK CWG Bohumín, 
který ke vzpírání přidal i crossfi -
tové disciplíny a prokousal se 
kvalifikací na tuto velkolepou 
soutěž. Na svých prvních veřej-
ných závodech obsadil po dvou 
dnech jednadvacáté místo a se-
mifinále mu uteklo o pouhé tři 
body. „V soutěži mi vyhovovaly 
silové a silově vytrvalostní disci-
plíny. Naopak rezervy mám ještě 
v bězích a skoku přes švihadlo,“ 

vyznal se závodník a učitel bohu-
mínské střední školy Jaroslav Th ér. 
Dodal, že si ze soutěže přivezl velké 
zkušenosti a spoustu informací, 
jak dál zlepšovat nejen svou výkon-

nost, ale i výkony svých svěřenců. 
Velké poděkování patří hlavní-

mu sponzorovi – ostravské fi rmě 
Demonstav a městu Bohumínu. 
Dále také Martinu Stříteckému, 
Filipu Trojovskému a Jiřímu 
Kaňkovi, kteří se ujali bohumín-
ského závodníka v rolích trenérů, 
a Zuzaně Vaňaskové, která vše 
zdokumentovala.

SK CWG Bohumín

Úspěšný pokus Jaroslava Théra na 75 
kg ze země od kolen a dřep ve vzpa-
žení. Na chvíli jej tento výkon dostal 
i do vedení. Foto: Zuzana Vaňasková

Mistrovství 
kulečníkářů
Od pátku 18. do neděle 20. 

května proběhne Mistrovství 

republiky družstev v trojbandu. 

Bohumínští kulečníkáři, kteří 

hrají ve složení Ivo Gazdoš, Mi-

roslav Andrejovský a Milan 

Ráček, obhajují loňský titul. 

Základní kola se v pátek a sobo-
tu hrají v herně BC Bohumín, kde 
se utká domácí tým s celky AKK 
Brno, BC Havířov B, BK Kladno B, 
BC Ponětovice. Druhá pětičlenná 
skupina účastníků odehraje tur-
naje v Havířově. Nedělní semifi -
nále a fi nále se pak koná v bohu-
mínské herně v bývalém domě 
služeb na náměstí Budoucnosti.

 (red)

POZVÁNKA

CROSSFIT

Žehnání motorkářům
Před evangelickým kostelem v Novém 
Bohumíně budou v sobotu 19. května 
k vidění nablýskané mašiny všech kuba-
tur. V 9.30 hodin proběhne tradiční žeh-
nání motorkářům, kdy pastor Roman 
Brzezina popřeje řidičům jednostopých 
strojů bezpečnou sezonu bez nehod 
a zranění. Motorkáři pak vyrazí v koloně 
na okružní jízdu městem.  (red)

Čokoládová tretra
Do Bohumína znovu zavítá Čokoládová 
tretra, běžecké závody pro děti od šesti 
do jedenácti let. Regionální kolo celore-
publikové akce proběhne 31. května na 
stadionu u ZŠ ČSA. Prezentace začíná 
v 15.30 hodin, slavnostní zahájení závo-
dů v 16.20 hodin. (red)
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www.cez.cz JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

Den otevřených dveří 
v Elektrárně Dětmarovice
zábavné dopoledne pro celou rodinu

sobota 2. června 2018 | 9.00–12.00 hod.

hry a soutěže o ceny | skákací hrad | malování na tvář | kreativní dílna
dílnička Montessori | projížďky na lodičkách | oranžová zmrzlina a oranžová 
cukrová vata na mlsání | oranžové kolo pro dobrou věc

Prohlídky elektrárny už od 8 hodin.

STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN

Více informací poskytne 

Alena Bracháčková 

 596 097 911, 731 134 096

abrachackova@sosboh.cz

Cena: 

80 Kč/hodina

Přijďte se pobavit! Sportovní sezóna právě začíná!
NABÍZÍME PRONÁJEM TENISOVÝCH KURTŮ
Areál Domova mládeže Střední školy Bohumín, Revoluční ulice č. 65 a 70

PROVOZNÍ DOBA: Denně od 8 do 20 hodin

K DISPOZICI:    Šatny se sociálním zařízením a sprchou
Parkování aut i jízdních kol zajištěno
Občerstvení formou kávomatu

Srdečně všechny zveme
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1. Řádková inzerce (prodej, koupě, 
výměna)  24 Kč za řádek
(jeden řádek = 30 znaků)

2. Společenská inzerce (blahopřání, 
vzpomínky) rozměr: 97 x 45 mm

Cena bez foto: 180 Kč 
Cena s foto (foto se vrací):   300 Kč 
Cena dvojité plochy:   400 Kč 
(2 fotografi e, případně delší text)

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

3x – 4x opakování: 10 % z ceny
5x a více opakování:   20 % z ceny

Utichlo srdce, zůstal jen žal, 

ten, kdo tě miloval, vzpomíná dál.

23. května uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný syn, 

pan Karel VACÍK.


S úctou a láskou vzpomínají syn Vojtěch, 

rodiče, sestra a bratr s rodinami, 
sestřenka Pavla s rodinou a rodina Pospíšilova.

Dík za to, čím jsi pro nás byla,

za každý den, který jsi pro nás žila.

17. května vzpomeneme 15. výročí úmrtí 

paní Dagmar PERUTKOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel Jaroslav, 
maminka Božena, synové Radomír a Martin 

s rodinami a bratr Alois s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Miloval svou rodinu, chtěl ještě žít, přišla nemoc zlá a musel odejít.

19. května vzpomeneme 
3. smutné výročí úmrtí 

pana Libora SOSNY.
Zároveň si 8. července připomeneme 

jeho nedožité 56. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají syn Vašíček, 

maminka, manželka, sestra Marcela s rodinou 
a bratr Benjamín s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Kdo žije v srdcích svých blízkých, ten neumírá.

27. května vzpomeneme již 20 let, 
kdy jsme se naposledy rozloučili 

s naší maminkou, tchyní a babičkou, 

paní Elfrídou KARÁSKOVOU.


Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Syn Lumír s rodinou.

Bez tebe se životem těžko kráčí, při vzpomínce na tebe slzy tváře smáčí. 

Pracoval jsi vždy do únavy, klidu sobě nedopřál. 

Srdce jeho zlaté bylo, každému jen blaho přál. 

Za vše dobré, co vykonal, tichý spánek buď mu přán.

19. května vzpomeneme 10. výročí úmrtí 

pana Ladislava LIPUSE
a zároveň 23. června jeho nedožitých 68 let.


Vzpomíná manželka Zdenka, syn, dcera s manželem a dětmi.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

24. května si připomeneme 
nedožité 80. narozeniny 

paní Drahuše KORABÍKOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají 

synové Jiří, Miroslav s rodinami 
a dcery Irena, Zdena, Jarka s rodinami.

Jak krásné by bylo ti k narozeninám přát, 

je však těžké u tvého hrobu stát a s bolavým srdcem tiše vzpomínat.

17. května by oslavil 65 let náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček, 

pan Pavel MALIŠ.


Za celou rodinu vzpomínají manželka Jarmila, 
dcery Lenka, Petra a sestra Alena s rodinami.

Kdo tě znal, ten vzpomene, 

kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

15. května vzpomeneme 1. výročí úmrtí 

pana Jaroslava OHRYZKA.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Věra, 

syn Jaroslav s rodinou a syn Martin.

VZPOMÍNKY

Tvé srdce utichlo, zůstal nám žal, 

vzpomínky na tebe, ty budou žít dál.

9. května jsme vzpomněli 10. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila 

paní Anna PECHÁČKOVÁ,
rozená Masná.


S láskou a úctou vzpomínají synové s rodinami.

Stýská se nám po tvém hlase, chybí nám tvůj milý smích, 

chtěli bychom tě slyšet zase a nemít slzy ve dlaních.

21. května uplyne 5 let, 
kdy nás navždy opustil

pan Karel ROJ.


S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a synové Pavel, Karel a Zdeněk s rodinami.

23. května by se dožila 90 let 

paní Elfrída KOSTRUHOVÁ
ze Skřečoně

a letos v srpnu vzpomeneme 
3. výročí jejího úmrtí.


S láskou a úctou vzpomínají 

synové Jaromír a Rostislav s rodinami.
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 ●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.

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.

 ● Prodám byt 2+1 v Boh.  777 
206 037.

 ● Prodám družstevní byt 1+1 
s výtahem.  739 386 142.

 ● Koupím byt v Boh.  736 228 
883.

 ● Koupím dům, chatu nebo po-
zemek. Prosím nabídněte.  608 
370 379.

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

PRÁCE

 ● Hledáme obchodní konzul-
tanty. Přivýdělek 8–10 tisíc.  

INZERCE

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

městské noviny Oko.

BLAHOPŘÁNÍ

21. května oslaví 
své životní jubileum 80 let

pan Jaroslav MRÁZEK.


Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 

spokojenosti přeje manželka
a syn s rodinou.

25. dubna oslavila naše maminka, 
tchyně a babička, 

paní Irena PHILIPPOVÁ
krásných 75 let.


Vše nejlepší, hodně zdraví a radosti 

do dalších let přejí dcery Pavla, Milena 
a Martina s rodinami. 

26. května oslaví krásné 90. narozeniny 
naše drahá maminka, 

babička, prababička a sestra, 

paní Gerda RAKUSOVÁ.


Vše nejlepší, zdraví, štěstí, lásku a pohodu 
přejí z celého srdce dcera Sylvie s rodinou, 

syn Emil s rodinou a sestra Zofi a s rodinou. 

Jarmila a Jan BAJEROVI slaví zlatou svatbu
Drazí rodiče, 25. května vaše láska získá zlatou medaili a my jsme 

neskutečně šťastní, že s vámi smíme tento moment, tolik výjimečný 
pro celou naši rodinu, oslavit! Z celého srdce vám gratulujeme, 

jste nám skvělým příkladem do života! Krásnou zlatou svatbu přejí 
dcera Radka a Pavla s rodinou a babička Žofi e. 

 ●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 zveřejněny 
na webu města v sekci inzerce.

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

722 903 305, e-mail: pavek.mich@ 
seznam.cz, www.prijemzdravi.cz.
SLUŽBY

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

Staňte se provozovatelem 
pošty Partner 
Česká pošta pokračuje v projektu pošta Partner. 
Za uplynulý rok převedla na smluvní partnery celkem 189 
provozoven a do počátku letošního května dalších šestnáct. 
Celkem tak už v Česku funguje 512 pošt Partner.

Partner je plnohodnotnou alter-
nativou pošty. Rozdíl spočívá jen 
v tom, že ji neprovozuje Česká 
pošta (ČP), ale třetí osoba. Z hle-
diska poskytovaných základních 
služeb ale není mezi pobočkou 
a poštou Partner žádný rozdíl. 

Partner poskytuje všechny zá-
kladní služby – příjem a výdej 
listovních a balíkových zásilek, 
příjem a výplatu poštovních pou-
kázek, vybrané bankovní služby, 
výplatu důchodů, SIPO, prodej 
poštovních cenin a zboží, prodej 
kolkových známek a vybrané 
služby, například dobíjení před-
placených SIM karet, prodej losů, 
dálničních kupónů a tisku.

V březnu vznikla pošta Partner 
Bohumín 2 ve Slezské ulici ve 

Starém Bohumíně, v srpnu čeká 
stejný přechod poštu Bohumín 3 
v ulici 1. máje ve Skřečoni. 

Staňte se provozovatelem pošty 
Partner i vy. Získáte stálý a ga-
rantovaný zdroj příjmů. Pobočku 
pošty Partner mohou vést fi rmy 
i živnostníci, jejichž předmětem 
podnikání je zprostředkování 
obchodu a služeb. 

Aktuálně hledá ČP provozova-
tele poboček Bohumín 4 v Bez-
ručově ulici v Záblatí a Bohumín 
5 v Ostravské ulici v Pudlově.

Bližší informace najdete na 
webu www.partnercp.cz nebo 
pište na e-mail partner@cpost.cz. 
Společně pro více spokojených 
zákazníků. 

Česká pošta

Druhý ročník celostátního happeningu základních 
uměleckých škol ve veřejném prostoru ZUŠ Open za-
vítá do Bohumína. Každá zúčastněná ZUŠ si podle 
svých možností připraví vlastní kulturní projekt 
a uskuteční ho. 
V Bohumíně bude 24. května od 16 do 18.30 hodin 
jevištěm i hledištěm náměstí T. G. Masaryka. Do akce 
se zapojí současní i bývalí žáci a také učitelé hudební-
ho, dramatického, výtvarného a vzpomínkově také 
tanečního oboru. Podrobnosti na www.zusopen.cz.

(red)

ZUŠ Open 24.5. na náměstí
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POZVÁNKY

Vztah k přírodě i ke sportu
Široké škále aktivit se v pondělí 30. dubna věnovali žáci Masarykovy 

školy. V rámci Dne země se zapojili do projektového dne, kdy se děti 

podle věku věnovaly různým činnostem.

Činorodý den zahrnoval návštěvu botanické zahrady u Gymnázia Hladnov, 
důlní expozice Dolu Michal, exkurzi čistírny odpadních vod v Šunychlu, 
naučné stezky v přírodní památce Hraniční meandry Odry či v parku Petra 
Bezruče nebo poznávání přírodnin v okolí Kališova jezera. Součástí projek-
tového dne byly také úklidové a zahradnické aktivity v areálu školy a školní 
zahrady, výsadba dřevin a přesazování květin, ale také tvorba přírodověd-
ných vzdělávacích materiálů. 
Během dopoledne rovněž vrcholilo sportovní školní klání. Ve sportovní hale 
proběhl »Masarykův pohár«, fl orbalový turnaj chlapců druhého stupně.

Text a foto: Jana SVAČINOVÁ, koordinátorka EVVO
(vzdělávání, výchova a osvěta ve vztahu k životnímu prostředí)

Okáč poháňkový
(Coenonympha pamphilus)

V České republice žije 30 druhů 
okáčů – převážná většina z nich 
už patří k vzácným druhům. Na 
Bohumínsku jsem nalezl kromě 
uvedeného druhu ještě dalších 
pět. Jsou to okáč bojínkový, luč-
ní, prosíčkový, pýrový a zední.
Okáč poháňkový u nás zatím patří 
k běžným druhům denních motýlů, 
rozšířených od nížin po horské ob-
lasti. Obývá louky všech typů včetně 
otevřených biotopů obcí a měst, 
lomů, výsypek a podobně. Je schop-
ný osídlovat i travní porosty s mini-
mální druhovou skladbou. Housen-
ky žijí na různých druzích trav, jimiž 
jsou především poháňka hřebenitá, 

lipnice roční, kostřava ovčí, tomka 
vonná, smilka tuhá a srha říznačka. 
Dospělí motýli létají ve dvou až 
třech generacích od dubna do září. 
V Bohumíně je zastihneme poměr-
ně často. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – motýli (218)

(Dokončení z minulých čísel)
Časně ráno vyrážíme do jeskyně Sima Peñas 

Blancas vzdálené více než 100 kilometrů. Jes-
kyně se nachází v oblasti Sierra de Enmedio. 
Část cesty jedeme po dálnici, pak po okresních 
a nakonec po prašných cestách mezi nekoneč-
nými sady citroníků a pomerančovníků. Je po-
zdní léto a kromě zavlažovaných sadů je vše 
zcela vyprahlé. Zastavujeme pod skalnatým 
hřebenem, jehož svahy jsou protkány starými 
důlními díly po těžbě železných rud.

Ve vedru vystupujeme na hřeben, kde je vedle 
vstupů do starých šachet i vertikální vstup do 
jeskyně Peñas Blancas. Vstup 
tvoří stupňovitá 25 metrů hlu-
boká vertikála. Na jejím dně se 
otevírá větší sál, ve kterém jsou 
dutiny a nízké partie pokryty 
trsy ježkovitých stébelnatých 
aragonitových speleotém. Jes-
kyně není uzavřená, a tak je 
část aragonitové výzdoby vylá-
maná. Aragonitové formy se 
v menší míře nacházejí i v níže 
položených částech jeskyně. 
Jde o hypogenní jeskyni a strop 
i dno tvoří převážně nekrasové 
vrstvy. Jeskyně vznikla ve vá-
pencové a dolomitové čočce 
mezi vrstvami fylitů, křemen-
ců a břidlic permo–triasového 
stáří. Vylézáme zpocení na 
povrch a s povděkem přijímá-
me návrh Španělů, abychom se jeli ochladit do 
moře. Jedeme opět více než sto kilometrů na 
pláž, která je sice přelidněná, ale je už podvečer 
a domácí odjíždějí. 

Další den máme zajímavý program - plavbu 
v kajacích podél skalnatého pobřežíl. Samo-
zřejmě opět za velké účasti jeskyňářů klubu 
Resaltes. Po tradiční snídani na pumpě jedeme 

Za tajemstvím aragonitových krystalů (7)

věže. Uprostřed zdejší skal vyrostl v 11. století 
benediktinský klášter, který se postupně rozrostl 
v monumentální stavbu. Místo je dnes cílem 
tisíců turistů. Ke klášteru vyjíždíme lanovkou, 
ale lze se k němu dostat i zubačkou či autem. 

Vstřebáváme poslední zážitky a je před námi 
2 500 kilometrů dlouhá cesta domů. V našem 
peugeotu se sice rozsypala řadicí páka, ale Pepa 
s Kubou prostě šaltrpákou zamíchají jako vaře-
chou a něco zařadí. Navíc na dálnici se moc 
řadit nemusí, takže ono to půjde. A tak jsme 
nad ránem 23. srpna doma. Ze španělských 
jeskyní přivážíme mnoho vzorků krystalů ara-
gonitu, které ihned odvážíme k analýzám ka-
marádům do Ústavu vied o Zemi v Bánské 
Bystrici. Snad nám pomohou odhalit tajemství 
geneze aragonitových forem, které zkoumáme 
na Krymském poloostrově.  (Konec)

Josef WAGNER, Orcus Bohumín

na pobřeží Středozem-
ního moře. Půjčujeme 
si kajaky a vyrážíme 
podél pobřeží, které le-
mují vysoké skalní stě-
ny. Po hodince veslování 
dorážíme do malebné 
zátoky. Zajímavé zpest-
ření. Veslujeme zpět 
a vracíme kajaky. Den 
ještě nekončí, a tak nás 
Španělé berou na zajíma-

vou exkurzi. Navštěvujeme krasový kaňon 
v nedalekých horách, který byl původně jeskyní. 

Poslední večer s milými španělskými přáteli. 
Loučíme se a připravujeme vše na odjezd. 
Vstáváme brzy ráno, protože je před námi asi 
300 kilometrů k dalšímu cíli. Tím je Mont-
serrat, aneb »zubatá hora«. Její svahy pokrývají 
bizarní vápencové a konglomerátové skalní 

 Před vstupem do Peñas Blancas.  Sestup do Peñas Blancas. Foto: Orcus
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LaViNa na faře
Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. 
organizuje v rámci projektu »Fara doko-
řán« akci LaViNa. 18. května od 17 hodin 
KeX klub pro teenagery, 19. května od 
18 hodin English Evening (anglický ve-
čer) a 20. května od 16 hodin Zahradní 
party se smažením vaječiny. Další infor-

mace na www.faradokoran.cz nebo na 
telefonním čísle 736 627 503.

Noc kostelů
Evangelický chrám v Novém Bohumíně 
se i letos zapojí do celorepublikové akce 
»Noc kostelů«. Koná se 25. května. Pro-
hlídka pro děti proběhne v 18.00, komen-
tované prohlídky v 18.45, 20.30 a 22.15. 
Dále je v 19.30 na programu varhanní 
minikoncert a ve 21.30 večerní ztišení.
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DÁŘ

KUS LEDU
PŘED-
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DÁNSKÝ
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POPĚVEK
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(BÁS.)
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NÁŠ
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MEČE

VYTAHOVAT
(O MEČI)

KTERÁ
OSOBA
SEKAT
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BÁŇAT

ZNAČKA
FRAN-

COUZSKÉ
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� NEOBDĚ-
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SVĚŽEST TRNOVNÍK SPISY

VÝROK SENECY MLADŠÍHO: Špatné svědomí nesnáší světlo.

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 23.5. v 8–16 hodin SLEZSKÝ 

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

 ● 3.6. od 14 hodin INDIÁNSKÝ 
DĚTSKÝ DEN. Soutěže a tvůrčí 
dílny, indiánská vesnička, dřevě-
né kolotoče, stolní hry, nástřik 
tetovaček, malování na obličej, 
skákací hrady, autíčka, trampo-
líny. Hobbypark, 30 Kč.
PROGRAM NA PODIU

14.30 – 16.00 Indiánská show
Lucie Semančíkové
16.30 – 18.30 Kačenka to 
s indiány umí.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

 ● 17.5. v 19 hodin ZOUFALÉ 
ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI. 
Film Česko (Pokus o komedii), 
2018, od 12 let, 83 minut, 100 Kč.

 ● 18.5. v 19 hodin VĚČNĚ TVÁ 
NEVĚRNÁ. Film Česko (Pokus 
o komedii), 2018, od 12 let, 83 
minut, 100 Kč.

 ● 19.5. a 20.5. v 19 hodin 
DEADPOOL 2. Film USA (Komiks 
/ Akční), 2018, titulky, od 15 let, 
120 minut, 130 Kč.

 ● 23.5. ve 24 hodin a 24.5. v 19 
hodin SOLO: STAR WARS STORY. 
Film USA (Sci-fi ), 2018, přístup-
ný, 135 minut. 23.5. ve 3D 
s titulky za 150 Kč; 24.5. ve 2D 
s dabingem za 130 Kč, děti 110 
Kč.

 ● 31.5., 1.6. a 2.6. v 19 hodin 
TEAMBUILDING. Film Česko (Ko-
medie), 2018, od 15 let, 83 mi-
nut,120 Kč.

PRO DĚTI

 ● 20.5. v 10 hodin HLEDÁ SE 
PRINCEZNA. Animovaný film 
Ukraj ina (Pro děti) ,  2018, 
dabing, 85 minut, 110 Kč.

DIVADLO

 ● 25.5. v 19 hodin SCREAMERS. 
Travesti varieté v podání šesti 
komiků. Sál kina, 260, 290 Kč.

 ● 27.5. v 16 a 19 hodin BABIČ-
KA V TRENKÁCH. Bláznivá hu-
dební komedie, hraje Boban 
Bohumín. Sál kina, 100 Kč.

 ● 4.6. v 19 hodin (NE) PRODEJ-
NÉ MANŽELKY. Lechtivá kome-
die, hraje Divadlo Devítka. Sál 
kina, 150 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 17.5. a 18.5. ve 13–17 hodin 
PRŤOLATA VYRÁBÍ. Výtvarná díl-
na pro předškoláky a malé ško-

láky. Dětské odd. a knihovna 
Skřečoň; 18.5. také knihovna 
Starý Bohumín.

 ● 21.5. až 25.5. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin ZPĚVAVÍ PTÁČ-
CI. Výtvarná dílna – papírová 
budka s ptáčky. Dětské odd. 
a knihovna Skřečoň.

 ● 25.5. ve 14 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení oblíbených 
knih při čaji nebo horké čokolá-
dě. Knihovna Starý Bohumín.

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

VÝSTAVY

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

OSTATNÍ AKCE

 ● 19.5. v 9.30 hodin ŽEHNÁNÍ 
MOTORKÁŘŮM. Pastor Roman 
Brzezina popřeje řidičům jed-
nostopých strojů sezonu bez 
nehod a zranění. U evangelické-
ho kostela. 

 ● 25.5. v 18–23 hodin NOC 
KOSTELŮ. V evangelickém kos-
tele v Novém Bohumíně.

18.00 Prohlídka pro děti
18.45, 20.30 a 22.15 
Komentovaná prohlídka
19.30 Varhanní minikoncert
21.30 Večerní ztišení.

MARYŠKA 

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

maryska.cz, 776 577 722
Každé úterý a čtvrtek 

od 15 do 18 hodin.

 ● Do 10.7. BUNKRY – NĚMÍ 
STRÁŽCI HRANIC. Výstava 
seznámí s československým 
pohraničním opevněním. 

 ● Každé úterý od 15 hodin 
SPOLEČNÁ PAMĚŤ BOHUMÍNA. 
Dokumentování vzpomínek na 
život na Bohumínsku v letech 
dávno minulých. 

 ● Každou středu v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
-etnografický klub, který se 
věnuje tradici bohumínského 
kroje.  

SPORT

 ● 18.5. až 20.5. MISTROVSTVÍ 
ČR DRUŽSTEV V TROJBANDU. 
Herna BC Bohumín na náměstí 
Budoucnosti.

FOTBAL

 ● 20.5. v 17 hodin FK BOSPOR 
– TJ LOKOMOTIVA PETROVICE. 
Muži, divize, hřiště za parkem.

 ● 24.5. v 17 hodin SLOVAN ZÁ-
BLATÍ – VIKTORIE BOHUMÍN. 
Starší přípravka (žáci), hřiště 
Záblatí.

 ● 3.6. v 17 hodin FK BOSPOR – 
FK NOVÉ SADY. Muži, divize, 
hřiště za parkem.

CVIČENÍ

 ● TĚLOCVIČNA ZŠ BENEŠE 
(velká tělocvična): JÓGA PRO 
VŠECHNY: V pondělí a středu 
od 19 hodin,  731 905 040, 

e-mail. m.lalice@seznam.cz, 
www.aerobikbohumin.net.

 ● TĚLOCVIČNA MALÉ ZŠ BENE-
ŠE (u Bastien Café): PILATES: 
V úterý v 18 hodin, na tel. ob-
jednávku   604 999 147. 
slunerc.webnode.cz.  POWER 
STEP: V neděli od 18 hodin, 
www.aerobikbohumin.net.

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:  9–21 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 17.5. do 3.6.

POMŮCKA: ALS, ANURA.

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz
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Stromy odkvetly, láska nikoli
Aby nám »neuschly«. Políbit ženy, slečny, zkrátka příslušnice něžné pokolení pod 
rozkvetlým stromem, ideálně třešní, patří k prvomájovým tradicím. Letos to 
ovšem jaro vzalo pěkným kvapíkem, stromy odkvetly už v dubnu. Ale nevadí, 
Bohumín má ještě jedno magické místo, k hubičce z lásky jako stvořené. A tak 
patřil 1. květen Prvomájovému políbení u kašny.

Osmnáct let už v Bohumíně fun-

guje bezplatná databáze »Firmy, 

služby, podnikání«. Obsahuje 

zhruba 800 údajů o provozov-

nách, kontaktech, otevíracích 

dobách. K dispozice je na měst-

ském webu v sekci Zpravodaj-

ství.

V databázi, kterou měsíčně navštíví 
dvanáct tisíc uživatelů, mají svůj 
záznam fi rmy, služby, spolky, dok-
toři, fi nanční instituce, bankomaty, 
ubytování, restaurace, internetoví 
poskytovatelé a další. V rubrice lze 
snadno vyhledat, kdo v Bohumíně 
rozváží jídlo, kde se může platit 
stravenkami, kde je veřejný inter-
net či polední menu. 
Rubrika »Firmy, služby, podnikání« 
patří na www.bohumin.cz k nejvy-
hledávanějším. „Subjekty z Bohumí-
na, které se do ní zaevidují, se objeví 
také v největším katalogu firem 
v Česku, na portálu www.firmy.cz. 
Data jim dodáváme jednou ročně,“ 
uvedl informatik bohumínské rad-
nice Jiří Rozsypal.
Firmy, spolky či živnostníci mohou 
vložit údaje do bohumínské data-
báze poměrně snadno. Vyplnění 
on-line registračního formuláře 
zabere jen pár minut. Údaje se po-
chopitelně pravidelně aktualizují.
Elektronická aktualizace stávajících 
údajů probíhá právě v těchto dnech.

(fž)

Databáze 
bohumínských 
firem a služeb

Barbar hodí smetí klidně do trávy, 

v lepším případě do jakékoli 

nádoby bez třídění. Ale i zodpo-

vědný, v separování zběhlý člo-

věk má občas dilema. 

Byť je v Bohumíně síť separačních 
nádob velmi hustá, na některých 
místech jsou přece jen z ruky. A tak 
město společně s BM servisem 
zkouší novinku, odpadkové koše 
»duo«. Sestavu tvoří dvě nádoby, 
přičemž do žluté patří plasty a do 
zelené směsný odpad. První odpad-
kové dvojče, jehož pořízení i s insta-
lací přijde na osm a půl tisíce, mo-
hou využívat návštěvníci parku 
Petra Bezruče. Najdou ho pár kroků 
od závory při vstupu z ulice Jana 

Duo pro zodpovědné třídiče
Indiánský dětský den 
v Hobbyparku
Dětský den se letos ponese v indián-
ském stylu. V Hobbyparku vyroste v ne-
děli 3. června od 14 hodin indiánská 
vesnička. Na programu budou indiánské 
soutěže a tvůrčí dílny, nástřik tetování, 
malování na obličej. Ve vesničce děti 
najdou dřevěný řetízkový kolotoč a malé 
ruské kolo, stolní hokej a billiard, skákací 
hrady, autíčka, trampolíny. Na pódiu se 
od 14.30 hodin se svou dětskou show 
uvede Lucie Semančíková, v 16.30 hodin 
začíná představení Kačenka to s indiány 
umí. Vstupenka na akci stojí 30 korun 
a platí současně jako volný lístek na libo-
volný ze sedmi dětských fi lmů, které bude 
v červnu promítat kamenné kino.  (red) 

POZVÁNKA

Palacha. Dalších čtrnáct sestav v do-
hledné době rozšíří počet odpadko-
vých košů v parku, v areálu Bosporu 
a také na Faji.  (red)

Polibky u fontány byly spon-
tánní, program na náměstí ob-
starala městská agentura K3. Ti 
nejmenší si mohli v tvůrčí dílně 

vyrobit placku, kytici z balonků 
nebo si pořídit parádní tetovač-
ku, samozřejmě jen nastříkanou 
originální metodou airbrush. 
Rodiče a prarodiče mohli strávit 
slunečné odpoledne příjemným 
posezením, vychutnat si občerst-
vení a kulturní program. Toho se 
zhostily mladé zpěvačky, vítězky 
soutěže Bohumínská superstar. 
Ty pak na pódiu k večeru vystří-
dal a o vydařené fi nále se postaral 
bavič, pěvecký imitátor a show-
man Vláďa Hron.  (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl


