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Do Bohumína zavítalo počátkem dubna muzeím na kolejích. Díky Legiovlaku se mohli návštěvníci 
vrátit v čase a seznámit se s vojenskou historii naší země formou bezplatných komentovaných pro-
hlídek. Unikátní souprava nabídla pohled do života legionářů a připomněla boje československých 
legií za samostatný stát.

„Legiovlak 
tvoří třináct zrestaurovaných 
a dobově vybavených vagonů. Tyto vlaky byly ka-
sárnami na kolejích. Desetitisíce československých 
legionářů se jimi přepravovaly napříč Ruskem po 
Transsibiřské magistrále v letech 1918-1920 a bojova-
ly za samostatný stát prakticky po celém světě a na 
všech bojištích první světové války,“ uvedl mluvčí 
Československé obce legionářské (ČOL) Miloš 
Borovička.

Veřejnost i školáci si mohli v Bohumíně prohléd-
nout obrněný vůz s kulomety, štábní zázemí pro 
plánování operací, plošinové vozy s materiálem 

nebo »teplušku«, zateplený vagon, který pojal 
osm koní nebo čtyřicet vojáků. S ním ostře kon-
trastoval luxusní vůz pro důstojníky a generály. 
Nechyběl ani sanitní vůz, kovářská či krejčovská 
dílna, polní kuchyně nebo pošta. Rolí průvodců se 
zhostili stylově odění a výborně připravení členové 
ČOL. Na návštěvníky nehrnuli suchá fakta, ale pou-
tavým vyprávěním si dokázali získat pozornost 
i jindy netečných pubescentů. Třeba trefným přirov-
náním, jak kolektiv vnímá členy skupiny. Zatímco 
dnes musí mít každý teenager nejnovější mobil, ji-
nak je »out«, za legií to platilo o kouření. Kdo neměl 

v koutku úst čvaňháka, nebyl pro ostatní chlap.
„Minulý rok byl nabitý připomínkami 100. výročí 

vzniku republiky a konce I. světové války. Málokdo ale 
ví, že i v roce 1919 museli naši vojáci bojovat o hranice 

nového státu s Poláky a Maďary 
a že legionáři bránili Sibiř proti bol-
ševikům. Díky Legiovlaku si lidé 
mohou i tyto události připome-
nout,“ sdělil tajemník projektu 
Legie 100 Jiří Charfreitag. 

Každý příchozí navíc mohl na 
místě zjistit, zda měl mezi předky 
legionáře. A to díky databázi, kte-
rou se i prostřednictvím návštěv-
níků daří doplňovat o fotografie, 
dokumenty, vzpomínky i předmě-
ty z pozůstalostí. Souprava histo-
rických vagonů Československé 
obce legionářské vznikla s podpo-
rou Ministerstva obrany a dalších 
institucí. Letos navštíví pětatřicet 
měst, do roku 2020 hodlá Legio-
vlak projet celé Česko a Sloven-
sko. Další informace lze najít na 
www.legiovlak.cz.

 Lucie BALCAROVÁ
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Do prázdnin se děti z Bezručovy školy dočkají nového víceúčelového hřiště. 
Vzniká na místě předešlého antukového. Město do modernizace sportoviště 
investovalo více než milion.

Před šesti lety se dvůr Bezručovy 
školy změnil k  nepoznání. Mezi 
vzrostlými stromy vyrostly pro děti 
dvě pergoly, prolézačka se skluzavkou 
a řada herních prvků. Na otevřené 
ploše běžecký mlatový okruh, travna-
té fotbalové hřiště a antukové pro 
míčové hry. V jeho případě ale čas 
ukázal, že povrch z rozdrcené břidlice 
či cihel není ideálním řešením. Radni-
ce se proto rozhodla jít cestou moder-
ních materiálů a školákům vytvořit 
adekvátní zázemí.

Inovace hřiště se netýká jen jeho 
povrchu, ale také rozměrů. Ze součas-

ných 29,5 x 17 metrů se zmenší na 24 
x 15 metrů. „Důvodem je přizpůsobení 
standardizovaným rozměrům hřišť pro 
míčové hry,“ vysvětlil Michal Lorenc 
z odboru školství, kultury a sportu. Na 
novém povrchu z lité pryže pochopi-
telně nebude chybět lajnování, které 
barevně odliší dvorce pro jednotlivé 
disciplíny.

Rekonstrukce hřiště začala v dubnu 
odtěžením horních vrstev a vytvoře-
ním nového podloží. Pokud do postu-
pu prací nijak významně nezasáhne 
počasí, hotovo by mělo být za dva 
měsíce. (tch)

Antuku nahradí moderní litá pryž

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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Počet prvňáčků v Bohumíně mírně klesá. zatímco loni usedlo do lavic prvních tříd 
197 dětí, letos jich nastoupí 168. k dubnovým zápisům přišlo dvě stě dětí, dvaatřicet 
z nich však žádá o odklad školní docházky. Město proto plánuje otevření přípravné 
třídy, která umožní dětem s odkladem přivyknout školnímu prostředí.

Bohumínské školy už mají po dubnových zá-
pisech jasno. Po prázdninách otevřou sedm 
prvních tříd. Masarykova a ČSA po dvou, 
Benešova, Bezručova a Skřečoň po jedné. Deset 
prvňáčků doplní malotřídku v Záblatí, sedm ve 
Starém Bohumíně a šest v Pudlově.

Počet dětí, jejichž rodiče žádají o odklad ná-
stupu do první třídy, je přibližně stejný jako loni 

a představuje šestnáct procent. Nejčastějšími 
důvody jsou nezralost, snížená schopnost sou-
středění a adaptace či logopedické vady. Tyto 
děti dosud zůstávaly v mateřské škole, ale řadě 
z nich by přitom prospěla příprava na základní 
vzdělávání. Bohumín proto chystá otevření tří-
dy pro deset až patnáct dětí s odkladem, kterým 
by se věnoval zkušený pedagog ve spolupráci se 

specialisty z  pedagogicko-psychologické 
poradny.

Chod přípravné třídy zajistí Benešova škola 
ve své menší budově v Masarykově ulici. 
Odpoledne budou moci děti trávit v družině, 
kde pro ně bude zajištěno i stravování. „Nepůjde 
o klasickou výuku, ale postupné přivykání režimu 
školy. Nácvik psaní a kreslení, rozvoj komunikace 
či posilování dovedností dětí, aby se dokázaly 
snáze adaptovat a zvládnout nároky první třídy,“ 
ozřejmila ředitelka Benešovy školy Barbora 
Bolcarovičová s tím, že největší výhodou pří-
pravné třídy je individuální přístup.

Zájemci o přípravný ročník musí podat pí-
semnou žádost a doložit doporučení dětského 
lékaře a posudek ze školského poradenského 
zařízení. Přihlášky mohou rodiče vyplnit během 
dubna v Benešově škole. Kontakt pro rodiče 
dětí s odkladem je 596 016 665, 731 130 721. 
Den otevřených dveří v budově bývalé polské 
školy proběhne 7. května.

 Jana kOnČÍtkOVÁ

nový dotykový informační kiosek, který stojí od loňského září 
před hlavní radniční budovou, »vystrnadil« původní úřední 
desku s vitrínami. Půltunový kovový stojan ale neskončil ve 
sběru. Po renovaci se přestěhoval před budovu kina, kde bude 
sloužit k propagaci akcí k3.

„Před kinem jsme dosud využíva-
li k prezentaci programu jen klasic-
ké malé stojany ve tvaru písmene A. 
Masivní stojan s velkými plochami, 
na které můžeme věšet plakáty 
a pozvánky, nám rozšíří možnosti 
propagace představení,“ potvrdil 
ředitel K3 Bohumín Karel Balcar.

Město loni vyřadilo klasickou 
úřední desku s papírovými doku-

menty a pořídilo Bohumíňákům 
moderní dotykovou, která připo-
míná obří tablet. Původní čtyř-
stranná deska na »muří noze« pu-
tovala do depozitu, kde přes zimu 
prošla opravou a dostala nový ná-
těr. Do centra města se vrátila  
8. dubna. Už ne před radnici, ale 
nově před budovu kina. 

 text a foto: Jana kOnČÍtkOVÁ

Blíží se čas prázdnin, a s tím je spojeno i cestování do zahraničí. k překročení 
hranice je nutný platný doklad, tedy cestovní pas nebo občanský průkaz při ces-
tování do zemí evropské unie.

Od loňska se vydávají už jen občanské prů-
kazy se strojově čitelnými údaji a čipem, jejichž 
vyřízení běžně probíhá do třiceti dnů. Kdo si 
včas nezkontroluje platnost stávajících dokladů 
a nestihne si nové vyřídit před odjezdem na 
dovolenou, mohou mu vytrhnout trn z paty 
zkrácené lhůty do pěti pracovních dnů nebo 

do čtyřiadvaceti hodin (jen ve všední dny). Za 
zrychlené vyřízení si ale lidé připlatí. Do pěti 
pracovních dnů činí správní poplatek 500 ko-
run (děti 300), do jednoho dne 1 000 korun 
(děti 500). O obě zrychlené varianty je možné 
požádat v obci s rozšířenou působností a u pě-
tidenní si zde hotový doklad také vyzvednout. 

Občanku vyhotovenou do jednoho dne si však 
lze vyzvednout pouze na Ministerstvu vnitra.

Stejné zkrácené lhůty, místa podání žádostí 
i vyzvednutí platí i u cestovních dokladů. Liší 
se pouze výše poplatků. Za pas do jednoho dne 
žadatel zaplatí 6 000 tisíc (děti 2 000), do pěti 
dnů 3 000 korun (děti 1 000). Poplatky za prů-
kazy a pasy vydávané ve standardní třicetiden-
ní lhůtě se nemění.

 karin CHLeBCOVÁ
 právní a živnostenský odbor

kulturní program na »muří noze«

za rychlou občanku či pas si připlatíte

V září sedm prvních tříd a jedna přípravná

Zápisy v Masarykově škole se 3. a 4. dubna nesly 
v pohádkovém duchu. Masaryčka po prázdninách 
otevře dvě třídy prvňáčků.

Foto: Pavel Čempěl
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Proměna nevzhledné parkovací plochy u Slezské ulice ve Sta-
rém Bohumíně je v plném proudu. Panelové prostranství op-
ticky »rozbijí« zelené ostrůvky s keři a dřevinami. Ploše bude 
dominovat originální terénní cyklodráha. Její modelování 
proběhlo počátkem dubna.

Stávající parkoviště bylo zbyteč-
ně velké a neestetické. Úpravami se 
proto zmenší na dostačujících 
zhruba třicet míst a panely pokryje 
klasický asfalt. Zbylou plochu pak 
bude možné využít účelněji. 
V místě dříve vyhrazeném mobil-
nímu sběrnému dvoru vznikne 
zelená »oáza«, miniparčík s pose-
zením, keři a stromy. 

Centrální část prostranství se 
zazelená také, ale hlavním prvkem 
tady bude, či už vlastně je takzvaný 
»pumptrack«. Jde o důmyslně na-
vržený a tvarovaný okruh, na kte-
rém je možné jezdit na kole bez 
šlapání. Radost by z něj jistě měl 
fyzik Isaac Newton, který ve svém 
prvním pohybovém zákoně defi-
noval setrvačnost. Cyklista totiž na 
pumptracku při sjíždění nerovnos-
tí nabírá rychlost, která ho pak vy-
nese na vrchol následující muldy. 

A pak zase a zase. „Při testování 
naší dráhy zvládl zkušební jezdec 
bez šlápnutí do pedálů čtyři okru-
hy,“ potvrdil Rostislav Palán 
z městského odboru životního pro-
středí a služeb.

S nápadem na vznik dráhy přišel 
majitel sousední cykloprodejny 
a město myšlenka zaujala. Vznikl 
tak okruh, na kterém si mohou ku-
pující ihned otestovat vybraný bi-
cykl, a současně bude volně pří-
stupný veřejnosti. „Pumptrack 
mohou zájemci využívat už nyní 
před ozeleněním okolní plochy. Jízd-
ní dráha totiž zarůstat nemá a uží-
váním se terén zhutní, což mu jen 
prospěje,“ dodal Palán s dovětkem, 
že výsev trávy v okolí dráhy i v mi-
niparčíku proběhne ještě na jaře. 
Další zahradnické práce, výsadba 
dřevin a instalace mobiliáře budou 
následovat. (tch)

Bohumín má novou lezeckou stěnu. Vyrostla v městském sportcentru Bosporka 
v nerudově ulici a její výstavba přišla radnici na dva miliony. Lezecká plocha má 240 
metrů čtverečních a její nejvyšší bod se nachází ve výšce čtyř a půl metru. nezdarů 
se není třeba bát. Padá se totiž do »peřin«, protože podlahu sportoviště tvoří velmi 
měkké dopadiště.

„Stěna lezcům nabízí lehké i těžké převislé pro-
fily. Nechybí ani zajímavý oblouk. Vymysleli jsme 
velmi pestré lezecké cesty, které budeme pravidel-
ně obměňovat, aby se sportovcům neokoukaly 
a pořád je bavily,“ prozradil instruktor Petr Pie-
chowicz, se kterým město na vzniku stěny úzce 
spolupracovalo. Dodal, že sportovci mají k dis-
pozici přes tisíc »chytů« a sedm desítek »boul-
derů«, česky »balvanů«. Odtud také název bou-
lderová stěna.

„Na stěně si přijdou na své zkušení lezci i za-
čátečníci. Při jejím vzniku jsme se snažili maxi-
málně využít dispozice Bosporky s tím, že stěna 
zaplnila celý prostor dřívějších squashových 
a badmintonových kurtů,“ uvedl místostarosta 
Bohumína Lumír Macura.

Lezecká stěna bude přístupná denně od 9 do 
21 hodin. Jednorázový vstup přijde zájemce od 
patnácti let ve všední dny dopoledne (od 9 do 
14 hodin) na 60 korun, odpoledne (od 14 do 21 

hodin) a o víkendech a svátcích pak na 90 ko-
run. Dítě do patnácti let zaplatí za vstup bez 
ohledu na čas a den 60 korun. V Bosporce jsou 
za 30 korun k půjčení speciální lezecké boty. 
Začátečníci navíc mohou po domluvě využít 
i služeb instruktora.

„Na stěně si lidé mohou vyzkoušet i slaňování, 
což není v boulderových centrech obvyklé. Pro 
malé návštěvníky vznikla ještě dětská stěna k vý-
uce lezení. Od září by měl začít fungovat také 
dětský lezecký kroužek,“ doplnil Dušan Socha, 
vedoucí Bosporky. Tu v nejbližší době čeká další 
vylepšení. Ještě letos to bude zateplení a oprava 
střechy, v budoucnu město zvažuje napojení 
centra na teplovod z dětmarovické elektrárny. 

 Lucie BALCAROVÁ

Po »balvanech« vzhůru k výšinám

Město vybudovalo lezeckou stěnu ve svém sportcentru na přání Bohumíňáků. Lidé si ji před rokem přáli 
v anketě věnované velkým investicím.

Pumptrack neboli setrvačná dráha 
už je vytvarovaná. O její další zhut-
nění se už postarají sami jezdci.

S isaacem newtonem na bicyklu

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl
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Město Bohumín nabízí k prodeji stavební parcelu o celkové výměře 
2 677 m2 s možností napojení na inženýrské sítě, která je územním 
plánem určená k výstavbě rodinného domu. Pozemek se nachází 
v Úvozní ulici, v klidné oblasti Skřečoně. Vyvolávací cena je 530 Kč /
m2. Licitace se koná 13. května v 15.30 hodin v budově B městského 
úřadu, kanceláři B101. Bližší informace lze získat na majetkovém od-
boru v budově B, kancelář B103, telefon 596 092 228, e-mail: holeszova.
jana@mubo.cz nebo palkova.katerina@mubo.cz.

Spolek Bart je na jaře v plném květu, nezahálí a tvoří nová skvělá díla. 
Veřejnosti je představí na květnové mimořádné výstavě »Výkvěty« ve foyer 

kina. Její vernisáž se uskuteční 2. května v 17 hodin. Kromě potěchy oka a chuťových pohárků se hosté 
mohou těšit také na speciální divadelní vystoupení.

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+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+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.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 124, 
číslo bytu 25, I. kategorie, 5. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, kul-
turní vyžití, vlakové nádraží. 
V bytě byla provedena rekonstruk-
ce koupelny a WC, položeny nové 
podlahové krytiny a vyměněny 
bytové dveře. Byt se sprchovým 
koutem. V domě je výtah. Plocha 
pro výpočet nájemného 57,83 m2, 
celková plocha bytu 57,83 m2. Pro-
hlídka 29.4. v 15.00-15.15 hodin 
a 30.4. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 6.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 62, I. kategorie, 11. nad-
zemní podlaží. Dům je po částečné 
rekonstrukci (okna, balkony, stře-
cha, zateplení, výtahy). V blízkosti 
domu je dětské hřiště, autobusové 
stanoviště, Kaufland, Penny mar-
ket, mateřská a základní škola. 
Dům s  funkcí domovníka. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,55 m2, celková plo-
cha bytu 30,10 m2. Prohlídka 29.4. 
v 15.15-15.30 hodin a 30.4. v 10.15-
10.30 hodin. Licitace bytu se koná 
6.5. v 16.15 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 6.5. v 14.15-
14.30 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 6.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 55, I. kategorie, 10. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům. Byt s plastovými okny a bal-
konem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,88 m2, celková plocha bytu 
31,20 m2. Prohlídka 6.5. v 14.00-
14.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 6.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 813, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Dům se šesti byty se na-
chází v klidové zóně, v blízkosti 
autobusové zastávky, parku, centra 
města, základní a mateřské školy. 
Byt se sprchovým koutem v nové 
koupelně je po celkové rekonstruk-
ci. K bytu náleží sklep. Plocha pro 
výpočet nájemného 45,62 m2, cel-
ková plocha bytu 48,77 m2. Pro-
hlídka 6.5. v 15.45-16.00 hodin 
a 7.5. v 9.45-10.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.5. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Osvoboditelů 1021, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízká zástavba 
v blízkosti školy, školky, zdravotní-
ho střediska a supermarketu. Byt 
s balkonem. V kuchyni je kuchyň-
ská linka s kombinovaným sporá-
kem a spížní skříni. Plocha pro 
výpočet nájemného 58,52 m2, cel-
ková plocha bytu 61,52 m2. Pro-
hlídka 6.5. v 16.00-16.15 hodin 
a 7.5. v 9.30-9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.5. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v klidné lokalitě. V blízkosti domu 
jsou školky, park a zdravotní stře-
disko. Byt se zděným bytovým já-
drem a sprchovým koutem je po 
celkové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 42,11 m2, cel-

ková plocha bytu 44,12 m2. Pro-
hlídka 6.5. v 15.00-15.15 hodin 
a 7.5. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1056, 
číslo bytu 8, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v blízkosti mateřské a základ-
ní školy, střediska zdravotnických 
služeb a  nákupních možností. 
K bytu náleží sklepní kóje. Plocha 
pro výpočet nájemného 67,85 m2, 
celková plocha bytu 69,65 m2. Pro-
hlídka 6.5. v 15.15-15.30 hodin 
a 7.5. v 10.00-10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 12, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům v centru města. V blízkosti 
domu jsou nákupní možnosti, kul-
turní vyžití, vlakové nádraží. 
V bytě byla provedena rekonstruk-
ce koupelny a WC, vyměněné pod-
lahové krytiny a bytové dveře. Byt 
se sprchovým koutem a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
28,13 m2, celková plocha bytu 
29,80 m2. Prohlídka 6.5. v 14.45-
15.00 hodin a 7.5. v 9.15-9.30 ho-
din. Licitace bytu se koná 13.5. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, číslo 
bytu 61, I. kategorie, 13. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v klidné lokalitě. V blízkosti domu 
je zdravotní středisko, školka 
a park. Byt s balkonem. V bytě jsou 
nové bytové i vstupní dveře, nové 
PVC a nová koupelna. Plocha pro 
výpočet nájemného 51,79 m2, cel-
ková plocha bytu 52,84 m2. Pro-
hlídka 6.5. v 14.30-14.45 hodin 
a 7.5. v 8.45-9.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.5. v 16.45 hodin.

Lenka VACHtARČÍkOVÁ,  
majetkový odbor

Prodej stavební parcely
Farní sbor Slezské církve evan-
gelické a. v. pořádá od 26. do 
28. dubna akci Lavina. Začne 
velkopátečním setkáním pro 
všechny generace v 16 hodin 
na faře, na které v 17 hodin 
naváže KeX klub pro mládež. 
Sobota od 17 hodin bude pat-
řit anglickému večeru pro 
všechny a v neděli od 9 hodin 
proběhne v evangelickém kos-
tele rodinná bohoslužba s hos-
ty z Anglie.

Dělnický dům v Dětmarovi-
cích opět hostí hvězdy televize 
Šlágr. V sobotu 4. května od 15 
hodin tady vystoupí Duo Ara-
mis. Lístky stojí 180 korun, 
zájemci si je mohou rezervovat 
na čísle 777 998 912.

evangelická 
Lavina

Hvězdy Šlágru  

Bart vykvete
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Foto: Pavel Čempěl

Co Čech, to muzikant, co Bohumíňák, to cyklista. S předpisy 
si ale často hlavu nelámou a denně jsou k vidění třeba cyklo-
hazardéři kličkující na chodnících mezi pěšími. nově ale ve 
městě vznikly úseky, kde je jízda na bicyklu po chodníku le-
gální. tato úprava už platí v Revoluční ulici a na propojce mezi 
Skřečoní a záblatským Bagincem.

Radikálně se systém změnil pře-
devším v Revoluční ulici mezi re-
staurací Špica a  Bonatransem. 
Cyklisté tam už nesmí na silnici, na 
ni mají vjezd zakázán. Kvůli bezpeč-
nosti. Při střídání směn v místních 
továrnách je na silnici extrémně 
rušno a cyklisté se dříve motali mezi 
kolonami aut a kamionů. „Po loň-
ském vybudování kruhového objezdu 
u Špice se navíc provoz v ulici výraz-
ně zrychlil. Dříve byl na křižovatce 
»špunt« a auta popojížděla krokem, 
nyní už to odsýpá,“ sdělil vedoucí 
odboru dopravy Pavel Vavrečka.

Město původně v Revoluční po-
čítalo s rozšířením komunikace 
a vybudováním samostatné cyklo-
stezky u chodníku, ale vzhledem 
k neochotě vlastníků sousedních 
průmyslových areálů z myšlenky 
sešlo. Vzniklo proto alternativní ře-
šení. Stávající komunikace dostala 
loni čerstvý asfaltový povrch a nyní 

se u  ní objevilo nové značení. 
Chodník zůstal chodníkem, ale do-
datková tabulka praví, že na něj mají 
cyklisté vjezd povolen. „Toto řešení 
lze užít jen výjimečně. V úsecích 
s menším nebo jednosměrným pohy-
bem chodců, což je právě případ 
Revoluční ulice. Chodci a cyklisté se 
pochopitelně musí respektovat a po-
hybovat se ohleduplně,“ dodal 
Vavrečka.  

Variantu chodníku s povoleným 
vjezdem cyklistů Bohumín zkouší 
úplně poprvé. Kromě Revoluční 
tento režim platí také na loni vybu-
dované spojce přes pole u Bagince 
a v ulici Osvoboditelů. Jde o jisté 
»nouzové« řešení v úsecích, ve kte-
rých není možné vybudovat dosta-
tečně široké a normované samostat-
né pruhy pro chodce a cyklisty nebo 
oficiální společné komunikace. 

 (tch)

Majitelé elektromobilů a hybridních vozů se nově mohou 
označením odlišit od převládajících benzinových a dieslových 
aut. Jejich majitelé mají od dubna možnost požádat o speci-
ální »espézetku«. Je na objednávku, ale zcela zdarma.

O specifickou registrační znač-
ku mohou žádat vlastníci nových 
ekologických vozů, ale standard-
ní espézetku lze vyměnit i u aut, 
která už jsou v provozu. „Tyto 
značky jsou na objednávku s vy-
hotovením zhruba do dvou týdnů. 
Vyřízení je bezplatné,“ uvedl ve-
doucí bohumínského odboru 
dopravy Pavel Vavrečka. Upozor-
nil ale, že nejde o značku »na 

přání«. Motorista si tedy nemůže 
vybrat, jaké symboly na ni bu-
dou. Dostane ji přidělenou.

»Ekologická espézetka« se od 
té klasické liší pouze prvními 
dvěma písmeny. Místo označení 
konkrétního kraje začíná zkrat-
kou »EL«. Požádat o ni mohou 
(ale nemusí) majitelé elektromo-
bilů a hybridů. Na ty se však 
vztahuje podmínka v podobě 

emisního limitu, který činí méně 
než 50 gramů oxidu uhličitého 
na kilometr.

Smyslem nových značek není 
jen »frajeřinka« nebo nutkání 
chlubit se okolí svým ekologic-
kým chováním. Do budoucna 
může mít taková značka řadu 
výhod. Reálně se připravují návr-
hy, že do center určitých měst 
(emisních zón) budou smět pou-
ze vozy s nulovými či minimální-
mi emisemi, případně že budou 
ekologická auta osvobozená od 
dálničních poplatků. 

 (tch)

Řada v podstatě nových komunikací trpí jedním nešva-
rem, vozovky se vlní jako harmoniky. O dálnici škoda mlu-
vit, ovšem stejné problémy sužují i stavby, které vznikaly 
současně s ní. Po hrbolech drncají řidiči na mostech přes 
magistrálu ve Slezské i Šunychelské ulici.

Nerovnosti ve Slezské ulici 
s největší pravděpodobností 
způsobuje špatně uložené od-
vodnění, protože se vlny tvoří 
právě v těchto místech. Stavební 
firma ale neuznala reklamaci 
a oprava zůstala na bedrech 
Správy silnic Moravskoslezské-
ho kraje (SSMSK). Ta předloni 
provedla provizorní opravu, 
kdy silničáři hrby odfrézovali 
a novou živicí vozovku srovnali. 

Komfort motoristů se tím ale 
příliš nezlepšil, drncali jen 
o malinko méně.

Nyní koncem března se 
SSMSK pustila do lokální opra-
vy dalších dvou nejvíce naruše-
ných míst. Technologie je stej-
ná, odfrézovat, přeasfaltovat. 
Do celkové sanace se silničáři 
zatím pouštět nechtějí s odka-
zem na stále probíhající moni-
toring nerovností. (tch)

Odbor klubu českých turistů 
Tramp Bohumín pořádá v so-
botu 18. května 45. ročník 
cyklojízdy a turistického po-
chodu »Z Bohumína do Bo-
humína«. Pěší i cyklistické 
trasy měří 20, 40 a 50 kilome-
trů a start je u vlakového ná-
draží. Cíl se nachází v hasič-
ském areálu Na Valech v Nové 
Vsi, kde čeká občerstvení 
a zábava. Pochod se koná za 
každého počasí. 
 (okčt)

z Bohumína 
do Bohumína

Cyklisté si na nový režim v Revoluční ulici zvykají pomalu. Stále jsou k vidění na 
silnici, i když jim to značka zakazuje. 

Dodatková tabulka pouští cyklisty na chodník

ekovozítka budou ihned k poznání

Silničáři »amputovali« dva hrby

Foto: Pavel Čempěl
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Gymnázium Františka živného hostilo 27. března krajské 
kolo dějepisné soutěže studentů českých a slovenských 
gymnázií. Soutěž zahájil krátkým projevem starosta Bohu-
mína Petr Vícha, který přivítal jedenáct tříčlenných družstev 
z Moravskoslezského kraje.

V soutěžním testu, který se 
skládal ze tří částí, prokazovala 
družstva znalosti českosloven-
ských dějin v období 1978-1992. 
Studenti museli nastudovat ob-
sáhlou literaturu a získat vědo-
mosti nejen z politiky, ale i z kul-
tury, sportu nebo takzvaných 
dějin každodennosti. 

Bohumínské gymnázium re-
prezentovala trojice Daniel Czol-
ko (2. A), Jana Lisztwanová (6. P) 
a   Viktorie  Kaňoková (5.P) 
a zvládla přípravu na výbornou. 

Družstvo krajské kolo vyhrálo 
a postoupilo do mezinárodního 
finále, které proběhne v listopadu 
v Chebu. Bohumín doprovodí 
z druhého místa studenti frýdec-
ko-místeckého gymnázia Petra 
Bezruče, třetí místo obsadilo 
Slezské gymnázium Opava. 

Studentům děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy a přejeme 
hodně úspěchů v podzimním 
mezinárodním kole.

 Vladimír JeŘÁBek,
 gymnázium

David přemohl Goliáše, titěrný hmyz převrhl několikatunový 
kolos. Přestože byla Revoluční ulice u záblatského rybníka 
dějištěm kuriózní nehody 1. dubna, rozhodně nešlo o apríl. 
Alespoň hasičům při vyprošťování havarovaného popelářské-
ho vozu do smíchu moc nebylo. A jeho řidiči už vůbec ne.

Policie označila za viníka neho-
dy řidiče (57) kukavozu, který se 
po vykládce smetí vracel z městské 
skládky, a incident přičetla jeho 
nepozornosti při šoférování. Ve 
skutečnosti vše »spískal« hmyz, 
konkrétně vosa, která vlétla do ka-
biny auta. Řidič se ji snažil vypu-
dit, ale sváděl předem prohraný 
boj a navíc neudržel auto na silni-
ci. Sjel do příkopu, kde se nákladní 
vůz převrátil na bok. „Ke zranění 
osob nedošlo a dechová zkouška na 

alkohol byla negativní. Za nepozor-
nost a způsobení nehody jsme řidi-
či uložili pokutu,“ sdělila mluvčí 
policie Zlatuše Viačková.

Vyproštění auta se zhostili hasi-
či, kteří vyslali na místo tři jednot-
ky. Autojeřáb z Karviné, vyprošťo-
vací speciál z Ostravy a pro jistotu 
i cisternu z Bohumína. Hasiče už 
naštěstí žádný hmyz neobtěžoval, 
a tak dostali vůz zkušeně zpět na 
kola a na silnici. 

 (tch)

Sálem kina se nesla ruština

Gymnazisté vyhráli 
dějepisnou soutěž

Pravý viník nehody ufrnkl 

žáci a studenti, kteří se jako druhý cizí jazyk učí ruštinu, se spolu se svými pedagogy 
znovu sešli v sále bohumínského kina, aby vystoupili na už 53. ročníku krajského 
kola Puškinova památníku. na pódiu se postupně vystřídalo 84 soutěžících. Opět se 
recitovalo, zpívalo a nechyběla ani kolektivní herecká vystoupení.

Klasika střídala modernu a bohumínští si, 
stejně jako loni, vedli skvěle. Do soutěže se za-
pojily všechny místní školy a jejich žáci opako-
vaně vybojovali krásná umístění. V kategorii 

hudebního projevu obsadila Anna Opartyová 
ze Základní školy ve Skřečoni krásné druhé 
místo a v téže kategorii na třetí příčku dosáhla 
žákyně Základní školy ČSA Johana Ferfecká. 

Že máme i skvělé recitátory, znovu dokázal Jo-
sef Hanuliak ze školy ČSA, který se v kategorii 
sólové recitace umístil na třetí příčce. Na druhé 
místo pak vynesl recitační projev studentku 
gymnázia Lucii Liberdovou. 

Velkou radost z výsledků letošního ročníku 
mají samozřejmě i všichni vyučující, kteří své 
žáky na jednotlivá vystoupení připravovali. 
Vždyť úspěch žáků je tou nejlepší vizitkou jejich 
práce. 

Velké poděkování patří opět městu Bohumí-
nu za dotaci na pořádání akce, pracovníkům K3 
Bohumín za jejich každoroční ochotu a vstříc-
nost, Základní škole ČSA za zvládnutí samotné 
organizace soutěžního dne a všem vyučujícím. 
 eva MžikOVÁ, zŠ ČSA

Foto: Jakub kozubek

Foto: HzS MS kraje

Foto: Pavel Čempěl
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základní umělecké škole se dostalo pocty organizovat akci moravskoslezského význa-
mu. Vůbec poprvé proběhlo v koncertním sále krajské kolo soutěže v komorní hře 
s převahou smyčcových nástrojů. Díla starých mistrů i současných autorů se jím nesla 
9. a 10. dubna.

Prestižní akce se zúčastnilo více než sto mla-
dých hudebníků, kteří utvořili na pětatřicet sou-
borů. Ty se prezentovaly v kategoriích podle 
žánrů, formací či věku. A musely se opravdu sna-
žit, protože do celostátního kola postupovaly 
zatím pouze dva nejlepší. O případných dalších 
postupujících rozhodnou organizátoři republiko-
vého kola podle počtu dosažených bodů.

V soutěži tentokrát Bohumín neměl zastoupe-
ní, přestože v ZUŠ talentovaní školáci působí. 
„Utvořili jsme čtyřčlenný soubor a nacvičili pro-
gram barokní a předklasické hudby. Před okresním 
kolem se však ukázalo, že se jej kvůli časovému 
vytížení některých členů nemůžeme zúčastnit. 
A protože jde o postupovou soutěž, bez účasti 
v okresním kole jsme nemohli postoupit výš,“ ob-
jasnila ředitelka ZUŠ Barbora Kachlová. Dodala, 
že příprava ale vniveč nepřijde. Když ne v soutěži, 
soubor program prezentuje při jiné příležitosti.

Krajské kolo v komorní hře s převahou smyčců 
finančně podpořilo město a osobně jej zaštítil 
starosta. Tato přehlídka se koná jednou za tři 
roky, příští rok budou zase soutěžit žáci jiných 
hudebních oborů. (tch)

Ve zcela novém duchu se 29. a 30. března uskutečnilo 37. taneční představení souboru 
Radost & impuls. Mělo podtitul »Děcka, sraz ve čtyry na klepaču«. Poprvé se úžasná 
show přesunula z kina do sportovní haly, kde klub ve spolupráci s rodiči vytvořil nád-
hernou scénu, na níž se představilo více než 150 tanečníků.

„Kino nabízí příjemnou atmosféru, ale pro vel-
ké formace jsou tamější prostory těsné. Proto jsme 
zvolili změnu. Hala nabídla kvalitnější podmínky 
pro tanečníky, na druhou stranu se snížil komfort 
diváků. Věříme však, že se všem show líbila. Po-
prvé jsme díky dostatečnému prostoru mohli 
představit všechny formace i s kulisami v prove-
dení, jaké prezentujeme na soutěžích,“ uvedla 
trenérka a choreografka Lenka Krčová. 

V hale se představilo nejen šestnáct nových 
soutěžních formací, ale hosté zhlédli také jedi-
nečná vystoupení sólistů a duí, kteří loni dosáh-
li na mezinárodních soutěžích na nejvyšší mety. 
Divákům se představila talentovaná juniorská 
tanečnice Elen Šnoblová, vítězka světového po-
háru, držitelka stříbra a bronzu z evropských 
šampionátů a čtvrtá na mistrovství světa. S To-
mášem Opicem navíc vytančili tituly mistrů 

republiky, Evropy i světa a zvítězili na světového 
poháru. V juniorské kategorii se představila Pav-
la Galočová, která se umístila na světovém po-
háru na třetím místě. Zatančil také loňský dět-
ský mistr a vicemistr světa Václav Zembinský. 
Hlavní věkovou kategorii reprezentovaly čerstvé 
mistryně Evropy Jana Tomaštíková a Iva Skup-
níková či vicemistryně světa Jana Tomaštíková 
a Kateřina Vilčková. Své sólo, s nímž vybojovala 
třetí místo na mistrovství Evropy, předvedla Jana 
Tomaštíková. 

Tanečníci klubu Radost & Impuls si jen z loň-
ského mistrovství Česka v jazz, modern a show 
dance v Praze přivezli neuvěřitelných šestadva-
cet zlatých, sedmnáct stříbrných a šest bronzo-
vých medailí. Tituly mistrů a vicemistrů světa 
vybojovali i na mezinárodních soutěžích v Pra-
ze, ruském Petrohradě a polské Osse. 

 Lenka HAtLAPAtkOVÁ

talentovaní tanečníci se sešli na klepaču

Hra komorních souborů lahodila uchu

Foto: Jiří Rozsypal

Zkušení sportovci i  amatéři si mohou   
8. června vyzkoušet Ocelácký triatlon 
u Vrbického jezera. Jde o jednu z akcí k le-
tošnímu 790. výročí Vrbice.

Hlavní závod nabídne 750 metrů plavání, 21 
kilometrů na kole a pětikilometrový běh. 
V propozicích jsou tři věkové kategorie pro 
muže, dvě pro ženy plus mužská a ženská 
štafeta. Kromě hlavního závodu se budou od 

9.30 hodin konat i dětské závody ve čtyřech 
věkových kategoriích. Po závodě obdrží 
účastníci guláš, pití a pamětní medaili. Akci 
podporuje město Bohumín a Bonatrans. 
Info na www.skocelaciostrava.cz. (luk)

Ocelácký triatlon 

Foto: Pavel Čempěl
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na zimním stadionu bojovaly a střílely góly extraligové a prvoli-
gové týmy. Přesněji jejich mladé verze. Od 29. do 31. března na 
ledové ploše probíhal hokejový turnaj mladších žáků s účastí 
šesti celků.

Turnaj odstartovala páteční pře-
dehrávka, ve které se střetl domácí 
HC Bospor s Havířovem. O víkendu 
pak následovala hokejová bitva za 
bitvou, přičemž organizátoři vsadili 
na moderní systém. Jedenáctiletí 
hráči absolvovali klasické dvacetimi-
nutové třetiny, ale s tím rozdílem, že 
se každá třetina počítala jako samo-
statný zápas s přidělením bodů. To 
se týkalo prvních dvou částí hry, ta 
třetí měla podobu samostatných ná-
jezdů, za něž dostal úspěšnější celek 
bod navíc. „Týmy díky tomu získá-
valy více bodů a zápasy byly atrak-
tivnější. Do každé třetiny šli hráči 
s čistým kontem a větším elánem,“ 
potvrdil Lukáš Man z HC Bospor.

Turnaj nabídl zajímavá a vyrovna-
ná dějství na ledě, doprovázená 
bouřlivou podporou rodičů a činov-
níků, ale také společenskou část. 

Členové výprav mohli venku pose-
dět u grilu, dát si něco dobrého 
k jídlu i pití.

Z třídenního hokejového marato-
nu vyšel vítězně celek Zlína, druhou 
příčku obsadil Přerov a třetí Haví-
řov. Domácí Bohumín skončil čtvr-
tý a za ním se umístila Kopřivnice 
a Mladá Boleslav. (tch)

Překonat český rekord, překonat světový, překonat sám sebe. 
S takovým předsevzetím si 3. dubna obul brusle a vyrazil na led 
všestranný ultramaratonec karel Ligocki (62). na bohumínském 
zimním stadionu se pokusil zdolat vlastní, dva roky starý rekord 
v rychrobruslení na sto kilometrů.

Traťový dělník Karel Ligocki, ro-
dák z Bohumínska, nyní žijící v Su-
chdole nad Odrou, už na místním 
zimáku v této disciplíně před pěti 
roky rekord vytvořil. V následujících 
letech ho překonal a nyní se pokusil 
posunout laťku zase o kousek výš. 

Motivace byla, snaha a dřina byla 
znát při každém našlápnutí, i heco-
vání vodičů jej hnalo kupředu. Přes-
to to nevyšlo. Vytýčený cíl Ligocké-
mu utekl jen o několik desetin. Aby 
zdolal stokilometrovou trať, musel 
bohumínský ovál obkroužit 730krát. 
Zvládl to za 4 hodiny 45 minut a 17 
vteřin. Držitelem českého i světové-

ho rekordu sice zůstává, ovšem dva 
roky starým výkonem 4:44:30.

Karel Ligocki má sedmnáct zápisů 
v České knize rekordů, mimo jiné 
v ultratriatlonu či ultrapětiboji. Ab-
solvoval více než dvě stě klasických 
maratonů a na kontě má i několik 
stokilometrových ultramaratonů. 
V Řecku dokonce uběhl extrémní 
trať dlouhou 180 kilometrů. V do-
hledné době se chystá do zaměstna-
neckého důchodu, na ten sportovní 
ale vůbec nepomýšlí. Naopak se 
pustil do přípravy na další vytrvalec-
ký závod, alpský dvoumaraton.

 (tch)

každé jaro probíhají v crossfitových tělocvičnách po celém světě 
Reebok CrossFit Games Open, kterých se účastní nejen elitní zá-
vodníci, ale i amatéři. Letos se zapojilo 350 000 účastníků ze 70 
zemí. Čekalo je pět soutěžních týdnů a pět úkolů.

Nejstarším účastníkem her v Čes-
ku byl Bohumíňák Jaroslav Thér, 
který startoval ve věkové kategorii 
55 až 59 let. Člen SK CWG Bohu-
mín skončil ve světovém žebříčku 
své kategorie mezi bezmála 4 500 
startujícími na 275. místě, v evrop-
ském žebříčku na 35. místě. 

Tým SK CWG se nyní připravuje 
na 5. ročník crossfitových závodů 
Capsicolle Games v Havířově. Tento 
dvoudenní závod mužských dvojic 
se uskuteční 20. a 21. dubna. Bohu-
mínští budou závodit ve dvojicích 
Petr Svoboda a Jan Barbulák, Patrik 
Theyer a Jaroslav Thér.  (red)

kotel na stadionu, gril před ním

Crossfitoví profíci 
i nadšenci

zdolává extrémní závody a mety

Karel Ligocki od mladí miluje fotbal a jeho velkým idolem byl Pavel Srniček. Tuto 
jízdu a pokus o překonání rekordu proto věnoval jeho památce.

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl

Dymnivka plná patří mezi takzvané jarní geofyty. Jsou to 
rostliny přezimující podzemními cibulemi, hlízami a od-
denky. kvetou ve světlých hájích zpravidla časně zjara, 
pokud půdu ještě nezastiňuje listí stromů a keřů.

Dymnivka plná se u nás vysky-
tuje hojně v listnatých a suťových 
lesích s bylinným podrostem, 
v křovinách a v sušších lužních 
porostech kolem větších řek. Pre-
feruje nevápenaté, humózní, pís-
čité či jílovité půdy. Bylina vyrůs-
tá z kulovité hlízky a lodyhy jsou 
v březnu až dubnu zakončeny 
přímými hrozny purpurově čer-
vených, velmi vzácně i bílých 
květů. Jednotlivé květy vyrůstají 
v úžlabích listenů, které jsou úzce 
klínovité a dlanitolaločnaté. Na 

Bohumínsku roste uvedený druh 
především na okrajích Bagince 
v Záblatí. text a foto: Jiří ŠUHAJ

Dymnivka plná  
(Corydalis solida)

Příroda Bohumínska 
rostliny (235)

 ●Řádkovou inzerci (koupě/prodej/výměna) lze podat prostřednictvím online formulá-
ře 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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tělocvična starobohumínské tJ Viktorie hostila klání siláků z celé republiky. Místní 
oddíl silového trojboje organizoval 30. března už 18. ročník Bohumínského  
benchpressu. Do souboje s činkou se pustilo sedmapadesát závodníků, kteří  
bojovali za osmadvacet klubů a oddílů.

Z původně oddílové soutěže pro členy Viktor-
ky se postupně stala soutěž propagační a pohá-
rová, schválená Českým svazem silového troj-
boje. Bohumínský benchpress je výjimečný tím, 
že si tlak vleže s činkou může vyzkoušet úplně 
každý. S registrovanými závodníky poměřují síly 
i amatérští nadšenci. 

Individuální ceny organizátoři udělovali v šes-
ti věkových kategoriích, přičemž nejobsazenější 
byla skupina závodníků od 24 do 40 let. Z vítěz-
ství se radovali Zlata Kupcová (43) z Ostravy, 
Daniel Lochman (19) z Lanškrounu, Přemysl 
Skoták (23) z Hradce Králové, Jakub Sedláček 
(31) z Jablonce nad Nisou, Jan Soběslav (45) 
z Bohumína, Čestmír Wolf (60) z Vítkovic. 

Nejtěžší břemeno tentokrát vytlačil Jakub 
Sedláček z TJ Autobrzdy Jablonec n. N., který 
dostal nad hlavu činku vážící 207,5 kilogramu. 
V oddílové soutěži zvítězil Extrifit Power Team 
Hradec Králové, druhá byla pořádající Viktorka 
a třetí Colbert club SSK Vítkovice. (tch)

Bohumín chce motivovat co nejvíce domkařů k výměně starého kotle za nízkoemis-
ní. zaměstnal proto specialisty, kteří lidem radí, jak na kotlíkovou dotaci.

„Chceme, aby si maximum lidí z Bohumína 
podalo žádost o dotaci hned v pondělí 13. květ-
na, kdy Moravskoslezský kraj spustí příjem žá-
dostí. Naši specialisté pomohou nejen s admini-
strativou, ale zároveň poradí nejvhodnější 
řešení pro daný rodinný dům,“ uvedl místosta-
rosta Lumír Macura.

Specialisty najdou lidé v přízemí radniční bu-
dovy B v pondělky a středy od 8 do 12 a od 13 
do 17 hodin. Kontakt je k dispozici na www.
bohumin.cz. Město zároveň chystá kotlíkový 

seminář. Proběhne na radnici 24. dubna od 16 
hodin. 

Bohumíňáci mohou na výměnu získat až sto-
procentní dotaci. Město totiž spadá do území se 
zhoršenou kvalitou ovzduší. Získat tak mohou 
na výměnu kotle dalších 22 500 korun. Rovným 
dílem se na této částce podílí radnice, Morav-
skoslezský kraj i Ministerstvo životního prostře-
dí. Kromě toho si zájemci budou moci bezúroč-
ně půjčit až 200 tisíc na provedení výměny.  
 (balu)

Vážená paní »Neznámá«, děkuji vám 
za dobrý skutek, který jste vykonala 
v pátek 5. dubna dopoledne. Ve spěchu 
jsem zapomněla v nákupním košíku 
u Lidlu kabelku s veškerými doklady 
a dalšími cennostmi, což jsem si uvědo-
mila až po příjezdu domů. Měla jsem ale 
obrovské štěstí, že jste to byla právě vy, 
kdo ji uviděl a odevzdal pokladním 
v prodejně. A tak ji mám díky vaší dob-
rotě a poctivosti zpět. Ještě jednou moc-
krát děkuji a přeji vše dobré.

 Petra, Věřňovice

na přelomu března a dubna testovali bohumínští plavci formu na obou březích Olše. 
nejprve se představili v karviné v motýlkářském trojboji. Posléze se u severních sou-
sedů utkali o Puchar MtP Delfin v Cieszynie. z obou klání přivezli vedle nepřeberné-
ho množství osobních rekordů rovněž celou řadu medailových umístění.

Andrea Czerná díky dvěma vítězstvím a stří-
bru ovládla v Karviné celkové pořadí motýlkář-
ského trojboje jedenáctiletých a dvanáctiletých 
děvčat. V doplňkovém závodě volným způsobem 
rozšířila kolekci medailí dalším zlatem. Samuel 
Hübscher zvítězil v trojboji rovněž, jakkoliv se 
mu vinnou předčasného startu na dvoustovce 
započítaly body jen ze dvou vítězných kratších 
distancí. Sam posléze dohmátl první také na vlo-
žené stovce kraulem. Mezi medailisty se v Karvi-

né z třinácti reprezentantů Plaveckého klubu 
Bohumín vměstnali ještě vítězná Klára Nováko-
vá a bronzoví Michael Pecl a Aňa Kohanová.  

V Cieszynie se výprava popasovala s ještě těž-
ší konkurencí. Jednak dvanáctileté čekali ve spo-
jené kategorii o rok starší soupeři. A zároveň 
kvalitní mítink přilákal špičkové plavce z obou 
stran hranice i vzdálenějších zemí. O to cenněj-
ších je pět medailí Sama Hübschera, který přive-
zl dvě vítězství podtržená dvěma rekordy. V téže 

věkové kategorii mezi dívkami skvěle zaplavaly 
Andrea Czerná a Anna Kohanová. Andrejka roz-
šířila svou sbírku o dvě stříbra a dva bronzy. 
Anička vystoupala na třetí stupínek celkem tři-
krát. Vítězství a k němu bronz si z Polska přivez-
la rovněž o kategorii níž bojující Julie Kalvarová. 
Bronzovou medaili uzmula také stejně stará 
Klárka Macurová. Na druhou a třetí příčku ve 
své věkové kategorii dosáhl po zranění se vrace-
jící patnáctiletý Karel Babicz. Podtržením skvě-
lých výkonů byl v napínavém a nesmírně vyrov-
naném závodě bronz smíšené štafety v kategorii 
do třinácti let.  

 Adrian kUDeR,
 prezident Pk Bohumín

Metráky železa nad hlavou

Plavecké žně na obou stranách hranice

Specialisté na kotlíkové dotace Dobrý skutek

Foto: Pavel Čempěl
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V bohumínském aquacentru už se svlažila bezmála třetina re-
publiky. Jeho turniketem totiž prošel třímiliontý návštěvník. 
Otevření bazénu v lednu 2005 bylo velkou událostí a obliba 
areálu neopadá. Právě naopak, v loňském roce padlo několik 
návštěvnických rekordů.

Počet návštěvníků za dobu exis-
tence areálu poskočil na tři miliony 
v sobotu 30. března, kdy bazén na-
vštívili manželé Tomáš a Petra Ber-
govi z Ostravy. „Jezdíme se sem 
koupat s celým zvěřincem,“ zavtip-
koval otec v narážce na jejich tři 
děti. Tentokrát dorazili »jen« se 
čtyřletým synem a 1,5letou dcer-
kou. „Děti si zamilovaly zdejší tobo-
gán. My zase oceňujeme, že je tady 
přiměřené množství lidí a ne nával 
jako v Ostravě,“ dodal Tomáš Berg 
s tím, že do bohumínského aqua-

centra jezdí pravidelně, minimálně 
jednou za měsíc. Často přibírají 
i přátele.

Zájem o aquacentrum stále stou-
pá. Loni jím prošlo 239 tisíc lidí, 
což je historicky největší roční ná-
vštěvnost. Další rekord, tentokrát 
v měsíční návštěvnosti, padl v čer-
venci, kdy přišlo 27 389 plavců 
a vyznavačů saunování. I saunový 
svět je totiž velkým lákadlem, 
v loňském roce se v něm »potilo« 
devětatřicet tisíc lidí. (tch)

návštěvníci č. 3 000 000
zimní přípravu hráčky házenkářského klubu 1. SC Bohumín 
'98 rozhodně nezanedbaly. kvalitně zvládnuté tréninkové 
dávky se projevily od prvních mistrovských utkání.

Mladší dorostenky se po šňůře 
výher vyhouply ve druhé lize na 
třetí místo tabulky. Úroveň jejich 
hry napovídá, že tuto příčku jen 
tak opustit nehodlají. Mnohé 
hráčky také působí v kategorii 
starších dorostenek, kde získávají 
zkušenosti, díky kterým pak lépe 
zvládají těžká utkání ve své 
kategorii.

Starší žačky získaly mnoho cen-
ných dovedností na turnajích 
v Česku i zahraničí, což se odrazi-
lo v jejich herním projevu. V prv-
ních mistrovských utkáních před-
vedly divákům i   soupeřům 
obrovský výkonnostní vzestup. Tři 

výhry ve třech utkáních s týmy 
z čela tabulky byly pro hráčky tou 
nejkrásnější odměnou za jejich 
zimní dřinu.

Mladší žačky i miniházenou za-
čátek soutěže teprve čeká. Věříme, 
že i  tyto týmy budou mít, bez 
ohledu na výsledky, z předvedené 
hry úsměv na tváři.

Celá bohumínská házená vyra-
zila 18. dubna na malé mistrovství 
Evropy do Prahy. Všechny týmy  
1. SC Bohumín '98 tady budou pět 
dnů bojovat ve svých kategoriích 
s celky z Norska, Švédska, Francie, 
Ruska, Maďarska a dalších zemí.

 Jaroslav kALOUS, trenér

Bohumínská házená na vzestupu

Foto: Pavel Čempěl

Foto: karel Balcar

Mgr. Jaroslav ThérMgr. Petr Sobota

Mgr. Eva Funková

Střední škola představuje učitele tělesné výchovy

• ve škole učí od r. 1980
• v mládí hrál basketbal za NH Ostrava
• vedl kroužky kopané a basketbalu a organizoval lyžařské, 

branné turistické a cyklistické kurzy
• v současné době vede kroužky kopané, florbalu  

a lyžování a organizuje pro žáky, učitele i rodiče  
jednodenní lyžařské zájezdy do Beskyd a tradiční  
dvoudenní lyžařský zájezd na Slovensko

• v době prázdnin připravuje a účastní se pobytu  
ve stanech v Chorvatsku 

• pro žáky vybírá filmová představení zaměřená na sport,  
lyžování a outdoor

• učitelkou je od r. 1987 
• zároveň byla 20 let trenérkou v oddílu sportovní gymnastiky, který vy-

chovával nejlepší gymnasty republiky s nominací na OH
• externě pracovala i pro pedagogickou fakultu v Ostravě
• žáky vede k vytrvalosti, čestnosti, toleranci, bojovnosti, k dosažení nej-

lepších výkonů, osvojení si pohybových schopností a dovedností v jed-
notlivých sportovních disciplínách, schopnosti přijímat rady a kritiku 
druhých a jednat v rámci pravidel fair play

• za největší pedagogický úspěch pokládá to, že mnozí její bývalí žáci ve-
dou své děti ke sportu

• je absolventem naší školy, jako pedagog u nás působí už 25 let
• patřil dlouhá léta k ligovým vzpěračům, od 18 let také jako trenér
• v oddíle Bonatrans Bohumín vychoval spoustu reprezentantů, řada z nich  

byla žáky naší školy
• vedl také kroužek posilování a s žáky se účastnil silového čtyřboje
• v současnosti se stále věnuje vzpírání, ale nově také crossfitu, ve škole vede 

kroužek
• žáci se pod jeho vedením pravidelně účastní extrémních překážkových běhů
• je organizátorem akce „Veslujeme do středu Země“, jak pro základní školy,  

tak pro veřejnost
• jako sportovec se účastní akcí pořádaných městem (Plavání měst,  

Běh do schodů aj.), soutěží ve vzpírání a nově i reprezentací v crossfitu

Petra a Tomáš Bergovi s dětmi se stali jubilejními návštěvníky. Bospor jim vě-
noval dárkový koš a deset volných vstupenek.
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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 

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

8. dubna jsme vzpomněli 121. výročí, 
kdy se narodil náš drahý otec, 

pan Rudolf MASNÝ z Vrbice.


25. června tomu bude 77 let, 

kdy byl v roce 1942 umučen v koncentračním 
táboře Osvětim. Položil život za vlast.

Vzpomíná s láskou dcera Jiřina Bednářová 
s rodinou.

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

27. dubna vzpomeneme 10. výročí úmrtí 
mého drahého manžela a našeho tatínka, 

dědečka, pradědečka a tchána, 

pana Vladimíra BEDNÁŘE z Vrbice.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Jiřina, 

synové Svatopluk a Vladimír s rodinami.

Maminky neumírají, maminky jen spí, 
aby žily v myšlenkách a srdcích svých dětí a blízkých.

17. dubna jsme vzpomněli 
nedožité 90. narozeniny naší drahé maminky, 

babičky a prababičky, 

paní Jany SOLICHOVÉ ze Skřečoně.

 
S láskou a úctou vzpomínají dcery 

Liduše, Jana, Marie a vnoučata s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

14. dubna jsme si připomněli 
nedožité 90. narozeniny 

pana Rudolfa USZKA
a 21. září uplyne 13 let, kdy nás navždy opustil.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna, 

snacha Irena, vnoučata Petr a Lucie s rodinami.

S největší láskou, co v srdíčku máme, stále na tě, Zdenečku, vzpomínáme.

22. dubna uplyne 15. smutné výročí úmrtí našeho 
vroucně milovaného a nenahraditelného manžela, 

bratra, otce, strýce a dědečka, 

pana Zdenka KUPKY.
Zároveň by se 1. července dožil 70 let.


S láskou, úctou a bolestí v srdci stále vzpomíná 

manželka Elena a celá rodina.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát. 

Jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

26. dubna si připomínáme 
nedožité 80. narozeniny 

paní Evy OCHWATOVÉ.


S úctou a láskou vzpomíná 
dcera Magda s rodinou.

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

23. dubna si připomeneme 

1. smutné výročí úmrtí 

paní Věry VRUBLOVÉ.


S úctou a láskou vzpomíná syn Martin s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

25. dubna by se dožil 90 let 

pan Jaroslav KLÍMA.
V červenci si zároveň připomeneme 13. výročí jeho úmrtí.


28. ledna jsme vzpomněli nedožité 83. narozeniny 

paní Marie KLÍMOVÉ.
V lednu uplynulo také 6 let od jejího úmrtí.


Vzpomíná a nikdy nezapomene syn Jaroslav s rodinou

Jak krásné by bylo ti přát, jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.

20. dubna si připomeneme 
nedožité 93. narozeniny 

pana Juraje MIRGY.


S úctou a láskou vzpomínají 

manželé Magdanovi a sourozenci s rodinami.

Zapalte svíčku všichni, koho bolí srdce při 
vzpomínce na našeho milovaného syna, bratra, 
vnuka, synovce, bratrance, přítele i kamaráda 

Honzíka PIETRA ze Záblatí,
který nás v roce 2007 nečekaně opustil 

ve věku nedožitých 22 let. 


19. duben navždy zůstane nejsmutnějším dnem 
pro všechny, kteří tě znali, měli rádi a kterým 

stále hodně chybíš, Honzíčku.

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

19. dubna si připomene 5. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila 

paní Margita ANDREJOVSKÁ.


S úctou a láskou vzpomíná syn Mirek s rodinou.
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22. dubna oslaví své krásné 
životní jubileum 80 let 

pan František CHRUŠČ 
ze Skřečoně.

Ať radost a štěstí tě provází, 
zdravíčko ať ti neschází. 

Šťastný úsměv na tváři ať se denně rozzáří. 

Přejí manželka Alena, 
dcera Jana s manželem Jiřím, vnoučata Petr, 

Klárka, Veronika a pravnučka Nelinka.

16. března oslavila 
své 90. narozeniny 

paní Anna USZKOVÁ.

Hodně zdraví, štěstí a pohody 
přeje snacha, vnoučata Petr a Lucie 

s rodinami.

Maminky neumírají, maminky jen spí, 

aby žily v myšlenkách a srdcích svých dětí a blízkých.

29. dubna si připomeneme 
10. smutné výročí úmrtí 

paní Věry MAZURKOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel Jiří a dcery 
Romana a Gabriela s rodinami.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi. 

Nikdy nezapomeneme na toho, který nám schází.

26. dubna si připomeneme
 nedožité 88. narozeniny 

pana Štefana KROŠČENA.


S úctou a láskou vzpomínají děti, vnoučata, 
pravnoučata a prapravnoučata.

Nic víc než kytičku květů na hrob ti můžeme dát, 

tiše plakat a stále vzpomínat.

28. dubna si připomeneme 3. výročí úmrtí 

paní Alenky GRAULOVÉ.


S láskou vzpomínají manžel, 
syn a dcera s rodinou.

28. dubna si připomeneme 

17. smutné výročí úmrtí našeho tatínka, 

pana Oldřicha MACHACZKA.


S láskou a úctou vzpomínají dcery 

Eva a Božena s rodinami.

VIADRUS a.s. – tradiční český výrobce 
tepelné techniky se sídlem v Bohumíně

OBCHODNÍ 
ZÁSTUPCE
pro Českou republiku 
i zahraničí (Evropa)

V případě zájmu navštivte 
https://www.viadrus.cz/kariera-50.html

nebo volejte a pište  
Bc. Daně Polokové, tel. 596 083 248 

e-mail: danapolokova@viadrus.cz

HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU
ZMĚNA  PRODEJNY

PO  -  P Á  8 - 1 2 H   1 3 - 1 7 H

S O  8 - 1 2 H

R Y B Á Ř S K É  A
C H O V A T E L S K É

P O T Ř E B Y

Vážení zákazníci, 
upozorňujeme na změnu

provozovny. 
Prodejna na adrese 1.Máje 305,

Bohumín-Skřečoň se
přestěhovala do větších prostor na

adresu T.G.Masaryka 934 v
Bohumíně. 

Otevřeno od 15.04.2019. 

Od 15.04. do konce dubna je připravena 15%
sleva na veškerý rybářský sortiment 

Tel: 603 162 575
       605 983 110

A k c e  s e  n e v z t a h u j e  n a  a k č n í  a  j i ž
z l e v n ě n é  z b o ž í
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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.

V létě 2002 Dalibor na čas odchá-
zí a my začínáme zkoušet s novým 
zpěvákem Pavlem Valáškem, který 

se jako jeden z mnoha ozývá na in-
zerát a účastní se konkurzu. Přestože 
s Pavlem odehrajeme několik kon-

certů, na tradiční »Srpnovku« je Da-
libor zpátky a hned se domlouváme 
na pokračování spolupráce. V anke-
tě Český slavík 2003 obsazujeme 34. 
místo, což je nejlepší umístění Gro-
gu za celou dobu existence ankety.

V polovině roku 2006 Bohdan ne-
čekaně oznamuje, že ze zdravotních 
důvodů končí s hraním a za několik 
dnů poté přichází kytarista Roman 
se stejným rozhodnutím. Domlou-
váme se, že ještě společně odehraje-
me naplánované akce. 

Téměř po roce odmlky opět veřej-
ně vystupujeme na naší domovské 
scéně v Záblatí. Z důvodu odchodu 
Bohdana, Romana oslovujeme mu-
zikanty ze skupiny Carneval, aby 
nám vypomohli odehrát naplánova-
ná vystoupení. Hrajeme tedy ve slo-
žení Mirek Satora kytara, Rosťa 
Koky basová kytara, Jakub Šimeček 
klávesové nástroje, Veronika Piper-

ková zpěv a samozřejmě jádro kape-
ly Martin, Malvin a Dalibor. 

Na podzim 2008 vydáváme nové 
CD Visalaje. Po sedmi letech tak vy-
chází čtvrté album, na kterém mimo 
jiné hostuje i známý rockový kytaris-
ta Andonis Civopulos. Basový part 
nahrál Jan Valuštík, houslové party 
Libor Sitek a o dívčí vokály se posta-
raly Veronika Piperková a Veronika 
Horníčková.

Získáváme ocenění Osobnost 
roku 2008 v oblasti kultury, které 
uděluje město Bohumín. Slavnostní-
ho večera se účastní i Kamil Střihav-
ka. Po třech letech hostování se 
k nám na podzim 2010 připojuje 
basový kytarista Honza Valuštík 
a kytarista Mirek Satora. Společně 
začínáme s nadšením pracovat na 
nových skladbách a připravujeme se 
na naši velkolepou rockovou Grog 
Night. (Pokračování příště)

Bohumínská střední škola se 
10. dubna zúčastnila soutěže 
»Ryby w kuchni polskiej«, kterou 
pořádala gastronomicko-hotelo-
vá škola v polské Wisłe. Bohu-
mín reprezentoval žák třetího 
ročníku oboru kuchař-číšník 
Adam Koškovský pod vedením 
učitele odborného výcviku Karla 
Drápala. Děkujeme polským ko-
legům za skvělou organizaci 
a pohostinnost.

 Marcela HORVÁtHOVÁ

V havířovském středisku volného času se 23. března konalo 
okresního kolo dětské soutěže v recitaci. Představili se zde také 
školáci z Bohumína, kteří prve uspěli v městském kole. A svými 
kvalitními výkony přesvědčili porotu i tentokrát. Čtyři z nich 
postoupili do krajského kola.

V nulté kategorii (1. třída) zvítě-
zil Lukáš Mařádek, ve druhé (4. 
a 5. třída) Hoai Thúy Trinh a ve 
čtvrté (8. a 9. třída) Jiří Semančík. 
Matyáš Malchar pak obsadil druhé 
místo v první kategorii (2. a 3. tří-
da). Všichni díky tomu postupují 

do dalšího recitačního klání, které 
proběhne 26. dubna v Ostravě – 
Mariánských Horách. Úspěch Bo-
humíňáků podtrhla ještě Ema Ptá-
ková, která za výkon ve třetí 
kategorii (6. a 7. třída) obdržela 
čestné uznání. (lb)

Čtvrtstoletí s rockovou skupinou Grog (6)

kuchtění u severních sousedů Úspěch malých recitátorů

Moravskoslezský kraj pořádá 2. ročník benefiční akce »Spolu ruku 
v ruce«. Smyslem je přiblížení života pečujících o osoby s postižením. 
V Trojhalí Karolina v Ostravě vystoupení 11. května písničkář Voxel, 
kapela Slza a bubenický soubor Rytmy. Doprovodný program pro ro-
diny s dětmi obstarají školy a poskytovatelé sociálních služeb. Vstup-
né je dobrovolné, výtěžek jde na charitativní účely.

Benefiční koncert

Foto: Grog

Foto: SŠ Bohumín

Své »ano«  
si řekli
Daniel Ščuka a Nikola Kašparová 
oba z Bohumína  Liam Alexan-
der Kittle z Velké Británie a Silvie 
Kuttlerová z Bohumína  Martin 
Ščurek a Andrea Dendisová, oba 
z  Bohumína   David Pachta 
a Kateřina Hanusková, oba z Bo-
humína  Adam Hašek a Štěpán-
ka Bortlíková, oba z Bohumína  
David Bernatík a Petra Stávková, 
oba z Bohumína  Lukáš Křovina 
a Zdeňka Ryšánková, oba z Bo-
humína  Marek Kroščen a Ka-
mila Gáborová, oba z Bohumína 
 Jan Czyž a Beata Krajčovičová, 
oba z Bohumína. (mat)

REALITY
 ● 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

 ● Střední škola Bohumín nabízí 
k provozování bufet v budově školy 
v Čáslavské ulici od 1. 9. 2019. Kon-
taktní osoba: Ivana Mudrová, tel. 731 
134 089. 

 ● 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.

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

Bobeš svým klientům nadělil 
první dáreček k letošnímu 20. 
výročí, spustil nové webovky 
na www.bobescentrum.cz. 
V jubilejním roce chce cent-
rum přinášet rodinám i další 
milá překvapení. Například se-
tkávací platformu pro ekologic-
ky založené rodiny, prostor pro 
rodiny osvojitelů s adoptivními 
dětmi a další. Oslavy dvacetile-
tí vyvrcholí v září. 

Centrum slaví
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kAM V BOHUMÍně?

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781  596 012 124 
www.k3bohumin.cz

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

 ● 19.4. v 19 hodin ZELENÁ KNI-
HA. USA (Drama/Komedie), 
2018, titulky, od 12 let, 130 mi-
nut, 100 Kč.

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

 ● 22.4. v 19 hodin LA LLORO-
NA: PROKLETÁ ŽENA. USA (Ho-
ror), 2019, titulky, od 15 let, 93 
minut, 130 Kč.

 ● 24.4. v 9 hodin BOHEMIAN 

RHAPSODY.  Velká Británie (Hu-
dební), 2018, titulky, 134 minut, 
150 Kč (FK pro seniory).

 ● 24.4. v 19 hodin CAPTAIN 
MARVEL. USA (Komiks/Akční), 
2019, titulky, od 12 let, 128 mi-
nut, 100 Kč.

 ● 24.4. ve 22 hodin, 25.4., 27.4., 
28.4., 29.4. a 2.5. v 19 hodin, 1.5. 
v 10 hodin, 4.5. v 15.30 hodin 
AVENGERS: ENDGAME. USA 
(Komiks/Akční), 2019, přístupný, 
182 minut, 130 Kč. 24.4. a 2.5. 
titulky, ostatní představení da-
bing.  2.5. ve 3D za 150 Kč
PRO DĚTI

 ● 21.4. v 10 hodin a 28.4. v 16 
hodin MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO 
OD DOMOVA. Animovaný film, 
Francie, 2018, dabing, 90 minut, 
130 Kč.

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

 ● 28.4. v 10 hodin STRAŠFUŇÁ-
KOVO CESTOVÁNÍ. Divadlo pro 
děti, hraje soubor Loutkový svět. 
Sál kina, 80 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.

 ● 26.4. v 19 hodin TLUSTÝ PRA-
SE. Současný příběh o lásce, která 
se musí vypořádat s nadváhou. 

Hraje Indigo Praha. Sál kina, 290 
Kč.

 ● 5.5. v 19 hodin ZUB ZA ZUB. 
Dramatická detektivka, hrají Old-
řich Vízner, Dana Batulková/Eva 
Leinweberová. Sál kina, 490 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203 
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
 ● 25.4. v 15-17 hodin POKUSY 

A ROŠŤÁRNY. Série pokusů a růz-
ných triků. N. Bohumín.
TEEN ZÓNA  

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

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

 ● 9.5. v 17 hodin KVANTOVÁ RE-
GRESNÍ TERAPIE. O regresi do 
minulých životů povypráví Luboš 
Kirman, 50 Kč.
KURZY  

 ● 4.5. od 9 hodin JARNÍ AYUR-
VÉDSKÁ KUCHYNĚ. Kurz vaření 
s lektory Ivetou a Štefanem Palič-
kovými. S sebou hrnce, utěrku 
a krabičku na jídlo, suroviny bu-
dou zajištěny. Teen zóna, 750 Kč.
VÝSTAVY  

 ● Od 30.4. do 31.5. PRVOREPUB-
LIKOVÉ KNIHOVNICTVÍ. Výstava 

historie knihoven a čtenářství na 
Ostravsku, 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.

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

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

SPORT

FOTBAL
 ● 20.4. v 16 hodin  FK SLO -

VAN 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. 

 ● 4.5. v 16.30 hodin FK SLOVAN 
ZÁBLATÍ – TJ DEPOS HORNÍ SU-
CHÁ. Muži, 1. B třída, hřiště 
v Záblatí. 

 ● 5.5. v 16.30 hodin FK BOSPOR - 
FK NOVÝ JIČÍN. Muži, divize, hřiště 
za parkem. 

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)  
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  (pokračování na str. 16)

kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 18.4. do 5.5. 

POMŮCKA:  ILIT, LATE, ULNA.

23.4. v 15 hodin Den zeMě. 
ekologické filmy bohumín-
ských spolků a jejich prezenta-
ce, propagační materiály 
o ochraně přírody. Sál a foyer 
kina.

1.5. od 17 hodin MÁJOVÉ PO-
LÍBenÍ. Políbení u  fontány 
s kulturním programem: 17.00 
Michaella (slovenská zpěvač-
ka), 18.30 Anna Giecková (Bo-
humínská star 2018). Dále vý-
tvarná dílna, malování na 
obličej, nástřik tetování, skáka-
cí hrady. nám. t. G. Masaryka.

italské Přísloví: Pomůcka: ilit, late, ulna.
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(pokračování ze str. 15)
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)
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.

U příležitosti 74. výročí osvobození Bohumína se 1. května v 9 hodin uskuteční pietní akt 
na hřbitově ve Skřečoni. Účastníci u pomníku rudoarmějců uctí padlé, kteří za svobodu 
Bohumína položili život.

Výročí osvobození

koncem března se žáci druhých a třetích tříd zŠ ČSA vypravili 
do Malé Morávky na Bruntálsku na ozdravný pobyt. Dotací ho 
podpořil státní fond Ministerstva životního prostředí.

Jak napovídá název pobytu »Puto-
vání za kapkou vody«, vydalo se 85 
dětí do Jeseníků nejen za čistým 
vzduchem, ale také za poznáváním 
důležitosti vody pro život celé naší 

planety. Během pobytu školáci zaži-
li životadárnou tekutinu ve všech 
jejích skupenstvích. Lovili a šetrně 
zkoumali bezobratlé živočichy 
v místním potoce. Při výletu do Kar-

lovy Studánky ochutnali léčivou sílu 
minerální vody. Cestou na nejvyšší 
jesenický vrchol Praděd je zastihl 
déšť i sníh. 

Děti procházely lesem, hrály hry, 
soutěžily, smály se. Během výletů si 
všímaly nejen vodních zdrojů a pro-
bouzející se jarní přírody, ale také 
nepořádku, který do ní zavlekl člo-
věk. Před odjezdem proto šly ales-
poň částečně napravit lidmi páchané 
škody a okolí poházených odpadků 
zbavily. Odměnou za záslužnou čin-
nost a nadšení bylo pro školní »vod-
ní víly a skřítky« uspořádání bálu se 
spoustou soutěží a drobných cen. 

Příroda žákům v průběhu neza-
pomenutelného týdne poskytla 
spoustu vjemů a ukázala jim hodně 
ze své krásy. Právě takováto poznání 
snad povedou děti v budoucnu k še-
trnému vztahu k životnímu prostře-
dí a k respektu ke všem živým orga-
nismům.

 Jana ČePeLÁkOVÁ,
 zdeňka PetRUŠkOVÁ, zŠ ČSA

V pátek 22. března jsme se vydaly, skupina děvčat bohumínské-
ho gymnázia, do Berlína. náš poznávací zájezd do hlavního 
města německa začal u budovy Říšského sněmu, který jsme 
navštívily včetně jeho vyhlídkové skleněné kopule, ze které 
jsme měly město jako na dlani.

Prošly jsme nedalekou Branibor-
skou bránou, ze které historie přímo 
čišela. Ulicí Pod Lipami lemovanou 
mnoha krásnými domy jsme došly 
až k berlínskému Dómu, u kterého 
jsme započaly prohlídku Ostrova 
muzeí. Navštívily jsme Bode muse-
um krásného umění. Prohlídku cen-
tra jsme zakončily na Alexandrově 
náměstí pod majestátní televizní 
věží. Zde jsme měly rozchod na 
oběd, měly jsme možnost nakupo-

vat, mohly jsme navštívit zbytky Ber-
línské zdi a nasát atmosféru velko-
města. 

Berlín jsme opustily plné pozitiv-
ních dojmů a rády bychom se do 
tohoto okouzlujícího města opět 
vrátily. Naše upřímné poděkování 
patří naší učitelce němčiny Aleně 
Linnertové, která s námi podnětný 
zájezd absolvovala.

 Adéla ADAMČÍkOVÁ, 
 Barbora PAVLÍkOVÁ (6.P)

žákyně druhého ročníku oboru sociální činnost Střední školy Bohumín 
se začátkem dubna vypravily do Prahy. Přímo v sídle Senátu se zúčast-
nily konference »Autismus 2019 – zdravotní, sociální a školské služby«.

Konference se konala u příležitosti 
Světového dne porozumění autismu, 
který každoročně připadá na 2. dubna. 
Žákyně se dozvěděly mnoho užitečných 
informací, které se jim mohou hodit 
v budoucím povolání. 

Kromě konference využily možnost 
komentované prohlídky nádherné bu-
dovy Valdštejnského paláce a přilehlé 

zahrady. Odpoledne pak měly dostatek 
času na prohlídku historického centra 
Prahy. Prošly se po Karlově mostě, ko-
lem zrenovovaného orloje a nakonec 
i opraveného Národního muzea. Odtud 
to byl už jen kousek k nádraží a večer se 
vracely notně unavené po hezkém, ale 
náročném dni.

 Blanka BUCHALOVÁ

Školáci putovali za kapkou vody 

Studentky pod Braniborskou bránou

konference v Senátu

Foto: zŠ ČSA

Foto: Alena Linnertová

Foto: SŠ Bohumín


