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3 121 dětí, 328 choreografií, 5 751 ušitých kostýmů. Bilance třiceti-
letého působení souboru Kates, který funguje pod hlavičkou bo-
humínského Domu dětí a mládeže Fontána. Své kulaté jubileum 
oslavili tanečníci narozeninovými vystoupeními v kině. Nejprve 
potěšili 8. března žáky z místních škol, o den později připravili dvě 
představení pro veřejnost.

V rámci oslav třicátých narozenin se diváci mohli 
těšit na třicet zbrusu nových choreografií. „Bylo sa-
mozřejmě jednodušší sáhnout do šuplíku a oprášit 
některé pěkné starší formace. Ale přišlo mi, že se to 
k takovému výročí nehodí,“ glosoval volbu Jiří Trucla 
z DDM. V balíku premiér se objevil pouze jeden dří-
vější kousek, a to zcela záměrně. „Choreografii 
Večerníček nacvičila trenérka Kateřina Sittková, proto-
že ji sama tančila, když v Katesu jako malá začínala,“ 
dodal Trucla s tím, že právě Kateřina nyní získala 
ocenění »osobnost tanečního souboru« za dlouho-
leté působení v roli tanečnice a posléze trenérky. 

Na vystoupení se 92 tanečníků od dvou do 
třiačtyřiceti let připravovalo od září. Trénovali dva-
krát týdně a nácviku obětovali i jarní prázdniny. 

Současně museli řešit i komplikace se 
zázemím. Kvůli rekonstrukci foyer sálu DDM tré-
novali ve dvou školních tělocvičnách v centru. 
Vše se nakonec zdárně podařilo a diváci v kině 
krom krásných čísel zhlédli i dvě perličky. 
Narozeninový dárek věnovaný DDM v podobě 
tance »Fontána«. A také mírně recesní vystoupe-
ní nejstarších tanečníků a  všech trenérů 
souboru.

Na přípravě choreografií se podíleli Kateřina 
Sittková, Michaela Šindlerová, Michaela 
Harwotová, Adéla Kalousová, Barbora Ostárková, 
Martina Ganittová a Jiří Trucla s asistencí Moniky 
Mudříkové a Marie Oráčkové. S akrobatickou 
průpravou pomohly Karolína Jochimová a Adéla 

Barochová. Kates, který je držitelem několika čes-
kých mistrovských titulů a dnes v něm působí sto 
dívek i pár chlapců, vstoupil do nové dekády. (tch)

Soubor Kates i ve třiceti stále svěží a nápaditý
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Bohumín přichází s ojedinělým ekologickým projektem – plynovými dotacemi. Bohumíňáci mohou 
jako jediní v kraji získat patnáctitisícový příspěvek na výměnu starého plynového kotle za nový. 
Město lidem navíc nabízí i bezúročnou půjčku ve výši 50 tisíc na jeho zprovoznění. Své obyvatele tak 
chce podpořit v ekologickém chování.

„Státní kotlíkové dotace podporujeme, ale bohužel 
se nevztahují na inovace plynových kotlů. Bohumín 
jsme z velké části plynofikovali a chceme, aby obyva-
telé u tohoto ekologického typu vytápění zůstali. 
Dnes jsou na trhu ekologičtější a úspornější kotle než 
dřívější modely, a proto jsme se rozhodli poskytnout 
takzvanou plynovou dotaci,“ sdělil místostarosta 
Lumír Macura. Zastupitelé na nový program vyčle-
nili z rozpočtu jeden milion a v případě potřeby 
jsou připravení jednat o navýšení částky. Program 
by měl navíc pokračovat i v dalších letech.

Administrativa pro získání plynové dotace není 
složitá. O  příspěvek si může požádat každý 
Bohumíňák, který nemá vůči městu dluhy, vlastní 
v jeho katastru rodinný dům a zprovozní v něm 
(i zpětně od 1. listopadu 2018) nový plynový kotel. 
K žádosti je třeba přiložit fotodokumentaci výmě-
ny, faktury o nákupu i instalaci a revizní zprávu 
o zapojení nového zdroje tepla. 

Příjem žádostí odstartuje v dubnu a potrvá do 
15. listopadu. Podmínky pro získání dotace i s for-
mulářem najdou zájemci na webu Bohumína 

v sekci Ekologické okénko, v kategorii Ovzduší. 
Zde si mohou stáhnout i elektronickou žádost.  
Tu si lze vyzvednout i osobně na radničním odbo-
ru životního prostředí v kanceláři A 215. Kontaktní 
osobou je Ivana Balgová (596 092 187, e-mail: bal-
gova.ivana@mubo.cz). 

Radnice pamatovala i na ty, kteří mohou mít 
s financováním výměny kotle problémy. Proto je 
součástí programu také možnost bezúročné půjč-
ky až do výše 50 tisíc. Bohumíňákům má pomoci 
jak s výměnou kotle, tak se souvisejícími stavební-
mi pracemi. Na splacení půjčky budou mít její  
příjemci 1,5 roku. 

 Lucie BALCAROVÁ

Město finančně podpoří výměny plynových kotlů

Foto: Karel Balcar



  z  R A D N i C e   ·   A K t uA L i t y2 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

24. a 25. května se uskuteční volby do evropského parlamentu. V pátek od 14 do 22 
hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. V Bohumíně bude hlasování probíhat v devate-
nácti stálých volebních okrscích, jejichž umístění bude k dispozici na úřední desce.

V Česku mají právo volit do Evropského 
parlamentu všichni občané ČR a členských 
států unie, kteří alespoň druhý den voleb do-
sáhli osmnácti let. U cizinců platí ještě pod-
mínky, že musí být nejméně 45 dnů vedeni 
v evidenci obyvatel a zapsáni do seznamu 
voličů. Žádost o zápis do seznamu voličů po-
dávají cizinci osobně v ohlašovně městského 
úřadu nejpozději 14. dubna. Pokud už o tento 
zápis požádali při minulých volbách do Ev-
ropského parlamentu, jsou v seznamu vedeni 
automaticky.  

Pokud někdo nemůže nebo nehodlá hlaso-
vat ve svém okrsku, může požádat o voličský 
průkaz. O jeho vydání se žádá v ohlašovně 
městského úřadu osobně nejpozději do  

22. května, písemně s úředně ověřeným pod-
pisem nebo prostřednictvím datové schránky 
s nejzazším doručením do 17. května. 

Ze závažných, zejména zdravotních nebo 
rodinných důvodů je možné hlasovat mimo 
volební místnost, avšak pouze v obvodu vo-
lebního okrsku. Zájem o hlasování do přenos-
né volební schránky lze oznámit osobně 
v ohlašovně nebo podatelně městského úřa-
du, případně telefonicky na číslech 596 092 
273, 596 092 110, 596 092 111. Další informa-
ce k volbám na www.bohumin.cz v sekci Rad-
nice, rubrice Volby nebo na webu www.mvcr.
cz/volby.aspx.

 Miroslava ŠMÍDOVÁ,
 vedoucí organizačního odboru

už po jednadvacáté se v Bohumíně na radnici sešli čestní dárci krve. tentokrát 
se slavnostní akt dotkl jednačtyřiceti Bohumíňáků od 29 do 64 let, kteří loni 
získali za své dobrovolné dárcovství zlaté kříže či zlaté medaile Jana Janského 
udělované Českým červeným křížem.

„Velmi si ceníme všech, kteří dobrovolně darují 
krev, protože tím zachraňují život neznámým li-
dem. Proto pro bohumínské dárce každoročně 
organizujeme toto symbolické poděkování za jejich 
nezištnou ochotu pomáhat druhým,“ uvedl staros-
ta Petr Vícha. Myšlenka oceňování dobrovolných 
dárců se zrodila po povodních v roce 1997, kdy 
začalo město úzce spolupracovat s Českým čer-
veným křížem. A partnerství trvá dodnes.

Mezi letos oceněnými byli i dárci, kteří za 250 
bezplatných odběrů obdrželi ocenění nejvyšší, 
a to plaketu Dar krve – dar života. Jedinou ženou 
mezi těmito rekordmany byla Marta Šalbutová 
(43), která má na svém kontě úctyhodných tři sta 
odběrů. „V rodině je darování krve tradicí. Rodiče 
chodí pravidelně a v mých osmnácti mě vzali na 
první odběr. Od jednadvaceti jsem začala ode-
vzdávat i plazmu,“ prozradila Marta Šalbutová, 
která krátce po ceremoniálu opět vyrazila na další 
odběr do ostravské fakultní nemocnice. 

Kromě pětice držitelů plakety Dar krve – dar 
života odměnili zástupci města také nositele Zla-
tých křížů. Zlatý kříž 1. třídy (160 odběrů) obdr-
želi loni dva Bohumíňáci. Zlatý kříž 2. třídy (120 
odběrů) si za své dárcovství vysloužili čtyři dárci 
a jedenáct loni získalo Zlatý kříž 3. třídy (80 od-
běrů). Ocenění se dočkalo také devatenáct nosi-
telů Zlaté medaile Jana Janského (40 odběrů).  

 Lucie BALCAROVÁ

Ještě jste nestihli vyměnit starý kotel za ekologický? tak ne-
propásněte třetí vlnu kotlíkových dotací. Bude to poslední 
šance, jak získat na pořízení nového kotle dotaci, nebo dokon-
ce půjčku. Žádná další vlna už nebude. Navíc od září 2022 už 
nebude možné topit v nevyhovujících kotlích první, druhé 
nebo neznámé emisní třídy. už není nač čekat.

Dotační  program vyhlásí 
Moravskoslezský kraj v dubnu, žá-
dosti začne přijímat v květnu. 
V této vlně bude možné nahradit 
starý kotel buď tepelným čerpa-
dlem, plynovým kotlem či kotlem 
na biomasu. Výměna za kotel vý-
hradně na uhlí či na kombinaci 
uhlí a biomasy, jako tomu bylo 
v předchozích dvou kotlíkových 
vlnách, už nebude možná. Kraj 

i bohumínská radnice však na 
zprovoznění úspěšným žadatelům 
přispějí ze svých rozpočtů dohro-
mady patnácti tisíci. K nim si mo-
hou Bohumíňáci přičíst i 7,5tisíco-
vý bonus za oblast se znečištěným 
prostředím. Na výměnu tak lze 
získat až stoprocentní dotaci.

Chcete si za dotační peníze po-
řídit ekologický zdroj vytápění, ale 
nevíte, co pro to udělat? Nebo ne-

máte naspořeno na vstupní inves-
tici? Na radnici v Bohumíně zjistí-
te vše potřebné a  navíc vám 
pomůžeme i s financováním vý-
měny. A to díky programu Restart, 
který přichází s bezúročnými půjč-
kami až do výše 200 tisíc. Ten vy-
hlásil Státní fond životního pro-
středí (SFŽP) a organizačně jej 
zaštítí město. Abychom však pro 
Bohumíňáky získali na kotlíkové 
půjčky od státu dostatek prostřed-
ků, musíme SFŽP předložit se-
znam těch, kteří plánují změnu 
vytápění a chtějí si na ni půjčit. 
Proto v těchto dnech pošťačky roz-
nášejí do schránek letáčky s anke-
tou zájmu o  kotlíkové dotace 

i půjčky. Pokud patříte mezi vážné 
zájemce, vyplňte ji, prosím, a co 
nejdříve doručte zpět na radnici. 
Nejpozději do konce března.

Pokud potřebujete více informa-
cí, získáte je v kanceláři A 215 
v prvním patře hlavní budovy 
městského úřadu. Obracejte se na 
Ivanu Balgovou. Osobně, telefo-
nicky na čísle 596 092 187 nebo 
prostřednictvím e-mailu na balgo-
va.ivana@mubo.cz. Potřebné in-
formace získáte rovněž na webu 
www.bohumin.cz v sekci O městě, 
v kategorii Ekologické okénko, 
rubrice Ovzduší.

 Lucie BALCAROVÁ

Volby do evropského parlamentu

Nezištně »prolévají« krev pro druhé

Kynologická organizace Rychvald pořádá 
kurz základní ovladatelnosti psa bez roz-
dílu plemene a věku. Cílem je naučit ma-
jitele, jak mají se svými psy správně pra-
covat. Náplní lekcí je nácvik přivolání, 
chůze na vodítku, poloh sedni, lehni, od-
ložení psa, překonávání překážek. To vše 
i za ztížených podmínek v přítomnosti 
cizích lidí, psů či rušivých elementů. 
Výcvik bude probíhat na cvičišti ZKO 
v Rychvaldě v ulici Na Fojtství od 7. dubna 
do 23. června každou neděli od 8 hodin. 
Další informace na www.zkorychvald.cz, 
telefonicky 736 413 715, e-mail botosova-
rychvald@seznam.cz. zKO Rychvald      

Kurz 
ovladatelnosti psa

Poslední šance na výměnu kotle s dotací i půjčkou

Foto: Lucie Balcarová
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Dětské houpačky a kolotoče na hřištích, vše se vyvíjí. Přicházejí nové materiály a hlav-
ně normy. Město proto postupně venkovní herní prvky obměňuje. Letos v předjaří 
začaly práce hned ve třech lokalitách.

Hotovo už je ve vnitrobloku mezi ulicemi Čs. 
armády a Jateční, kde se inovace dočkala plocha 
oploceného hřišťátka. „Povrch z písku a mlata se 

bohužel neosvědčil. Rodiče dětí se na nás obraceli 
a žádali změnu. V únoru jsme proto investicí 200 
tisíc nainstalovali novou dopadovou plochu 

z pryžových kostek,“ sdělila Irena Šlachtová z od-
boru školství, kultury a sportu. Další moderni-
zace prvků aktuálně probíhá v městském parku 
poblíž voliér. Pryč šly staré houpačky, řetízková 
i vahadlová. U některých dětských atrakcí totiž 
nové normy vyžadují vybudování dopadových 
ploch, ty však nelze vytvořit úplně všude. V par-
ku tak místo houpaček vyroste mini lanová drá-
ha. „Volili jsme něco menšího, aby ukotvení neza-
sahovalo do kořenů stromů. U tohoto typu 
atrakce také není nutná dopadová plocha,“ vy-
světlila Šlachtová a dodala, že atrakce, za kterou 
město zaplatí téměř padesát tisíc, má sloužit 
menším dětem. Ty větší se mohou vydovádět na 
nedaleké Mauglího stezce.

Souběžně probíhají práce také v parčíku ve 
Vrbici. Děti tady čekají novinky, které budou 
i dárkem k letošnímu výročí, kdy Vrbice slaví 
790 let. Všechny staré kolotoče a houpačky už 
jsou minulostí. Firma je odstranila a připravila 
plochu pro nové. V dubnu tady přibude celá 
sestava z akátového dřeva. Dvojitá houpačka, 
pružinová houpadla, houpací hnízdo pro menší 
děti. Vše doplní ještě xylofon a stylová akátová 
lavička. Z původních prvků zůstane v parčíku 
jen dřevěný domeček. I ten však projde vy-
správkami a renovací. Do inovací ve Vrbici 
město investuje přes 180 tisíc.

 (tch)

Nejen milovníci lezení by měli zpozornět. V městském sportcentru Bosporka právě 
vyrůstá lezecká boulderingová stěna. Veřejnost by ji měla otestovat už v dubnu. za 
její výstavbu zaplatí radnice dva miliony.

„Stěna bude mít různou obtížnost. Vyřádí se 
na ní zkušení lezci, začátečníci i ti, kteří teprve 
uvažují o tom, že to chtějí vyzkoušet. Při jejím 
vzniku jsme se snažili maximálně využít dispo-
zici Bosporky. Její nejvyšší bod má čtyři a půl 
metru,“ uvedl místostarosta Lumír Macura.

Lezecká plocha v Bosporce bude mít 240 
metrů čtverečních. „Stěna lezcům nabídne leh-
ké i těžké převislé profily. Nebude chybět ani 
zajímavý oblouk. K dispozici tady bude přes tisíc 
»chytů« a asi sedmdesát »boulderů«. Vzniknou 
na ní co nejpestřejší lezecké cesty. Jejich obtížnost 
barevně odlišíme. Navíc je budeme jednou za 

měsíc pravidelně obměňovat, aby se sportovcům 
neokoukala a pořád je bavila,“ prozradil lezec-
ký instruktor Petr Piechowicz, se kterým město 
na přípravách spolupracuje.

Zdolávání boulderingové stěny není na vý-
bavu nijak náročné. Stačí vlastní ruce, nohy 
a k tomu »lezečky«. To jsou speciální boty, kte-
ré chrání a obepínají nohu, mají skvělou při-
lnavost a umožňují jemné i obratné kroky na 
chytech a stepech. Někteří lezci se ještě neobe-
jdou bez pytlíku s magnéziem, který omezuje 
pocení rukou. „Lezečky i magnézium si u nás 
lidé půjčí. Začátečníci mohou využít služeb 

instruktora. Naše stěna nabídne i možnost vy-
zkoušet si slaňování, což není v boulderingových 
centrech obvyklé. Vyřádí se u nás ale i ti nej-
menší, pro které bude k dispozici bezpečný pro-
stor pro výuku lezení,“ doplnil vedoucí 
Bosporky Dušan Socha s tím, že v plánu je 
i vznik lezeckého kroužku.

Bouldering je lezením bez lana na malých 
skalách nízko nad zemí. Název pochází z ang-
lického boulder (balvan). Leze se jak v přírodě, 
tak na umělých stěnách v halách a tělocvičnách 
vybavených měkkými podložkami v místech 
dopadu, které tlumí případné pády. Bouldering 
je stále populárnější hlavně u začátečníků, a to 
kvůli své nenáročnosti na lezecké zkušenosti 
i vybavení.   
 Lucie BALCAROVÁ

Stěnolezci, stěnolezkyně, stěnolezčata

Budování nové lezecké stěny začalo v půli března instalací nosné dřevěné konstrukce. Stěna vzniká v prostorách bývalého badmintonového kurtu.

Retro houpačky nahrazují moderní 

Foto: Pavel Čempěl a Lucie Balcarová

Písek a mlato na sídlištním hřišti mezi ulicemi Čs. armády a Jateční nahradily pryžové kostky.

Foto: Pavel Čempěl
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Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. 
Vyvolávací cena je 55 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit také 
občané eu, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné informace naleznete na www.bo-
humin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● 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.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 148, čís-
lo bytu 9, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v blíz-
kosti centra města, obchodů, školy 
a školky. Byt je po celkové rekon-
strukci. V bytě byla provedena ge-
nerální oprava elektroinstalace, 
vyměněny podlahy i dveře a kom-
pletně zrekonstruovaná koupelna 
a WC. V kuchyni je kombinovaný 
sporák, v předsíni vestavěná skříň. 
Plocha pro výpočet nájemného 
66,35 m2, celková plocha bytu 67,35 
m2. Prohlídka 3.4. v 15.30-15.45 
hodin a 4.4. v 10.30-10.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 8.4. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1068, číslo 
bytu 17, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blízkos-
ti centra města, odpočinkové zóny, 
obchodů, školy a školky. Byt je po 
celkové rekonstrukci. Byla prove-
dena generální oprava elektroinsta-
lace, vyměněny podlahy a dveře. 
V kuchyni je kombinovaný sporák 
a zhotovena nová spížní skříň. 
V koupelně je vana. Plocha pro vý-
počet nájemného 47,81 m2, celková 
plocha bytu 51,71 m2. Prohlídka 

3.4. v 15.00-15.15 hodin a 4.4. 
v 10.00-10.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 8.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Husova 350, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízká zástavba v blízkosti 
parku, školky, základní a střední 
školy. Byt s ústředním topením 
a sklepem. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor. Plocha pro vý-
počet nájemného 62,56 m2, celková 
plocha bytu 63,92 m2. Prohlídka 
1.4. v 15.00-15.15 hodin a 2.4. 
v 10.00-10.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 8.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1144, 
číslo bytu 30, I. kategorie, 6. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. Byt 
s balkonem a plastovými okny. Plo-
cha pro výpočet nájemného 66,86 
m2, celková plocha bytu 68,43 m2. 
Prohlídka 1.4. v 14.15-14.30 hodin 
a 2.4. v 8.00-8.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 8.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 131, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti, kulturní 
vyžití, vlakové nádraží a dětské 
koutky. Možnost parkování poblíž 
domu. V bytě byla provedena gene-
rální oprava elektroinstalace a vy-
měněny podlahové krytiny. Plocha 
pro výpočet nájemného 96,19 m2, 
celková plocha bytu 97,69 m2. Pro-
hlídka 8.4. v 15.00-15.15 hodin 
a 9.4. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 10.4. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 50, I. kategorie, 11. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 

dům po celkové rekonstrukci. Byt 
s balkonem a plastovými okny. 
V bytě byla provedena generální 
oprava elektroinstalace. Plocha pro 
výpočet nájemného 67,15 m2, cel-
ková plocha bytu 69,02 m2. Pro-
hlídka 8.4. v 14.15-14.30 hodin 
a 9.4. v 8.00-8.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 10.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 933, čís-
lo bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v cen-
tru města. V blízkosti domu jsou 
nákupní možnosti, kulturní vyžití 
a vlakové nádraží. V bytě byla pro-
vedena rekonstrukce koupelny 
a WC, vyměněny pokojové dveře 
a podlahové krytiny. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 52,30 m2, celková plocha bytu 
54,50 m2. Prohlídka 10.4. v 15.00-
15.15 hodin a 11.4. v 9.15-9.30 ho-
din. Licitace bytu se koná 15.4. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 73, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou je po 
celkové rekonstrukci v roce 2007. 
V blízkosti domu je lesopark, Kau-
fland, škola a školka. V bytě je kou-
pelna se sprchovým koutem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 64,27 
m2, celková plocha bytu 70,75 m2. 
Prohlídka 8.4. v 14.30-14.45 hodin 
a 9.4. v 8.30-8.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 15.4. v 16.15 hodin. 
Podání přihlášky do 10.4.

Lenka VACHtARČÍKOVÁ,  
majetkový odbor

Úspěšní školou povinní umělci a vědci 
V posledních týdnech zaznamenali žáci zŠ ČSA několik vý-
znamných úspěchů. základní umělecká škola pořádala 28. 
února městské kolo recitační soutěže. Mezi budoucími he-
reckými a moderátorskými hvězdami zazářili z naší školy 
především vítězové daných kategorií.

První místa v recitační soutěži ob-
sadili prvňáček Lukáš Mařádek 
a šesťačka Saša Derfényiová. Oba si 
tak vysloužili právo reprezentovat 
Bohumín v okresním kole. V kate-
gorii prvních tříd ocenili pořadatelé 
rovněž druhou Elen Miklošovou 
a třetí Viktorku Liškovou s Filipem 
Michelem. Mezi druháky a třeťáky 
pak těsně za vítězem skončil Tobiáš 

Popek a na třetí příčce spolu s Elen 
Hellerovou i Zuzana Štěrbová.

Na sklonku února hodnotila od-
borná komise také výtvarná zpraco-
vání výjevů ze starých českých bájí 
a pověstí v soutěži O nejkrásnější ex 
libris. Mezi oceněnými, jejichž díla je 
nyní možné zhlédnout v knihovně, 
figurují i jména našich žáků Josefa 
Hanuliaka (kategorie 12-15 let) 

a  Daniela Břesky (6-11 let) . 
Zvláštního ocenění se dočkala rov-
něž kolekce kreseb O staré Praze 
z dílny třídy 2. B.

Triptych uměleckých soutěží pod 
patronátem ZUŠ uzavřel 6. března 
Zpěváček ze Slezska. V nejmladší 
kategorii potvrdil svůj talent Lukáš 
Mařádek, který spolu s Veronikou 
Jarošovou obsadil druhé místo. 
O ročník výš bodovala druhým mís-
tem Elen Hellerová. V nejpočetněji 
obsazené třetí kategorii obsadila 
druhou příčku Zuzka Štěrbová před 
třetí Luckou Kupczynovou. 

Největšího úspěchu dosáhl 

Ondřej Šindelka ze 6. A, a to v okres-
ním kole zeměpisné olympiády. 
V silné konkurenci se perfektně vy-
pořádal s teoretickými i praktickými 
úkoly. Nadání prokázal rovněž v prá-
ci s atlasem a díky skvělému druhé-
mu místu zaslouženě postoupil do 
krajského kola. 

Ondrovi, všem úspěšným »uměl-
cům«, ale i těm, kteří tentokrát na 
žádná ocenění nedosáhli, děkujeme 
za příkladnou reprezentaci ZŠ ČSA 
a zároveň postupujícím přejeme 
hodně štěstí do dalších kol. 

 Petr ŠLACHtA,
 zástupce ředitele zŠ a MŠ ČSA
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»Kukuč« Bochemie se výrazně mění. Společnost se pustila do modernizace vstu-
pu do areálu. Práce zahrnují také demolice objektů, které po dlouhá desetiletí 
utvářely podobu chemičky viditelnou z Lidické ulice. Nově chce firma vsadit na 
moderní funkční architekturu, aby poskytla i příchozím obchodním partnerům 
poněkud jiný první dojem, než tomu bylo dosud.

V březnu se Bochemie pustila do demolice 
domu na křižovatce Lidické a Tovární, který pa-
matuje samotné počátky firmy v prvních letech 20. 
století. Naposledy tady fungoval kulturní sál, jídel-
na, kantýna a v patře kanceláře. Zmizí také spojo-
vací nadzemní koridor vybudovaný v socialistické 
»lachemácké« éře. Ten původně poskytoval pro-
stor kancelářím a dokonce zde ordinoval i závodní 

lékař. Mezi dvě historické budovy ale esteticky 
nezapadal a projektanti také nedomysleli, jak bude 
vytápění prvku ze skla a oceli nákladné.

„Vrátnice a přilehlé budovy byly na první pohled 
zastaralé, ale neměly památkovou ani architektonic-
kou hodnotu. Vjezd a vstup do areálu byl navíc 
energeticky nevyhovující a nedisponoval ani dosta-
tečným zázemím pro ostrahu,“ tlumočila mluvčí 

Bochemie Eva Kijonková důvody, které vedly spo-
lečnost ke změně.

Chemička už s předstihem zrekonstruovala sou-
sední budovu, kam se po zrušení administrativní-
ho přízemí přestěhovala jídelna. To už ale neplatí 
pro kantýnu, o kterou zaměstnanci bohužel při-
jdou. Výraznou proměnou projde také vrátnice. 
Příchozí ji najdou na stejném místě, ale v podobě 
moderní recepce. „Kromě nového vzhledu si od 
změn slibujeme také podstatné energetické úspory, 
kterých bychom u starých objektů nedosáhli. Vše by 
mělo být podle harmonogramu prací hotovo v první 
polovině roku,“ uzavřela Eva Kijonková.

 (tch)

Maják městské policie
 ● Do areálu bývalé Benziny, kde 

právě probíhá odstraňování konta-
minovaných budov, se počátkem 
února vypravili krást tři muži z Os-
travy. Do dvou aut naládovali ko-
vový materiál z demolic. Při činu je 
však přistihla hlídka městské poli-
cie.

 ● Díky kamerovému systému 
strážníci zajistili opilého řidiče, kte-
rý nezvládl průjezd atypickým kru-
hovým objezdem ve Skřečoni 
a zdemoloval zdejší plastové panely. 

 ● Z prodejny Lidl utekl 26. února 
lapka se zbožím bez placení. 
I v tomto případě se osvědčily 
městské bezpečnostní kamery. Za-
chytily úprk pachatele a hlídka jej 
následně zadržela v parku Petra 
Bezruče.

 ● Stavba myčky u přejezdu v ulici 
9. května přilákala 27. února dva 
chmatáky (54, 57) z Ostravy. Spa-
deno měli na dřevěné palety. Stráž-
níci je ale přistihli ve chvíli, kdy se 
snažili palety naložit do auta. Mu-
seli vše vrátit na místo a místo ko-
řisti odjížděli s pokutovými bločky.

 ● V  Rybničné ulici 
v Rychvaldě vyhmátli 
strážníci 2. března hledaného 
muže, který se delší dobu vyhýbal 
nástupu výkonu trestu. Odsouzený 
putoval na oddělení republikové 
policie a pak za mříže.

 ● Kabely přijeli 4. března krást tři 
pobertové do areálu bývalých mra-
zíren v ulici Na Chalupách. Naklá-
dali je do přívěsného vozíku, ale 
k jejich smůle krádež překazila 
městská policie.

 ● Večer 10. března strážníci téměř 
jistě zabránili krádeži pohonných 
hmot. Ve Vrbici totiž zastavili po-
dezřelé mitsubishi, které mělo 
vpředu a vzadu dvě rozdílné české 
espézetky. Pod nimi se navíc ukrý-
valy další, a to polské značky. Ně-
kolik prázdných kanystrů uvnitř 
auta jen zesilovalo podezření, že 
chtěla posádka natankovat palivo 
na pumpě a ujet bez placení. Dva 
zadržené polské bratry (22, 39) 
z auta předali strážníci policii.

 ● V Rybničné ulici v Rychvaldě 
upoutal 10. března po desáté večer 
pozornost hlídky jedoucí neosvět-

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

Modernímu vzhledu ustoupí kus historie

S jídlem roste chuť. V noci na 28. února řádil v ulicích 
Bohumína neznámý ničitel, který si vybíjel zlost či frustra-
ci na zaparkovaných autech. tehdy zdemoloval dva vozy, 
ale zjevně jej to neuspokojilo. Proto v noci 9. března udeřil 
znovu a ve větším. 

V prvním případě vandal zma-
sakroval dva vozy. Odstavenému 
superbu rozbil čelní sklo a po-
škrábal přední kapotu. Opodál 
stojící audi šestkové řady přišlo 
také o čelní sklo a ještě o světlo. 
Pachatel navíc poškrábal bok karo-
serie po celé délce a uvnitř prorazil 
palubní desku. 

Stejný rukopis má další incident, 
ke kterému došlo na parkovišti 
mezi restaurací Rio a sportovní 

halou. Tentokrát řádění barbara 
odnesla už tři auta, dvě fabie a lu-
xusní BMW. „Neznámý pachatel 
vozidlům vytloukl okna, prorazil 
a poškrábal kapoty, blatníky i dve-
ře,“ vyjmenovala policejní mluvčí 
Zlatuše Viačková. Spolu s prvním 
případem už jdou škody do statisí-
ců. Policie případ vyšetřuje jako 
poškozování cizí věci a po pacha-
teli intenzivně pátrá.  
 (tch)

Postrach motoristů opět udeřil

Proměna vstupu do areálu Bochemie začala demolicemi. Zmizí přechodový koridor i budova, která pamatuje začátky firmy. Tu rozběhl v roce 1904 Rudolf Gold-
schmidt, když postavil továrnu na výrobu zinkových barev Österreichische Chemikalienwerk. 

lený peugeot. Při jeho kontrole se 
ukázalo, že mladík za volantem (23) 
nikdy nevlastnil řidičák a ke všemu 
nešoféroval střízlivý. Dechová 
zkouška potvrdila 0,73 promile. 
Dalšího ochmelku přistihli strážní-

ci před půlnocí v Michálkovické 
ulici také v Rychvaldě. Řidič (22) 
v oplu se choval podezřele a snažil 
se hlídce vyhnout. Důvod by zřej-
mý. Nafoukal totiž 0,65 promile. 
 (red)

Foto: Pavel Čempěl
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Jarní úklid začal v Bohumíně s předstihem. Frekventované cyk-
lostezky už BM servis zbavil posypu po zimní údržbě. Některé 
strojově, jiné ručně prostřednictvím veřejně prospěšných pracov-
níků. A 18. března se rozběhlo také blokové čištění úseků, které 
obvykle slouží k parkování vozidel.

BM servis si pro blokové čistění 
vyhradil až na jednu výjimku pon-
dělky. V osmi etapách projede za-
metač třiadvacet páteřních lokalit 
v centru. „I když řidiče upozorňují 
na několikahodinový zákaz parková-
ní s předstihem dopravní značky, 
vždy se najdou tací, kteří jej ignoru-
jí, a úklid nám tak značně kompliku-
jí. Úzce při tomto čištění spolupracu-
jeme se strážníky, kteří se snaží 
zapomnětlivé vlastníky vozů kontak-
tovat. Pokud se jim to nepodaří, ne-
minou majitele automobilů botičky 
a pokuty,“ sdělil ředitel BM servisu 
Marek Pieklo. Blokové čištění začí-
ná přibližně v půl sedmé ráno. Zá-
kaz stání platí na předem určených 
místech od šesti hodin. 

Letos nasadí BM servis při úklidu 
nového pomocníka. Chodníkový 
zametač za 2,2 milionu by měl po-
sílit vozový park už v dubnu. S ob-
novou techniky začala společnost 
předloni, kdy po patnácti letech 
provozu doplnil stávající silniční 
zametač jeho modernější model. 
„Všechny zametače včetně vysavače 
psích exkrementů vyjedou do ulic, až 
bude stabilnější počasí a nebudou 
hrozit mrazíky, při kterých by nám 
mohla zamrznout v autech voda,“ 
doplnil Marek Pieklo. BM servis se 
stará o více než 60 kilometrů měst-
ských chodníků a cest. Za rok sil-
niční zametače najezdí až osm tisíc 
kilometrů.

 Lucie BALCAROVÁ

Příchod jara provázejí velmi silné větry a v první půli března za-
sáhl střední evropu dokonce orkán eberhard, při němž dosahoval 
vítr rychlosti až 206 kilometrů v hodině. Živel řádil také v našem 
kraji, kde měli hasiči napilno zejména v pondělí 11. března. za 
jediný den absolvovali v souvislosti s větrem 520 výjezdů, z toho 
76 na Karvinsku.

Hasiči řešili nejčastěji případy 
poničených střešních krytin, po-
padaných a vyvrácených stromů. 
„Na bohumínských dřevinách na-
štěstí silný vítr nenapáchal větší 
škody, nejhorší kusy jsme v rámci 
jarní probírky skáceli už dříve. 
Zlomila se pouze douglaska za 
hasičskou zbrojnicí v Záblatí, 
malý smrk v Žižkově ulici v centru 
a bříza v ulici Na Úvoze, která 

spadla na dráty nízkého napětí,“ 
uvedla Ľubica Jaroňová z odboru 
životního prostředí a služeb bo-
humínské radnice. 

Vichr potrápil také energetiky. 
Ráno 11. března evidovali v Mo-
ravskoslezském kraji na 48 tisíc 
odběrných míst bez elektřiny, 
řešili šedesát poruch na vedení 
vysokého napětí a další závady 
na nízkém napětí.  (luk, tch)

Vybavení dílen by škole záviděli i profíci

ulice už čistí technika 
i košťata v rukou

Vítr zaměstnal hasiče 
i energetiky

V základní škole ČSA v zimě nezaháleli školáci ani řemeslníci. 
Dokončili rekonstrukci dílen a přilehlého kabinetu. Staré 
a nevyhovující prostory prošly stavebními úpravami, dočkaly 
se nového nábytku, vybavení a hlavně kvalitního nářadí.

Proměnu zázemí vzala škola 
zgruntu. Dělala se nová elektro-
instalace, podlahy, stropy. Jejich 
odhlučnění řeší akustické strop-
nice s LED osvětlením. Novotou 
zářící dílny pak doplnil nábytek 
a stoly s odolnými deskami z ma-
sivu. »Ponky« jsou výškově nasta-
vitelné, takže u nich mohou pra-
covat páťáci i deváťáci. Srdce 
kutilů i profesionálních řemeslní-
ků pak zaplesá nad dílenským 
nářadím. Leckterý může škole 
takové závidět. „S nářadím budou 
pracovat děti, půjde z ruky do 
ruky a mělo by nějaké roky vydr-
žet. Proto jsme vsadili na kvalitní 
vybavení,“ uvedl učitel Aleš 
Bajnar. Školáci budou mít v učeb-
ně k dispozici vrtačky, pily, brus-
ky či frézy. Všechno v aku prove-
dení kvůli bezpečnosti, protože 

školáci nemohou pracovat s nářa-
dím připojeným do sítě.

Zrekonstruované dílny ale bu-
dou žáci využívat také při výuce 
dalších předmětů. Proto zde mají 
své místo i mechanické a robotic-
ké stavebnice, pomůcky pro poly-
technické vzdělávání nebo expe-
rimentální sady. „Máme tady také 
sestavu pro osvojení základů vyu-
žívání alternativních zdrojů ener-
gií. Lze na ní demonstrovat pře-
měnu sluneční, větrné a vodní 
energie na elektrickou,“ vysvětlil 
ředitel školy Adrian Kuder. 

Modernizace dílen si vyžádala 
investici 1,7 milionu. Téměř veš-
keré náklady pokryla dotace 
MAS Bohumínsko. Škola, potaž-
mo její zřizovatel, přispěly jen 
pěti procenty. 

 (tch)Aleš Bajnar si pochvaluje vybavení a kvalitní nářadí.

Větrem napáchané materiální škody v Bohumíně naštěstí nebyly velké. Smůlu měl 
ovšem motorista v Tovární ulici. Zaparkovaný vůz zasáhla ulomená větev břízy 
a prorazila čelní sklo.  Foto: Martin Kolek

Foto: Pavel Čempěl

Harmonogram blokového čistění

25. března 

Masarykova (od křižovatky s Čáslavskou k radnici), 
Čáslavská (od křižovatky s Masarykovou k úřadu práce), 
Poděbradova, Štefánikova (parkovací pruhy za 
cyklostezkou).

1. dubna
Čs. armády (od hasičské zbrojnice k parkovišti Osvěta), 
Okružní (od pivního baru k Fit školce), E. Beneše 
(u základní školy).

8. dubna Studentská (od J. Palacha ke kinu), Čáslavská (od cyklo 
Apollo po křižovatku s Čs. armády)

15. dubna
Nerudova (od veteriny ke hřbitovu, obě strany včetně 
parkoviště), Poděbradova (parkoviště za komplexem 
Centrum)

23. dubna Čáslavská (od Čs. armády po Masarykovu), Husova

29. dubna Seifertova (od Masarykovy po J. Palacha), Smetanova (od 
Husovy po J. Palacha)

6. května Vrchlického (od Štefánikovy po Studentskou), Fügnerova, 
Tyršova (od Studentské po Seifertovu)
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Dvanáct pytlů plastů, skla a dalšího od-
padu. K tomu hromada železa a čtyři 
z vody vylovené pneumatiky. Členové 
rybářského kroužku při DDM a Českém 
rybářském svazu si udělali 9. března bri-
gádu v Gliňoči. Před sezonou, kterou 
tráví většinou právě tady, uklidili obě 
větší vodní plochy a jejich okolí. 

„V Gliňoči organizujeme velký úklid dvakrát 
ročně, na jaře a na podzim. Kolem nádrží ale 
uklízíme pravidelně, když máme kroužek,“ 
prozradil trenér mladých rybářů Radek Ber-
natík. Březnového gruntování se zúčastnilo 
osmnáct dětí a čtrnáct dospělých. Kromě všu-
dypřítomných odpadků čistili také rybníky. 
Vytahovali z nich větve, které do vody napa-
daly přes zimu a značně by komplikovaly ry-
bolov. Při jejich odstraňování si brigádníci 
pomáhali hlavně hráběmi, ale nasadili na 
hladinu i člun a lana. „Na velké ploše jsme za-
znamenali i kuriozitu. Z vody asi pět metrů od 
břehu jsme vytáhli celý nákupní vozík,“ kroutil 
hlavou Bernatík. 

Trenér a omladina si pochvalují vybudová-
ní nové pergoly u vody, která jim poskytuje 
zázemí. Jen mají obavy, jak dlouho a v jakém 
stavu vydrží. Začali se sem totiž stahovat bez-
domovci a dělají nepořádek. „Zrovna když 
jsme uklízeli, přišlo jich pět a chtěli tady popí-
jet. Slušně jsme je museli vyprovodit,“ potvrdil 
Radek Bernatík. Ten se s mladými svěřenci 

chystá také na úklid velkých bohumínských 
jezer. Akce organizuje rybářský svaz a nejbliž-
ší proběhne u Kališova jezera.

Samotný rybářský kroužek funguje dvakrát 
týdně, v úterý a neděli. V zimě využívá záze-
mí domu dětí a mládeže, nyní mu začíná pra-
vá sezona. Ve druhé půli března vyrazí mladí 
rybáři poprvé k vodě a nahodí udice. (tch)

Dvě první místa přivezl do Bohumína člen kroužku plastikových modelářů v domě dětí 
a mládeže Šimon Hermann (10). Dvojité prvenství vybojoval 16. února na 40. ročníku 
žákovské soutěže v Příboře. Kolekci trofejí bohumínských modelářů pak doplnil třetím 
místem tadeáš zawadski (12).

„Často se nám nestává, aby někdo dominoval 
v obou kategoriích, pozemní bojové techniky 
a současně letadel. Šimon navíc dokázal díky své 
píli a preciznosti porazit ve své kategorii i chlapce 
o čtyři roky starší,“ uvedl vedoucí Petr Keisler, 
který vede kroužek modelářů v DDM už os-
madvacet let.

Žák Benešovy školy slavil úspěch německou 
stíhačkou messerschmitt a německým opancé-
řovaným transportérem. Každý z modelů sklá-
dal dva až tři měsíce. „Do kroužku mě přivedl 
strejda a chytlo mě to. Nejraději skládám letadla 
z druhé světové války,“ svěřil se Šimon Hermann. 
Kromě modelaření ho baví také fotbal a par-

kour, tedy akrobatické zdolávání překážek 
v městském prostředí. Druhý zástupce kroužku 
Tadeáš Zawadski (12) z Masarykovy školy, kte-
rého mimo jiné zajímá také elektrotechnika, 
vybojoval v Příboře bronz v kategorii modelů 
bojové pozemní techniky.

Členové kroužku se scházejí jednou týdně 
a při výběru modelů mají volnou ruku. „Každý 
skládá, co ho baví. Letadla, bojovou techniku, 
občas dioramata. Jen když přijde do kroužku ně-
kdo úplně nový, dostane zkušebně libovolný mo-
del, aby si to osahal,“ ozřejmil Petr Keisler. Do-
končení modelu zabere podle náročnosti 
několik měsíců a s věkem stoupá i snaha propra-
covat dílko do největších detailů. Výjimečně tak 
může práce zabrat i několik let. „Já doma zvlád-
nu zhruba čtyři modely za rok,“ prozradil Petr 
Keisler a dodal, že ve vitrínách už má na dvě stě 
hotových exemplářů a ve skříních dalších sto 
padesát nepostavených v krabicích. (tch)

Šikovné ruce bohumínských modelářů

Místo ryb lovili pneumatiky nebo vozík

Šimon Hermann (10) se pouští do stavby dalšího modelu. Vítězný messerschmitt má vystavený doma.

Petr Keisler předává modelářské zkušenosti dětem 
už 28 let.

Menšími odpadky, plasty nebo sklem naplnili bri-
gádníci v Gliňoči dvanáct pytlů. Větší kusy shro-
máždili na hromadu. Odvoz smetí po předchozí 
domluvě zajistilo město. 

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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S lidovou písní na rtech a nezřídka v krojích. V základní umělecké škole proběhlo 
6. března městské kolo dětské soutěže zpěváček ze Slezska. A zdá se, že zájem 
o zpěv lidových písní stoupá. zatímco loni se na pódium postavilo třicet mladých 
talentů, letos už jich bylo sedmačtyřicet. Každý z nich přednesl dvě písně z těšín-
ského Slezska.

Prestiž soutěže se zvyšuje nejen počtem účast-
níků, ale také jejich přípravou. V minulosti zpí-
valy téměř všechny děti stejnou píseň. Jako na 
kolovrátku, což bylo zejména pro porotu nároč-
né. I v tomto ale nastal obrat k lepšímu. „V reper-
toáru soutěžících se objevuje stále více skladeb 
z regionu, které učitelky hledají ve starých zpěv-
nících. Je to pestré, bohaté a zaznívají i skutečné 
klenoty,“ pochvaloval si jeden z hodnotitelů, hu-
debník Martin Sitek, který v porotě zasedá pra-
videlně už mnoho let. Zažil první ročníky 
v domě dětí a mládeže, dlouhou éru v Salonu 

Maryška a letos premiérově naslouchal pěvcům 
v ZUŠ. „Ač je to mimo můj hudební obor, sleduji 
stoupající kvalitu zpěváků a návrat ke kořenům 
v lidovém přednesu. Je znát, že učitelé u dětí bu-
dují vztah k regionu, a že to zároveň baví i školá-
ky. Zpívají s radostí, ne z nutnosti, že musí,“ do-
dal Sitek. Díky kvalitní přípravě bývají malí 
Bohumíňáci úspěšní také v dalších kolech sou-
těže. Dostanou se i na velká pódia, zazpívají si 
s cimbálovkou. Mají tak motivaci a možnost 
růstu.

Do regionální přehlídky postupují z městské-

ho kola vždy jen vítězové kategorií. Těmi nejú-
spěšnějšími letos byly Marie Anna Dokoupilová 
(kategorie 6 a 7 let) a Eliška Giecková (8 a 9 let), 
obě z Masarykovy školy. Dále Anna Giecková ze 
ZŠ Skřečoň (10 až 12 let) a Veronika Kachlová 
z gymnázia (13 až 15 let). Regionální přehlídka 
se koná 3. dubna v Městském domě kultury 
v Karviné, kde o dva dny dříve proběhne také 
zkouška s lidovou muzikou. (tch)

Od loňského léta Plavecký klub Bohumín rozšířil své aktivity ve-
dle výuky plavání a sportovní činnosti o pořádání plaveckých 
příměstských táborů. Aktuálně doznívají dojmy z pátého turnusu, 
který proběhl o jarních prázdninách. Plavecké tábory si díky skvě-
lé práci vedoucích za krátkou dobu získaly srdce většiny dětí. 
Jejich nejčastější otázkou na konci je: „Kdy bude další tábor?“

Jak název napovídá, nedílnou 
součástí táborů je plavecká výuka. 
Vedle pilování techniky však lektoři 
dbají především na aktivní zábavu 
ve vodním prostředí. Hraní a soutě-
žení je vůbec hlavní náplní celého 
táborového týdne. Vedle florbalu, 
fotbalu, basketbalu, vybíjené a růz-
ných honiček mají děti možnost 
projevit svou obratnost na překáž-
kových drahách, vyzkoušet si atletic-
ké disciplíny nebo si zahrát mini-
golf. Populární je rovněž létající talíř, 
chcete-li frisbee. Při výčtu činností 
nesmíme zapomenout na známé 
i netradiční venkovní, společenské, 
logické nebo deskové hry. 

Součástí programu je také výlet 
do blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Táborníci se v rámci uplynulých tur-
nusů mohli »vyřádit« třeba v Mos-
tech u Jablunkova nebo obdivovat 
expozici muzea vojenské techniky. 

Vedle skvělých vedoucích, malých 
i větších táborníků a jejich rodičů 
vděčíme za možnost pořádat pří-
městské tábory rovněž akční skupi-
ně MAS Bohumínsko. Její zaměst-
nankyně se výrazně zasloužily 
o finanční příspěvek z Evropské 
unie, která tábory dotuje skrze Ev-
ropský sociální fond, Operační pro-
gram Zaměstnanost.  
 Adrian KuDeR,

 prezident PK Bohumín

Oprášili klenoty ze starých zpěvníků

Plavecké příměstské 
tábory plné zábavy

turnaj ve vybíjené

Počátek března patřil opět přátel-
skému sportovnímu setkání na půdě 
střední školy. Konal se zde turnaj šes-
ti družstev ve vybíjené dívek. V dy-
namické hře se nejlépe vedlo týmu, 

který utvořily žákyně prvního roční-
ku maturitních oborů Střední školy 
Bohumín. Druhé místo obsadily dív-
ky z Masarykovy školy a třetí příčka 
patřila škole ve Skřečoni.

Lidovky v podání talentovaných školáků se letos  
nesly koncertním sálem základní umělecké školy.

Foto: Pavel Čempěl

S příchodem jara se od dubna mění návštěvní doba psího útulku 
v areálu bývalých kasáren v Šunychlu. V pondělí, čtvrtek, pátek je 
útulek přístupný od 15 do 17 hodin, v úterý od 7 do 9 hodin, v ne-
děli od 14 do 18 hodin. Ve středu a v sobotu má útulek zavřeno. 
 (pru)

Psí útulek po zimě

Foto: eva Funková

ZŠ ČSA hledá uklízečku a údržbáře. V případě zájmu volejte 596 012 641, 
případně pište na sekretariat@zscsa.cz.

Práce ve škole



9ČÍSLO 6 / 2019    Ž i VO t  V e  M ě S t ě

Nevšední podívanou nabídla 3. března sportovní hala. Dostaveníčko si tady daly 
mažoretky z Česka, Slovenska a Polska. Kdo by ale čekal mašírování za zvuku po-
chodové hudbu, byl by překvapen. třetí ročník soutěže Daisy Cup se blýskl nepře-
bernou pestrostí kostýmů, akrobatických prvků a nápaditými choreografiemi.

Do Bohumína dorazilo osmadvacet týmů čí-
tajících na 650 mažoretek. Soutěžili sólisté, dua, 
tria, malé i velké formace. A obdivovatelé klasi-
ky se dočkali i pochodového defilé. Mažoretky 
jsou však dnes plnohodnotným sportovním od-
větvím a snoubí se v něm gymnastika i akroba-
cie. Na soutěži porota hodnotila choreografie, 

pohybovou techniku a práci s náčiním, hůlkou 
nebo pompomy, tady kulatými chomáči. Rozho-
dovala také náročnost sestavy.

Ač se může zdát, že mažoretky jsou čistě dívčí 
a ženskou disciplínou, některé týmy toto klišé 
úspěšně bourají. V dorostenecké kategorii byl 
v Bohumíně k vidění sice jen jeden mažoreťák, 

v dospělé ale hned několik. „U nás to ještě není 
příliš obvyklé, ale třeba v Polsku ano. A na mezi-
národních festivalech v zahraničí bývají muži 
zastoupení poměrně často,“ potvrdila Denisa 
Gelnarová z pořádající skupiny Daisy Ostrava. 
Ta první dva ročníky klání uspořádala v soko-
lovně v Ostravě-Porubě. „Jak se soutěž rozrůstá, 
prostory už nevyhovovaly a hledali jsme větší. 
Shodou okolností máme známé v Bohumíně 
a zdejší sportovní hala nám padla do oka,“ pro-
zradila Gelnarová. Bohumínská hala nakonec 
mažoretkám vyloženě sedla a chtěly by se do ní 
zase vrátit. A pokud to půjde, příští rok na jaře 
by v Bohumíně rády uspořádaly kvalifikaci na 
republikové mistrovství. (tch)

základní škola ve Starém Bohumíně ve spolupráci s mateř-
skou školou pořádá každoročně od listopadu do března pří-
pravný kurz pro budoucí školáky. Seznamuje děti s prostře-
dím školy a pořádá pro ně různé aktivity. Děti pak při zápisu 
samy rodičům školu ukazují.

Nezůstává ovšem jen u této akce, 
se školkou pořádá také »Loučení 
s paní Zimou«, ukázky dravých 
ptáků, divadelní představení nebo 
prohlídky hasičské techniky. Další 
akce jsou v plánu v nejbližších ter-
mínech. V pondělí 25. března od 8 
do 15 hodin škola pořádá den ote-

vřených dveří,  3. a 4. dubna od 13 
do 17 hodin zápis do první třídy.  
Budoucí prvňáčci a rodiče jsou sr-
dečně zváni do školy ve Starém 
Bohumíně.

 text a foto: Daniela SzeLONGOVÁ,
 zŠ Starý Bohumín

Střední škola technická a dopravní ve Vítkovicích hostila 27. úno-
ra prestižní učňovskou soutěž Autoopravář junior. Soutěž pomě-
řuje znalosti a schopnosti budoucích automechaniků v kraji.

Letošního ročníku se zúčastnilo 
čtrnáct soutěžících a nechyběl mezi 
nimi ani reprezentant Střední školy 
Bohumín, žák třetího ročníku Karel 
Janošec. Klání se skládalo z praktic-
ké, poznávací a teoretické části. Na 
přípravě témat se přitom mohla po-

dílet každá ze zúčastněných škol. 
V praktické části zaujímal zručný 
bohumínský učeň místa v první 
pětce. V celkovém hodnocení mu 
nakonec patřilo hezké šesté místo. 
 (red)

Od mašírování k atraktivnímu sportu

Příprava na školu 
v plném proudu

Když to nejede, 
mechanik si poradí

V Bohumíně soutěžily mažoretky od tří let. V nejstar-
ší kategorii pak měly šestadvacet a více.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Břetislav Kurka
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Přípravu na druhou polovinu sezony mají za sebou fotbalisté Slovanu záblatí. Po 
podzimu šestý celek krajské soutěže i. B třídy, skupiny C během ní absolvoval cel-
kem šest utkání a poprvé od roku 2012 také soustředění.

„Zimní příprava je nejméně oblíbenou částí 
roku. Hráči ji nemají příliš rádi, proto musím 
kluky pochválit, že jsme všechny tréninkové jed-
notky a přípravné zápasy absolvovali v solidním 
počtu,“ uvedl jeden z trenérů záblatského muž-

stva Daniel Mucek. Spolu s kolegou Lukášem 
Plutou letos zvolili jiný model přípravy. „Vzhle-
dem k tomu, že jsme se nezúčastnili žádného 
turnaje, začali jsme na konci ledna. Trénovalo 
se dvakrát týdně, v úterý byl terén, ve čtvrtek 

sportovní hala. Vrcholem přípravy bylo soustře-
dění v Hrádku, které odmakalo osmnáct hráčů,“ 
popsal Mucek.

V šesti přípravných duelech si mužstvo při-
psalo tři vítězství a stejný počet porážek. Pres-
tižním bylo únorové střetnutí s divizním Bo-
humínem, které favorit vyhrál 7:0. Záblatí se 
však poločas drželo. „Pak se už ukázala kvalita 
a fyzická převaha divizního soupeře,“ uznal 
Mucek. „Naopak nespokojený jsem byl přede-
vším se zápasem v Orlové, který nám vůbec 
nevyšel. Ve zbylých utkáních jsme podali solidní 
výkon. Ale samozřejmě je co zlepšovat. Uvidí-
me, co s hráči udělá přechod z umělé trávy na 
přírodní,“ dodal kouč.

Po vydařeném podzimu, kdy na vedoucí 
Horní Suchou ztrácí Záblatí jen šest bodů, by 
tým chtěl sázet na mladé hráče. „Za přípravu 
bych pochválil mladší kluky Pilcha, Galuska, 
Skokana a Janoše, kteří podávali velmi dobré 
výkony. Rád bych, aby v jarní části sezony hráli 
v týmu důležitou roli,“ prozradil Daniel Mucek 
s tím, že smělou ambicí nováčka je v konečné 
tabulce umístění do třetího místa.

Záblatí začíná jarní část sezony v sobotu 23. 
března, kdy doma od 15 hodin hostí dalšího 
nováčka sedmé nejvyšší soutěže z Oldřichovic.

 David HeKeLe

S přípravou spokojenost, záblatí míří vysoko

Bohumínská fotbalová přípravka slavila v uplynulých sezo-
nách skvělé úspěchy. Vyhrála okresní soutěž a následně i kraj-
ský turnaj vítězů jednotlivých okresů. Kluci povyrostli, už 
kopou za mladší žáky, ale forma jim zůstala. Plynule tak na-
vázali na předchozí výkony.

V kategorii mladších žáků (12 
a 13 let) Bohumíňáci vedou po 
podzimu bez prohry krajskou 
soutěž a během zimní přestávky 
dokázali vyhrát všech šest turna-
jů, které jim trenéři v halovém 
období naplánovali. Chlapci po-
stupně zvítězili na turnajích 
v Opavě, Ostravě, Bílovci, Bohu-
míně, Petrovicích a dokázali zví-
tězit i na turnaji v Olomouci. 

„Díky podpoře vedení fotbalové-
ho klubu a domu dětí a mládeže 
jsme mohli porovnat dovednosti 
s chlapci krajských, okresních i li-
gových soutěží v Moravskoslez-

ském i Olomouckém kraji,“ uvedl 
jeden z trenérů Pavel Grygiel. 

Bohumíňáci kromě úspěšných 
turnajů dokázali sehrát také vý-
borná přípravná utkání proti Vít-
kovicím, Karviné, Frýdku-Místku 
či ostravskému Baníku. „Potěše-
ním je, že se chlapci zlepšují zejmé-
na v individuálních dovednostech. 
Na týmový výkon ještě v tomto 
věku netlačíme. Klukům při hře 
předem neradíme, co mají kdy dě-
lat na hřišti, a přesto se jim daří,“ 
dodal Pavel Grygiel. 

 Vladimír VyROBiK Jedenáct mladých nadějí z tanečního klubu 98 B – Dance se 
od 22. do 24. února zúčastnilo mezinárodního festivalu Vien-
na Dance Open. Konal se v rakouském Vösendorfu u Vídně 
a představily se na něm soubory z dvaceti zemí.

Českou republiku na festivalu 
reprezentovaly kluby Besta Chru-
dim, Katlen Ostrava, ZUŠ Loštice, 
Hotch-Potch z Jihlavy. Českou 
pětku doplnil právě 98 B – Dance, 
který funguje pod hlavičkou 1. SC 
Bohumín '98 a na taneční soutěž 
vyrazil s podporou města.

Bohumínští trénovali o víken-
dech a celé jarní prázdniny. Na 
soutěži pak všichni předvedli své 
choreografie na výbornou a od-
měnou jim v obrovské konkuren-
ci byly až neuvěřitelné výsledky. 
Monika Mudříková s Davidem 
Vojtkem si v kategorii duo show 

vytančili první místo. Vítězství 
slavili v konkurenci deseti dalších 
párů. Monika se pak ve stejné dis-
ciplíně představila také s Maruš-
kou Oračkovou a bylo z  toho 
krásné čtvrté místo z dvanácti 
soutěžních párů. Skvěle si vedla 
i malá formace s choreografií 
Mirroring/Zrcadlení. Vybojovala 
páté místo a poukaz na letošní 
Rome Fest Info Dance, který se 
koná na přelomu května a června. 
Také další, především sólová vy-
stoupení se neztratila a bohumín-
ští tanečníci zanechali na festivalu 
velmi silný dojem. (red)

Parádní fotbalová 
forma pokračuje

Vídeň žila tancem 
i bez valčíku

Foto: FK Slovan

Foto: FK Bospor

Foto: Jiří trucla
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Ing. Milada FabiánováMgr. Magdalena Wojnarová

Stojí nenápadně za úspěchy žáků střední školy

• učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk – dějepis
• na škole působí 25 let
• posledních 15 let je také školní metodičkou prevence, pro žáky 

školy organizuje nejrůznější přednášky a workshopy zaměřené 
na šikanu, kyberšikanu, závislosti apod. ve spolupráci s Policií ČR, 
OSPOD, Městskou policií Bohumín, společností RENARKON aj.

• po celou dobu působení na škole se podílí na vystoupeních žáků 
na kulturních akcích

• organizuje kulturní a společenské aktivity (divadla, kina, setkání 
s pamětníky)

• pořádá poznávací exkurze v rámci našeho regionu i v sousedním 
Polsku

• kromě práce pro školu pracuje několik let i v pracovní skupině 
„pro rodinu“ Městského úřadu Bohumín, ve škole pořádá seminá-
ře např. o náhradní rodinné péči

• práci učitelky dělá ráda a zodpovědně, k žákům má kladný a pěk-
ný vztah, o čemž svědčí mnoho přátelských vztahů s těmi, kteří už 
dávno nejsou žáky školy

• je učitelkou přírodovědných předmětů – chemie, ekologie a biologie
• ve spolupráci se spolkem ROZCHODNÍK organizuje pro žáky zajímavé 

ekologické semináře, které mají prohloubit povědomí žáků o důležitosti 
ochrany životního prostředí

• se sdružením RACEK BOHUMÍN organizuje akce Den vody a Den Země 
a řadu exkurzí do okolí Bohumína, především se zaměřením na ekologii 
a poznávání krajiny (např. Meandry Odry)

• účastní se seminářů a konferencí a zajímavé a poučné informace předává 
žákům na pravidelném semináři „Základní škola třídění odpadů“ a v teo-
retických předmětech

• je předsedkyní Školního sportovního klubu AŠSK při SŠ Bohumín, který 
nabízí žákům sportovní aktivity v kroužcích – fotbal, florbal, míčové hry, 
tenis, stolní tenis, badminton, volejbal, turistika, lyžování, snowboarding 
a kondiční cvičení

• je vedoucí turistického kroužku a s žáky už od roku 2003 absolvovali přes 
1000 km turistických tras po krásách našeho kraje

• ve spolupráci se ŠSK organizuje sportovně-turistické kurzy pro žáky a let-
ní sportovní kurzy

• s žáky školy se podílí na revitalizaci školní zahrady

 
 

 

Posunovač 
Od uchazečů požadujeme: 

 znalost posunu na dráze celostátní, 
případně na vlečce; 

 zdravotní způsobilost; 
 flexibilitu, samostatnost, spolehlivost; 
 ŘP skupiny B – výhodou. 

Zátěžový/-á disponent/-ka 

Od uchazečů požadujeme: 

 praxi v oboru železniční dopravy, např. 
na pozici tranzitéra; 

 dobrou uživatelskou znalost práce s PC; 
 zdravotní způsobilost (vstup do kolejiště); 
 pečlivost, samostatnost, spolehlivost. 

KROMĚ PRACOVNÍ SMLOUVY NA DOBU NEURČITOU A FÉROVÉ MZDY NABIZÍME: 

 5 týdnů dovolené 
 roční In-Karta 50 
 

 stravenky (100,- Kč) 
 rekondiční pobyty 

 příspěvek na penzijní 
připojištění a sport 

Více informací:  career.cz@railcargo.com 
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VZPOMÍNKY
Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi.

31. ledna uplynulo již 10 let, 
kdy nás náhle opustil 

pan Zdeněk KUKULA.


3. dubna by se dožil 55 let. S láskou a úctou 
stále vzpomínají manželka, syn, dcera, 

vnoučata, maminka, bratr a příbuzenstvo.

Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, jenž jsi pro nás žil. 
Jak těžké je bez tebe žít, když nemá kdo potěšit. 

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

26. března si připomeneme 4. výročí úmrtí 

pana Jiřího MICHALÍKA.


S láskou a úctou vzpomínají dcery 

Šárka a Jana s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

27. března vzpomeneme 1. smutné výročí, 
kdy nás opustil náš tatínek, 

pan Boris MIŠÁK.


Všichni, kteří jste ho znali, věnujte mu, 
prosím, tichou vzpomínku.

S úctou a láskou vzpomínají dcera Pavlína, 
maminka, kamarádi, přátelé, 

rodina Žywiakova a Pavlicova.

Čas plyne, ale vzpomínky na tebe v našich srdcích stále zůstanou.

28. března vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí 
mého manžela, našeho tatínka, tchána a dědečka, 

pana Zdeňka TATARUCHA.


S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka Ludmila, děti Lenka, Iveta a Petr

s rodinami.

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

30. března si připomeneme 5. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Karel PALA.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Zdeňka, 
syn Radek, dcera Iveta s rodinou 

a ostatní příbuzní.

2. dubna si připomeneme 10. smutné výročí, 

kdy nás náhle opustil v nedožitých 40 letech 

pan David HENZL.


Nikdy nezapomeneme.

Zarmoucená rodina.

4. dubna uplyne 10 let od úmrtí 

pana Františka PAPÁKA.



S láskou stále vzpomínají manželka Anna, 

syn František s přítelkyní 

a vnuci Matyášek a Šimonek.

Kdo tě znal, vzpomene, kdo tě měl rád, nezapomene.

19. března uplynulo 14 let, kdy nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček a strýc, 

pan Jiří SUCHORA.
 

11. dubna by se dožil 80 let.
S láskou vzpomíná manželka Ludmila 
a dcery Ludmila a Jiřina s rodinami.

21. března uplynulo 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Karel GRUSZCZYK 
z Nové Vsi.


Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Nikdy nezapomene. 
Manželka, dcera a syn s rodinami, 

sestra s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstanou.

21. března uplynulo 10 let od chvíle, 
kdy nás po těžké nemoci navždy opustil 

pan Leonard VAVŘÍČEK.


S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Irena 

a synové Vladimír a Ivo s rodinami.

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci, své drahé zde člověk ukládá, 
vzpomínat se sem vrací. Kytičku přineseme, svíčku zapálíme, na tebe, 

Mirku, nikdy nezapomeneme.

24. března vzpomeneme nedožité 72. narozeniny 

pana Miroslava MACURY.


Zároveň jsme 4. února vzpomněli 
8. výročí jeho úmrtí.

Vzpomínají manželka Zdeňka, 
dcery Iveta a Mirka s rodinami.

24. března vzpomeneme 20. výročí úmrtí 
pana Jiřího MACURY.


Nikdy nezapomenou manželka 

a synové Tomáš a Pavel.
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BLAHOPŘÁNÍ

Diamantová svatba

Manželé Otto a Olga RUMLOVI 

oznamují, že si po šedesáti letech společného života 
opět řeknou své »ano« 

23. března v 11 hodin na Městském úřadě 
v Bohumíně.

31. března oslaví krásné 
životní jubileum 80 let 

paní Marie ŠULOVÁ 
z Bohumína.

Mnoho zdraví, pohody 
a životního optimismu do dalších let

 ze srdce přejí Petr, Radka a Michauka.

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.

 ● Prodám nemovitost v Bohumíně-
-Pudlově. Pozemek 1 489 m2 s chalu-
pou k rekonstrukci, velká garáž, per-
gola, studna. Tel.: 721 334 796.
RŮZNÉ

 ● Prodám míchačku 125 l na 380 V. 
Cena do 3 000 Kč. Tel.. 722 523 471. 

 ● Vykupujeme různé starožitnosti, 
staré věci i poškozené, případně celé 
pozůstalosti. Platíme hotově, přijede-
me. Děkujeme za nabídku. Tel.: 602 
796 422.

 ● Med z Jeseníků od Luďky přemís-
těn za park. Tel.: 776 684 719.
Prodám nový parní čistič Kärcher. 
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 čalou-
nění, sedacích souprav a koberců. 
Objednávky po 16 hod. Tel.: 776 611 
888.

 ● Provádíme pokládku plovoucích 
podlah, PVC, koberců, samonivelač-
ní stěrky. Tel.: 604 265 861.

INZERCEMĚŘENÍ 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 za vstřícný a lidský přístup 
k pacientům a rodinným příslušní-
kům ze strany Nageeba Ghaleba, 
lékaře interního oddělení, gastro-
enterologie Bohumínské městské 
nemocnice. Děkuji také sestrám 
v ambulanci. S takovým lékařem 
jsme se ještě nesetkali, kéž by jich 
bylo více.
 Manželé GOCzALOVi

NOVĚ U NÁS!
NÁHRADNÍ DÍLY NA MOTOCYKLY

• oleje (Motul, Fuchs, Castrol...)
• motobaterie skladem

• náhradní díly a příslušenství (oxford...) na objednávku

JAS Automotive s.r.o.
Čáslavská 1088, 735 81 Nový Bohumín

+420 725 889 858, +420 596 013 054

IČO: 03649482, DIČ: CZ03649482

PODĚKOVÁNÍ
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Bohumínská skupina Grog letos slaví 25. výročí. Historií kapely nás ve svých 
vzpomínkách provede kytarista, zpěvák a skladatel, lídr skupiny Martin Sitek.

Posledním scházejícím článkem do kapely 
je už jen bubeník. Několik jich zkoušíme, ale 
nakonec se rozhodujeme pro mého bývalého 
spoluhráče z Radiatoru, a tím oficiálně vzni-
ká v dubnu 1994 kapela Grog v sestavě: Boh-
dan Adamčík – basová kytara, Roman Pola-
czek – kytara a zpěv, Martin Sitek – kytara 
a zpěv, Martin Valuštík – bicí a Honza Valuš-
tík – zvuk. Za celoživotní úspory nakupuje-
me aparaturu a pilně cvičíme. Už v srpnu 
téhož roku hrajeme první kšeft, Srpnovou 
noc v Záblatí, kde se nám tak daří, že ji za 
čtrnáct dní opakujeme. Některým se plní 
sen, aby jejich kapela odehrála celý kšeft 
sama. Po dvou akcích máme na zdejší oblast 
fantastický průměr 350 lidí na akci. Snažíme 
se pokračovat v nastoupeném trendu a orga-

nizujeme bigbítové tancovačky. Jde o nevída-
ný, téměř zapomenutý druh zábavy, který na 
Karvinsku po roce 1989 zcela převálcovaly 
diskotéky. Koncem roku nahráváme v ama-
térských podmínkách první čtyři vlastní 
skladby a jsme z toho celí vedle.

Shodou náhod si kamarádka pronajímá 
bývalou kavárnu Astoria v Bohumíně a sa-
mozřejmě tam začíná hrát Grog. Astorka je 
ideálním místem, a tak se nám daří vytvořit 
tu pravou bigbítovou atmosféru. Po pár mě-
sících ale Romana, jednoho ze zpěváků, za-
čínají zlobit hlasivky. Řešíme to záskoky a dá-
váme inzerát. Ozývá se jediný zájemce. 
S novým zpěvákem Daliborem Halamíčkem 
hrajeme opět v Astorce. Docela předěláváme 
repertoár, Dalibor zazpívá téměř vše a dobře. 
Na podzim 1995 nás však čeká nemilé pře-
kvapení. Martin Valuštík oznamuje, že vzhle-
dem k jeho problémům se sluchem končí. 
Náhradu sjednáváme okamžitě v restauraci 
O.K.mžik, kde u starého capitolského stolu 
sedí Roman »Malvin« Horníček. Bývalý spo-
luhráč Bohdana a Romana z Capitolu přiky-
vuje během pěti minut. Už s novým bubení-
kem hrajeme jako předkapela skupiny Citron 
na jejich koncertě v Rychvaldě.

 (Pokračování příště)

Spolu se žáky starobohumínské základní školy jsme se 27. úno-
ra vypravili na návštěvu recyklačního závodu firmy toma Recy-
cling v ulici Jana Palacha. Netušili jsme, co nás tam čeká. za 
plotem byly vidět pouze velké hromady slisovaných Pet lahví 
a na dětech byla znát jejich zvědavost.

Na recepci nás čekali průvodci, 
kteří nás zavedli do zasedací míst-
nosti. Mohli jsme si tady prohléd-
nout vzorky plastových polotovarů, 
barevné kuličky, vločky, nebo už 
hotových výlisků. Do této chvíle 
jsme netušili, co všechno předchá-
zí zpracování výrobků z recyklova-
ného materiálu. Pracovníci firmy 
nám vše vysvětlili a odpovídali na 
zvídavé otázky žáků i učitelů, které 
poutavý a poučný výklad zaujal. 
Hostitelé byli velmi milí a ochotní, 

nezapomněli ani na občerstvení.
Po teoretické části následovala 

prohlídka samotného provozu. 
Žáky i dospělé účastníky tato ex-
kurze hodně obohatila. Neměli 
jsme vůbec tušení, kolik práce se 
skrývá za recyklací PET lahví. Od 
třídění, drcení, praní až po finální 
produkt. Velmi děkujeme firmě 
Toma Recycling za úžasně strávené 
dopoledne.

 Daniela SzeLONGOVÁ,
 text a foto: zŠ Starý Bohumín

Spolek Alma mater ve spolupráci s bohumínskou knihovnou 
uspořádal 7. března kurz vaření. Lektoři eva a Dimitris Prifti zasvě-
tili zájemce do tajů zdravé středomořské kuchyně. Dvanáct po-
sluchačů se učilo připravovat jídla, která jsou typická pro řecký 
ostrov Korfu.

V bohatém menu nechyběly mořské ryby, pokrmy z řeckého jogurtu, zele-
niny, brambor, olivového oleje, koření a bylin. Závěrečnou kulinářskou tečkou 
byla typická řecká káva. Vaření doplnily také zajímavosti o výrobě a upotře-
bení olivového oleje, různých druzích koření a bylin, které se v řecké kuchyni 
hodně využívají. Jídlo bylo výtečné a teď můžeme naše kuchařské umění obo-
hatit o další skvělé recepty. Kalí orexi aneb dobrou chuť!

 text a foto: Martina BieLANOVÁ

Čtvrtstoletí s rockovou skupinou Grog (4)

exkurze v recyklačním závodě

Blíží se přezouvání pneumatik!Korfské vaření v jednom hrnci

Masarykova škola přijme do 
pracovního poměru od 1. září 
kvalifikovaného speciálního 

pedagoga na plný úvazek. Nabídky s přiloženým životopisem zasílejte na e-mail 
masarykova.skola@zs-bohumin.cz průběžně do 30. června. Bližší informace na 
telefonním čísle 596 013 631.

Pro nadcházející sezonu nabízí učňovská autodílna Střed-
ní školy Bohumín komplexní pneuservisní práce pro veřej-
nost. Tyto práce budou prováděny na novém vybavení pro 
osobní a lehčí užitková vozidla s rozměrem ráfku 12 až 26 
palců. Zájemci si mohou domluvit termín těchto prací 
v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin na telefonním 
čísle: 596 097 982.

Začínáme již 11. března 2019!!!
Práce budou prováděny žáky oboru automechanik pod 
vedením učitele odborného výcviku.

Ceník prací začíná od 50 Kč za kolo.

Speciální pedagog 

Foto: archiv skupiny Grog
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LATINSKÝ CITÁT: Nutnost má velkou sílu.

KAM V BOHuMÍNě?

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 & 596 012 124 
www.k3bohumin.cz

 ● 22.3. v 16 hodin, 23.3., 28.3. 
a 29.3. v 19 hodin LOVEní. Česko 
(Romantický/Komedie), 2019, 
od 12 let, 100 minut, 130 Kč.

 ● 22.3. a 27.3. v 19 hodin ŽENY 
V BĚHU. Česko (Komedie), 2019, 
přístupný, 93 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.

 ● 27.3. v 9 hodin TOMAN. Čes-
ko (Drama/Historický), 2018, 
145 minut.  50 Kč (FK pro 
seniory).

 ● 27.3 .  v   19  hodin  ŽENY 
V BĚHU. Česko (Komedie), 2019, 
přístupný, 93 minut, 130 Kč.

 ● 30.3. v 16 hodin DUMBO. 

USA (Rodinný/Fantasy), 2019, 
dabing, přístupný, 114 minut, 
130 Kč, děti 110 Kč.

 ● 30.3. a 31.3. v 19 hodin SKLE-
NĚNÝ POKOJ. Česko, Slovensko 
(Drama), 2019, od 12 let, 98 mi-
nut, 130 Kč.

 ● 1.4. v 19 hodin ZRANĚNÁ 
SRDCE. USA (Romantický), 
2019, titulky, od 12 let, 109 mi-
nut, 130 Kč.

 ● 3.4. v 19 hodin BOHEMIAN 
RHAPSODY.  Velká Británie (Hu-
dební), 2018, titulky, od 12 let, 
134 minut, 110 Kč.

 ● 4.4. , 5.4. a 7.4. v 19 hodin TE-
RORISTKA. Česko (Komedie), 
2019, od 12 let, 95 minut, 130 
Kč.

 ● 5.4. v 16 hodin SHAZAM! USA 
(Komiks/Akční/Komedie), 2019, 
3D, dabing, přístupný, 132 mi-
nut, 150 Kč.

 ● 6.4. v 17 hodin JÍZDNÍ HLÍD-
KA. ČSR (Válečný), 1936, pří-
stupný, 109 minut, 50 Kč.

 ● 6.4. v 19 hodin ZBOROV. ČSR 
(Válečný), 1938, přístupný, 109 
minut, 50 Kč.
PRO DĚTI

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

 ● 31.3. v 10 hodin PUTOVÁNÍ SE 
SOBÍKEM. Dokumentární film 
Francie, 2018, 86 minut, dabing, 
120 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

 ● 1.4. až 5.4. (mimo středu) ve 
13-17 hodin PRŤOLATA ČTOU 
A VYRÁBÍ. Výtvarná dílna pro 
předškoláky a malé školáky. N. 
Bohumín.
TEEN ZÓNA  

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

 ● Každý čtvrtek od 15 hodin 
DESKOHRY. Populární deskové 
hry.
KURZY 
Teen zóna

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

 ● 30.3. v 8.30-12.30 hodin PAPÍ-
ROVÁ KRAJKA. 200 Kč.
BESEDY  
Přednášková místnost knihovny.

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

 ● 2.4. až 30.4. VÝTVARNÝ KLUB 
ŠKORPIÓN. Výstava prací klubu 
pod vedením Tomáše Richtera.

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

 ● 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.

 ● 28.3. v 17 hodin ČAJ O PÁTÉ. 
Tančírna, k poslechu i k tanci hra-
je kapela Štístko. Kavárna na 
nám. T. G. Masaryka, 50 Kč.

 ● 5.4. v 19 hodin OLDIES PARTY. 
Taneční party ve stylovém oble-
čení. Hraje DJ Rosťa Jež. Sál DDM, 
290 Kč.

 ● 5.4. a 6.4. v 10-17 hodin VELI-
KONOČNÍ JARMARK. Kraslice, 
koláče, med, domácí výrobky 
a další, sál PZKO ve Skřečoni.

MARYŠKA 

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

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

 ● 3.4. v 17 hodin BOHUMÍNSKO 
V  DOBĚ SPORU O TĚŠÍNSKO. 
Pře d n á š k a  To m á š e  R u s k a ,  
člena Československé obce 

legionářské. 
 ● Do 29.4. NA BŘEHU BŘEZNA. 

Vernisáž výstavy děl členů spolku 
Bart. 

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

SPORT

FOTBAL
 ● 23.3. v 15 hodin  FK SLOVAN 

ZÁBLATÍ – TJ OLDŘICHOVICE. Muži, 
1. B třída, hřiště v Záblatí. 

 ● 31.3. v 15 hodin FK BOSPOR – 
FC TVD SLAVIČÍN. Muži, divize, hři-
ště za parkem. 

 ● 6.4. v 15 hodin FK SLOVAN ZÁB-
LATÍ – TJ SOKOL NÝDEK. 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.aero-
bikbohumin.net 
Pondělí: 16.00 hodin kruhový tré-
nink (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 be-
fit step (K)  
  (pokračování na str. 16)

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 22.3. do 7.4.

POMŮCKA: AREN, ITA, OSK, TAR.

1.4. v 17 hodin DÁMSKÁ PARty 
V KiNě. Ochutnávky čajů 

z celého světa, vizážistka Jiřina 
Fareková, v 19 hodin film 

zraněná srdce (Velká Británie, 
2019). Kino, 130 Kč.

latinský citát: pomůcka: aren, ita, osk, tar.
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(dokončení ze str. 15)
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
Středa, pátek a neděle v 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
ADVENTURE GOLF
734 788 666, www.bospor.info
Od dubna v 9-19 hodin.
ZVÍŘECÍ FARMA
(vstup do kontaktní zóny)
Od dubna
pondělí-pátek: 15-18 hodin
víkendy a svátky: 10-13 a 15-18 hodin.

ZIMNÍ STADION 

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

24.3. a 31.3. ve 13.30-14.30 hodin ŠKOLA 
BRUSLENÍ.
23.3. a 24.3. v 15-16.30 hodin POSLEDNÍ 
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI.
Možnost zapůjčení bruslí za 50 Kč.
Amatérští hokejisté si mohou pronajímat 
plochu do 13. dubna.

Hřib osikový vědecky popsa-
li britští mykologové teprve 
v roce 2007 a v následujícím 
roce byl nalezen i v Česku. 
Postupně se počet států 
s prokázaným výskytem roz-
šířil ještě o itálii, Španělsko, 
Slovensko a Bulharsko.

Uvedený hřib roste v létě od 
nížin po pahorkatiny pod různý-
mi druhy topolů.  Klobouk bývá 
zbarven světle okrově nebo čer-
venohnědě, ale stářím jeho po-
kožka bledne. Třeň bývá na žluta-
vém podkladu červenohnědě 
tečkovaný a jeho horní část je 
pokryta výraznou červenohně-
dou síťkou s velkými oky. Hřib 

osikový patří k našim nejvzácněj-
ším hřibovitým houbám – zatím 
byly jeho nálezy publikovány ze 
dvou lokalit. O to byla větší moje 
radost, když jsem tuto mimořád-
ně vzácnou houbu nalezl v roce 
2011 také na Bohumínsku.  
 text a foto: Jiří ŠuHAJ

Hřib osikový 
(Xerocomus silwoodensis)

KAM V BOHUMÍNĚ

Příroda Bohumínska 
houby (233)

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

sekce zpravodajství/městské 
noviny Oko.

V sobotu 6. dubna zahájí Klub vojenské historie Bohumín 
jubilejní dvacátou sezonu. Členové klubu během zimních 
měsíců nezaháleli a připravili pro návštěvníky srubu MO-S5 
Na trati celou řadu novinek.

Prohlídka nově zahrnuje vyba-
vený muniční sklad s replikami 
muničních beden pro protitan-
kový kanón vzor 36 a dalším vy-
bavením, které se v místnosti 
původně nacházelo. Tímto rozší-
řením expozice se bohumínská 
»pětka« stala jedním z mála ob-

jektů československého opevně-
ní, ve kterém lze získat představu 
o vybavení této místnosti. Nově 
jsou v celém objektu také repliky 
vnitřních dveří vyrobené podle 
předválečných plánů. V zimní 
přestávce se expozice rozšířila 
také o uzávěry střílen. Díky nim 

se návštěvníci mohou alespoň na 
chvíli vžít do rolí vojáků, kteří 
přes tyto uzávěry pozorovali oko-
lí. Svůj čas věnovali členové klu-
bu i běžné údržbě a »nepostřeh-
nutelným« opravám. 

V rámci dvacátého výročí re-
konstrukce objektu vyšla výroční 
turistická vizitka a propagační 
předměty se rozrostly o kovové 
placky. O prázdninách členové 
klubu připravují tradiční noční 
provázení v  bunkru MO-S5 
a dětský den u objektu MO-S4. 

Památkově chráněný objekt 
bude jako každoročně přístupný 
každý víkend a během státních 
svátků od dubna do konce září 
od 14 do 18 hodin a mimořádně 
také 28. října. Nemění se ani 
vstupné, dospělí zaplatí 50 ko-
run, děti do 15 let mají vstup 
zdarma. Více informací lze nalézt 
na www.bunkr-bohumin.cz, na 
facebooku a instagramu.  

 Michal HeJDA, 
 KVH Bohumín

Veterán trabant klub Bohumín slaví dvacet let existence. 
Jeho základy položil eduard Kula, když v lednu 1999 zorga-
nizoval ve Skřečoni setkání příznivců a majitelů stále pojízd-
ných trabantů. Deset let klub v roli předsedy také vedl.

Během uplynulých dvou dekád 
se členové klubu pravidelně se-
tkávali vždy každou poslední ne-
děli v měsíci. Hlavně v létě pak 
pořádali akce a soutěže. Jízdy 
zručností, besedy, burzy náhrad-
ních dílů a vyjížďky na akce po-
řádané spřátelenými kluby v Čes-
ku i zahraničí.

Dodnes se trabantisté scházejí 
jednou měsíčně ve své klubovně 

v areálu rychvaldského autobaza-
ru. Besedují a plánují nadcháze-
jící akce. Jednou z nich bude 
i desáté setkání majitelů traban-
tů, wartburgů a barkasů v Besky-
dech. Třídenní sraz dvoutaktů 
a klubu Přátelé modrého dýmu 
bude vzhledem k jubileu velkou 
oslavou a očekává se účast až 
osmdesáti veteránů.  

 (tch)

Jubilejní dvacátá sezona v bunkru

zapálení trabantisté slaví

Foto: Pavel Čempěl

Velikonoční 
jarmark
PZKO ve Skřečoni pořádá 5. 
a 6. dubna od 10 do 17 hodin 
velikonoční jarmark. K mání 
budou kraslice, koláče, med, 
domácí výrobky, velikonoční 
ozdoby, tombola. Jarmark se 
koná v sále skřečoňského 
PZKO.

AKCE

Poslední březnový víkend pořádá místní hokejový klub tradiční Bospor Cup.  
Letos na zimním stadionu poměří síly mladší žáci. Bojovat bude šest oddílů 
včetně těch extraligových. Turnaj zahájí už v pátek 29. března od 17 hodin 
zápas domácího HC Bospor Bohumin s AZ Residomo Havířov. Hlavní část 
programu proběhne 30. a 31. března vždy od 7.30 hodin, kdy na led dále 
nastoupí mladší žáci Kopřivnice, Mladé Boleslavi, Přerova a Zlína. Přijďte fan-
dit a povzbudit bohumínské kluky.

Žákovský hokejový turnaj

Foto: Pavel Čempěl


