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Jezdkyně v kostýmech na ořích, živá kapela na povozu ta-
ženém dvěma vraníky. A k tomu celá »smečka« medvědů, 
bába s nůší, vodník, klaun, tambor a stovky dalších alego-
rických masek. Úchvatná podívaná, jakou Bohumín desítky 
let nezažil. Městem prošel v pátek 1. března masopustní 
průvod.
S myšlenkou na oživení dávné tradice přišla základní umělecká 
škola, která současně oslovila všechny školy a školky v Bohumíně, 
aby měla akce masový ráz. „Máme v »zušce« kreativní lidi. Jakmile 
ten nápad zazněl, představy jen kvetly, rozvíjely se. S přípravami 
jsme začali už loni a na přelomu roku jsme rozeslali ostat-
ním školám podklady. Poskytli jsme také zpěvníky nebo 
tipy na výtvarné zpracování masek,“ líčila ředitelka ZUŠ 
Barbora Kachlová. Z oslovených například Benešovu 
školu a její mateřinky masopust vyloženě nadchl. Téma 
zpracovávala celý měsíc a průvod byl vyvrcholením 
aktivit. A postupně se přidávaly další a další školy 
i organizace. „Je to »nová« akce a každý si 
zvolil jinou stylizaci. A to je na tom hezké, 
ta rozmanitost a pestrost,“ pokračovala 
Kachlová. 
Organizace probíhala spontánně, ale 
přece jen se jeden oříšek vyskytl. 
V masopustním průvodu nesmí chy-
bět koně. Těch je v okolí sice ne-
počítaně, ale plní jen funkce 
domácích mazlíčků a s ko-
čárem se žádný nikdy ne-
setkal, natož aby ho táhl. 
„Nakonec se nám podařilo 
zajistit kočího až z Českého 
Těšína. Velmi ochotný pán, 
má celé hospodářství. Další 
dva koníci, kteří šli v čele 
průvodu, byli z Rychvaldu,“ 
dodala Barbora Kachlová. 
Ač tedy byla zprvu o licho-
kopytníky nouze, ve finále 

šlo téměř o koňské procesí. 
Zapojil se totiž i jeden živý 
poník a další bělouše před-
stavovali školáci v maskách.
ZUŠ sladila termín akce s ko-
náním masopustního jar-
marku na náměstí (více na 
straně 5). Šlo o samostatné 
akce, ale organizátoři o sobě 

navzájem věděli a podporo-
vali se. Průvod, který vyrazil od 

náměstí Budoucnosti, prošel hlavní třídou 
a kolem nádraží, proto zavítal i na rynek a zpes-
třil program jarmarku. Závěr vydařené podíva-
né patřil reji masek přímo v základní umělecké 
škole. Zájemci se tady mohli zúčastnit klasic-
kého maškarního bálu.  
 Pavel ČEMPĚL

Průvod rozličných maškar zvěstoval masopust

Cesty a chodníky omládnou, ale 
co přejezdy?   Str. 3

Rušivé zátarasy versus zkrášlení 
prostoru   Str. 3

Cingrovka: Dobrá adresa k bydle-
ní i relaxaci   Str. 6

Závoďáky sviští po koberci 
i stovkou   Str. 7

Na lidnatém sídlišti v Mírové a Nerudově ulici je stále 
hlad po parkovacích stáních. Město proto vytipovalo 
vhodná prostranství a vytvoří na nich téměř padesát 
nových míst. Práce by měly začít na přelomu dubna 
a května, potrvají zhruba čtyři měsíce.

Největší nová plocha vyroste u komerčního centra 
Kotelna. Město využije trávník mezi centrem a stáva-
jícím parkovištěm. Lidé si tudy beztak zkracovali ces-
tu k obchodům a někteří prodejci kvůli zásobování 
na trávník dokonce najížděli auty. Podle toho také 
jeho stav vypadal. Na ploše tak vznikne parkoviště 
s třiatřiceti místy a příjezdovou komunikací. Dalších 
osm míst přibude u čelní strany Kotelny, kde dojde 
také k úpravě chodníku a umístění kontejnerů na 
tříděný odpad. Obě parkoviště v Mírové ulici budou 
ze zámkové dlažby.

Počet stání se rozšíří rovněž u sportovního centra 
Bosporka v Nerudově ulici. „V zadní části na konci sle-
pé ulice vytvoříme menší parkoviště ze zatravňovacích 
dlaždic pro osm vozidel. Současně tady opravíme osvět-
lení a nainstalujeme úsporné LED lampy,“ sdělil Zdeněk 

Kolařík z odboru rozvoje a investic. Parkingy na sídli-
šti se tak do konce prázdnin rozrostou o devětačty-
řicet nových míst, z nichž čtyři budou vyhrazena 
vozíčkářům. (tch)

Nová parkoviště na sídlišti

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl

Parkoviště u Kotelny se rozroste o 33 stání. Nová mís-
ta i s komunikací vzniknou na travnaté ploše.

Bohumínská městská nemocnice (BMN) 
vyhlašuje výběrové řízení na místo staniční 
sestry interní a chirurgické JIP. Přihlášky je 
možné posílat do 29. března na adresu 
personálního oddělení nemocnice. Bližší 
informace podá manažerka pro ošetřova-
telskou péči Zina Nováčková na čísle 603 
426 299. 

BMN dále přijme do pracovního poměru 
vedoucí personálního a mzdového oddě-
lení, personalistu a  mzdovou účetní. 
U těchto pozic mohou uchazeči posílat 
nabídky na e-mail tomanova@nembo.cz, 
případně se informovat na čísle 596 096 
312. Podrobné informace k nabídkám prá-
ce jsou k dispozici na www.nembo.cz. 
 (red)

Nemocnice 
hledá posily
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Letní příměstské tábory, na které pomohla sehnat evropské peníze Místní akční 
skupina (MAS) Bohumínsko, nabídnou letos dětem vodácké, plavecké či literární 
vyžití. Navíc jsou levnější než obdobné akce. Přihlašování na dotované tábory, 
které se uskuteční v Bohumíně, Petrovicích u karviné a Věřňovicích, už probíhá.

„Rodiče každoročně řeší, jak zabavit školou 
povinné děti během letních prázdnin, zatímco 
oni musí chodit do práce. V rámci Operačního 
programu Zaměstnanost jsme proto v předcho-
zích dvou letech vyhlásili výzvu na žádosti o do-
tace na prorodinná opatření. Díky tomu se poda-
řilo získat do našeho mikroregionu téměř tři 
miliony na uspořádání letních a příměstských 
táborů v letech 2018 až 2021,“ vysvětlil předseda 

MAS Bohumínsko Lumír Macura.
Nabídka letních aktivit pro děti je letos široká 

a využít ji mohou rodiče školáků, kteří jsou za-
městnaní nebo samostatně výdělečně činní. 
Ceny za příměstské tábory jsou přitom výrazně 
nižší než je běžné. Tábory dotované s pomocí 
MAS Bohumínsko stojí maximálně tisícovku. 

Jedním z příjemců dotace na uspořádání tá-
borů je i vodácký spolek Posejdon z Věřňovic, 

který letos připravil pro děti hned dva turnusy 
příměstských radovánek. „Účastníci absolvují 
základní vodácký výcvik, sjezd řek v regionu 
a zajímavé výlety do okolí. Už máme registrova-
né zájemce, kteří s námi trávili léto loni, ale ně-
jaká volná místa ještě jsou. Rodiče by ale neměli 
s přihlašováním dlouho otálet,“ vzkázal předse-
da spolku Roman Štolfa. To platí i u ostatních 
pořadatelů. 

Letos pořádá letní příměstské tábory spolek 
Posejdon (vodácké tábory), škola v Petrovicích 
u Karviné (sportovní tábor), K3 Bohumín 
(prázdniny v knihovně), Plavecký klub Bohu-
mín (plavecké tábory), IC Petrovice u Karviné 
(prázdniny u Rotiglů).  
 Lucie BALcArOVÁ

Bohumín si každoročně připisuje něja-
ký kuriózní rekord, ovšem tentokrát 
zápis v české »guinessovce« neskončí. 
tou raritou je totiž nejvyšší uložená po-
kuta v historii řešení přestupků. týká 
se případu nadměrného nákladu na 
dálnici, který aktuálně řeší bohumín-
ský správní orgán.

Na magistrále ve směru do Polska zastavila po-
licie u Martinova na pomezí Bohumína a Věřňo-
vic podezřelý tahač s návěsem. Polský dopravce 
sice povolení ke zvláštnímu užívání pozemních 
komunikací, které pro přepravu nadměrných ná-
kladů vystavuje Ministerstvo dopravy, měl. Povo-
lení stanovilo celkovou hmotnost jízdní soupravy 
na 75 tun. Kontrola a nízkorychlostní vážení na 
dálnici ale ukázaly hodnotu daleko vyšší. Displeje 
přístrojů se zastavily na hmotnosti téměř 105 tun.

Zákony jsou v těchto případech nekompromis-
ní. „Za každou započatou tunu přetížení stanoví 
pevnou sankci 9 000 korun,“ tlumočil Jiří Pátra  
z bohumínského právního a živnostenského od-
boru. Dopravce si tak sáhne opravdu hluboko do 
kapsy, protože pokuta se u tohoto prohřešku vy-
šplhá na 270 tisíc. (tch)

Poprvé v novém prostředí. dlouholetá recitační soutěž si 28. 
února odbyla premiéru v bohumínské základní umělecké ško-
le. Městského kola se zúčastnilo bezmála devadesát dětí. ty 
menší přednášely básně v komorním sále, verše těch odrostlej-
ších se nesly sálem koncertním.

V předešlých ročnících probíha-
la recitační část v Salonu Maryška 
a další aktivity v kině. „V ZUŠ jsme 
měli všechno pod jednou střechou. 
Do zdejšího prostředí se navíc reci-

tace vyloženě hodí,“ komentovala 
novinku Lýdie Balcárková z pořá-
dajícího domu dětí a mládeže. 
A dodala, že svou roli hrálo i »ob-
jevování« neokoukaných prostorů. 

Polovina dětí i řada dospělých 
v místní zušce nikdy nebyla.

Soutěž startovala už ráno a pro-
bíhala takřka celý den. Zatímco 
jedna skupina dětí recitovala, další 
se účastnila jazykového cvičení 
a workshopu Lucie Semančíkové 
na téma recitace a přednes. Třetí 
skupině se pak věnovali porotci. 
„Se soutěžícími, kteří už měli před-
nes za sebou, rozebírali jejich výko-
ny. U menších dětí předávali po-
znatky učitelům, ty starší chtěly 
samy vědět, jaké jsou jejich silné 

stránky a na čem je naopak třeba 
zapracovat,“ doplnila Balcárková.

Vyhlašovatelem soutěže je kaž-
doročně Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, městské 
kolo organizuje DDM Bohumín ve 
spolupráci s Lucií Semančíkovou. 
Pětičlenná porota byla s letošními 
výkony mladých recitátorů velmi 
spokojená a vybrat ty nejlepší bylo 
nesmírně složité. Proto porotci 
udělili ve všech kategoriích hned 
dvě první místa.

 (tch)

dotované tábory zabaví školáky

Naložil víc, než jeho portmonka unese

Verše se nesly komorním i koncertním sálem

První místa v recitační soutěži

0. kategorie (1. třída)
Barbora Kubínková (ZŠ Skřečoň) 

a Lukáš Mařádek (ZŠ ČSA)

I. kategorie (2. a 3. třída)
Matyáš Malchar (Pianeta) 

a Rozárka Karpetová (ZŠ Skřečoň)

II. kategorie (4. a 5. třída)
Eliška Štablová (ZŠ Bezručova) 

a Hoai Thúy Trinh (Masarykova ZŠ)

III. kategorie (6. a 7. třída)
Alexandra Derfényiová (ZŠ ČSA) 
a Ema Ptáková (Masarykova ZŠ)

IV. kategorie (8. a 9. třída)
Jiří Semančík (ZŠ Skřečoň) 
a Klára Nováková (Pianeta)

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Policie Čr
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Lidická ulice projde rekonstrukcí. krajští silničáři vloží miliony do opravy svých 
vozovek, Bohumín investuje rovněž v řádech milionů do chodníků a osvětlení. 
Největším kamenem úrazu jsou ale zdejší přejezdy. A zatím to vypadá, že ty zůsta-
nou ve stejném tristním stavu, v jakém jsou nyní. Jejich soukromí správci se totiž 
k ničemu nemají.

Správa silnic Moravskoslezského kraje 
(SSMSK) opravu ulice s předstihem avizovala. 
Město s ní spolupracuje a část prací provede na 
své náklady. „Po etapách rozjedeme obnovu ve-
řejného osvětlení. Vyměníme staré sodíkové lam-
py za nové LED osvětlení a některé sloupy, které 

nyní nevhodně stojí uprostřed chodníku, pře-
suneme mimo něj,“ popsal Roman Pak z bohu-
mínského odboru životního prostředí a služeb. 
Jen inovace osvětlení, která je v plánu ještě le-
tos, přijde Bohumín na 1,7 milionu. Další pro-
středky město vloží do chodníků. Aktuálně se 

řeší varianta jejich povrchů.
Bohumín se bude současně podílet na vzniku 

nového přechodu v těsné blízkosti »T« křižo-
vatky u železárenského mostu. Město zajistí 
bezbariérové napojení chodníku na zebru 
a osvětlení přechodu, který následně vznikne 
na krajské silnici.

Žádné opatření města ani kraje ale nevyřeší 
problematiku železničních vleček. Přejezdy 
včetně ochranného pětimetrového pásma jsou 
ve vlastnictví soukromých firem a žádná z nich 
se zatím k renovaci nachystá. „V prosinci jsme 
dopisem oslovili majitele vleček, že se chystá re-
konstrukce Lidické ulice a bylo by vhodné dát do 
pořádku i přejezdy. Zkrátka práce zkoordinovat,“ 
uvedl vedoucí městského odboru dopravy 
Pavel Vavrečka. V ulici jsou čtyři přejezdy a ka-
ždý má jiného majitele, z nichž na výzvu zare-
agovali jen dva. První (ve směru od železáren-
ského mostu) patří firmě TSR. Koleje nejsou 
nijak označené a zřejmě dojde k jejich zrušení. 
Oznámila to firma s tím, že své pozemky právě 
prodává. Majitel další, rovněž neoznačené vleč-
ky, firma Sanre, na výzvu nereagovala. Třetí 
přejezd u lávky přes železnici je v nejtragičtěj-
ším stavu a na zdejších dírách nedávno jeden 
řidič odepsal pneumatiku i s diskem. Zřejmě 
ho nepotěší reakce správce, firmy Genetrix, že 
přejezd hodlá jen udržovat, ale na jeho opravu 
nemá prostředky. Poslední koleje pak patří 
Bochemii, která si sice neozvala, ale přejezd má 
v relativně sjízdném stavu. Situací se nicméně 
zabývá Drážní úřad, který ohlásil kontrolní 
prohlídku přejezdů. Ta proběhla 7. března a její 
výsledky přineseme v některém z příštích čísel.
 

 Pavel ČEMPĚL

Historická budova vlakového nádraží, jedna 
z dominant Bohumína, obehnaná řetězy a zá-
tarasy? trochu absurdní idea, přesto se zrodila. 
Správa železniční dopravní ceny (SŽdc) o ní 
uvažuje v rámci protiteroristických opatření. 
Pozemky před nádražím však patří městu, a to 
s navrženým řešením zásadně nesouhlasí.

Západní Evropa se v posledních letech potýká s te-
roristickými útoky, často páchanými automobily, 
s nimiž šílenci najíždějí do lidí a budov. Česku se na-
štěstí běsnění radikálů vyhýbá, některé instituce přes-
to nechtějí nic podcenit. SŽDC například vytipovala 
dvacet drážních budov, u nichž navrhla fyzická pro-
titeroristická opatření. Konkrétně v Bohumíně počí-
tala se stovkou metr dvacet vysokých sloupků propo-
jených stometrovým ocelovým řetězem. Dalších osm 
sloupků by mělo být výsuvných.

Navržené řešení ale narazilo na nesouhlas radnice. 
Nejde ani tak o minimální pravděpodobnost teroris-
mu v Bohumíně, ale o estetiku. Ocelové zátarasy by 
»zohyzdily« přednádražní prostor, jehož úpravu 
a modernizaci město právě připravuje. Vzniknout 
tady má dopravní terminál a součástí projektu je 
i úprava vydlážděné plochy pro pěší. Dočká se no-
vých povrchů, veřejného osvětlení, laviček, zkrátka 
aby měla plocha hezčí a  důstojnější podobu. 
Ochranné sloupy s řetězy do této koncepce absolutně 
nezapadají. Město své stanovisko tlumočilo SŽDC, 
která jej respektuje a od zátarasů s největší pravděpo-
dobností ustoupí. V budoucnu se zaměří především 
na další opravy historické budovy. (tch)

Masarykova škola pořádá pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče den otevřených dveří. 
»Sluníčková« škola návštěvníky přivítá 25. března od 9 do 17 hodin a prohlídky budou 
probíhat každou celou hodinu. Zájemci budou moci nahlédnout do kmenových tříd, 
odborných učeben, sborovny, jídelny či družiny. 
Samotný zápis žáků do prvních tříd se uskuteční 3. a 4. dubna od 13 do 17 hodin. U zá-
pisu bude možné přihlásit děti do přípravného kurzu, ve kterém si vyzkouší, jaké to je, 
když usednou do školních lavic. V plánu je pět lekcí v termínech 17., 23., 24., 25. a 26. 
dubna. (red)

cesty a chodníky omládnou, ale co přejezdy?

Nový kabát dostane povrch Lidické ulice i zdejší chodníky. Omlazení se dočká osvětlení a vznikne i nový 
přechod. Jen problematika soukromých vleček, z nichž jsou některé v tragickém stavu, zatím nemá řešení.

rušivé zátarasy versus zkrášlení prostoru

Masaryčka otevírá dveře

Foto: Pavel Čempěl

Návrh protiteroristických opatření u nádraží.  Vizualizace: SŽDC
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Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. 
Vyvolávací cena je 55 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit také 
občané Eu, kteří trvale žijí na celém území Čr. Podrobné informace naleznete na www.bo-
humin.cz, sekce radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+1, ul. Seifertova 602, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v klidové 
zóně, v blízkosti základní školy, 
gymnázia, parku a centra města. 
Byt je po celkové rekonstrukci, 
včetně nových podlah a dveří. 
V koupelně je sprchový kout. Plo-
cha pro výpočet nájemného 49,80 
m2, celková plocha bytu 49,80 m2. 
Prohlídka 11.3. v 14.45-15.00 ho-
din a 12.3. v 8.45-9.00 hodin. Lici-
tace bytu se koná 13.3. v 16.00 ho-
din.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 67, I. kategorie, 12. nad-
zemní podlaží. Věžový dům po 
částečné rekonstrukci (okna, balko-
ny, střecha, zateplení, výtahy). 
V blízkosti domu je dětské hřiště, 
autobusové stanoviště, Kaufland, 
Penny market, mateřská a základní 
škola. Dům s funkcí domovníka. 
Byt s balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 28,55 m2, celková 
plocha bytu 30,10 m2. Prohlídka 
13.3. v 15.15-15.30 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 13.3. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v klidné 
lokalitě v blízkosti zdravotního 
střediska, školky a parku. Byt se 
zděným bytovým jádrem a sprcho-
vým koutem je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet nájem-
ného 50,12 m2, celková plocha bytu 
52,38 m2. Prohlídka 13.3. v 15.00-
15.15 hodin a 14.3. v 10.00-10.15 
hodin. Licitace bytu se koná 18.3. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Husova 786, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízká zástavba v blízkosti 
parku, školky, základní a střední 
školy. V domě je domovník. Byt 
s ústředním topením a balkonem. 
K bytu náleží sklep. Plocha pro vý-

počet nájemného 55,85 m2, celková 
plocha bytu 61,60 m2. Prohlídka 
18.3. v 15.00-15.15 hodin a 19.3. 
v 10.00-10.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 20.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 820, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Dům se šesti byty se na-
chází v klidové zóně, v blízkosti 
domu je centrum města, park, au-
tobusová zastávka, základní a ma-
teřská škola. Byt se sprchovým kou-
tem je po celkové rekonstrukci. 
K bytu náleží sklep. Plocha pro 
výpočet nájemného 51,04 m2, cel-
ková plocha bytu 55,36 m2. Pro-
hlídka 18.3. v 14.45-15.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
20.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 43, I. kategorie, 8. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny a balkonem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 28,13 
m2, celková plocha bytu 29,70 m2. 
Prohlídka 18.3. v 14.15-14.30 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 20.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Byt je po kompletní rekon-
strukci, v pokoji je kuchyňský kout, 
v prostorné koupelně s WC je vyz-
děný sprchový kout. WC je závěs-
né. Dům se nachází poblíž centra 
města, odpočinkové zóny, obcho-
dů, školy a školky. Plocha pro vý-
počet nájemného 26,86 m2, celková 
plocha bytu 29,06 m2. Prohlídka 
20.3. v 14.30-14.45 hodin a 21.3. 
v 10.00-10.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 25.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 215, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné čás-
ti města v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Byt se zděným by-

tovým jádrem. Plocha pro výpočet 
nájemného 52,41 m2, celková plo-
cha bytu 52,41 m2. Prohlídka 20.3. 
v 14.45-15.00 hodin a 21.3. v 10.15-
10.30 hodin. Licitace bytu se koná 
25.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 945, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Zateplený nízkopodlažní 
dům po rekonstrukci se nachází 
v blízkosti centra města, parku, ná-
kupního střediska a autobusové 
zastávky. Byt s balkonem je po cel-
kové rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,57 m2, celková 
plocha bytu 70,07 m2. Prohlídka 
19.3. v 9.00-9.15 hodin a 20.3. 
v 15.00-15.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 25.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 62, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se nachází 
v blízkosti centra města, odpočin-
kové zóny, obchodů, školy a školky. 
Byt s balkonem a kuchyňskou lin-
kou je po celkové rekonstrukci 
v roce 2014. Plocha pro výpočet 
nájemného 48,07 m2, celková plo-
cha bytu 52,17 m2. Prohlídka 20.3. 
v 14.15-14.30 hodin a 21.3. v 9.45-
10.00 hodin. Licitace bytu se koná 
25.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 55, I. kategorie, 10. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům. Byt s plastovými okny a bal-
konem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,88 m2, celková plocha bytu 
31,20 m2. Prohlídka 25.3. v 14.15-
14.30 hodin a 26.3. v 8.15-8.30 ho-
din. Licitace bytu se koná 27.3. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům. Byt s plastovými okny a bal-
konem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,13 m2, celková plocha bytu 
29,70 m2. Prohlídka 25.3. v 14.30-

14.45 hodin a 26.3. v 8.30-8.45 ho-
din. Licitace bytu se koná 27.3. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 21, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Panelový dům s plastový-
mi okny byl celkově zrekonstruo-
ván, včetně zateplení. V blízkosti 
domu je prodejna potravin, školka. 
Byt s balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 75,83 m2, celková 
plocha bytu 77,53 m2. Prohlídka 
25.3. v 15.15-15.30 hodin a 26.3. 
v 9.15-9.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 27.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnická 527, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová zá-
stavba ve Skřečoni. Dům má zatep-
lené štíty. Možnost parkování 
u domu, v blízkosti domu je dětský 
koutek. Byt s kuchyňskou linkou je 
po rekonstrukci. K bytu náleží 
sklepní kóje a sklepní místnost 
o rozloze 6,6 m2. Plocha pro výpo-
čet nájemného 60,20 m2, celková 
plocha bytu 60,80 m2. Prohlídka 
27.3. v 14.30-14.45 hodin a 28.3. 
v 9.30-9.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 1.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 183, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné čás-
ti města v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. Byt se zděným by-
tovým jádrem. Plocha pro výpočet 
nájemného 62,74 m2, celková plo-
cha bytu 68,24 m2. Prohlídka 27.3. 
v 14.45-15.00 hodin a 28.3. v 10.15-
10.30 hodin. Licitace bytu se koná 
1.4. v 16.15 hodin.

Lenka VAcHtArČÍkOVÁ,  
majetkový odbor

Bohumín chce koupit bytové domy
Čtyři bytové domy v centru Bohumína by už brzy mohly 
změnit svého majitele. Město je chce odkoupit od společ-
nosti residomo za téměř sedmnáct milionů. záměr posvětili 
na svém nedávném jednání i zdejší zastupitelé.

„Residomo vlastní v Bohumíně 
pouze čtyři domy se čtyřiadvaceti 
byty u křižovatky Štefánikovy ulice 
a třídy Dr. E. Beneše. Okolní oprave-
né domy patří městu, stejně jako při-
lehlý vnitroblok nazvaný Zmijův 
dvůr, který jsme nedávno revitalizo-
vali. Objekty Residoma jsou na dobré 
adrese a bezprostředně sousedí s naši-
mi. Rozhodli jsme se proto oslovit je-
jich majitele s nabídkou odkupu. Je to 
logický krok, chceme, aby tato část 
města působila jednotně,“ uvedl sta-
rosta Petr Vícha.

Residomo na výzvu radnice zare-
agovalo a nechalo na čtveřici třípat-
rových objektů zpracovat znalecké 
posudky. Domy pocházejí z roku 
1957 a v každém z nich je šest bytů. 
Jednotlivé domy znalec ocenil od 3,9 

do 4,5 milionu. Celková cena za 
všechny čtyři dělá podle odborného 
posouzení 16,8 milionu. Za tuto 
částku je nabízí Residomo městu 
k prodeji. 

„Nejsme zastánci rozprodávání 
městských bytů, naopak naším dlou-
hodobým záměrem je bytový fond 
rozšiřovat. Momentálně vlastníme  
4 300 bytů. Koupě domů tak zapadá 
do naší koncepce. Objekty jsou v pře-
vážně původním stavu, pouze před 
osmi lety dostaly nová plastová okna, 
takže v budoucnu bude nutná jejich 
rekonstrukce,“ doplnil Vícha.

O koupi domů by zastupitelé měli 
rozhodnout v  dubnu. Pokud ji 
schválí, do konce června by se město 
mohlo stát jejich novým vlastníkem. 
 Lucie BALcArOVÁ

Foto: Pavel Čempěl
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Přes den na lyžích a prknech, večer relax

Veselý školní karneval

už podevatenácté se konal lyžařský výcvik Masarykovy ško-
ly v oblíbeném lyžařském středisku ružomberok – Malinô 
Brdo na úpatí pohoří Velká Fatra. Od 2. do 8. února se ho 
zúčastnilo padesát žáků ze čtvrtých až devátých tříd. 

Po úvodních jízdách instruktoři 
rozdělili žáky do čtyř lyžařských 
družstev a jednoho snowboardové-
ho. Cílem kurzu bylo správně zvlád-
nout techniku, umět se bezpečně 
pohybovat na svahu a postupně se 
zlepšovat. Žáci, kteří stáli poprvé na 
lyžích nebo na »prkně«, to měli nej-
těžší.  Na mírném kopečku postupně 
zvládli sjezd šikmo svahem, v oblou-
cích, zastavení a jízdu na vleku. Ti 
zkušenější mohli na prudší široký 
svah se dvěma vleky nebo sjezdovku 
podél kabinkové lanovky. Dobrá ná-
lada, nadšení a trpělivost ze strany 
žáků a instruktorů měly vliv na zlep-
šující se výkony. 

Lyžařský výcvik odpoledne dopl-
ňovaly přednášky, například o pravi-
dlech chování na sjezdových tratích, 
lyžařské a snowboardové výstroji, 
první pomoci na horách. Součástí 

byly i praktické ukázky techniky jíz-
dy. Během večerního programu si 
žáci ověřili své znalosti v testech, 
relaxovali po náročném výcvikovém 
dni u filmů nebo na diskotéce. 

Třetí »kritické« odpoledne se šli 
všichni projít Medvědí stezkou. Ta 
vede Hrabovskou dolinou a tvoří ji 
sedm stanovišť se základními infor-
macemi o medvědovi hnědém. 
Večer čekala účastníky sauna a od-
počinek ve vířivce. Následující den si 
žáci mohli vyzkoušet také snowbla-
dy (velmi krátké lyže).

Počasí letos malým lyžařům přálo. 
Většinu pobytu svítilo sluníčko 
a byly vidět vrcholky Vysokých 
a Nízkých Tater. Největší odměnou 
byly spokojené úsměvy všech 
účastníků. 

 text a foto: Lenka PtÁkOVÁ,
 Masarykova škola

V únoru se lidé odpradávna veselili na karnevalech. Snad 
i proto, aby si zpříjemnili dlouhý zimní čas. také pedagogo-
vé a žáci školy Slezské diakonie se rozhodli rozveselit pro-
story odloučeného pracoviště ve Starém Bohumíně. rej 
masek proběhl v pátek 8. února. 

Několik dní před zahájením se ve 
škole pilně pracovalo. Všichni se 
pustili do originální výzdoby. Třídu 
ověnčily nafukovací balonky, pestro-
barevné řetězy z krepového papíru, 
barevné květiny, stuhy či girlandy. 
V den akce se prostřené stoly prohý-
baly pod bohatým občerstvením. 

Všichni účastníci se na karneval 
připravili opravdu zodpovědně. 
Velké poděkování náleží rodičům, 
kteří dětem vyrobili nepřeberné 

množství rozmanitých masek. K vi-
dění byl zbrojnoš s panošem, med-
věd, policista, mlynář, ovce, myška 
i s pastičkou, klaun s kouzelníky, 
přišla také Pipi dlouhá punčocha 
s opičkou a další krásné masky. Po 
závěrečné přehlídce a představení 
masek udělila porota všem diplomy 
a medaile za účast. Celá akce pro-
běhla ve velmi příjemné, veselé 
a nadšené atmosféře.

 Martin dOBOŠ, Hana HudEČkOVÁ

Potraviny bez »éček«, dobroty z domácích chovů a výroben. Obliba farmářských 
výrobků je stále na vzestupu. Bohumíňáci mají už dva roky možnost zboží vyrá-
běné tradičními postupy pořídit v centru města. Slezský rynek má své místo na 
náměstí každý měsíc. 

Farmářským trhům v Bohumíně je vždy zasvě-
cená středa, ale 1. března přijeli stánkaři za zákaz-
níky i v pátek. Byl k tomu důvod, masopustní 
jarmark. Kromě nabídky osvědčených výrobků 
se mohli návštěvníci seznámit také s masopust-
ními zvyky, maskami či zhlédnout historického 
flašinetáře.

Období zabijaček a bujaré zábavy každoročně 
připadá na přelom zimy a jara a ohlašuje předve-
likonoční půst. Tato milá tradice v posledních 
letech znovu ožívá. Svým dílem k tomu přispívá 
i městská agentura K3 Bohumín, která masopust-
ní jarmark pořádala. (red)

Pořádně se nadlábnout před půstem

Foto: Slezská diakonie

Foto: Pavel Čempěl
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Emotivní loučení. dvanáct zahrádkářů z ulice Petra cingra dosta-
lo výpověď z nájmu kvůli chystanému projektu proměny lokality. 
Lidé tady trávili víkendy, dovolené, pořádali oslavy a dokonce 
svatby. zvelebovali si chatičky i záhonky. to vše ale s vědomím, 
že jde o zahrádkářské osady »dočasné«. Ačkoli dočasnost trvala 
přes třicet let.

První malé pozemky si začali lidé 
pronajímat na zpustlém rumovišti. 
Upravili si je, zasadili první rostlin-
ky, vinnou révu, stromy a postupně 
si vybudovali i chatičky s grily 
a udírnami. Do zahrádek investova-
li peníze, práci, volný čas, přestože 
si nemohli být nikdy jistí »dnem ani 
hodinou«. Celé roky tady byli jen 
v nájmu, a to na dobu určitou s tří-
měsíční výpovědní lhůtou.

„Byt máme na náměstí, ale od 
května do listopadu jsme trávili vše-
chen čas na zahrádce. Navštěvovaly 
nás tady děti, odchovala jsem tu 
vnučky. O zahrádku jsem se starala 
dvaadvacet let, někteří sousedé do-
konce přes třicet. Mysleli jsme, že už 
tady dožijeme,“ svěřila se Zdeňka 
Dominiková a dodala, že dočasnos-
ti osady si byli všichni vědomi. Jen 
ta dlouhá léta je ukolébala. Nikdo si 
nepřipouštěl, že den »D« opravdu 
nastane, přestože město od roku 
2011 se zahrádkáři opakovaně jed-
nalo a informovalo o záměru revi-
talizace území. 

„Lidem z končících zahrádek 
jsme poskytli kontakty na všechny 
předsedy zahrádkářských svazů. 
Těm jsme zase nabídli další plochy 
k využití,“ uvedla Jana Holeszová 
z městského majetkového odbo-
ru. Vznik případných nových 
osad je stále v jednání s tím, že 
jako nejschůdnější se jeví pozem-
ky u vodojemu ve Starém Bohu-
míně a v Trnkové ulici v Pudlově. 
Všechny strany si současně uvě-
domují, že o tuto aktivitu mají 
zájem vesměs starší lidé a začínat 
znovu na jiném místě pro ně bude 
těžké. „Zahrádku v Cingrovce jsme 
obrečeli a chtěli jsme s tím defini-
tivně skončit. Ale nakonec jsme si 
koupili vlastní malou chatku s po-
zemkem ve Skřečoni,“ dodala 
Zdeňka Dominiková (65). Ačkoli 
je jejímu partnerovi sedmdesát, 
doma »hnípat« nechtějí. Čeká je 
sice opět spousta práce, ale za-
hrádkaření je dobíjí neskutečnou 
energií. 

 text a foto: Pavel ČEMPĚL

cingrovka: dobrá adresa k bydlení i relaxaci 

zahrádkáři se po letech loučí 

V lokalitě Petra cingra na pomezí Nového a Starého Bohumína má vzniknout 
bezmála čtyřicet zasíťovaných stavebních parcel. A kromě ploch pro obytnou 
zástavbu také park s novou zelení, chodníčky, cyklostezkami a nádrží na dešťo-
vou vodu. Pokud půjde vše podle plánu, práce by měly začít už na podzim.

Roky připravovaný projekt nyní pokročil do 
další fáze, k rušení menších zahrádkářských 
osad. Je to krok bolestivý, ale bez něj by to nešlo. 
Dvanáct zahrádek se nachází v místech, kudy 
bude nutné k lokalitě vybudovat příjezdovou 
cestu, cyklostezky a přivést inženýrské sítě. 
Rušení se týká pouze zahrádek v okolí finských 
domů, na osadu u  benzinky se projekt 
nevztahuje.

Lokalita je v územním plánu určená k bydlení, 
a proto se zde počítá se zástavbou v podobě »sa-
telitních městeček«, tedy parcelami do velikosti 
deseti arů (tisíc metrů čtverečních). Ty město 
nabídne zájemcům formou licitace podobně jako 

ve Slunečné a Sokolské ulici v Záblatí. Část nově 
připravených pozemků s přístupovou cestou a sí-
těmi vznikne na zelené louce. Další zaplní upra-
vený prostor po zdemolovaných zchátralých 
domech na druhé straně ulice Petra Cingra. 
Z dříve problémových cihláků tady zůstal jediný 
a také on se bude letos poroučet k zemi. 

Proměnou projde i další část území, současná 
louka, která nyní slouží maximálně k venčení 
psů. Tato plocha zůstane nezastavěná s využitím 
»blízkým přírodě«. „Tady počítáme s parčíkem 
k relaxaci. Protínat ho budou chodníčky, cyklo-
stezky, vzniknou zde i dětská hřiště,“ popsala ve-
doucí městského odboru rozvoje a investic Jitka 

Ptošková. V rámci projektu dále vznikne nádrž 
k zachytávání dešťovky a k parčíku se bez úprav 
napojí i stávající vodní plocha, Suchého stav  
s okolní zelení. Další stromy a keře pak nově při-
budou v okolí chodníčků a mobiliářů.

Zastavěná část »Cingrovky« měla v minulosti 
pověst ghetta. Této nálepky se začala postupně 
zbavovat stěhováním nepřizpůsobivých a demo-
licí vybydlených a zdevastovaných domů. Ty 
odstartovaly v roce 2010. O dva nejzachovalejší 
domy poblíž louky měl původně zájem soukro-
mý developer, který je hodlal zrekonstruovat. 
Zůstalo ale jen u slibů, a tak šly nakonec k zemi 
také. Na jejich místě to dnes zase žije, parcely po 
bourání město nabídlo v licitaci a několik bun-
galovů už tady stojí. Z  dříve přehlížené 
Cingrovky se tak opět stává lokalita s »dobrou 
adresou«. 

 Pavel ČEMPĚL

Zdeňka Dominiková s partnerem vyklízejí pozemek ve zrušené osadě v ulici Petra 
Cingra. Zahrádkaření ale vale nedají, začnou znovu na jiném místě.
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závoďáky sviští po koberci i stovkou

Maratonská dávka tréninkové zátěže

V automobilovém sportu neplatí věkové 
hranice a v tom modelářském už vůbec 
ne. děti i dospěláci s »klukovskou duší« se 
pravidelně scházejí v městské sportovní 
hale. ta poskytuje zázemí Moravskoslez-
skému poháru modelů cestovních vozů 
i  závodům terénních modelů, tedy 
rychvaldskému poháru. Premiéru mělo 
v hale 2. března také offroadové mistrov-
ství republiky, kdy se po trati proháněly 
buginy.

Sedany, formule, kamiony, prototypy, tere-
ňáky, hobby kategorie pro děti. Ve sportovní 
hale krouží závodní elektromobily v měřítku 
1:10 i menším 1:12, které to umí na rovince 
vytáhnout až na stovku. Atmosféra nabitá 
adrenalinem je cítit na trati i v depu. „Hlavní 
je nabít baterky a vyladit vůz. Seřídit tlumiče, 
geometrii, světlou výšku. U modelů je více na-
stavení než na normálním autě,“ prozradil 
Luděk Szostek z pořádajícího RC Team 
Rychvald. 

Sezona cestovních vozů sestává ze šesti zá-
vodů, kterých se účastní na osm desítek mo-
delářů. Ještě větší oblibě se těší tereňáky, kdy 

se rovněž na šesti mítincích schází více než 
sto nadšenců. Samotným soutěžím vždy 
předchází trénink a testovací jízdy. Pro kon-
krétní trať pak modeláři vyladí své stroje. 
„Pokaždé stavíme jinou dráhu. Podle toho, co 
mě přes týden napadne. Jestli to závodníkům 
ztížím, nebo je nechám kroužit po rychlejší 
dráze,“ dodal lišácky Szostek. Ten spolu 
s přáteli musí vždy den před pohárem celou 
trať postavit. Pokrýt plochu hřiště zátěžovým 

kobercem, vymodelovat dráhu, připravit zá-
zemí depa. Modelářští nadšenci už to mají 
natrénované a zvládnou vše i za půl druhé 
hodiny. 

Klasické závodní okruhy skutečných vozů 
včetně efjedniček v posledních letech navr-
huje designér Hermann Tilke. Jeho dílům se 
proto říká »tilkedromy«. Snad se jednou i pro 
zdejší modelářské zmenšeniny vžije pojem 
»szostkodromy«. (tch)

cvičení je v kurzu a jeho vyznavačům není proti mysli dát si do těla i pořádnou 
dávku. Potvrzuje to zájem o »cvičební maraton«, který se s krátkým odstupem 
podruhé konal 23. února ve sportovním centru Bosporka. další je v plánu už  
počátkem dubna.

Tři sály, tři lektorky, tři hodiny cvičení. 
Účastníků samozřejmě mnohem více, celkem 
pětatřicet. Čekal je buď kruhový trénink, který 
vedla Kateřina Sittková, Barbora Dylušová pro-
vedla své svěřence cross trainingem a Lucie  

Svačinová power jógou. „Kromě stálých ná-
vštěvnic Bosporky dorazila také spousta nových 
děvčat, například z Rychvaldu nebo Ostravy. 
Mile nás to překvapilo,“ potvrdila fitness trenér-
ka Kateřina Sittková. Ohlas akce se tedy šíří i za 

hranicemi Bohumína a stoupá také zájem 
»mordovat se« maratonem pohybu. Organizá-
toři proto přijdou brzy s další akcí a zvažují, že 
zvýší tréninkovou zátěž na čtyři hodiny.

Zatímco dospěláci mají často k pohybu vztah 
a své tělo nenechávají zlenivět, u mládeže to tak 
horké není. „Chystáme se navštívit bohumínské 
základní a střední školy a nabídnout jim lehčí 
formy tréninku. Chceme, aby se děti začaly hý-
bat, některé jsou v tomto směru úplně marné,“ 
konstatovala Sittková. Trenéři Bosporu se chtě-
jí nejprve spojit s tělocvikáři ve školách a do-
mluvit systém, aby jim »nefušovali« do řemes-
la. Pokud bude zájem, v úvahu by u školáků 
přicházela forma lehčího kruhového tréninku 
nebo posilování vlastní váhou. (tch)

Sportovní hala bývá dějištěm i republikových mistrovství. Počátkem března to byl šampionát bugin, o Veliko-
nocích následují cestovní vozy. Snímky jsou z moravskoslezského poháru, jehož další kolo proběhlo 16. února.

Únorový maraton probíhal ve cvičebním sále, na 
badmintonovém a squashovém hřišti v Bosporce.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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Na šestém místě tabulky a pou-
ze se šestibodovou ztrátou na 
vedoucí tandem Opavy B a No-
vého Jičína přezimovali fotba-
listé Bosporu. Čtvrtou nejvyšší 
soutěž čeká v létě reorganiza-
ce, takže v podstatě už je bohu-
mínské mužstvo zachráněno. 
i proto trenér Martin Špička 
bere jarní pokračování zároveň 
i jako přípravu na roky příští. 

„Rozhodně to ale neznamená, že 
bychom chtěli jarní část jen nějak do-
hrát! Kdo mě zná, ví, že mám na vý-
sledky a hlavně na herní projev ty nej-
vyšší nároky. Chci, aby náš fotbal bavil 
kluky i diváky,“ slíbil před startem 
druhé poloviny divizní soutěže trenér 
Bosporu. Dodal, že tomu odpovídala 
i příprava: „Byla náročná, nikdo nic 
neflákal.“

Bohumíňáci změnili destinaci kon-
dičního kempu. Letos poprvé zamíři-
li do Malenovic, aby mohli dojíždět 
na umělou trávu venku i v hale do 
nedalekého Frýdlantu. „Kromě toho se 
nás ujala i kondiční trenérka Katka 
Sittková a v Bosporce kluci polykali 
další tréninkové dávky při kruhovém 

tréninku,“ konstatoval kouč Bosporu.
Změny v kádru? Do přípravy na-

skočil mladý Martin Česlavský, který 
poslední sezonu neodehrál, a s trené-
rem Špičkou se znají z působení 
u karvinské mládeže. „Zda se u nás 
popere o místo, to záleží na něm,“ uve-
dl kouč. Z třetiligových Petřkovic  
by mohl do Bohumína přijít Leoš  
Švancer, pokud by nedostal prostor  
v Baníku, pak by stál o angažmá  
v Bosporu i mládežnický futsalový 
reprezentant Denis Dziuba.

„Musíme tým skládat i s myšlenka-
mi na budoucnost. Kádr nemáme úpl-
ně mladý a je to dobrá příležitost otes-
tovat další borce. Bohužel zranění 
zatím nepovoluje přípravu Richardu 
Vaclíkovi a fit není ani náš nejlepší 
střelec Milan Halaška,“ vypočítal Mar-
tin Špička. Naopak po dlouhém zra-
nění se rozehrával v přípravě Domi-
nik Palej.

Klub by rád zůstal v horních pat-
rech tabulky. „Ambice na postup ne-
máme, na třetí ligu musí být klub při-
praven po všech stránkách. Chceme 
chytit hned začátek jara, ať se v tabulce 
zbytečně nepropadáme. Při velké vy-
rovnanosti máme poměrně blízko 
i k těm spodním příčkám,“ dodal  
Martin Špička. (bir)

Měl to být standardní lékař-
ský zákrok, který se ale nako-
nec změnil v boj o holý život. 
doslova minuty chyběly k vel-
kému neštěstí a záložník fot-
balového Bosporu, s jedenác-
ti trefami druhý nejlepší 
střelec podzimních klání v di-
vizi E Milan Halaška, by už 
další branky do sítí soupeřů 
nepřidal. Naštěstí se zdá být 
vše zlé zažehnáno.

„Máme zatím kusé informace od 
Milanovy partnerky, se kterou brzy 
čekají narození potomka. Milan byl 
na lékařském zákroku, ale po pro-
puštění domů došlo k vnitřnímu 
krvácení. Následoval bleskový trans-
port do nemocnice a operace doslova 
za minutu dvanáct,“ oddechl si tre-
nér fotbalistů Bosporu Martin Špič-
ka. Celý realizační tým, ale i hráči, 
funkcionáři a fanoušci Bosporu teď 
přejí opoře týmu hlavně brzké 
uzdravení a také co možná nejrych-
lejší návrat na fotbalové trávníky. 
 (bir)

  S P O r t

Futsal, který se vyvinul z klasického fotbalu pro menší hřiště a sály, se zabydlel také v Bo-
humíně. Místní liga se z valné části hraje ve sportovní hale za parkem, a proto také nese 
název Bospor Futsalmania tournament (BFt). Jeho další kolo bylo na programu 23. února.

Futsal (FUTbol v SÁLe) se na rozdíl od klasic-
ké kopané hraje na tvrdém povrchu, s jiným, 
menším typem míče, který tak neodskakuje. „Zá-
pasy jsou také techničtější a rychlejší. A když vám 
nepřijede dost hráčů na střídání a je třeba celý zá-
pas odběhat sám, být stále ve střehu, je to i na ma-
lém hřišti fyzicky náročné,“ popsal pořadatel ligy  
Radim Pochyba.

Za sezonu odehrají týmy BFT v základní části 
devět turnajů, z nichž se nejlepší kvalifikují do 
velkého prosincového finále. Do závěrečného fi-
nále se mohou mančafty probojovat také přímo, 
když uspějí v nočním prázdninovém poháru. 
Probíhá na umělé trávě pod širým nebem 
v Rychvaldě. Výkop je v pět odpoledne a vyvrcho-
lení přichází s půlnocí.

Místní futsalové ligy se účastní týmy z Karvin-
ska a Ostravska, zapojuje se ale také slovenská 
Čadca nebo polské Zabrze. „Jednotlivé turnaje 
pořádám maximálně pro deset mužstev. Primár-
ním cílem je, aby si každý pořádně zahrál,“ dodal 
Pochyba s tím, že výjimkou je finále ligy, ve kte-
rém bojuje až čtrnáct týmů.

Část turnajů BFT dosud probíhala také v Orlo-
vé, ale v březnu tam futsalisté odehrají poslední. 
Hlavní scénou tak zůstane bohumínská sportov-
ní hala, která skýtá lepší podmínky a zázemí. Je 
proto trochu na škodu, že v samotném Bohumíně 
se dosud žádný domácí futsalový tým nezformo-
val. To se ale může kdykoli změnit. Případní zá-
jemci a kolektivy se mohou hlásit na čísle 604 185 
057 či e-mailu futsalmania.orlova@gmail.com. 
 (tch)

S menším míčem, ale větším nadšením

Fotbalisté drží palce své opoře

Jaro bude pro Bospor zároveň přípravou
domácí zápasy Bohumína

17.3. v 15.00 FK Bospor - MFK Havířov

31.3. v 15.00 FK Bospor - FC TVD Slavičín

7.4. v 15.30 FK Bospor - FK Kozlovice

21.4. v 16.00 FK Bospor - SK Dětmarovice

5.5. v 16.30 FK Bospor - FK Nový Jičín

19.5. v 17.00 FK Bospor - 1. BFK Frýdlant n. O.

2.6. v 17.00 FK Bospor - Slezský FC Opava B

Futsal v bohumínské sportovní hale zdomácněl. 
Bospor Futsalmania Tournament zahrnuje devět 
turnajů a velké finále.  Foto: Pavel Čempěl
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zvládnout půl kilometru může být pěkná fuška. i když člověk sedí a nepohne se 
z místa. Přesvědčili se o tom 18. února účastníci další etapy akce »Veslujeme do 
středu země«. trenažéry si v tělocvičně střední školy osedlali domácí žáci i školáci 
z bohumínských sedmých až devátých tříd.

Letošního ročníku se zúčastnilo 188 žáků, kte-
ří před sebou měli jasně daný půlkilometrový 
úsek a museli pořádně zabrat, aby ho absolvova-
li v co nejkratším čase. Ze žáků devítiletek a od-
povídajících ročníků gymnázia svou jízdu na 
trenažéru nejlépe zvládl Vojtěch Novak z Masa-
rykovy školy, který byl v »cíli« za 1:42 minuty, 
a Laura Fluderová ze stejné školy, která pět set 
metrů urazila v čase 1:59. Nejlepší výkony ve 

středoškolské kategorii podali Jan Chmiel (1:39) 
a Karolína Volfová (1:57). Zatímco ti nejlepší 
konkurovali svými časy zkušeným sportovcům, 
v případě některých netrénovaných účastníků to 
občas vypadalo, že udeřila jejich poslední hodi-
na a z trenažérů padali vysílením jako hrušky. 

Organizátoři veslařského mítinku, střední 
škola a sportovní oddíl SK CWG Bohumín, na-
stavili v původním formátu trochu jiná pravidla. 

V prvním ročníku musel každý veslovat minutu 
a rozhodující bylo, jakou vzdálenost urazil. Sys-
tém pak změnili, aby celkově ujeté kilometry 
přibývaly rychleji. To se podařilo, ale do středu 
Země (6 378 kilometrů) je to pořád pěkná štre-
ka. Pokud školáci v průměru urazí během kaž-
dého ročníku sto kilometrů, kýžené mety dosáh-
nou za šedesát let. Urychlit jim to ale může 
i veřejnost, protože veslování na trenažérech 
probíhá dvakrát ročně na starobohumínském 
náměstí v den konání Jarmarku na hranici. Ten 
nejbližší je v plánu v půli května. (tch)

koncem ledna se starší žačky 1.Sc Bohumín '98 vydaly na další házenkářské klání, 
které se konalo v Příbrami. V průběhu turnaje musely bojovat s osmi týmy a dařilo se 
jim na výbornou.

Díky kolektivnímu pojetí hry a nasazení v kaž-
dém zápase obsadila bohumínská děvčata v ko-
nečném hodnocení krásné třetí místo. Připsala si 
tak už druhý hodnotný úspěch v letošním roce. 
Hráčky mohly opět slavnostně vystoupat na stup-

ně vítězů, převzít pohár a bronzové medaile. Bě-
hem celého turnaje podlehly pouze jedinkrát, 
v utkání s pozdějšími vítězkami celého klání.  

Bohumínskou házenou nyní čeká jarní část sou-
těží všech věkových kategorií v místní sportovní 

hale. A družstva před sebou nemají jen mistrovská 
utkání. Také letos se tři týmy na konci dubna zú-
častní malého »mistrovství Evropy« v podobě 
pětidenního turnaje Praga Cup a na konci května 
mezinárodního turnaje v Kunovicích. Trenéři 
i hráčky věří, že budou opět skvěle reprezentovat 
Bohumín, který toto odvětví sportu podporuje. 
 
 Jaroslav kALOuS

Společnost Bospor pořádá 16. 
března ve sportovní hale na umě-
lém trávníku Velikonoční fotba-
lový turnaj pro veřejnost. Zúčast-
nit se jej mohou týmy s hráči nad 
osmnáct let (i registrovanými). 
Kádr může být až desetičlenný, 
přičemž týmy na hřišti budou pě-
tičlenné. Turnaje se může zúčast-
nit maximálně osm družstev, roz-

hoduje tedy i termín přihlášení. 
Poplatek je 60 korun za osobu 
a zájemci se mohou přihlásit elek-
tronicky na socha.dusan@bospor.
info, telefonicky 731 818 545 
nebo osobně v recepci sportovní 
haly do 10. března. V přihlášce je 
třeba uvést název družstva, jméno 
vedoucího, telefonický a e-mailo-
vý kontakt. (red)

cíl v nedohlednu, ale jede se dál

Bohumínská házená opět na bedně

Velikonoční fotbalový turnaj Nové taneční choreografie
Loňský rok byl pro Radost & Im-

puls opět úspěšný. Bohumínský ta-
neční soubor získal tituly mistrů re-
publiky a Evropy. Může se také pyšnit 
tituly vicemistrů světa v show a jazz 
dance. Nyní tanečníky čeká další se-
zona, kterou odstartují už svým 37. 
narozeninovým vystoupením. Pod 
názvem »Sraz ve čtyry na klepaču« 
připravili pro diváky hned trojici 

představení. V nových choreografi-
ích se na nich uvede 142 tanečníků 
od čtyř do dvaceti let. Vystoupení se 
uskuteční netradičně ve sportovní 
hale, a to v pátek 29. března v 18 ho-
din a v sobotu 30. března ve 14 a 17 
hodin. Předprodej vstupenek pro-
běhne 12. a 14. března v Salonu Ma-
ryška na náměstí T. G. Masaryka 
vždy od 15 do 18 hodin.  (red)

Organizátoři připravili ve středoškolské tělocvičně 
pětici trenažérů. Vystřídalo se na nich 188 veslařů.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: 1. Sc Bohumín '98
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V kralupech nad Vltavou se 23. února konalo 27. mistrovství 
České republiky mužů a žen v silovém trojboji. chybět na 
něm nemohl ani oddíl silového trojboje tJ Viktorie Bohu-
mín. Borci oddílu po lednovém vítězství na mistrovství »dětí 
a dědků«, tedy šampionátu dorostenců, juniorů a masters 
v zastávce u zbýšova, opět potvrdili svou výkonnost.

V Kralupech nad Vltavou ab-
solvovala první soutěž mezi že-
nami Tereza Herrmannová 
a hned z toho byl zlatý zářez. Te-
reza zvítězila v kategorii do 72 
kilogramů (165/90/132,5; total 
387,5 kg) a současně jí patřilo 
druhé místo v absolutním pořadí 
žen všech váhových kategorií.

Martin Turek nastoupil mezi 
muži do 83 kilogramů (252,5/ 
205/217,5; total 675 kg) a rovněž 
slavil první místo. Byl to pro něj 
už třetí mistrovský titul ve váho-
vé kategorii. V absolutním muž-
ském hodnocení skončil devátý.

V barvách Viktorky se poprvé 
představila také nová posila od-

dílu. Mezi muži do 105 kilogra-
mů startoval  Tomáš Burda 
(237,5/ 182,5/240; total 660 kg) 
a bylo z toho třetí místo v katego-
rii. 

Viktorka si díky úspěchům 
jednotlivců nakonec zajistila 
v konkurenci třinácti oddílů dru-
hou příčku mezi družstvy. S osla-
vami to ale nijak nepřeháněla, 
protože trojbojaře čeká další 
prestižní mítink. Tereza Herr-
mannová, Denisa Turková a Ni-
colas Tóth se chystají na mistrov-
ství Evropy juniorů, které se 
koná na přelomu dubna a května 
v Plzni. (red)

V úterý 19. února se ve skřečoňské základní škole sešli ja-
zykoví nadšenci ze šesti bohumínských devítiletek, aby 
zde porovnali své znalosti anglického, německého a rus-
kého jazyka. konalo se zde totiž městské kolo konverzač-
ní soutěže v cizích jazycích.

Soutěž měla tři části, a to dopl-
ňování textu podle poslechu, 
konverzaci s porotou na zadané 
téma a popis obrázku. Po sečtení 
bodů ze všech tří částí se z vítěz-
ství v jednotlivých kategoriích 
mohli těšit Matyáš Luštěk ze ZŠ 
ČSA (anglický jazyk, 5. třída), Le 
Thi Nhung z Benešovy školy (an-
glický jazyk, 6. a 7. třída), Jaromír 
Zajíček ze ZŠ ČSA (anglický ja-
zyk, 8. a 9. třída),  Lenka Vachtar-
číková z Masarykovy školy (ně-

mecký jazyk) a Aneta Bendová ze 
ZŠ ČSA (ruský jazyk). 

Na závěr byla vyhlášena také 
nejúspěšnější škola. Tou se pro 
letošní rok stala ZŠ ČSA. Poděko-
vání patří nejen všem účastní-
kům této soutěže za jejich svědo-
mitou přípravu, ale rovněž 
učitelům, kteří se svým svěřen-
cům věnují často i ve svém vol-
ném čase.

 Blanka SOcHOVÁ,
 zŠ Skřečoň

z vítězství v městském kole konverzační soutěže v cizích 
jazycích se radovala zŠ ČSA, která v soutěži slavila prvenství 
už potřetí v řadě. druhou příčku tentokrát obsadila domácí 
zŠ Skřečoň, třetí Benešova škola.

Soutěžící školáci se utkali v pěti 
kategoriích. Tři patřily angličtině 
a dílčím věkovým skupinám, zbý-
vající dvě pak němčině a ruštině. 
Vítězná ZŠ ČSA vyslala do bojů 
dvanáct mladých polyglotů, 
z nichž se čtyři probojovali na po-
myslné stupně vítězů. Konverzač-
ní dovednosti vynesly na první 
příčku angličtináře Matyáše Luš-
těka (v kategorii 5. tříd) a Jaromí-
ra Zajíčka (8. a 9. třídy). První 
místo slavila také Aneta Bendová 
díky skvělé ruštině a Natálie Kleč-
ková vybojovala druhé místo 
v soutěži němčinářů. Neztratili se 
ani další žáci ZŠ ČSA David 
Sklarčík, Tomáš Wolek, Tobiáš 
Gavroň, Petr Pavlík, Taťána 
Wróblová, Lucie Harwotová, Ros-
tislav Nevoral a Filip Mojik.

„Za našimi úspěchy stojí talent 
a píle konkrétních žáků, které mají 
systémovou podporu jak u jednot-
livých vyučujících, tak u vedení 
školy. Nadále pokračuje spolupráce 

s rodilými mluvčími z anglicky ho-
vořících zemí. Aktuálně lektorka 
z Kanady dochází na naši školu 
prioritně za žáky devátých roční-
ků, ale svou zkušenost s ní mini-
málně dvakrát ročně mají i žáci 
všech ostatních tříd počínaje třeťá-
ky,“ vyjmenoval René Wodecki, 
učitel ZŠ ČSA a předseda před-
mětové komise cizích jazyků. Do-
dal, že úroveň jazykových znalos-
tí zvyšuje také rozšířená výuka 
angličtiny v devátých třídách 
a nepovinná výuka angličtiny už 
od prvních tříd. 

Cizím jazykům se ve škole ČSA 
v běžných hodinách věnují napří-
klad Eva Mžiková, Martina Sabe-
lová, Apolena Cieslarová a René 
Wodecki, kteří žáky připravovali 
i na soutěž. ZŠ ČSA zároveň pře-
bírá od skřečoňské školy pomysl-
nou štafetu pořadatelství a bude 
organizovat soutěž v příštím škol-
ním roce.

 zŠ ČSA

Siláci Viktorky zlatí i bronzoví Hello! Hallo! Привет!

třetí jazykový úspěch v řadě

S naší třídou 1. A bohumínského gymnázia jsme se 22. úno-
ra vypravili do zoologické zahrady Ostrava. Lidé si pod po-
jmem zoo představí exotická zvířata, párky v rohlíku a davy 
lidí. Náš výlet byl ale poněkud jiný. zavítal jsme do míst, 
kam se běžný návštěvník normálně nepodívá.

Velmi milá průvodkyně nás za-
vedla do botanického zázemí za-
hrady a tropických skleníků. Vidě-
li jsme spoustu kapradin, citrusů, 
orchidejí, kaktusů a masožravých 
rostlin. Věděli jste, že banánovník 
je bylina? Sladkou tečkou za pro-
hlídkou byly připravené mísy 
s exotickým ovocem, na kterém 
jsme si mohli pochutnat. 

Po poděkování a rozloučení 
s průvodkyní jsme se prošli po 
zoologické zahradě. Zmrzlí, una-
vení, ale hlavně nabití novými in-
formacemi jsme se vydali na zpá-
teční cestu domů. 

 damián rzESzut, 
 student gymnázia
 Foto: Andrea Nadažyová

Exotika v zoologické zahradě

Foto: kateřina Šupíková

Foto: rené Wodecki
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PONDĚLÍ  
Brokolicový krém 1,3,6,7,9,10
1.  špagety carbonara 1,3,6,7             55,-
2.  krůtí maso na hrášku, vařené brambory 1,3,7    75,-
3.  debrecínský guláš, houskový knedlík 1,3,6,7    70,-

ÚTERÝ 
Mrkvová      1,3,6,7,9,10
1. smažené žampióny, vařené brambory 1,3,7       65,-
2. kuře ala kachna, červené zelí, bramborový knedlík 1,3,6,7 70,-
3. znojemské hovězí nudličky, dušená rýže 1                            70,-

STŘEDA 
Fazolová  1,3,6,7,9,10
1. staropolský bigos, chléb 1,3,6,7    65,-
2. vepřové domažlické ragú, těstoviny 1,3,6,7                           70,-
3. smažená vepřová krkovička, bramborová kaše 1,3,6,7       75,-

ČTVRTEK 
Čočková  1,3,6,7,9,10
1. těstovinový salát s krabím masem a pórkem 1,3,4,7  65,-
2. uzená kýta na česneku, brambory s cibulí a anglickou 1,3,6,7 70,-
3. mexický guláš, hrášková rýže 1,3,6,7                70,-

PÁTEK 
Zeleninový krém 1,3,6,7,9,10
1. bramborové šišky s povidlovou omáčkou a cukrem 1,3,7,8 55,-
2. švej-ču-žou, dušená rýže 1,3,6,7    70,-
3. sekaný řízek s rest. fazolkami, opékané brambory 1,3,6,7 65,-

POZOR! POZOR! K menu je polévka zdarma! 
Za dovoz 1 obědu se platí 5 Kč.

Váha masa 120 g v syrovém stavu. 
Seznam alergenů naleznete na www.hoteldakol.cz

Dobrou chuť Vám přeje Hotel DAKOL!

ROZVOZ OBĚDOVÉHO MENU
Vážení občané Bohumína,

chcete mít v práci nebo doma kvalitní obědy 
za příznivé ceny a bez námahy?

Nechte si doručit jídlo až ke dveřím 
a využijte náš denní rozvoz obědů.

ROZVOZ OBĚDŮ ZAHÁJÍME 2. 4. 2019

Objednávky pro první rozvoz přijímáme telefonicky 
nebo emailem do 1. 4. 2019 do 12.00 hodin

KONTAKTY PRO OBJEDNÁVKY:
tel : 596 361 914, 702 058 537

e-mail: info@hoteldakol.cz
Cena za oběd včetně polévky je od 55,- Kč.

Mgr. Pavlína Blažková
• Působí jako kariérová poradkyně (projekt Personální podpora, 

profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro studenty 
• v SŠ Bohumín)
• Organizuje setkání studentů s představiteli regionálních 

vysokých škol,  VOŠ  a zaměstnavatelů
• Zprostředkovává studentům nabídky dalšího vzdělávání, 

zaměstnání a brigád nejen  regionálních firem
• Pomáhá studentům s vyplňováním přihlášek na vysoké nebo 

vyšší odborné školy a dále s přípravou na vstup do zaměstnání
• Připravuje pro žáky závěrečných ročníků skupinové aktivity 

ohledně budoucího profesního zaměření
• Věnuje se individuálně žákům, kteří potřebují poradit,  

co dále dělat po ukončení studia nebo těm, kteří nejsou 
spokojeni se stávajícím studijním oborem

Mgr. Alena Hloušková
• Pracuje na škole jako výchovná poradkyně
• Pomáhá žákům a jejich rodičům s nejrůznějšími problémy
• Má na starosti výchovné komise, kde se snaží najít vhodné 

řešení situace tak, aby byly všechny strany spokojeny
• Podílí se na organizaci startovacích kurzů pro první ročníky  

učebních oborů
• Na těžších případech spolupracuje s OSPOD či Policií ČR

Mgr. Jana Lichá
• Působí jako školní psycholožka
• Se žáky řeší nejen problémy ve škole, ale také jejich potíže 

doma, partnerské vztahy, nízké sebevědomí či úzkosti a stresy
• Podílí se na organizaci startovacích kurzů pro prváky, snaží se 

jim pomoct co nejlépe se začlenit do nového kolektivu  
a zvyknout si na novou školu

• Pořádá po žáky semináře různého zaměření (např. péče 
o duševní zdraví, sociální sítě, vztahy ve třídě aj.)

• Je prostředníkem mezi učiteli a žáky, snaží se o pozitivní 
prostředí ve škole

Mgr. et Mgr. Andrea Silberová
• V rámci ŠPP působí jako speciální pedagog (projekt Personální 

podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro 
studenty v SŠ Bohumín)

• Stará se o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami – např.  
o žáky s poruchami učení, chování či zdravotními potížemi

• Pomáhá žákům najít vhodné učební strategie,  
aby lépe zvládali studium na naší škole, či s přípravou  
k maturitní či závěrečné zkoušce

• Radí žákům s domácí přípravou na vyučování
• Aktivně vyhledává žáky, kteří mají ve výuce problém  

a pomáhá jim uzpůsobit studium tak, aby jej úspěšně zvládli
• Pořádá pro žáky skupinové aktivity a radí jim, jak předcházet 

školnímu neúspěchu

Stojí nenápadně za úspěchy žáků střední školy

VzOrOVÝ rOzVOzOVÝ JÍdELNÍ LiStEk
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VZPOMÍNKY
Kdo tě znal, ten si vzpomene, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

5. března by se dožil 80 let 
náš milovaný manžel a tatínek, 

pan Adolf PLAČEK.


S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Jarmila, dcera Jana a syn Radim.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstanou.

10. března by oslavila 70. narozeniny 

paní Marie WODECKÁ.


S láskou a úctou vzpomínají dcery 

Martina, Kateřina, syn Jiří s rodinami.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít. 
Láska však smrtí nekončí, v srdci tě máme a navždy budeme mít.

10. března jsme vzpomněli 
7. smutné výročí úmrtí 

pana Josefa GOSPOŠE.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

vnučka a snacha.

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

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

13. března vzpomeneme 10. výročí úmrtí 

paní Aliny MUCEK.


S láskou a úctou vzpomínají dcery 
Renáta a Martina a syn Lukáš s rodinami, 

bratr Andrzej s rodinou, švagrová Grazyna 
s rodinou, manžel Leo a ostatní příbuzní.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

13. března si připomeneme 
10. smutné výročí úmrtí 

paní Boženy POLANECKÉ.


S láskou a úctou vzpomínají synové 
Jiří a Milan s rodinami.

Osud nevrátí, co si již vzal, nechal jen vzpomínky, bolest a žal.

18. března si připomeneme 
5. smutné výročí úmrtí 

pana Petra KAČALY.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Zdeňka, 
dcera Pavla, rodina a přátelé.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

20. března uplyne 8. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil 

pan Mendis TACHIR.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Věra, 

syn Kamil s rodinou a dcera Petra s rodinou.

Milovala svou rodinu, chtěla ještě žít, přišla nemoc zlá a musela odejít.

5. března  jsme si připomněli 2. smutné výročí 

úmrtí naší manželky, maminky a babičky, 

paní Věry MADECKÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel Zdeněk, 

syn Michal, dcera Veronika s rodinou.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát.

 Jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

8. března by oslavil 77. narozeniny 

pan Gerhard PASRBEK.


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Marta s rodinou.

To, že se rána zahojí, je jen zdání, 
v srdci však stále zůstává bolest a vzpomínání.

8. března si připomínáme 10. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil náš syn 

René BEDNÁŘ.


S úctou a láskou vzpomínají rodiče 
Božena a František, bratr Miroslav, 
synovec Jiří a zarmoucená rodina.

To, že se rána zhojí, je jen zdání, v srdci zůstane bolest a vzpomínání.

9. března si připomeneme 10. výročí úmrtí 

pana Lubomíra PAWLIKA


a zároveň 23. března jeho nedožitých 63 let.

Stále s láskou vzpomínají 

manželka Jana se synem Tomášem.

8. března si připomínáme 

nedožité 80. narozeniny 

paní Jaroslavy PASTUCHOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají synové 

Emil a Tomáš s rodinami.



  S P O L E Č E N S k Á  k r O N i k A  ·  i N z E r c EČÍSLO 5 / 2019 13

VZPOMÍNKY

Naposledy jsme se rozloučili
Buchvaldek František *1929 ze 

Starého Bohumína  Bukověcký 
Jaroslav *1943 z Nového Bohu-
mína  Dedek Miloslav *1930 ze 
Záblatí  Farlík Alois *1930 
z Nového Bohumína  Füriová 
Helena *1931 z Nového Bohumí-
na  Giecková Erika *1933 z No-
vého Bohumína  Hrčka Milan 
*1945 z Vrbice  Hubáček Fran-
tišek *1938 z Nového Bohumína 
 Chlebková Božena *1951 z No-
vého Bohumína  Chylková Julie 
*1934 z Nového Bohumína  Ja-
vorková Pavla *1932 z Nového 
Bohumína   Jeníček Václav 
*1928 ze Skřečoně  Kališová 
Jarmila *1940 z Vrbice  Kocma-
nová Blahoslava *1929 z Nového 
Bohumína  Koláčková Vlasta 

*1952 z Nového Bo-
humína  Kolka Ro-
man *1970 z Nového Bohumína 
 Krečmer Vladimír *1954 z Bo-
humína  Mezerová Irena *1934 
ze Starého Bohumína  Mohyla 
Antonín *1937 ze Starého Bohu-
mína   Mochnijová Renata 
*1942 z Nového Bohumína  
Placzková Marie *1942 z Nového 
Bohumína  Polláková Darina 
*1955 ze Starého Bohumína  
Salaba Lukáš *1981 z Nového 
Bohumína  Sikora Oto *1961 
z Nového Bohumína  Urbančík 
Miroslav *1947 z Vrbice  Valčák 
Arnošt *1946 z Bohumína  Za-
jacová Danuše *1953 z Nového 
Bohumína    (mat)

Kdo tě znal, ten si vzpomene, kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

21. března by se dožil 70 let 

pan Ladislav MIRGA.


S úctou a láskou vzpomínají 

sestra Ida Magdanová se sourozenci 
a celou rodinou.

REALITY
 ● Prodáme nebo vykoupíme vaši 

nemovitost. Reality Kovalsky. Tel.: 
602 505 717, p. Zachar.

 ● Koupím byt v Boh. Tel.: 736 228 
883.

 ● Prodám stavební pozemek, 
Rychvald, 3 200 m2, 800 Kč/m2. 
Tel.: 723 343 102.
RŮZNÉ

 ● Vykupujeme různé starožit-
nosti, staré věci i poškozené, pří-
padně celé pozůstalosti. Platíme 
hotově, přijedeme. Děkujeme za 
nabídku. Tel.: 602 796 422.

 ● Med z Jeseníků od Luďky pře-
místěn za park. Tel.: 776 684 719.
Prodám nový parní čistič Kär-
cher. Nevhodný dárek, jednou 
použitý. Pův. cena 3 000 Kč, sleva 
1 000 Kč. Cena 2 000 Kč. Tel.: 608 
363 622. 

SLUŽBY
 ● Firma Ivo Skotnica, čištění ča-

lounění, sedacích souprav a ko-
berců. Objednávky po 16 hod. 
Tel.: 776 611 888.

 ● Provádíme pokládku plovou-
cích podlah, PVC, koberců, sa-
monivelační stěrky. Tel.: 604 265 
861.
PRÁCE

 ● Hledáme kolegu do Koopera-
tivy. Požadujeme min. SŠ vzdělá-
ní, práce na PC. Pracoviště Ostra-
va. Informace: ivana.lhotska@
kooperativa.cz.

INZERCE

MĚŘENÍ OSTEOPOROZY  
kostní sonodenzitometrií 
ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín,  
Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

MUD r.  B oris  M ilb erger,  tel./fax: 596 013 544  
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurolo gick a-ambulance -b ohumin.cz

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc
NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá 
kost

nemocná 
kost

Děkuji všem, kteří se podíleli na pří-
pravě sportovního plesu FK Slovan 
Záblatí. Pořadatelům, pomocní-
kům, sponzorům, kteří přispěli do 
tomboly, a dalším. Organizace pro-
běhla na výbornou, děkuji.
 dušan SOcHA, Fk Slovan záblatí

PODĚKOVÁNÍ

až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu 
třeba na sportovní aktivity

 je u 211 a ví proč 

chytrá
rodina
Přestupní termín pro změnu zdravotní 
pojišťovny platí od 1. ledna do 31. března

Pomáháme plnit vaše předsevzetí

Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod

inzerce_bohumin_OKO_200x98.indd   1 15.01.19   15:16

Salon Maryška pro velký zájem přidává ještě jeden cestovatelský 
večer s Janou Fedorčák van Coppenolle a přáteli. Beseda »Cesta do 
Vietnamu, léto v zimě II« se koná v pondělí 11. března od 17 hodin. 
Posluchače jistě zaujme povídání o putování osmi kamarádů do 
exotické země, do tepla v našem lednu. To vše s projekcí fotografií, 
s vůni a chutí výborné kávy, moře i pralesa. Vstupné je dobrovolné.

Dům dětí a mládeže pořádá pro rodiče s dětmi tvůrčí keramické 
dílny. Modelování je na programu 23. března, glazování 6. dubna, 
vždy od 10 do 12 hodin. V ceně (130 korun dospělí, 70 korun 
děti) je modelovací hlína, glazury a provozní poplatek.
Jde o jedinečnou možnost zhotovit si velikonoční výrobky a de-
korace. Kapacita je omezená. Přihlášení a informace na čísle 606 
347 153 nebo e-mailu otrubovalibuse@seznam.cz.

cesta do Vietnamu podruhé keramické dílny
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Bohumínská skupina Grog letos slaví 25. výročí. Historií kapely nás ve svých vzpomín-
kách provede kytarista, zpěvák a skladatel, lídr skupiny Martin Sitek.

V té době, aniž tuším cokoliv o existenci Capi-
tolu, se pomalu blíží konec Radiatoru. Angažuji 
sice ještě zpěváka Radka Doška z Ostravy, ale udá-
losti spojené s revolucí v listopadu 1989 natolik 
zaměstnávají Davida, který se na nich aktivně po-
dílí, že to má podstatný vliv na další fungování 

kapely. Bubeník Martin rozčarován vývojem v ka-
pele přijímá lano od skupiny Verpa a 22. února 
1990 se Radiator oficiálně rozpadá.

To Capitol je na vzestupu. Kluci získávají tolik 
vytouženou zkušebnu a doplňují aparaturu, i když 
některé kousky jsou jen vypůjčené. Frekvence 

zkoušek se zvyšuje a muzikanti vstřebávají cenné 
rady od zkušenějších kolegů z okolí. V Bohdano-
vých vzpomínkách je možné se dočíst, že pro něj 
bylo inspirující setkání s lidmi kolem Free klubu, 
kteří se za totality scházeli u farářky na husitské 
faře, jezdili na bigbítové koncerty a na akce, které 
v tehdejší době nebyly zrovna oficiální. Od nich, 
i když si to tehdy plně neuvědomoval, získal zku-
šenosti, které měly zásadní vliv na organizaci 
a fungování Capitolu a posléze i Grogu. Capitol 
hraje společnou rockovou zábavu s kapelou K2, 
poté následují další s kapelami Verpa a Deputat. 
Roman sice odchází na nějaký čas na vojnu, ale to 
nebrání kapele, aby pokračovala v nastoleném 
trendu. Rozšiřuje své řady i o hráče na klávesové 
nástroje Davida Jedličku. V roce 1993 se v Capito-
lu na chvíli objevují i bratranci Horníčkové (bube-
ník Roman a kytarista René), ale po čase je zláká 
zkusit štěstí prodejem produktů zdravé výživy 
jedné nejmenované firmy a kapelu opouští. Boh-
dan s Romanem musí opět řešit otázku, co bude 
s kapelou dál a jak pokračovat. Bohdan si ale vzpo-
mněl na nějakého kytaristu z rozpadlé kapely Ra-
diator, a aniž bychom se někdy předtím setkali, 
vyhledá mě a osloví s nabídkou. Začal mi líčit, jaké 
mají velké plány, super zkušebnu, profesionální 
vybavení, aparaturu (samozřejmě si to hodně při-
barvil, aby mě nalákal), ale vzhledem k tomu, že 
jsem v té době nehrál v žádné kapele a nabídka 
vypadala zajímavě, souhlasil jsem.

 (Pokračování příště)

Čtyřicítka žáků Střední školy Bohumín zamířila začátkem úno-
ra do terezína. tradici dvoudenních historických seminářů ve 
škole založila už před mnoha lety dagmar Vančurová. Vědoma 
si velkého zájmu tuzemských i zahraničních škol o tyto semi-
náře, prozíravě zamluvila termíny pro bohumínskou střední 
školu až do roku 2025.

Díky dlouhodobému partnerství 
a grantu Terezínské iniciativy (orga-
nizace sdružující bývalé vězně tere-
zínského ghetta) se mohou zájemci 
maturitních i učebních oborů kaž-
doročně vydávat po stopách jedné 
z nejtemnějších kapitol našich dějin. 

Žákům se věnují profesionální 
lektoři Památníku Terezín. První 
den jim vypráví o složité historii 
města, zejména o hlavních funkcích 
ghetta během 2. světové války. Vylí-
čí osudy lidí, kteří Terezínem prošli, 
zavedou žáky na židovský hřbitov, 
do krematoria, ukáží jim pevnostní 
prostory i jejich podzemní chodby. 
Další přednášky probíhají v Muzeu 

ghetta i takzvaných Magdeburských 
kasárnách. 

Druhý den se žáci přesunou do 
bývalé věznice gestapa v Malé pev-
nosti v Terezíně a pak už je čeká 
tradičně nejzajímavější část jejich 
pobytu – beseda s pamětníkem. Ně-
kolik posledních let je »dvorní pa-
mětnicí bohumínské střední školy« 
paní Doris Grozdanovičová. Zážitek 
z jejího vyprávění je vždy mimořád-
ně dojemný a bez nadsázky lze říci, 
že setkání s touto neuvěřitelně vitál-
ní, letos třiadevadesátiletou dámou, 
si žáci zapamatují na celý život. 

 text a foto: Jan kONViČkA

Čtvrtstoletí s rockovou skupinou Grog (3)

Historický seminář v terezíně

Studenti Gymnázia Františka Živného se pravidelně za-
pojují do soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá 
Přírodovědecká a Pedagogická fakulta univerzity Pa-
lackého v Olomouci.

Soutěžící řeší úkoly rozmanité-
ho zaměření a v časovém limitu 
čtyřiceti minut se musí vypořádat 
se čtyřiadvaceti otázkami. Ty za-
hrnují matematiku, fyziku, che-
mii, biologii, zeměpis i všeobec-
né znalosti. Dosažení správných 
výsledků vyžaduje nejen získané 
vědomosti, ale také logické uva-
žování. Soutěž se dělí do dvou 
kategorií podle věku účastníků.

Také v letošním školním roce 
dosáhli studenti bohumínského 
gymnázia velmi pěkných výsled-
ků. V kategorii »kadet«, určené 
žákům tercie a kvarty osmiletých 
gymnázií, obsadil v rámci okre-
su první místo Jiří Sedmidubský 
z kvarty a o druhé se podělili 
Jakub Nadažy z kvarty a Vojtěch 
Kubik z tercie.

 

V rámci celorepublikového hod-
nocení dosáhli v kategorii »juni-
or«, ve které soutěží žáci prvních 
a druhých ročníků středních škol 
a odpovídajících ročníkům os-
miletých gymnázií, vynikajících 
výsledků dva studenti. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 12 663 řešitelů, 
z nich třetí místo obsadil Stanislav 
Wąs z kvinty (získal 116 bodů ze 
120 možných) a v těsném závěsu 
za ním se umístil Daniel Czolko 
z 2. A (získal 115 bodů).

K dosaženým úspěchům bla-
hopřejeme a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy. Přejeme 
hodně chuti a elánu do dalšího 
soutěžení, které zábavnou for-
mou prohlubuje zájem mladé ge-
nerace o přírodovědné obory.  
 Ludmila HrBÁČOVÁ,

 gymnázium

Přírodovědné úspěchy 
gymnazistů 

 capitol

Bohumínské aquacentrum zve na další sau-
novou noc, tentokrát jarní. Proběhne v pátek 

29. března od 21.15 do 2 hodin a návštěvníci se mohou těšit na uvítací drink, 
občerstvení, romantickou atmosféru s hudbou. Součástí jsou tradičně saunové 
ceremoniály, peeling, koupání při svíčkách. Valentýnská saunová noc vyjde na 
690 korun.

Saunová noc
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V NEMOCNICI SE PTAJÍ RODIČKY: „PŘEJETE SI, ABY BYL OTEC PŘÍTOMEN U PORODU?” ...VIZ TAJENKU: Raději ne, mohl by se tam setkat s manželem.

kAM V BOHuMÍNĚ?

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781  596 012 124 
www.k3bohumin.cz

 ● 8.3.  a   10.3 .  v   19 hodin 
CAPTAIN MARVEL. USA (Ko-
miks), 2019,  titulky, od 12 let, 
128 minut. 8.3. ve 2D za 130 Kč, 
děti 110 Kč; 10.3. ve 3D za 150 
Kč, děti 130 Kč.

 ● 11.3. v 19 hodin COLETTE: 
PŘÍBĚH VÁŠNĚ. USA (Drama/
Historický), 2018, titulky, od 12 
let, 111 minut, 110 Kč.

 ● 13.3. v 9 hodin PO ČEM MUŽI 
TOUŽÍ. Česko (Komedie), 2018, 
9 5  m i n u t ,  5 0  K č  ( F K  p ro 
seniory). 

 ● 14., 15. a 16. 3. v 19 hodin 
SKLENĚNÝ POKOJ. Česko, Slo-
vensko (Drama), 2019, od 12 let, 
98 minut, 130 Kč.

 ● 15. a 16. 3. v 16 hodin ALITA: 
BOJOVÝ ANDĚL. USA (Sci-fi/
Akční), dabing, od 12 let, 121 
minut, 120 Kč.

 ● 17.3. v 16 hodin a 18.3. v 19 
hodin ŽENY V BĚHU. Česko (Ko-
medie), 2019, přístupný, 93 mi-
nut, 130 Kč.

 ● 17.3. v  19 hodin ZELENÁ 

KNIHA. USA (Drama/Komedie), 
2018,  titulky, od 12 let, 130 mi-
nut, 100 Kč.

 ● 21.3. v 19 hodin CO JSME 
KOMU ZASE UDĚLALI. Francie 
(Komedie), 2019, dabing, od 12 
let, 98 minut, 120 Kč.

 ● 22. 3. v 16 hodin a 23.3. v 19 
hodin LOVEní. Česko (Roman-
tický/Komedie), 2019, od 12 let, 
100 minut, 130 Kč.

 ● 24.3. v 15.30 hodin CAPTAIN 
MARVEL. USA (Komiks), 2019, 
dabing, od 12 let, 128 minut, 
130 Kč, děti 110 Kč.

 ● 24. 3. v 19 hodin PAŠERÁK. 
USA (Krimi/Drama), 2018, titul-
ky, od 15 let, 116 minut, 130 Kč.

 ● 25.3. v 19 hodin MANŽELSKÉ 
ETUDY: NOVÁ GENERACE. Čes-
ko (Dokument), 2019, od 12 let, 
91 minut, 100 Kč.
PRO DĚTI

 ● 8.3. v 16 hodin PSÍ VELIČEN-
STVO. Animovaný film Belgie, 
2019, dabing, 93 minut, 130 Kč, 
děti 110 Kč.

 ● 10. 3 .  v   10  ho d i n  KR TEK 
A OSLAVA. Pásmo kreslených ve-
černíčků, 50 Kč.

 ● 10.3. v 16 hodin JAK NA PŘÍŠE-
RY. Literární salón pro děti od 4 
let s trojicí hereček. Čtení, povídá-
ní, promítání obrázků. Pódium 
kina,100 Kč.

 ● 17.3. v 10 hodin KOUZELNÝ 
PARK. Animovaný film USA, 2019, 
85 minut, dabing, 130 Kč, děti 
110 Kč.

 ● 24.3. v 10 hodin JAK SE HON-
ZA UČIL ČAROVAT. Vtipná pohád-
ka pro děti, hraje divadlo Pohád-
ka. Sál kina, 80 Kč.
DIVADLO

 ● 13.3. v 19 hodin CO TAKHLE KE 
ZPOVĚDI? Situační komedie, hrají 
Petr Nárožný, Jan Čenský/Martin 
Zahálka, Zuzana Slavíková a další. 
Sál kina, 490 Kč.
HUDBA

 ● 20.3. v 19 hodin MODRÝ CIM-
BAL. Pop-rocková kapela hraje 
známé světové hity a pokřtí své 
nové album. Sál kina, 100 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203 
www.k3bohumin.cz

 ● 25. 3. do 30. 3. UPOMÍNKOVÁ 
AMNESTIE. Možnost odevzdat 
včas nevrácené knihy bez penále. 
Podmínkou prominutí dlužné 
částky je vrácení všechny vypůj-
čených publikací.
PRO DĚTI

 ● 11.3. v 15 hodin JAK SE DĚLÁ 
DIVADLO. Herec Petr Pěnkava zá-
bavnou formou provede vznikem 
divadelního představení. N. 
Bohumín.

 ● 11.3. až 15.3. (mimo středu) ve 
13-17 hodin HRAJEME SI S ORI-
G A M I .  V ý t v a r n á  d í l n a ,  N . 
Bohumín.

 ● 18.3. až 22.3. (mimo středu) ve 
13-17 hodin  JARNÍ VYRÁBĚNÍ. 

Výtvarná dílna, N. Bohumín; 19.3. 
a 22.3. také Starý Bohumín.

 ● 18.3. až 22.3. (mimo středu) ve 
13-17 hodin PRŤOLATA ČTOU 
A VYRÁBÍ. Výtvarná dílna pro 
předškoláky a malé školáky. N. 
Bohumín.

 ● 21.3. v 15-16 hodin POKUSY 
A ROŠŤÁRNY. Série pokusů a růz-
ných triků. N. Bohumín.

TEEN ZÓNA  
 ● 14.3. v 16 hodin ZEMŘÍT PRO 

DESIGN. Promítání dokumentár-
ního filmu o výrobě elektroniky.

 ● 19.3. v  15-16 hodin TRIKY 
A EXPERIMENTY. Série pokusů 
a různých triků. 

 ● 28.3. v 15-16 hodin QUIZ TIME. 
Týmová vědomostní soutěž.

 ● Každý čtvrtek od 15 hodin 
DESKOHRY. Populární deskové 
hry.

KURZY 
 ● 16.3. v 9-16 hodin JARNÍ AY-

URVÉDSKÁ KUCHYNĚ. 750 Kč.
 ● 4.3. a 5.3. v 9.30-12 hodin PRÁ-

CE S CHYTRÝM TELEFONEM. 300 
Kč

 ● 30.3. v 8.30-12.30 hodin PAPÍ-
ROVÁ KRAJKA. 200 Kč.

 ● 21.3., 28.3. a 4.4. v 17-19.30 
hodin ZÁKLADY MS EXCEL. 500 
Kč.

BESEDY  
Přednášková místnost knihovny.

 ● 22.3. v 17-21 hodin EXPEDIČNÍ 
KAMERA. Filmový festival cesto-
vatelských a outdoorových filmů. 
80 Kč.

VÝSTAVY  
 ● EX LIBRIS 2018. Výstava prací 

žáků ZUŠ Bohumín,  galerie na 
schodech knihovny.

 ● Každou sobotu ve 14-17 hodin 
VOJENSKÁ EXPOZICE. Výstroj 
a výzbroj od ČSLA po AČR, ko-
mentované prohlídky. Uniformy, 
zbraně, technika. Dům služeb na 
nám. Budoucnosti.

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

OSTATNÍ AKCE

 ● 9.3. v 19 hodin. SOKOLSKÉ ŠI-
BŘINKY. Sokolovna v Záblatí, hra-
je Duo Clasic, 200 Kč.

 ● 23.3. HERNÍ DEN - MX vs. ATV. 
Počítačové motocyklové závody, 
zážitek z hraní na filmovém plát-
ně. V 8 hodin registrace, v 9 start 
turnaje. Foyer a sál kina, hráči 100 
Kč a diváci 50 Kč.

MARYŠKA 

nám. T. G. Masaryka 939,  
info@maryska.cz,  776 577 

722 www.maryska.cz,
Každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 
hodin.

 ● Do 12.3. JIŘÍ GREGER: OBRAZY. 
Výstava olejomaleb bohumínské-
ho malíře, básníka a hudebníka 
Jiřího Gregera. 

 ● 11.3. v 17 hodin CESTA DO VI-
ETNAMU II. Vyprávění Jany Fedor-
čák van Coppenolle s promítá-
ním fotografií. 

kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 8.3. do 24.3.

POMŮCKA: EKRY, NIOBE.

13.3. v 8-16 hodin SLEzSkÝ 
ryNEk. Potraviny a produkty 

regionálních výrobců, 
ochutnávka zabíjačkových 

specialit. V 15.30 hodin 
losování tomboly. Nám. tGM.

V nemocnici se ptají rodičky: „přejete si, aby byl otec přítomen u porodu?” ...Viz tajenku: pomůcka: ekry, niobe.raději ne, mohl by se tam setkat s manželem.
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 ● 15.3. v 17 hodin NA BŘEHU BŘEZNA. 
Vernisáž výstavy děl členů spolku Bart. 
Výstava potrvá do 29.4.

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

SPORT

FOTBAL
 ● 17.3. v 15 hodin FK BOSPOR – MFK HAVÍ-

ŘOV. Muži, divize, hřiště za parkem. 
 ● 23.3. v 15 hodin  FK SLOVAN ZÁBLATÍ – TJ 

OLDŘICHOVICE. Muži, 1. B třída, hřiště 
v Záblatí..

CVIČENÍ

TĚLOCVIČNA ZŠ BENEŠE  
(velká tělocvična): 

JÓGA PRO VŠECHNY: V pondělí a středu od 
19 hodin, tel. 731 905 040, e-mail. m.lalice@

seznam.cz, www.aerobikbohumin.net.
BOSPORKA

Nerudova 1037
CVIČENÍ
Katka (K) 733 775 824, Renáta (R) 737 828 
191, Iveta (I) 608 333 771, Naďa (N) 775 665 
169, www.aerobikbohumin.net 
Pondělí: 16.00 hodin kruhový trénink (K), 
17.30  aerobik step (I), 18.00  kettlebell (N)
Úterý: 18.00 kruhový trénink (K) 
19.00 funkční trénink (R) 
Středa: 9.00 over ball (K), 17.00 befit step (K) 
Čtvrtek: 17.30 hiit (K), 19.00 funkční trénink (R) 
Pátek: 16.00 kruhový trénink (K)

SPORTOVNÍ HALA 

sportovni-hala@bospor.info,  
 734 788 668

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216,  
 596 092 300, 777 707 786 

www.bospor.info
pondělí až čtvrtek: 6–7.45 a 12–21 hodin
pátek: 12–21 hodin
víkendy a svátky: 8–21 hodin
Každý den v 18 a 19 hodin ceremoniály ve 
srubové sauně.
Každé pondělí a středu v 19.30 hodin 
aquaerobic.

 ● 29.3. ve 21.15-2.00 SAUNOVÁ NOC.Cere-
moniály, peeling, výživová poradkyně, ma-
sér, koupání při svíčkách, 690 Kč.
FITKO
pondělí až čtvrtek:  6-21 hodin
pátek:  10-21 hodin
víkendy a svátky:  8-21 hodin

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218,  596 016 530, 777 707 
782, www.bospor.info

Každou neděli ve 13.30-14.30 hodin ŠKOLA 
BRUSLENÍ.
Každý víkend v 15-16.30 hodin BRUSLENÍ 
VEŘEJNOSTI.
Možnost zapůjčení bruslí za 50 Kč.

Výrazný třípatrový dům s adresou Slezská 23 je v posledních dekádách místem péče o naše 
nejstarší. tamní domov důchodců provozoval nejprve kraj, poslední tři roky funguje pod 
křídly města, respektive jeho centra sociálních služeb, a má poetické jméno cesmína. Ovšem 
dřívější účel budovy byl poetice poměrně vzdálený.

O prestiži budovy z roku 
1913 ledacos vypovídá její 
vzhled. Šlo totiž o justiční 
komplex, ve kterém sídlil 
okresní soud. Hlavní budova 
se zachovala do dnešních dnů, 
ale v minulosti k ní přiléhal 
ještě zadní trakt. Jeho malá 
zamřížovaná okna nepotřebu-
jí vysvětlení. U významné jus-
tiční budovy přece nemohla 
chybět šatlava a cely.

Za více než sto let existence 
ale měla budova ještě další vy-
užití. Když skončila éra soud-
ní, navázala na ni etapa zdra-
votnictví.  Objekt se stal 

součástí bohumínské nemoc-
nice, která sem přestěhovala 
interní oddělení II., určené 
zejména dlouhodobým paci-
entům. Po nutných úpravách 
zde zahájila interna provoz 
v lednu 1957. Po deseti letech 
se oddělení vrátilo do areálu 
špitálu a ve Slezské ulici ho 
nahradilo dermato-venerolo-
gické s působností pro celý 
okres. V letech 1980 až 1982 
ještě prošlo kožní oddělení 
generální rekonstrukcí, ale to 
už byla také labutí píseň zdra-
votnické epochy. (tch)

kaštanovník jedlý roste 
planě ve Středozemí, Se-
verní Africe a v zemích Blíz-
kého východu. už od stře-
dověku patří k pěstovaným 
užitkovým dřevinám a jeho 
rozlehlé sady byly u nás vy-
sazeny například v Nasavr-
kách či v chomutově.

Kaštanovník jedlý je statný 
strom se široce vejčitou korunou, 
dosahující výšky i přes 20 metrů. 
V mírném pásmu Evropy bývá 
pěstován pro své dlouhé žlutavé 
klasy květů v arboretech a par-
cích, u nás se v posledních letech 
prosazuje i jako součást městské 
zeleně. V Bohumíně roste v ně-
kolika lokalitách a byl vysazen 
i na lesní pasece. Plody jsou uza-
vřeny v ostnitých číškách, které 
po dozrání praskají. Jedlé kaštany 
patří k vyšlechtěným velkoplo-

dým formám a dovážejí se k nám 
hlavně z Itálie. Dají se jíst i za sy-
rova, ale oblíbenější jsou pečené  
 text a foto: Jiří ŠuHAJ

kaštanovník jedlý 
(Castanea sativa)

KAM V BOHUMÍNĚ

Příroda Bohumínska 
dřeviny (232)

Bohumín na dobových fotografiích (50)

Oddíl silového trojboje TJ Vik-
torie Bohumín pořádá už 18. roč-
ník Bohumínského benchpressu. 
Dějištěm silácké akce bude tradič-
ně tělocvična Viktorky ve Starém 
Bohumíně v sobotu 30. března od 
10 hodin. Vážení a prezentace za-
číná už v 8 hodin. Ženy budou 
soutěžit v jedné kategorii bez roz-
dílu věku, muži v pěti věkových 
kategoriích od 14 let. Horní hrani-
ce nemá omezení. Přihlášky lze 
posílat do 22. března na e-mail 
turkes@seznam.cz.

V ulicích Bohumína řádil v noci 
na 28. února zamindrákovaný bar-
bar. Svou frustraci si vybíjel na vo-
zech vyšší třídy. Zaparkovanému 
superbu rozbil čelní sklo a poškrábal 
přední kapotu. Ještě hůře dopadlo po 
jeho běsnění audi šestkové řady. Při-
šlo také o čelní sklo a ještě světlomet. 
Pachatel navíc poškrábal bok karo-
serie po celé délce a uvnitř prorazil 
palubní desku. Majitelé vozidel vy-
číslili škodu na 90 tisíc.

Bohumínský 
benchpress

KRIMI

Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.bohumin.cz,  

sekce zpravodajství/městské 
noviny Oko.


