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Ještě ani neusedli do školních lavic, teprve se seznamují s prvními písmenky a slovy, ale už se z nich 
rodí talentovaní kumštýři. Mateřská škola v Nerudově ulici pořádala 21. března už čtvrtým rokem 
Pohádkový den. Tradičně oslovila ostatní bohumínské mateřinky, které se svými dětmi nazkoušely 
nějakou z klasických pohádek a zahrály ji vrstevníkům.

Divadelní přehlídka, byť se týká těch nejmenších 
umělců, vyžaduje dlouhou přípravu. Základem je 
vybrat ideální téma ke zpracování. „Tuto fázi s ostat-
ními školkami koordinujeme, abychom se nepouštěli 
do zkoušení stejného kusu. Ale kupodivu se nám ještě 
během žádného ročníku nesešly dva shodné návrhy. 
To jen dokládá, jak pestrá škála pohádek existuje,“ 
uvedla vedoucí pořádající mateřinky Miroslava  
Absolonová. Dodala, že ani na domácí »nerudov-
ské« scéně nereprízují díla z minulých ročníků 
a vždy se snaží najít nové téma. Letos jím byla po-
hádka Hrnečku, vař. Adaptace scénáře a úprav pro 

předškolní děti se zhostila 
vedoucí školky, která nezapře 
průpravu z působení v ochot-
nickém spolku Boban. 

Poté nastal čas vybrat 
představitele jednotlivých 
rolí. „Zpočátku se vždy hlásí 
všechny děti, každý by chtěl 
hrát. Až později někteří zjistí, 
že se před publikem vlastně 
stydí,“ komentovala průběh 
hereck ých »konkur zů« 

Absolonová. Naštěstí jsou tu vždy zkušené učitel-
ky, které své děti znají a vědí, kdo je v dobrém 
smyslu »třídním klaunem« a pro roli se hodí.

Letos do obsazování herců i celkové 
účasti hodně promluvily vlny chřip-
kové epidemie. Pohádkového dne 
se tak zúčastnilo »pouze« pět ma-
teřinek. Kromě pořádající Neru-
dovky ještě Rafinérský lesík, Čás-
lavská, Starý Bohumín a Skřečoň. 
I v menším počtu daly děti do 

představení vše a vrstevníkům 
i učitelkám předvedly krásná ztvár-

nění pohádek. Průvodcem celým 
pásmem byl čarodějnický učeň 

Vilda, který na závěr všem po-
děkoval za hezká představení 
a spolu s učitelkami malé her-
ce odměnil diplomy, plackami 
a sladkostmi. „Není to soutěž, 
nejde o vítězství, ocenění si za-
slouží všichni. Smyslem je utvo-

řit vztah k pohádkám. Aby je 
děti dál poslouchaly, později 

samy četly nebo je hrály,“ uzavře-
la Miroslava Absolonová. (tch)

Výprava předškoláků do pohádkové říše
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Město je největším vlastníkem bytových domů v Bohumíně a před lety nastartovalo proces jejich 
postupného zateplování. Nejprve dostaly nový plášť věžáky, v dalších letech nízké paneláky a dále 
i cihlové domy. Letos budou práce probíhat ve dvou lokalitách. Obnovy se dočká dlouhý dům s deseti 
vchody v Janáčkově ulici za parkem a sedm cihláků v Jateční ulici.

Klidná Jateční ulice je vyhledávanou oblastí 
k bydlení. Před časem tady proběhla úprava vni-
trobloků, vydláždění chodníků a vznik nových 
parkovišť. Nyní přijdou na řadu samotné domy.  
Letošní práce budou zahrnovat zateplení obvo-
dového pláště a výměnu střešních krytin. Kom-
pletní servis se týká šesti samostatných cihláků 
s valbovými střechami. Dvě sekce třísekčního 
domu dostanou jen zateplení, protože opravu 
rovné střechy už mají za sebou. Střední část to-
hoto domu je družstevní. 

Počítá se i s opravou soklů, ovšem tentokrát 
s jednou novinkou. „V předchozích etapách jsme 
po zateplení soklů tenčí vrstvou volili dekorativní 

povrchovou úpravu marmolit. Nyní zkusíme 
vzhlednější keramické pásky, které imitují klinkero-
vé cihly,“ nastínil Jan Hock z městského odboru 
rozvoje a investic. 

Samozřejmostí obnovy městských domů jsou 
i opravy komínů, jednotlivých vchodů i vstupů 
do suterénu. Projekt myslí na komfort řádně pla-
tících nájemníků i okřídlených »squatterů«. Vy-
skytují se zde totiž rorýsi, kteří hnízdí na půdách. 
„Tuto možnost chceme zachovat i po zateplení 
obvodového pláště. Je to ideální varianta. Pokud 
nebude z technických důvodů možná, nainstaluje-
me ptákům budky, takzvané rorýsovníky,“ dodal 
Jan Hock.

Rekonstrukce domů v Jateční ulici zabere pět 
měsíců a měla by proběhnout od května do září. 
Stejným procesem obnovy projde také protáhlý 
dům v Janáčkově ulici. Na oba projekty počítalo 
město v rozpočtu s necelými padesáti miliony. 
Konečná částka vzejde z výběrových řízení na 
zhotovitele, která aktuálně probíhají. (tch)

Další etapa zateplování za dveřmi

Domy v Jateční ulici měly dosud zatepleny jen boč-
ní zdi. Nyní se práce dotknou celého obvodu.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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rozmach výstavby na přelomu 19. a 20. století se v Bohumíně 
nesl ve znamení červených pálených cihel. Však také v blíz-
kém okolí působilo hned několik cihelen. Díky tomu získalo 
centrum města jedinečnou a dodnes obdivovanou podobu.

Krása ale není věčná, prach a špí-
na udělají za více než sto let své. 
A tak město u svých neogotických 
objektů přistoupilo k důkladné 
očistě. Dočkala se jí hlavní budova 
radnice (původně komplex škol-
ních budov z let 1894 až 1914), his-
torická radnice (1898) i obytný 
dům (1907), později učiliště, který 
bude nově sloužit centru sociálních 
služeb. Režné zdivo těchto budov 
v Masarykově ulici se zase blýská 
jako před lety. Mezi nimi se ovšem 
nacházejí další dvě významné a pa-

mátkově chráněné budovy stejného 
slohu, které městu nepatří. A nyní 
se zpod vrstvy špíny vyloupla i jed-
na z nich, římskokatolická fara.

„Když probíhalo ošetření fasády 
radnice, zaujala mě ta technologie. 
Důkladně jsem práce sledoval 
a zjišťoval si podrobnosti,“ sdělil 
farář Pavel Cieslar s tím, že měl 
očistu fary také v nejbližších le-
tech v plánu. Uspíšilo ji jednání 
s vedením města, na kterém přišla 
na vzhled památkových budov 
v jedné ulici řeč. „To mě »nakop-

lo«,“ přiznal s úsměvem Cieslar. 
Tři strany fary tak prokoukly už 
nyní a odstranění nánosů dalo vy-

niknout zdobným prvkům, o je-
jichž existenci dosud neměli ko-
lemjdoucí ani potuchy. (tch)

INFORMACE PRO CIZINCE 
Aby se občané jiných členských států Ev-

ropské unie, kteří mají trvalý nebo přechodný 
pobyt v Bohumíně, mohli voleb ve městě zú-
častnit, musí být zapsaní v seznamu voličů. 

Žádost o zápis je nutné podat nejpozději do 
14. dubna v kanceláři A 101 městského úřadu. 
Žadatelé se mohou dostavit v úřední dny od 
7.30 do 12 a od 13 do 17 hodin, v neúřední od 
8 do 11 hodin. Kromě toho bude klientům 
k dispozici pracovnice mimořádně také v ne-
děli 14. dubna od 8 do 16 hodin.

O zápis nemusí žádat cizinci, kteří už v Čes-
ku hlasovali do Evropského parlamentu (EP) 
v minulých volbách a nežádali o vyškrtnutí ze 

seznamu voličů. To se netýká cizinců, kteří 
absolvovali volby pouze do městského zastu-
pitelstva. Ti musí požádat o přenesení údajů 
z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů 
pro volby do EP, a to rovněž do 14. dubna.

INFORMACE PRO ČESKÉ OBČANY
Volič, který po 14. dubnu změní adresu tr-

valého pobytu v rámci v České republiky, 
bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu. Aby mohl v no-
vém bydlišti  hlasovat, musí nejprve požádat 
obecní úřad v místě předchozího pobytu 
o potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu. Toto 
pak předložit nejpozději do 22. května radnici 

v místě nového trvalého pobytu, nebo ve 
dnech voleb okrskové volební komisi v pří-
slušné místnosti. Zároveň musí prokázat své 
právo hlasovat - novým občanským průka-
zem nebo průkazem s potvrzením o změně 
pobytu. Uvedený postup se netýká voličů, 
kteří změní místo trvalého pobytu jen v rám-
ci téže obce nebo městské části. 

Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu nebu-
dou obce vydávat v případě, že občan požádal 
o zápis do seznamu voličů v jiném členském 
státě EU nebo už má voličský průkaz.  

 (raf)

Důkladná očista, která probíhá po etapách od roku 2014, vrátila oběma budovám 
bohumínské radnice původní krásu. Práce však pokračují, v další fázi se specializo-
vaná firma vrhla na dvorní část budovy »a«. V půli března odstranila z cihel stoletou 
špínu, v květnu bude následovat výměna oken.

Letošní omlazovací kúra se týká dvou stran 
radničního dvora. Dva dny zabralo jejich očiš-
tění, na které bude navazovat spárování, oprava 
poškozených či nahrazení chybějících tvarovek. 
Nakonec čeká cihlové zdivo chemické ošetření 
hydrofobním nástřikem. 

Také tentokrát zahrnují práce i výměnu oken, 
bude jich čtyřicet. Nahradí je opět věrné dřevě-
né repliky. „Díky zkušenostem z minulých let 
víme, že výměna oken probíhá rychle. Práce ni-
jak nenaruší chod radnice, protože stavební ruch 
bude probíhat jen na chodbách. Příchozí musí 

pouze počítat s tím, že se bude trochu prášit,“ 
avizovala Hana Kaspřáková z odboru rozvoje 
a investic.

Předvojem prací ve dvoře bylo v minulých 
letech jeho vydláždění a odstranění nevzhled-
ného přístřešku u služebny městské policie. 
Letošní etapa se žádnými výraznějšími staveb-
ními úpravami nepočítá, pouze dojde vzhledem 
ke změně dispozic sociálního zařízení v prvním 
patře k zazdění dvou menších okýnek. Za letoš-
ní odbornou očistu a výměnu oken město za-
platí 4,5 milionu. (tch)

Nánosy ukrývaly dekorativní prvky

Volby do evropského parlamentu (24. a 25. května)

Myčky se přesunuly do dvora

V předchozích letech technika i ruční myčky vrátily 
původní krásu obvodovým stranám radnice. Nyní 
se práce přesunuly do dvora.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl

90 tisíci přispělo farnosti  
na čištění fasády město.
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za sedm měsíců v první třídě zvládli jednoduché počty i četbu, 
a tak je ve svých řadách mohla přivítat i bohumínská knihov-
na. z pohádkové říše, která je dětem v tomto věku nejbližší, 
přijel prvňáčky pasovat na čtenáře královský pár.

Oficiální pasování mečem do 
stavu čtenářského proběhlo 25. 
března v hlavní budově knihovny 
i ve třech pobočkách v městských 
částech. Zavítalo do nich 215 dětí 
z bohumínských prvních tříd. Před 
slavnostním ceremoniálem ovšem 
musely prokázat, že už skutečně 
číst umí a že znají pohádkové pří-
běhy a obyvatele světa dětské fan-
tazie. Prvňáčci  doplňovali podle 
nápověd nebo obrázků názvy po-
hádek, opravovaly ty zkomolené. 

Knihovnicím velmi správně vylíči-
li, kdo příběhy píše a kdo k nim 
maluje ilustrace. Nakonec slíbili, že 
se ke knížkám budou chovat vzor-
ně. K půjčeným, i těm z vlastní 
knihovničky.

Pasování organizovala bohu-
mínská knihovna už popatnácté. 
Na závěr věnovala malým návštěv-
níkům poukaz na roční registraci 
zdarma, odznak čtenáře, malou 
sladkost a pohádkovou knížku.

 (red)

Městská knihovna připravuje pro žáky základních škol ve 
všech svých pobočkách knihovnické lekce i tematické bese-
dy. zásluhou knihovnice Jany Gieckové se témata besed prů-
běžně obměňují, mnohdy podle přání žáků a požadavků 
učitelů. Doplňují tak klasickou výuku literární výchovy ve 
školních lavicích.

Trochu jiného zaměření byla 
akce, která proběhla 13. března. 
Žáci 8. A Masarykovy školy si 
v hodinách literární výchovy při-
pravili překvapení pro prvňáčky ze 
své školy – předčítání pohádek. 
Rozdělili si texty, přidělili role 
z klasických českých pohádek 
a pak je žáčkům v dětském oddě-
lení  b ohumínské  kni hovny 

předčítali. Děti byly velmi soustře-
děné, pozorné, hltaly každé slovo. 
Za jejich snahu se svým starším 
spolužákům odměnily tím, že po-
hádky převyprávěly a některé i za-
hrály. Vystupování v kostýmech 
a maskách se jim moc líbilo, pří-
j emné dop oledne  prob ěhlo 
k oboustranné spokojenosti. 

 antonie WaLTerOVÁ

V České osadě, lokalitě mezi Mírovou, Slezskou a Okrajní ulicí, panuje od podzimu 
stavební ruch. Ten s příchodem jara ještě nabral na intenzitě. Ve všech ulicích je těžká 
technika a pracovní čety. Probíhají zde rekonstrukce všech inženýrských sítí. Po jejich 
dokončení dojde i na opravy chodníků a cest s novým systémem parkování. Vše by 
mělo být hotovo do konce roku.

„Rozsah prací je opravdu velký a dotýká se 
všech zdejších obyvatel. Proto jsme je s předsti-
hem písemně informovali o plánovaných re-
konstrukcích, které si vyžádají dočasné nepo-
hodlí - zvýšenou hlučnost, prašnost a úplné 
nebo částečné dopravní uzavírky. K projektu 
proběhla také schůzka s občany na radnici,“ 
uvedla Eva Mrázková z radničního odboru 
rozvoje a investic. 

V první fázi se stavbaři vrhli na gravitační 
kanalizaci, jejíž obnova by měla finišovat 
v květnu. Mění se stávající kanalizační stoky 
včetně přípojek. V dubnu se rozběhne rekon-
strukce vodovodu, v červnu nebo červenci se 
pustí do práce plynaři. K této etapě ještě pro-
běhne koordinační schůzka.

A když všechno, tak všechno. Své rozvody 
proto opraví také distributoři elektřiny 

i datových služeb, město zase zmodernizuje 
veřejné osvětlení. A v režii Bohumína bude 
rovněž závěrečná etapa, úprava komunikací. 
Rozkopané cesty dostanou nové asfaltové po-
vrchy a chodníky zámkovou dlažbu. V loka-
litě se v této souvislosti změní systém parko-
vání. „Prostor v tamních ulicích je omezený, 
a proto jsme parkování řešili úpravou chodníků 
s možností odstavení vozidel,“ vysvětlila Mráz-
ková a dodala, že výjimkou bude Okrajní uli-
ce. Ta samozřejmě také projde rekonstrukcí 
a úpravami, ale bez možnosti parkování.

Opravy inženýrských sítí v České osadě 
hradí jejich správci. Bohumín investuje do 
rekonstrukce kanalizace šestnáct milionů, do 
komunikací třináct milionů a obnova veřej-
ného osvětlení jej přijde na 2,4 milionu. Po-
kud půjde vše podle plánu, lokalita projde 
proměnou do konce roku. (tch)

Do obnovy lokality se pustili správci všech sítí

Českou osadu ohraničují frekventované ulice Mírová a Slezská a její součástí jsou dále ulice 5. května, 
Kosmonautů, Čs. legií, J. Koczura a Okrajní. Ve všech nyní panuje čilý stavební ruch.

královské přivítání v knihovně

V knihovně ožil svět pohádek

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
V pondělí 8. dubna ve 14 hodin se ve vel-
ké zasedací síni radnice uskuteční zase-
dání městského zastupitelstva. Jednat 
bude mimo jiné o úpravách letošního 
městského rozpočtu, dotacích nezisko-
vým zájmovým organizacím nebo dota-
cích v sociální oblasti. Celý program je 
k dispozici na www.bohumin.cz, v sekci 
Radnice, rubrice Úřední deska, ve vývěs-
kách nebo na městském facebooku. Za-
sedání je veřejné a vysílá jej v přímém 
přenosu TIK.  (red)

zasedání 
městského 
zastupitelstva
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Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří a135. Vyvo-
lávací cena je 55 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou zúčastnit také občané eu, 
kteří trvale žijí na celém území Čr. Podrobné informace naleznete na www.bohumin.cz, sekce 
radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+2, 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, kul-
turní vyžití, vlakové nádraží a dět-
ské koutky. Možnost parkování 
poblíž domu. V bytě byla provede-
na generální oprava elektroinstala-
ce a vyměněny podlahové krytiny. 
Plocha pro výpočet nájemného 
96,19 m2, celková plocha bytu 
97,69 m2. Prohlídka 8.4. v 15.00-
15.15 hodin a 9.4. v 9.00-9.15 ho-
din. 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 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 67, I. kategorie, 12. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci. Byt 
s plastovými okny a balkonem. 
Možnost parkování u domu. Plo-
cha pro výpočet nájemného 28,13 
m2, celková plocha bytu 29,70 m2. 
Prohlídka 8.4. v 14.45-15.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
10.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 933, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, kul-
turní vyžití a vlakové nádraží. 
V bytě byla provedena rekonstruk-
ce koupelny a WC, vyměněny po-
kojové dveře a podlahové krytiny. 
Byt s balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 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 hodin. 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..

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 964, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné čás-
ti města v blízkosti školy, školky 

a supermarketu. V bytě je zděné 
bytové jádro. Plocha pro výpočet 
nájemného 51,68 m2, celková plo-
cha bytu 53,18 m2. Prohlídka 12.4. 
v 10.00-10.15 hodin a 15.4. v 15.15-
15.30 hodin. Licitace bytu se koná 
15.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 197, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v klidné čás-
ti města v blízkosti školy, školky 
a supermarketu. V bytě je zděné 
bytové jádro. Plocha pro výpočet 
nájemného 57,56 m2, celková plo-
cha bytu 62,81 m2. Prohlídka 12.4. 
v 10.15-10.30 hodin a 15.4. v 15.30-
15.45 hodin. Licitace bytu se koná 
15.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Spojovací 924, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží.  Nízkopodlažní dům 
v blízkosti centra města, nákupních 
možností, vlakového a autobusové-
ho nádraží. V bytě byla provedena 
rekonstrukce koupelny, vyměněny 
pokojové dveře a podlahové kryti-
ny. Byt se sprchovým koutem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 49,72 
m2, celková plocha bytu 52,04 m2. 
Prohlídka 15.4. v 15.00-15.15 ho-
din a 16.4. v 9.00-9.15 hodin. Lici-
tace bytu se koná 17.4. v 16.00 ho-
din.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 1158, 
číslo bytu 31, I. kategorie, 7. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti školy, školky, zdra-
votního a nákupního střediska. Byt 
je po celkové rekonstrukci. Součás-
tí bytu je balkon. Plocha pro výpo-
čet nájemného 68,04 m2, celková 
plocha bytu 70,80 m2. Prohlídka 
16.4. v 9.15-9.30 hodin a 17.4. 
v 15.15-15.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 17.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 567, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v nízké zá-
stavbě v klidné části města. V blíz-
kosti domu se nachází park, ná-
kupní středisko, pošta a dětský 
lékař. Byt je po celkové rekonstruk-
ci. V bytě je nová koupelna se spr-
chovým koutem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 47,70 m2, celková 
plocha bytu 50,49 m2. Prohlídka 
16.4. v 9.45-10.00 hodin a 17.4. 
v 15.45-16.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 17.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Trnková 322, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům s centrálním 
vytápěním v Pudlově. Byt se zdě-
ným bytovým jádrem. Plocha pro 
výpočet nájemného 52,50 m2, cel-
ková plocha bytu 55,00 m2. Pro-
hlídka 15.4. v 16.00-16.15 hodin 
a 16.4. v 9.30-9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 17.4. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 833, čís-
lo bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům za 

parkem v klidové zóně. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, 
sportovní areál Bospor a park. 
V bytě byla provedena výměna 
podlahových krytin. Byt se sprcho-
vým koutem a kuchyňskou linkou. 
Plocha pro výpočet nájemného 
45,56 m2, celková plocha bytu 
45,56 m2. Prohlídka 17.4. v 15.00-
15.15 hodin a 18.4. v 9.30-9.45 ho-
din. Licitace bytu se koná 24.4. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1015, číslo 
bytu 51, I. kategorie, 13. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky, zdravotní-
ho a nákupního střediska. Byt je po 
celkové rekonstrukci - nové bytové 
dveře, PVC a generální oprava 
elektroinstalace. Plocha pro výpo-
čet nájemného 64,10 m2, celková 
plocha bytu 65,75 m2. Prohlídka 
23.4. v 9.15-9.30 hodin a 24.4. 
v 14.45-15.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 24.4. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 304, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží.  Nízkopodlažní dům 
v blízkosti školy, školky, střediska 
zdravotnických služeb a autobuso-
vé zastávky. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. Plocha 
pro výpočet nájemného 58,40 m2, 
celková plocha bytu 60,10 m2. Pro-
hlídka 17.4. v 15.30-15.45 hodin 
a 18.4. v 10.45-11.00 hodin. Licita-
ce bytu se koná 24.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 354, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízká zástavba 
v blízkosti parku, školky, základní 
a střední školy. Byt s ústředním to-
pením a sklepem. V domě je zajiš-
těn úklid společných prostor. Plo-
cha pro výpočet nájemného 56,12 
m2, celková plocha bytu 58,07 m2. 
Prohlídka 17.4. v 14.45-15.00 ho-
din a 18.4. v 10.00-10.15 hodin. 
Licitace bytu se koná 24.4. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 75, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou je po 
celkové rekonstrukci v r. 2007. 
V blízkosti domu je lesopark, Kau-
fland, škola a školka. V bytě je kou-
pelna se sprchovým koutem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 62,94 
m2, celková plocha bytu 69,31 m2. 
Prohlídka 17.4. v 16.00-16.15 ho-
din a 18.4. v 9.45-10.00 hodin. Li-
citace bytu se koná 29.4. v 15.45 
hodin. Podání přihlášky do 24.4..

 ● Byt 1+1, ul. Komenského 1152, 
číslo bytu 13, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní za-
teplený dům v  centru města. 
V blízkosti domu jsou nákupní 
možnosti, kulturní vyžití, vlakové 
nádraží. V bytě byla provedena re-
konstrukce koupelny a WC, vymě-

něny podlahové krytiny a pokojové 
dveře. Byt se sprchovým koutem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
38,65 m2, celková plocha bytu 
39,90 m2. Prohlídka 23.4. v 9.00-
9.15 hodin a 24.4. v 15.00-15.15 
hodin. Licitace bytu se koná 29.4. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čáslavská 982, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený nízkopodlažní 
dům v centru města, v blízkosti 
domu je škola, školka a supermar-
ket. Byt s výklenkem, balkonem 
a koupelnou se sprchovým kou-
tem. K bytu náleží sklepní kóje. 
Plocha pro výpočet nájemného 
57,37 m2, celková plocha bytu 
59,63 m2. Prohlídka 24.4. v 15.45-
16.00 hodin a 25.4. v 10.30-10.45 
hodin. Licitace bytu se koná 29.4. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 973, číslo 
bytu 57, I. kategorie, 12. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v klidné 
lokalitě. V blízkosti domu je zdra-
votní středisko, škola, školka 
a   park .  Možnost  parkování 
u domu. Byt se zděným bytovým 
jádrem a sprchovým koutem je po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 26,51 m2, cel-
ková plocha bytu 26,51 m2. Pro-
hlídka 24.4. v 15.15-15.30 hodin 
a 25.4. v 10.30-10.45 hodin. Licita-
ce bytu se koná 29.4. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, tř. Dr. E. Beneše 1160, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, kul-
turní vyžití, vlakové nádraží. Byt 
s vanou a kuchyňskou linkou. Plo-
cha pro výpočet nájemného 49,19 
m2, celková plocha bytu 49,19 m2. 
Prohlídka 23.4. v 9.30-9.45 hodin 
a 24.4. v 15.30-15.45 hodin. Licita-
ce bytu se koná 29.4. v 16.45 hodin.

Lenka VacHTarČÍkOVÁ,  
majetkový odbor

Bohumín letos opět uspěl 
v soutěži Zlatý erb o nejlepší 
webové stránky a elektronické 
služby měst a obcí. Bodoval 
v krajském kole, ve kterém 
web www.bohumin.cz obsadil 
druhé místo za vítězným 
Bruntálem. V kategorii obcí 
zvítězily Otice a nejlepší služ-
bou je letos oficiální web Ost-
ravy k životnímu prostředí.

zlatý erb
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rekordních 131 závodníků se zúčastnilo letošního 14. roč-
níku Běhu do schodů. Tradiční akci pořádal 19. března 
Školní sportovní klub Gymnázia Františka živného a měst-
ská společnost Bospor.

Zatímco účastnický rekord letos 
v Penzionu ve věži padl, ty rychlost-
ní odolávají. Z přízemí do nejvyššího 
patra bývalého vodojemu vyběhl 
nejrychleji Ondřej Plhoň (25) 
z Bohumína, zvládl to za 39,50 vte-
řiny. V ženské skupině pokořila 187 
schodů nejlepším časem 57,41 vteři-
ny studentka gymnázia Petra 
Kadlecová (19). A do bojů se tradič-
ně zapojili i veteráni, tím nejstarším 
byl Jaroslav Gaman (84) z Havířova. 
V cíli byl v čase 2:00,43. Do ženské 
kategorie nad 60 let se tentokrát bo-
hužel nikdo nepřihlásil.

Běhu do schodů se vždy dopoled-
ne účastní také bohumínští středo-
školáci. Každý má ovšem jinou mo-
tivaci. Někdo přichází s cílem urvat 
rekord, a tak se připraví a vybaví 
sportovním úborem. Pro ostatní má 
ale akce spíše recesní charakter. 
Výjimkou proto nejsou běžci 
v upnutých džínách, ve kterých je 
problém zvedat nohy na schodech 
i při běžné chůzi. A několik mladých 
»masochistů« se na trať dokonce vy-
dalo v huňatých zimních bundách.

 (tch)

Vojtěch Šrámek ze Skřečoně je mistrem republiky v šachu. 
Prestižní titul v kategorii do osmnácti let vybojoval na čes-
kém šampionátu mládeže v koutech nad Desnou, který se 
konal od 8. do 16. března. Vojtěch tady odehrál jedenáct 
partií a kromě vítězství ve své kategorii skončil také třetí 
mezi hráči do dvaceti let.

„Všechny partie byly důležité, ale 
klíčovou byla remíza s prvním nasa-
zeným a pozdějším celkovým vítězem 
Martinem Hollanem ve třetím kole. 
Předtím jsem totiž utrpěl nepříjem-
nou porážku v šestnácti tazích a po-
třeboval jsem se z toho otřepat a ne-
pokazit další partii,“ popsal dění na 
turnaji Vojtěch Šrámek. Už dříve 
zaznamenal významné úspěchy, na-
příklad vítězství na turnajích v Haví-
řově nebo ve Valašské Bystřici. Čer-
stvého titulu republikového mistra si 
ovšem považuje ještě více. Ale ne-
spadl jen tak z nebe, je za ním spous-
ta dřiny. „Hodně trénuji a velký důraz 
kladu na taktiku. Bez dobrého 

taktického uvažování člověk nemůže 
jít v šachu nahoru,“ svěřil se mladý 
šachový mistr. Toho nyní čeká roz-
hodnutí, zda se v další fázi vypraví 
na mistrovství Evropy do Bratislavy 
nebo světa do Bombaje. „Ať budu 
hrát jakékoli mistrovství, budu se sna-
žit o dobrý výsledek a hlavně zajíma-
vé partie,“ slíbil.

Student bohumínského gymnázia 
Vojtěch Šrámek nyní hájí barvy ša-
chového klubu SK Slavia Orlová. 
Loni také hostoval v bohumínské TJ 
Viktorii, jehož oporami jsou jeho 
starší bratr Ondřej a otec Tomáš, 
rovněž vynikající šachisté. (red) 
 zdroj: Sk Slavia Orlová

Dům dětí a mládeže letos naplánoval ve své turistické zá-
kladně v Návsí u Jablunkova čtyři letní pobytové tábory pro 
děti. Jeden z turnusů už trhl »přihlašovací rekord«, po 60 
místech se během pěti dnů jen zaprášilo. V dalších termí-
nech je kapacita ještě volná, ale místa rychle ubývají.

„Velmi si vážím zájmu o naše tábo-
ry. Je hezké vědět, že se dětem líbí a že 
se k nám každoročně vrací. Důkazem 
je, že s námi někteří táborníci jedou 
třeba posedmé. Je jim patnáct, šest-
náct a stále se těší na nová dobro-
družství. To se v dnešní době jen tak 
nevidí,“ konstatoval táborový vedou-
cí Jiří Trucla.

Kvůli velkému zájmu letos DDM 
naplánoval mimořádně čtvrtý tur-
nus od 21. do 28. srpna pro začínající 
táborníky od šesti let. Ve zbrusu no-
vém termínu prožijí hru s motivem 
»policejní akademie«. Budou snímat 
otisky prstů, hledat stopy a indicie, 
vyšetřovat případy. A samozřejmě 
také soutěžit ve sportovních i vědo-
mostních disciplínách, vyrážet na 
procházky po okolí, koupat se v ba-
zénu. V programu nechybí diskoté-
ky, karaoke, táboráky s opékáním 

párků a grilování. Během tábora si 
děti můžou vyzkoušet i spaní ve sta-
nu. „Uspořádáme také jeden velký 
celodenní výlet, půldenní do místní 
farmy a navštívíme Jablunkov,“ nastí-
nil Trucla.

Pro rodiče i děti letos DDM nově 
připravil předtáborové setkání s opé-
káním párků a diskotékou. Děti se 
mohou seznámit s  vedoucími 
a ostatními táborníky, případně se 
už domluvit, kdo s kým bude ve sta-
nu. Rodiče získají informace o cho-
du tábora, režimu dne a programu. 
Ke zhlédnutí budou také fotky z pře-
dešlých akcí. 

Informace o táborech a volných 
termínech na www.ddmbohumin.
cz, telefonu 603 388 267 či e-mailu 
trucla.jiri@ddmbohumin.cz.

 (red)

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

Maják městské policie
 ● Hlídka vyjížděla v noci 17. břez-

na k nahlášenému poškození vozi-
dla ve Staré kolonii v Rychvaldě. 
Kdosi tam prohodil cihlu čelním 
oknem auta. Strážníkům se poda-
řilo podezřelého zajistit v blízkém 
okolí. K jejich překvapení to byl 
syn majitele vozidla.

 ● Opět v Rychvaldě v Hraniční 
ulici došlo 22. března dopoledne ke 
vloupání do opuštěného domku. 
Hlídka po příjezdu spatřila tři 
muže, kteří se dali okamžitě na 
útěk. Strážníkům se je podařilo za-

držet a přivolat na mís-
to také republikovou 
policii. Společně pak při kontrole 
domku objevili ještě čtvrtého člena 
zlodějské party, který se tady snažil 
ukrýt. 

 ● Strážník mimo službu přistihl 
25. března v podjezdu pod dálnicí 
v Nové Vsi dva sprejery, kteří tady 
právě počmárali zdi. Přivolaná 
hlídka vandaly zadržela a předala 
případ k dořešení Policii ČR.
 karel VacH,
 ředitel MP Bohumín

Běželi na čas, pro radost i z recese

Mladý šachista zaválel, má titulNeotálet, dětské tábory 
jdou na dračku Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl

Šachový mistr republiky hráčů do 18 let Vojtěch Šrámek.
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Bezručova škola připravila v březnu pro děti z mateřských škol 
každoroční pohádkové odpoledne. Předškoláky přivítali králové, 
princezny, kouzelnice a jiné veselé bytosti. Děti společně s nimi 
plnily jednoduché úkoly z oblasti prvouky, českého jazyka a ma-
tematiky.

Předškoláci se na akci seznámili 
s budoucími spolužáky i s novým 
prostředím. Rodiče pak mohli sle-
dovat potomky při různých činnos-
tech v kolektivu vrstevníků a pomo-
ci jim s přípravou na vstup do školy. 
Společné setkání využili také peda-
gogové. Poznali své příští žáky a na-

vázali kontakt s rodiči, který je pro 
úspěšný start ve škole velice potřeb-
ný.

Rodičů s dětmi přišlo opravdu 
hodně a je vidět, že mají zájem po-
znat budoucí školní práci svých 
dětí. 

 kateřina TyLeČkOVÁ

Naše domácnost má jen dva členy. To však vždy platí jen urči-
tou dobu, většinou jsme u stolu tři i čtyři. Léta se totiž věnuje-
me pěstounské péči, to je naše rodina. Na začátku všeho byl 
přitom jen letáček ve schránce s lakonickým textem - Hledáme 
dětem rodiče.

Když jsme se rozhodli starat se 
o opuštěné děti, tušili jsme, že to 
obnáší spoustu překážek. Je proto 
nutné zvážit, zda to člověk oprav-
du chce, a pokud ano, jít si za 
svým. Nenechat se třeba odradit 
prvním pohovorem, který je 
zkouškou silné vůle. Následovala 
hromada dokumentace, informa-
cí a psychologická sezení, která 
nás jako pár hodně stmelila. Nej-
zajímavějším obdobím pak byla 
příprava ve skupině s dalšími po-
tenciálními pěstouny. 

Řešit je třeba i praktické věci. 
Přizpůsobit chod domácnosti, 
zvyky, volný čas a dosavadní 
způsob života. Zkrátka zajistit 
vše, aby se u nás děti cítily co nej-
lépe a nic jim nechybělo. A když 
nastane ta chvíle prvního setká-
ní, přistupujeme klidně, pomalu 
a postupně si získáváme důvěru. 
Děti musí vědět, že jsou milova-
né, aby mohly lásku předávat dál.

Na počátku je samozřejmě 
spousta vyřizování a zařizování, 
ale pak nastává nejhezčí a nejza-

jímavější období. Užíváme si 
společně. Trávíme spolu čas, 
podnikáme výlety, různé aktivity. 
I když cesta náhradního rodiče 
není jednoduchá, člověk není na 
všechno sám. Velkou oporou 
nám je Centrum rodiny Bobeš, 
které nás na pěstounské cestě do-
provází. Poskytuje zázemí a dě-
tem pestrou škálu aktivit. 

Pěstounství představuje bohatý 
a dobrodružný život plný zvratů. 
A také obohacuje. Každé dítě to-
tiž s sebou přináší nový příběh. 
A když naše společná cesta končí 
a musíme se s dětmi rozloučit, 
bolí to. Někdy moc. Ale máme na 
co vzpomínat. Na všechny ty 
děti, o které jsme měli možnost 
pečovat. Učit je chodit, mluvit, 
jíst, hrát si, později i číst, psát 
a počítat. Jsme rádi, že jsme už 
pár dětem mohli pomoci. Hezké 
je, že i po čase můžeme pozoro-
vat, jak se jim daří, jak rostou 
a jak vypadají. 

 Darina cHyLkOVÁ

Ptáčci jsou v mateřince vítanými hosty

Pohádkové odpoledne rodinný život očima 
pěstounů

Od loňského září plníme v mateřince Skřivánek ve Smetanově 
ulici projekt »zvídálková zahrada smyslů na dosah«. Projekt, 
který podpořil Státní fond životního prostředí Čr (SFžP) na 
základě rozhodnutí ministra životního prostředí, zahrnoval 
přírodní úpravy školní zahrady a zkvalitnění technického 
i vzdělávacího zázemí.

Jedním z okruhů zájmu jsou 
volně žijící ptáci. Kromě běžných 
aktivit v různých ročních obdo-
bích jsme zprostředkovali besedu 
se znalcem opeřenců. Ten dětem 
přiblížil život ptáčků od vajíčka po 
dospělého jedince a rozzářil všech-
ny zvědavé oči ukázkou živého 
kanárka. Děti vyprávění zaujalo, 
následně pozorovaly přezimující 

druhy u krmítka a na závěsných 
lojových zvonečcích z květináčů, 
které s pomocí učitelek vyrobily. 
Ptáčky si rovněž vymodelovaly, 
namalovaly a svými výtvory vyz-
dobily prostory školky. V předjaří 
poslouchaly v okolí zpěv ptáků 
a obdivovaly jejich zbarvení.

V březnu přibyly v zahradě díky 
projektu nové dřevěné prvky. Hmyzí hotel, totem a dendrofon, 

obdoba xylofonu, jehož tóny vydá-
vá dřevo různých stromů. Novin-
kou jsou i tři frotážní pulty, na 
kterých mohou děti touto výtvar-
nou technikou přenést na papír 
reliéf ptáčků, třeba kosa či vrabce.

Velmi úspěšná byla zejména po-
slední akce malých kutilů, v rámci 
které vznikly pro ptáčky nové bud-
ky a krmítka. Jednotlivé kompo-
nenty jsme pořídili rovněž z fi-
nančních zdrojů projektu. Do 

kompletování se pustili rodiče 
s dětmi a práce šla velkým i malým 
kutilům pěkně od ruky. Pak už sta-
čilo jen vybrat ty správné stromy 
a budky zavěsit. Snad se sýkorkám 
budky zalíbí a nastěhují se do nich. 
Moc se těšíme, až je budeme pozo-
rovat z bezprostřední blízkosti 
a v zimě jim sypat zobání do krás-
ných nových krmítek.

 iveta GaSiOrOVÁ, 
 Marcela DeNDiSOVÁ

Foto: zŠ Bezručova

Foto: MŠ Smetanova
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Po období určitého útlumu bohumínský florbal opět ožívá. Do 
příští sezony má místní klub v plánu vedle mužů přihlásit druž-
stva v kategoriích starších i mladších žáků, elévů a vůbec po-
prvé také přípravek. Právě do nejmladších týmů hledá 1. Sc 
Bohumín '98 nové talenty, kteří si dynamický sport s hokejkou 
a děrovaným míčkem rádi vyzkouší.

Bohumínský oddíl probudili 
k životu bývalí hráči, kteří se vrátili 
ke sportu, který dříve aktivně pro-
vozovali. „Dlouho nás trápilo obsa-
zování trenérských postů. Ale teď na 
naši výzvu zareagovalo dost zájem-
ců, kteří dříve hrávali za Bohumín 
i za okolní kluby. Svou roli určitě 
sehrálo i atraktivní prostředí městské 
sportovní haly. Navíc je florbal i fi-
nančně dostupným sportem. Zájem 
byl nakonec takový, že jsme některé 
mladé adepty v průběhu roku z ka-
pacitních důvodů museli odmítat. 
I proto by rodiče udělali lépe, kdyby 
své děti vyslali na trénink už teď,“ 
uvedl předseda 1. SC Bohumín '98 
Lukáš Marcalík.

Dům dětí a mládeže, který fun-
gování mládežnických celků zašti-
ťuje, otevře do konce tohoto školní-

ho roku pro malé zájemce o florbal 
přípravný kurz. Nábor bude probí-
hat pro kategorie přípravky (ročník 
narození 2011-2012), elévů (2009-
2010), mladších žáků (2007-2008) 
i starších žáků (2005-2006). Žákov-
ské celky trénují ve sportovní hale 
vždy v úterý od 17.45 a ve čtvrtek 
od 17.30 hodin, týmy přípravky 
a elévů mají trénink každé úterý od 
16.30 a ve čtvrtek od 15 hodin. „Je 
to výzva pro děti od sedmi let, které 
by chtěly zjistit, o čem florbal vlastně 
je. Zveme je na společné tréninky, 
naplno by se pak činnost družstev 
rozjela od září,“ dodal Lukáš Mar-
calík. Bližší informace lze získat 
u trenérů mládežnických týmů, 
které zájemci najdou na stránkách 
klubu www.florbalbohumin.cz. 
 (bir)

Bospor přivítal jaro. Otevřel areál adventure golfu a první le-
tošní návštěvníci už mohli také zavítat do kontaktní zóny vý-
běhu kamerunských koz a ovcí ve zvířecí farmě v Hobbyparku. 

Populární adventure golf si mo-
hou zájemci v dubnu zahrát každý 
den od 9 do 19 hodin. Kontaktní 
zóna na ranči je v provozu ve všed-
ní dny od 15 do 18 hodin, o víken-
dech od 10 do 13 a od 15 do 18 
hodin. 

Saunový svět aquacentra pro 
změnu upravil od dubna saunové 

ceremoniály. Ve srubové sauně 
probíhají třikrát týdně, vždy ve 
středu, pátek a neděli od 19 hodin. 
„Na Velikonoční pondělí, 22. dub-
na, připravujeme tradiční akci. 
V tento den budou mít vstup na 
bazén aquacentra ženy a dívky do-
poledne zdarma,“ informoval ředi-
tel Bosporu Marek Pieklo. (luk)

zvěřinec ve škole. Obvykle se toto rčení užívá v nadsázce, ale 21. března platilo v Bene-
šově škole doslova. Nejenže v odborné učebně proběhla přírodovědná konference, na 
které mohli přednášejí prezentovat i živé parťáky, ale premiérově škola uspořádala také 
výstavu domácích mazlíčků.

Na pravidelně konané konferenci si mohli 
žáci Benešovy školy zvolit libovolné přírodověd-
né téma a formu jeho zpracování. Někdo tak 
volil plakát, jiný referát nebo prezentaci. Společ-
ným jmenovatelem ovšem byla zvířata, zejména 
ta domácí. Děti povyprávěly, jak ke svým maz-
líčkům přišli, čím je krmí, jak se o ně starají. Na 
konferenci se přihlásilo patnáct chovatelů, nej-
mladší ze třetí, nejstarší ze sedmé třídy. Přišli je 

vyslechnout a povzbudit rodiče, spolužáci i děti 
z dalších tříd. V přírodovědné učebně bylo 
zkrátka dvě hodiny nabito.

Všechny děti dostaly za prezentaci diplom 
a odměnu. Akce není postupová, nicméně o tý-
den později se konala krajská ekologická konfe-
rence v Ostravě-Zábřehu, na kterou škola dva 
své reprezentanty vyslala. Benešovka byla jedi-
nou z bohumínských škol, která na ní měla své 

zastoupení a navíc v silné konkurenci slavila 
úspěch. Chovatel králíků, žák sedmé třídy Petr 
Navrátil obsadil v krajské soutěži třetí místo. 
„Petr je náš »zasloužilý« chovatel. V krajské sou-
těži uspěl i loni, v Ostravě pak vyhrál chovatel-
skou olympiádu a zúčastnil se i několikadenní 
celostátní soutěže v Praze,“ vyjmenovala úspěchy 
talentovaného žáka učitelka Jana Žádníková.

Současně se školní konferencí se v Benešovce 
uskutečnila také výstava mazlíčků. S nápadem 
na tuto akci přišel před časem školní parlament 
a nyní se jej vůbec poprvé podařilo uskutečnit. 
A zájem byl obrovský, taková zoo v jedné míst-
nosti se jen tak nevidí. Největší zastoupení měli 
celkem logicky pejsci. K vidění byli také křečci, 
morčata, králíci nebo želva, ale školáci se přišli 
pochlubit i málo viděnými mazlíčky. Pozornost 
na sebe strhávalo například roztomilé čtyřmě-
síční selátko nebo sova pálená. Akce byla mimo-
řádně úspěšná a škola ji v budoucnu rozhodně 
zopakuje i s vědomím toho, že po výstavce zví-
řecí drobotiny bylo třeba třídu dlouho větrat.

 (tch)

Štěkat, mňoukat a kvičet ve škole povoleno

Bohumínský florbal 
hledá mladé talenty

Jarní režim atrakcí 
za parkem

Foto: Pavel Čempěl

U příležitosti mých kulatých narozenin jsem pozvala přátele na 
oslavu do kavárny na náměstí. Velmi oceňuji příjemné prostředí, 
perfektně připravenou tabuli, ochotu a vstřícnost obsluhujícího 
personálu, velmi dobré jídlo a celkovou organizaci odpoledne. 
Všem zaměstnancům děkuji za péči, kterou nám celou dobu vě-
novali a přeji jim mnoho úspěchů v práci a hodně spokojených 
návštěvníků.
 eva MySLiVcOVÁ

Příjemné odpoledne
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Bosporka hostila nevšední disciplínu. Ve sportovním centru vyrostl ring, ve kterém 
se uskutečnilo více než čtyřicet zápasů. Oblastní kolo v boxu pořádal místní klub 
Fitboxrisk a mezi provazy se představili žáci, kadeti, junioři i muži z různých koutů 
Moravy a Slezska.

„Tímto boxerským kláním jsme se úspěšně za-
řadili mezi turnaje pořádané Českou boxerskou 
asociací. Naší snahou je tento sport ve městě zpo-
pularizovat a už na první akci byl vidět obrovský 
zájem diváků,“ uvedl Richard Skupieň z pořáda-
jícího klubu FitboxRisk. Za něj nastoupilo do 
ringu sedm rohovníků včetně jedné slečny, 
z nichž čtyři mohli po souboji slavit. V kategorii 
školní mládeže vyhrál Erik Gabčo, další vítězství 
si připsal Michal Poppe. „Náš první aktivní 
a nejlepší svěřenec Denis Tomas porazil zkušené-
ho soupeře z Ostravy v nádherném duelu velmi 
vysoké úrovně. A závěrečný triumf si připsal Mar-
tin Kiša technickým KO v opravdu tvrdé bitvě,“ 
popsal výkony svých svěřenců Skupieň.

 (red)

Ve Slovanu záblatí strávil celý život, od roku 1992 mu šéfoval. Teď 
ale Jan Gříbek (74) ve funkci předsedy fotbalového klubu končí. 
Jeho nástupcem se 18. března stal Dušan Socha (28). Fotbalové-
mu mládí bude Gříbek z pozice člena výkonného výboru pomá-
hat už jen radami.

„Že jsem strávil ve funkci tak dlou-
ho, nebylo tím, že bych byl tak dobrý, 
ale hlavně to nikdo nechtěl dělat. Sice 
necítím, že bych na to už nestačil, ale 
vím, že je třeba předat štafetu mlad-
ším,“ komentoval změnu Jan Gří-
bek, který stál o to, aby pozici pře-
vzal právě Dušan Socha. Stále 
aktivní hráč, nedávno v řadách di-
vizního Bohumína a v minulosti 
dorostenecký mistr s Baníkem Ost-
rava, ve Slovanu dva roky působil 
jako místopředseda a funkcionář-
skou práci si »osahal«.

Končícího předsedu čekalo také 
stylové a dojemné překvapení. Když 
mu před prvním jarním utkáním 
s Oldřichovicemi (1:0) předávala 
dres s číslem 27 jeho manželka Mar-
gita, nevěřil vlastním očím. O cere-
moniálu totiž nevěděl. „Před odcho-

dem z domu říkám: »Babičko, oběd 
musí být dříve, abych byl na hřišti 
včas. Startuje jaro, všechno musí kla-
pat«. Vůbec jsem netušil, co se chys-
tá,“ svěřil se Gříbek. Právě trpělivost 
a opora jeho ženy hrály podstatnou 
roli, že se tak dlouho a intenzivně 
fotbalu věnoval. „Já nebo fotbal? To 
jsem doma slyšel snad stokrát. Ale 
bylo to vždy z legrace,“ usmíval se 
Gříbek.

Při ohlédnutí za svou předsednic-
kou érou vzpomněl Gříbek napří-
klad novou střechu tribuny, trávník 
a další věci. Těch ryze sportovních 
zážitků bylo nepočítaně. „Ty největší 
mám asi dva. Zápas v I. B třídě proti 
Rudé hvězdě Frýdek-Místek, která šla 
za postupem. Hrálo se ještě na škváře 
a v poločase jsme prohrávali 0:2. Ale 
skvělým výkonem ve druhé půli jsme 

vyrovnali na 2:2. A zapomenout ne-
jde ani na loňský rok, kdy jsme 
z okresního přeboru postoupili a na 
hřišti jsme pak řádili,“ vyjmenoval 

Gříbek. Fotbalem, zejména tím záb-
latským, bude žít dál. Vesnická ko-
paná je zkrátka citovou záležitostí na 
celý život.

Bohumínská atletika se po letech raduje z medailového kovu na 
žákovském mistrovství České republiky. O stříbro se postaral pat-
náctiletý závodník casey Long, když v běhu na 60 metrů předve-
dl nový osobní rekord 7,20 vteřiny.

Halové mistrovství republiky 
žactva se konalo v hale ve Vítkovi-
cích. „Casey letos v hale několikrát 
zlepšil svůj výkon v běhu na 60 me-
trů, stal se mimo jiné mistrem Mo-
ravy a Slezska, a na republice ne-

zklamal. Osobní rekord a stříbrná 
medaile, to je fantastické. Casey 
měl dokonce stejný čas jako vítěz, 
o pořadí rozhodl až záznam cílové 
kamery,“ uvedl za Atletický klub 
Bohumín Ondřej Veselý.

Caseymu se věnují trenéři Ja-
kub Holek, Jan Macura a Karel 
Hasník. Bohumínská atletická 
hvězda startovala také v běhu na 
150 metrů, ve finále Casey Long 
obsadil čtvrté místo. V rozběhu, 
ze kterého do finále postoupil, si 
navíc vytvořil osobní rekord vý-
konem 17,19 vteřiny.

 (luk)

Tvrdé údery boxerských rukavic

Předal štafetu, ale fotbalem bude žít dál

republikové stříbro pro atletiku

Stylové loučení. Jan Gříbek (74) působil v pozici předsedy fotbalového Slovanu 
Záblatí sedmadvacet let.  Foto: FK Slovan Záblatí.

Děkuji městským strážníkům, 
směně C, a Tomáši Kubienovi 
z Policie ČR za pomoc. Dále 
děkuji profesionální jednotce 
hasičů z Bohumína, směně A, 
za profesionálně odvedenou 
práci.
 Marie SeiDLOVÁ

Poděkování

Foto: Fitboxrisk
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Velmi vyrovnané zápasy a spoustu košů nabídlo 28. března školní kolo v košíkové. 
Na palubovku ve sportovní hale vyběhly žákyně druhého stupně místních devíti-
letek a gymnázia. O týden později si to v basketbalu rozdali stejně staří chlapci.

Městská kola v míčových a dalších sportech 
pořádá každoročně dům dětí a mládeže. Repre-
zentace bohumínských škol se utkávají v házené, 
florbalu, sálové kopané, plavání a v kalendáři 
soutěží jsou také atletické závody. Pro ty nej-
menší děti pořádá DDM školní ligu v miniháze-
né a fotbálek. „Termíny vždy na začátku domlou-
váme na schůzce s učiteli, aby se dostalo na 

všechny sporty. Důležité také je, aby na městská 
kola navazovala ta okresní,“ ozřejmil Jaroslav 
Kalous z DDM. Dodal, že právě basketbalový 
turnaj postupový je, ovšem záleží na vítězné ško-
le, zda se rozhodne vyslat tým do vyššího kola. 

V případě dívčího basketbalu by okresní mě-
ření sil nebylo na škodu, protože turnaj nabídl 
hezká utkání. „Tři ze zúčastněných dívek hrají 

basketbal v Ostravě a dalších dvanáct trénuje 
u nás v Bohumíně házenou. S míčem si proto ro-
zumí, umí driblovat, nahrát, vyskočit. Zápasy tak 
mají náboj a jsou i divácky atraktivní,“ zhodnotil 
Kalous s tím, že v tomto sportovním odvětví 
mají bohumínská děvčata před kluky navrch. 
Potvrdil to i tento turnaj, ve kterém padalo hod-
ně košů a tři dívčí týmy měly po vzájemných 
sedmiminutových zápasech stejný počet bobů. 
O konečném pořadí proto rozhodovalo vzájem-
né skóre. Z vítězství se radovala Skřečoň, druhé 
místo obsadila Masarykova škola a třetí ČSA.

 (tch)

Náročný březen zvládli na výbornou mladí judisté z Bohumína. Turnaji v nejbližším 
okolí prošli skvěle a někteří si přivezli domů krom medailí i nominační body na 
podzimní mistrovství republiky.

Prvním turnajem bylo 2. března Mistrovství 
Euroregionu Beskydy v Raškovicích, kde závo-
dili benjamínci, mladší a starší žáci. Z bohumín-
ských závodníků se výsledkově prosadili Daniel 
Břeska a Eliška Mieszczaková, kteří získali bron-
zové medaile, Eliška Karasová a Filip Karas pak 
vybojovali stříbro. Blýskla se zejména Patricie 

Hanusková, která svou věkovou a váhovou kate-
gorii vyhrála. 

Dalším náročným turnajem pro stejné věkové 
kategorie byl 9. března Slezský pohár v Opavě. 
Žáci tady navíc mohli získat nominační body na 
republikové mistrovství. I ve velké konkurenci 
se bohumínští judisté prosadili a bronzové me-

daile vyválčili Filip Karas a Marie Vojnarová, 
stříbro Adam Helis, Linda Seidelová a Eliška 
Karasová. Nominační body si pak za vyhrané 
zápasy ve svých kategoriích připsali i starší žáci 
Jan Mieszczak a Vojtěch Böhm.

23. března se uskutečnila také soutěž na do-
mácí půdě pro teprve začínající judisty, a to Malá 
cena Bohumína benjamínků. Do Bohumína se 
sjelo osm oddílů z celého kraje. Domácí judisté 
zaváleli a oddílovou soutěž vyhráli. Výbornými 
výkony k tomu přispěli Marie Vojnarová, Petr 
Mieszczak, Vendula Jadrníčková a Matyáš Mi-
hál, kteří získali bronz. Stříbrné příčky obsadili 
Eliška Mieszczaková, Lukáš a Tobiáš Helisovi, 
Linda Seidelová, Patrik Sargánek, Sophie Raško-
vá a Valentina Brabcová. Nejcennější kov a ví-
tězství ve svých kategoriích vybojovali Adam 
Helis, Matěj Seidel a Veronika Břesková.   

 Filip WaLTer

Dívky si s basketbalovým míčem rozumí

Bohumínští judisté sbírají medaile

Košíková děvčatům vyloženě jde. Přesto v Bohumíně 
kvůli nízkému zájmu nepůsobí žádný basketbalový 
oddíl.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Marcela Mieszczaková

Výrobky s jarní a velikonoční tematikou 
budou k vidění v domě U Rytíře na náměs-
tí Svobody ve Starém Bohumíně. Výstavu 
připravili společně žáci a pedagogičtí pra-
covníci bohumínské školy Slezské diako-
nie. Její zahájení proběhne v pátek 12. dub-
na ve 14.30  hodin a výstava potrvá až do 
konce května. Zájemci ji mohou navštívit 
každé úterý a pátek od 15 do 17 hodin.

Jarní výstava u rytíře
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Oddíl silového trojboje TJ Viktorie Bohumín absolvoval 
v předjaří dva šampionáty v benchpressu. Na soutěžích, kte-
ré probíhaly v podpůrných dresech, zkompletovali závodní-
ci bohumínského oddílu celou kolekci cenných kovů.

Ve Vítkovicích se 2. března 
konal 15. ročník republikového 
mistrovství juniorů a dorostu. 
Za dorostence nastoupil v kate-
gorii do 105 kilogramů Nicolas 
Tóth, který se výkonem 222,5 
kg postaral o nový národní re-
kord. Bral za něj pochopitelně 
zlato jak ve své váhové katego-
rii, tak i v absolutním pořadí 
mezi dorostenci. Za juniorky 
v kategorii do 72 kilogramů na-
stoupila Tereza Hermmannová. 
Nad hlavu dostala 87,5 kg a ob-
sadila třetí místo. 

Na dalším mistrovství České re-
publiky se utkali muži a ženy 16. 
března v Jihlavě. Viktorii reprezen-
tovala v kategorii do 57 kilogramů 
Denisa Turková, která se s rolí od-
dílového »benjamínka« popasovala 
více než statečně. Za 67,5 kg získa-
la ve své kategorii zlato a v celko-
vém pořadí mezi všemi dvanácti 
ženami skončila šestá. Martin Tu-
rek pak nastoupil coby oddílový 
patriarcha. Vytlačil 197,5 kg a ve 
váhové kategorii do 83 kilogramů 
obsadil druhé místo.  (red)

cenné kovy ve sbírce Viktorky

Spanilá jízda bohumínského sportovního kulečníku pokra-
čuje ziskem dalšího mistrovského titulu. Tentokrát jej na 
březnovém 65. ročníku Mistrovství České republiky v kádru 
52/2 na malém stole vybojoval hráč Billiard clubu Bohumín 
Milan ráček.

Návštěvníci šampionátu v Ho-
doníně mohli vidět Ráčkův na-
prosto suverénní postup celým 
turnajem, korunovaný ziskem 
třetího titulu mistra České repub-
liky v této disciplíně. Špičkovou 
kvalitu BC Bohumín podtrhuje 
skutečnost, že ve finále proti sobě 
stanuli dva jeho hráči. Nejtěžším 
soupeřem Milana Ráčka a posléze 
vicemistrem České republiky byl 
totiž Miroslav Andrejovský. Ve 
finále, hraném na 250 karambolů, 
vyhrál Ráček poměrem 250:231 
na osm náběhů. Oba borci se 
blýskli vysokými herními sériemi. 

Milanův měl hodnotu 121 a Mi-
roslavův pak 144 karambolů.

V rámci letošní extraligové sou-
těže Českomoravského billiardo-
vého svazu pak Milan Ráček, Mi-
roslav Andrejovský a  Václav 
Majewski aktuálně dotáhli svůj 
klub, trvale podporovaný generál-
ním partnerem, městem Bohumí-
nem, mezi dva nejlepší týmy mo-
ravské části tohoto ročníku. 
Zaslouženě tak postoupili do ce-
lostátních bojů, kde budou v nej-
silnější sestavě bojovat o týmový 
mistrovský titul. 

 Libor kuLicH

V Třinci se 9. března konalo první kolo druhé ligy žen ve vzpí-
rání, kterého se zúčastnilo sedmnáct družstev. Do soutěže se 
zapojily i dva bohumínské oddíly,  Sk cWG Bohumín a SkV 
Bonatrans Bohumín.

Renáta Buhlová z SK CWG se 
představila na prvních vzpěrač-
ských závodech a rozhodně ne-
zklamala. V přepočtu na Sinclai-
rovy body získala 146 bodů za 46 
kg v trhu a 58 kg v nadhozu. Dal-
ší závodnice oddílu Petra Thérová 
zaznamenala 149 bodů za 51 kg 
v trhu a 64 kg v nadhozu. Zároveň 
si připsala i národní rekordy 
v trhu, nadhozu a ve dvojboji 
v kategorii masters. Třetí zástup-
kyně Zuzka Krajčovičová se bo-
hužel zranila a do soutěže po po-
radě s trenérem nenastoupila. 
Týmu SK CWG chyběla také Bar-
bora Dylušová, která si v Londýně 
zvyšovala trenérskou kvalifikaci.

V barvách SKV Bonatrans se 
poprvé prezentovala juniorka 
Sára Skulinová. Za 25 kg v trhu 
a 31 kg v nadhozu získala 76 
bodů. Nedařilo se Veronice Volné, 
která po pěkném trhu 53 kg ne-
zvládla nadhoz 67 kg. Třetí vzpí-
rala Veronika Kijonková a získala 
celkem 139 bodů.

Soutěž nakonec vyhrálo druž-
stvo Fyt Gym Havířov posílené 
o prvoligovou vzpěračku z Ostra-
vy.  Druhou příčku obsadi l 
CrossFit Destiny Brno a třetí So-
kol Moravská Ostrava B. Další 
kolo ligy se koná 1. června v Brně.

 Jaroslav THÉr, 
 Sk cWG Bohumín

V chomutově, zlíně a Havířově se 16. března souběžně ko-
nala první kola žákovské ligy ve vzpírání družstev. závodníky 
osmnácti týmů mladších a osmi starších žáků čekal trojskok 
snožný, hod medicinbalem přes hlavu a především vzpěrač-
ské disciplíny trh a nadhoz.

Bohumín měl dvojité zastoupe-
ní v mladší kategorii v regionální 
skupině v  Havířově. Ze šesti 
účastníků si skvěle vedl SKV Bo-
natrans, který nastoupil ve složení 
Martin Šimek, David Tepliček, 
Vojtěch Cichý a Daniel Revák. 
Kluci svou kategorii vyhráli a vy-
tvořili celou řadu národních re-
kordů. Nejvíce si jich připsal Mar-
tin Šimek, který pokořil rekordy 
ve všech disciplínách a navíc ve 
dvojboji i čtyřboji. Díky skvělým 

výkonům také po prvním kole 
vede tabulku nejlepších mladších 
žáků ze všech skupin v republice. 
Druhý bohumínský oddíl SK 
CWG vyslal do bojů ryze dívčí 
tým, za který bojovaly Sophie 
Thérová,  Sabina Thérová, Eliška 
Tartaini a  Nikola Lipowská. 
Děvčata si ve všech disciplínách 
vylepšila osobní maxima, ovšem 
na chlapce to tentokrát nestačilo. 
Oddíl SK CWG se tak usadil na 
šesté příčce. (red)

Finále v režii týmových parťáků

ženy zahájily ligová zápolení Vzpěračské mládí 
trhalo rekordy

Foto: kateřina Šupíková

Foto: Bc Bohumín

Týmoví parťáci Milan Ráček a Miroslav Andrejovský si to ve finále rozdali o mi-
strovský titul.
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Městská společnost Bospor 
uspořádala 16. března další ročník 
velikonočního fotbalového turna-
je pro veřejnost. Fotbálek na umě-
lé trávě letos oslovil jednatřicet 
hráčů, kteří postavili čtyři týmy. 
Oddíly nadšenců bojovaly po-
stupně každý s každým, pokračo-
valy v semifinále, v bojích o bronz 

a o zlato. Nejcennější kov tento-
krát ukořistil tým Inkognito, kte-
rý se mohl pyšnit i titulem pro 
nejlepšího střelce Filipa Šebaka 
a nejlepšího brankáře Jaroslava 
Beňu. Druhá příčka patřila Baza-
lům s nejlepším hráčem Tomá-
šem Wojcikem, třetí partě s ná-
zvem Tlapkova patrola. (red)

Velikonoce přivítali fotbálkem

Foto: Bospor

 
 

 

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 

Vítěz turnaje tým Inkognito.
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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

 ● 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 Kär-
cher. Nevhodný dárek, jednou použi-
tý. 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.

 ● Čištění koberců, sedaček, interié-
ru aut, strojně Kärcher, Jurzica. Tel.: 
724 088 643, www.cistyautointerier.
cz.

VZPOMÍNKY BLAHOPŘÁNÍ

12. dubna oslaví manželé 

Marie a Václav ŠTEFFKOVI 
zlatou svatbu, 50 let společného života. 

Jménem celé rodiny bychom jim i do dalších let rádi popřáli 
spoustu spokojenosti, vzájemné lásky, tolerance a spoustu 

příjemně strávených společných okamžiků.

14. dubna oslaví 73. narozeniny 

naše přítelkyně, babička a prababička, 

paní Emília BUGLOVÁ.
Hodně zdraví, štěstí, pohody 

a životního elánu do dalších let 

přeje přítel Horst s celou rodinou.

Naposledy jsme se rozloučili
Bajer Jan *1944 ze Skřečoně  

Bendová Věra *1923 ze Starého 
Bohumína  Halas Vilém Jan 
*1985 ze Starého Bohumína  
Holý Radislav *1937 z Nového 
Bohumína  Kaleta Leopold 
*1930 z Nového Bohumína  
Kresta Ivo *1958 z Nového Bo-
humína  Kroščenová Justina 
*1930 z Nového Bohumína  
Mirgová Anna *1937 z Nového 
Bohumína  Nogová Miroslava 
*1946 z Nového Bohumína  

Plasgura Jan *1946 ze 
Záblatí  Rosinová 
Alena *1952 z Nového Bohumí-
na  Suchánková Mária *1944 
z Nového Bohumína  Szotková 
Julie *1936 z Nového Bohumína 
 Šmídová Amalie *1933 z Nové-
ho Bohumína  Šuda Petr *1955 
z Nového Bohumína  Vozňáko-
vá Marcela *1985 ze Záblatí  
Vrtalová Klára *1928 ze Starého 
Bohumína  Wolfová Zdenka 
*1940 ze Záblatí    (mat)

Noví občánci našeho města
Barbora Vargová * Hugo Glac * Matěj Schmidt * Sofie 
a Klaudie Wanke * Martin Botur * Rozálie Vontrobová * Matyáš Ja-
lůvka * Ondřej Seifert * Timon Michal Uruba * Adriana Trusiňská * 
Adéla Krausová * Eliška Mitregová * Antonín Skalík * Jakub Nowak * 
Patrik Hamrozy. (mat)

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

7. dubna si připomeneme 8. výročí úmrtí 

paní Dagmar SVRČINOVÉ.


Vzpomínají manžel Josef a syn Aleš.

S největší láskou, kterou v srdci máme, stále na tebe vzpomínáme.

9. dubna si připomeneme 10. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Petr KLÍMA.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Zdeňka, 
dcera Karin a syn Roman s rodinami 

a ostatní příbuzní.

13. dubna to bude už smutných šest let, 

kdy nečekaně a náhle zesnul 

pan Tomáš PCHÁLEK 
z Bohumína.


Za tichou vzpomínku děkuje manželka Hanka.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

15. dubna by oslavil 60. narozeniny 

pan Břetislav KOTALA.


Zemřel ve 37 letech po dlouhé nemoci.
Vzpomínají sestry Milada a Věra s rodinami, 

dcera Lucie s rodinou a tchyně Anička.

Co vděkem za lásku a péči tvou ti můžeme dát, 
hrst krásných květů a pak jen vzpomínat.

16. dubna si připomeneme 1. výročí úmrtí 
našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka, 

pana Vladimíra KRŮČKA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Otilie, 

dcery Šárka a Vlaďka s rodinami.

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

 ●Řádkovou inzerci (koupě/prodej/vý-
měna) lze podat prostřednictvím online 
formuláře na www.bohumin.cz, sekce 
Zpravodajství, rubrika Inzerce, nebo 
osobně v infocentru radnice. Zájemci 
o plošnou reklamu (v rámečku s fotkou 
či logem) volejte  731 130 672.
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Hledáme zaměstnance pro výrobní část společnosti
(válcovna, obrobna, dokončovací operace):
Obráběč kovů, hutník, zámečník, lakýrník, řidič VZV

Čeká Vás samostatná práce, výsledky Vaší práce umíme 
ocenit, poskytujeme motivující mzdové ohodnocení 
včetně zaměstnaneckých výhod.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, nebo 
máte dotazy volejte personální oddělení:
Renáta Závěšická tel. 597 082 483
Renáta Moricová tel. 725 725 063

Adresa:
BONATRANS GROUP a.s.
Revoluční 1234, Bohumín

„Jeďte v tom s námi”
BONATRANS – český výrobce železničních kol, 
náprav a dvojkolí, který exportuje do více než 
80 zemí světa na 5 kontinentech.

Pomáháme měnit život k lepšímu recyklovatelností 
našich výrobků, jsme nedílnou součástí místních 
komunit a investujeme nemalé finanční prostředky 
do výzkumu a vývoje. 

Kmenoví 
zaměstnanci

1340

Kmenoví 
zaměstnanci

1348

Benefity
18
mil. Kč

Benefity
18

mil. Kč

Hledáme zaměstnance pro výrobní část společnosti
(válcovna, obrobna, dokončovací operace):
Obráběč kovů, hutník, zámečník, lakýrník, řidič VZV

Čeká Vás samostatná práce, výsledky Vaší práce umíme 
ocenit, poskytujeme motivující mzdové ohodnocení 
včetně zaměstnaneckých výhod.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, nebo 
máte dotazy volejte personální oddělení:
Renáta Závěšická tel.: 597 082 483
Renáta Moricová tel.: 725 725 063

Adresa:
BONATRANS GROUP a.s.
Revoluční 1234, Bohumín

„Jeďte v tom s námi”

BONATRANS – český výrobce železničních kol, 
náprav a dvojkolí, který exportuje do více než 
80 zemí světa na 5 kontinentech.

Pomáháme měnit život k lepšímu recyklovatelností 
našich výrobků, jsme nedílnou součástí místních 
komunit a investujeme nemalé nanční prostředky 
do výzkumu a vývoje. 

Kmenoví 
zaměstnanci

1340

Zaměstnanecké
benety

18
mil. Kč
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Bohumínská skupina Grog letos slaví 25. výročí. Historií kapely 
nás ve svých vzpomínkách provede kytarista, zpěvák a sklada-
tel, lídr skupiny Martin Sitek.

Počátkem následujícího roku 
Malvin absolvuje jednu ze svých 
mnoha operací pravé nohy. Dvakrát 
jel jako spolujezdec a dvakrát to od-
nesl. Bohužel operace se nedaří 

a Malvin hraje ještě rok na bicí s pra-
vou nohou o 2,5 centimetru kratší. 
Přesto se Grog prvně zavírá do stu-
dia a nahrává ve studiu Fors své čty-
ři kusy. V tomto období vyhráváme 

se skladbou Vlezte mi na záda roz-
hlasovou hitparádu Českého rozhla-
su Ostrava a držíme se v žebříčku od 
května do září 1996. Poté nahráváme 
ve studiu Českého rozhlasu v Ostra-
vě Hymnu TJ Slovan Záblatí a pís-
ničky Sen a Na křídlech Pegasů. 
Skladby se objevují v rádiích. 

Se skladbou Na křídlech Pegasů 
vyhráváme soutěž Radiožurnálu 
»Hledáme hvězdy«. Vítězná skladba 
vychází na kompilaci Mezinárodní 
fonografické federace Radiohity 
1997. Dotáčíme dalších pět skladeb 
a vydáváme naše první CD Vlezte 
mi na záda s jedenácti skladbami. 

V lednu 1998 nás nečekaně opou-
ští Roman Polaczek a na jeho post 
přichází Pavel Hasník. V kapele však 
setrvává pouze několik měsíců a na-
hrazuje ho opět Roman, kterému se 
po nás evidentně stýskalo. 

V dubnu 1999 pořádáme první 
ročník bohumínského Grogfestu, 
rockového festivalu regionálních ka-
pel. Zanedlouho poté se poprvé vi-
díme s Luckou Roubíčkovou, naší 

budoucí sboristkou a zpěvačkou, 
která s námi už v červenci vystupuje. 
Koncem roku, po dvou měsících tvr-
dého zkoušení, nastupuje Grog opět 
do studia Českého rozhlasu Ostrava 
a natáčí patnáct skladeb na svou dal-
ší desku Maso z telat, která se už za 
měsíc objevuje na pultech prodejen 
na Ostravsku.

Zanedlouho natáčíme videoklip 
ke skladbě Roky jdou v hlavní roli 
s fantastickým bezdomovcem Lu-
boškem, známou to postavičkou 
bohumínského nádraží. Videoklip se 
objevuje ve vysílání nejen regionál-
ních kabelových televizí, ale i v po-
řadu Medúza na ČT 1. Po nějakém 
čase dokonce i na ČT1 a ČT2 v po-
řadu Dobré ráno.

Ve studiu U Valdy v Bohumíně 
začínáme na jaře 2001 natáčet pís-
ničky na Lucčino sólové CD Ne-
zvěstná, které se na pultech objevuje 
v říjnu téhož roku.

 (Pokračování příště)

Poslední únorový den zavítal za žáky pěti tříd Masarykovy ško-
ly Berik Dulatov z kazachstánu. Doktorand katedry historie 
Ostravské univerzity seznámil školáky s kulturou a historií své 
země.

Zatímco zpočátku si většina 
mladých posluchačů spojovala Ka-
zachstán pouze s »Boratem«, bě-
hem přednášky rychle poznala, že 
skutečnost je mnohem barvitější. 
Berik hovořil střídavě česky i ang-
licky a vnímaví posluchači záhy 
zjistili, že pro poznání a pochopení 
dnešních kulturních podobností 
i odlišností je potřebné studium 
historie. V současném Kazachstá-
nu se promítá dlouholetý pastevec-
ký a kočovný způsob života ve 
stepích, vláda tureckého kaganátu 
(císařství), arabská kulturní invaze, 
mongolský vpád nelítostného Čin-
gischána a v neposlední řadě i se-
dmdesátileté začlenění do sovět-
ského impéria. Všechny tyto 

historické aspekty zanechaly na 
dnešním Kazachstánu své otisky.

Dvojjazyčná přednáška měla 
i další význam. Žáci si mohli v pra-
xi vyzkoušet angličtinu a ověřili si, 
že  se není třeba stydět komuniko-
vat jazykem, který ovládají jen čás-
tečně. Za to si zaslouží velkou po-
chvalu.  Připravi l i  s i  otázky 
v češtině i angličtině a jejich for-
mulace i obsah měly vysokou úro-
veň. 

Všeobecná spokojenost a kladné 
ohlasy z obou stran ukázaly, jak 
záživné a přínosné mohou být po-
dobné návštěvy zahraničních i čes-
kých osobností, ve kterých hodlá 
škola pokračovat.   robert VLk,

 Masarykova škola

Výprava bohumínské střední školy navštívila 15. března Příro-
dovědeckou fakultu univerzity Palackého v Olomouci. žáci 
druhého a třetího ročníku oboru provoz a ekonomika dopravy 
zavítali do laboratoří optoelektroniky a optometrie.

Žáci si prakticky ověřili, že je 
současná optika velmi populární, 
moderní vědou, kterou lze v řadě 
případů aplikovat v běžném životě. 
Sledovali reálné experimenty v la-
boratořích sloužících ke studiu 
zákonů geometrické optiky. Ty se 

uplatňují například při návrzích 
a konstrukci optických soustav 
i v laboratořích určených k vývoji 
moderních optoelektronických 
systémů. V laboratořích si násled-
ně někteří žáci nechali odborně 
vyšetřit zrak. Věra kerLÍNOVÁ

V Hotelové škole v kroměříži proběhl 15. března osmý ročník 
mezinárodní soutěže mladých kuchařů Gastro kroměříž. Sou-
těže se zúčastnilo šestadvacet žáků hotelových škol z Česka, 
Slovenska, Polska a itálie.

Úkolem v soutěži bylo připravit 
v časovém limitu 45 minut čtyři 
porce teplého pokrmu s přílohami. 
Na své první kuchařské klání vyra-
zila také Natálie Zámečníková ze 
Střední školy Bohumín. Žákyně 
prvního ročníku podala soustředě-

ný výkon a hodnotící komisaři 
Asociace kuchařů a cukrářů ČR ji 
ocenili stříbrným pásem. Získala 
tak nominaci na nejprestižnější 
soutěž mladých kuchařů Gastro 
Junior 2020 v Brně. 

 Marcela HOrVÁTHOVÁ

Čtvrtstoletí s rockovou skupinou Grog (5)

Duch středoasijského 
orientu v Masaryčce

kuchařský úspěch 
v mezinárodní soutěži 

exkurze katedry optiky 

Foto: archiv

Foto: SŠ Bohumín

Foto: SŠ Bohumín
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LATINSKÝ CITÁT: Dary činí člověka slepým.

kaM V BOHuMÍNě?

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 & 596 012 124 
www.k3bohumin.cz

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

 ● 5 . 4 .  a   7 . 4 .  v   1 9  h o d i n 

TERORISTKA. Česko (Komedie/
Drama), 2019, od 12 let, 95 mi-
nut, 130 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.

 ● 10.4. v 9 hodin KDYŽ DRAKA 
BOLÍ HLAVA. Česko (Pohádka), 
2018, 99 minut, 50 Kč (FK pro 
seniory).

 ● 10.4. a 19.4. v 19 hodin ZELE-
NÁ KNIHA. USA (Drama/Kome-
die), 2018, titulky, od 12 let, 130 
minut, 100 Kč.

 ● 11.4., 12.4. a 13.4. v 19 hodin 
HELLBOY. USA (Komiks/Fan-
tasy), 2019, titulky, od 15 let, 
121 minut, 130 Kč.

 ● 13.4. ve 14 hodin DUMBO. 
USA (Rodinný/Fantasy), 2019, 
dabing, přístupný, 114 minut, 
120 Kč, děti 100 Kč.

 ● 14.4. v  19 hodin ŘBITOV 
ZVIŘÁTEK. USA (Horor), 2019, 
titulky, od 15 let, 100 minut, 120 
Kč.

 ● 15.4 .  v   19  hodin  ŽENY 
V BĚHU. Česko (Komedie), 2019, 
přístupný, 93 minut, 120 Kč.

 ● 17.4. v 19 hodin AFTER: POLI-
BEK. USA (Drama/Romantický), 
2019, titulky, od 12 let, 106 mi-
nut, 120 Kč.

 ● 18.4. v 19 hodin BOHEMIAN 

RHAPSODY.  Velká Británie (Hu-
dební), 2018, titulky, od 12 let, 
134 minut, 110 Kč.

 ● 21.4. v 19 hodin LOVEní. Čes-
ko (Romantický/Komedie), 
2019, od 12 let, 100 minut, 120 
Kč.
PRO DĚTI

 ● 7.4. v 16 hodin a 13.4. v 9 ho-
din VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
ČTYŘLÍSTKU. Animovaný film, 
Česko, 2019, 72 minut, 130 Kč, 
děti 110 Kč.

 ● 13.4. v 11.30 hodin PUTOVÁNÍ 
SE SOBÍKEM. Dokumentární film, 
Francie, 2018, 86 minut, dabing, 
110 Kč.

 ● 14.4. v 10 hodin KYTICE POHÁ-
DEK. Pásmo kreslených večerníč-
ků, 70 minut, 50 Kč.

 ● 21.4. v 10 hodin MRŇOUSKO-
VÉ 2: DALEKO OD DOMOVA. Ani-
movaný film, Francie, 2018, da-
bing, 90 minut, 130 Kč.

 ● 21.4. a 22.4. v 16 hodin HLEDÁ 
SE YETTI. Animovaný film, USA, 
2019, dabing, 95 minut, 120 Kč.

DIVADLO

 ● 20.4. v 19 hodin SLAM POETRY 
EXHIBICE. Básníci „na stojáka“. Vy-
stoupí Šimon Felenda, Dr. Fili-
pitch, Anatol Svahilec, Daniel 
Kunz. Sál kina, 108 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203 
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 8.4. v 15 hodin JAK SE DĚLÁ 

DIVADLO. Herec Petr Pěnkava zá-
bavnou formou provede vznikem 
divadelního představení. N. 
Bohumín.

 ● 8.4. až čtvrtek 18.4. (mimo 
středu) od 13 hodin VELIKONOČ-
NÍ VYRÁBĚNÍ. Výtvarná dílna, vy-
fouknuté vaječné skořápky při-
nést z domova. 8.4. až 18.4. N. 
Bohumín; 15.4. až 18.4. Skřečoň; 
16.4. Starý Bohumín.

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

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

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

 ● 15.4. až 18.4. (mimo středu) od 
13 hodin VELIKONOČNÍ VYRÁBĚ-
NÍ. Výtvarná dílna s velikonoční 
tématikou. 

 ● 30.4. v  15-16 hodin TRIKY 
A EXPERIMENTY. Série pokusů 
a různých triků.
BESEDY  
Přednášková místnost knihovny.

 ● 11.4. v  17 hodin ALJAŠKA 
ANEB PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ. 
Přednáška frýdecko-místeckého 
cestovatele Pavla Horiny. 50 Kč.
VÝSTAVY  

 ● Do 30.4. VÝT VARNÝ 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.

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 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.

OSTATNÍ AKCE

 ● 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.

SPORT

FOTBAL
 ● 6.4. v 15 hodin FK SLOVAN ZÁB-

LATÍ – TJ SOKOL NÝDEK. Muži, 1. B 
třída, hřiště v Záblatí. 

 ● 7.4. v 15.30 hodin FK BOSPOR - 
FK KOZLOVICE. Muži, divize, hřiště 
za parkem. 

 ● 20.4.  v 16 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ – TJ SOKOL HNOJNÍK. 
Muži, 1. B třída, hřiště v Záblatí. 

 ● 21.4. v 16 hodin FK BOSPOR - SK 
DĚTMAROVICE. Muži, divize, hřiště 
za parkem.  
 (pokračování na str. 16)

kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 5.4. do 21.4.

POMŮCKA: ALÍ, TAKIN.

Do 7.4. všední dny v 8-18 ho-
din, víkend v 9-19 hodin LeGi-
OVLak. unikátní expozice re-
plik legionářských vagonů 
z  let 1918-1920, železniční 
stanice, vstup zdarma.

6.4. od 14 hodin  LeGiOVLak 
– VOJeNSkÝ DeN. Muzejní ex-
pozice, filmy zborov a Jízdní 
hlídka. Foyer a sál kina.

10.4. v 8-16 hodin SLezSkÝ 
ryNek. Potraviny a produkty 
regionálních výrobců, ochut-
návka zabíjačkových specialit. 
V 15.30 hodin losování tombo-
ly. Nám. TGM.

13.4. od 8 hodin VeLikONOČNÍ 
JarMark. Přes 80 stánků, rus-
ké kolo, historický kolotoč, 
malování kraslic, zvířátka. 
Nám. T. G. Masaryka a foyer 
kina.

13.4. v 8-16 hodin MiNiaNTi-
kVariÁT. Výprodej knih od 1 
do 20 korun, výroba odznaků, 
magnetů, zrcátek a klíčenek. 
Foyer kina.

latinský citát: pomůcka: alí, takin.
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(dokončení ze str. 15)
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
Velikonoční provoz
18.4. v 10-21 hodin
19.4. až 22.4. v 8-21 hodin
22.4. ženy a dívky mají vstup na bazén od 8 
do 12 hodin zdarma.
Středa, pátek a neděle v 19 hodin 
ceremoniály ve srubové sauně.
Každé pondělí a středu v 19.30 hodin 
aquaerobic.
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.

KAM V BOHUMÍNĚ

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

sekce zpravodajství/městské 
noviny Oko.

Jako matrjošky, od největšího k nejmenšímu. Na původní 
sídlo soudu ve Starém Bohumíně, dnes domov důchodců 
cesmína, v minulosti navazovaly obytné domy. Ten poslední 
a nejskromnější stál naproti hotelu Pod zeleným dubem. 

Zástavba tak lemovala celé ná-
městí Svobody. Konkrétně v těch-
to místech vyrostly první domy už 
ve 13. století, jak prokázal archeo-
logický výzkum z roku 2007. Bě-
hem něj se mimo jiné podařilo 
odkrýt dvě vrstvy po hoření, které 
dokládají, že stavení zachvátily 
v minulých stoletích rozsáhlé po-
žáry. K domům náležely také pro-
storné sklepy. Byly široké až tři 
metry a ukrývaly se pod dlažbou 
rynku. Jejich klenby se ovšem pro-
padly při nešetrných výkopových 
pracích v 60. letech minulého sto-
letí. V následujících dekádách za-
čala postupně mizet i samotná 

obydlí. Demolice posledního pro-
běhla na samém sklonku 90. let. 
Jeho místo ale nezůstalo dlouho 
prázdné. Po zmíněném archeolo-
gickém průzkumu zde proběhla 
v letech 2008 a 2009 výstavba no-
vého čtyřpatrového domu se tři-
nácti byty a nebytovým přízemím. 
Má číslo popisné 26 a domovní 
znamení U Rytíře. To získal podle 
vyobrazení na keramice, které se 
našlo během průzkumu. Projekt 
nové výstavby tehdy počítal s dal-
šími obytnými domy, které by opět 
jako v minulosti uzavřely náměstí. 
K nim už ale nedošlo a zůstaly jen 
na papíře.

Bohumín na dobových fotografiích (51)

Okáč pýrový žije v evropě, severní africe, Turecku, zakav-
kazsku a na Blízkém východě. V Česku je všude od nížin až 
do hor hojně rozšířeným druhem, s přibýváním lesních 
porostů se nyní jeho stavy dokonce mírně zvyšují.

Okáč pýrový obývá zejména 
prosvětlené listnaté a smíšené 
lesy, lesní průseky, cesty, parky 
a zahrady. Létá ve dvou genera-
cích od dubna do začátku října. 
Motýli často sedají na vlhkou 
půdu nebo sají mízu z poraně-
ných stromů, medovici a příleži-
tostně šťávu z přezrálých ostružin 
nebo ovoce – květy navštěvují jen 
zcela výjimečně. Housenky se 
živí řadou různých druhů trav, 
nejčastěji je to válečka lesní, me-
dyněk vlnatý, srha říznačka nebo 

pýr plazivý. Kuklí se v travním 
stelivu na povrchu půdy nebo 
mezi kousky kůry a dřeva.

 Text a foto: Jiří ŠuHaJ

Okáč pýrový 
(Pararge aegeria)

Příroda Bohumínska 
motýli (234)

Velikonoční pozdrav z Bohumína
ani letos Bohumín neporušil nepsanou tradici a přichází 
s novým motivem svátečního velikonočního pozdravu na 
klasické pohlednici. Nejen sběratelé si mohou sérii dopl-
nit o dva nové kousky. Velikonoční pozdravy město právě 
uvedlo do prodeje. 
Velikonoční pohlednice z Bo-
humína vyšla také v letošním 
roce ve dvou grafických verzích, 
každá v nákladu pěti set kusů. 
„Jedné pohlednici dominuje bu-
dova vlakového nádraží a v pří-
padě druhé je hlavním motivem 
rovněž památkově chráněná 

budova radnice,“ uvedla Marti-
na Karwaczyková z informační-
ho centra městského úřadu.
Pohlednice, jejichž autorem je 
Jiří Spáčil, zájemci zakoupí 
v radničním infocentru. Jeden 
kus stojí čtyři koruny. 
 (luk)


