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V tradičním pojetí je masopustem celé období od Tří králů do začátku postní doby 
a současně třídenní veselí a hodování před prvním postním dnem, Popeleční středou. 
Dnes už se, pokud právě panikáři v obavě z epidemie neskupují trvanlivé potraviny, 
půsty nepraktikují a masopust má jen folklórní ráz. O jeho obnovu po dlou-
hých desetiletích se v Bohumíně loni zasloužila základní umělecká škola. 
A protože se akce vydařila, jede se dál...

Masopustem žila bohumínská ZUŠ asi tři mě-
síce. „Pojali jsme přípravu zeširoka. Výtvarná 
sekce vyráběla kostýmy, dramaťák piloval před-
stavení a muzikanti jeho hudební doprovod,“ shr-
nula ředitelka ZUŠ Barbora Kachlová, která jako 
loni oslovila také všechny místní školy a mate-
řinky. Také jejich aktivity a tvůrčí dílny v tomto 
období spojuje téma masopustu. „Dáváme jim 
možnost připojit se k velké společné akci. Jde 
o spontánnost. Kdo chce, může se přidat. Ráda 
bych, aby se tradice rozšířila,“ dodala Kachlová.

Vyvrcholením snažení byl 28. února ma-
sopustní průvod městem s programem na ná-
městí. Zatímco učitelé měli kostýmy z divadelní-
ho fundusu, děti si všechny vyráběly samy. 
V průvodu, který prošel hlavní třídou, kolem 

nádraží a cestu zakončil na ná-
městí, nemohly chybět jezdky-
ně na koních a  spřežení 
s bryčkou a živou kapelou. 
Na rynku u radnice, kde 
právě probí ha l  ma-
sopustní jarmark, vy-
stoupily předškolní 
děti s pásmem písni-
ček, básniček a ří-
kánek. Zuška si 
pro diváky při-
pravila ve stylu 
dávných tradic 
veselou pouťovou 
hru. „Nebyla sice 

ze Slezska, byla staročeská, ale musím ocenit, jak 
děti archaický jazyk skvěle zvládly,“ pochválila 
účinkující Barbora Kachlová. Divadelní vystou-

pení doplňovala hudebními vstupy také 
školní hudecká muzika. Na závěr, 

opět podle zvyklostí, došlo na roz-
dávání sladkost í,  tentokrát 

koblih. 
Organizátoři doufají, že se 

obnovená tradice znovu ujme 
a že příště přiláká větší počet 
účinkujících. Diváci si podí-
vanou a program nemohli 
vynachválit, jen živly zatím 
nejsou masopustu v Bohumí-
ně nakloněny. Loni skrápěly 
průvod kapky deště, který na 
náměstí přešel v intenzivní 
liják. Letos se počasí točilo 
jako korouhev ve větru a fi-
nále na rynku pošramotilo 
krupobití.

 Pavel ČEMPĚL

Modernizace a proměny města 
»na přání«   Str. 2

Chodník do prázdnin,  
vozovka v nedohlednu   Str. 3

Ochrana přírody nemusí být 
nutně nezištná str. 5

Jednu přístavbu zimáku čeká 
oprava, další vznikne   Str. 7

Bohumín usiluje o dotace za 120 milionů 
Téměř 120 milionů by chtěl letos Bohumín získat z dotací na svých dvanáct projektů. Nyní 
už má oficiálně přiklepnuto 42,3 milionu na čtyři z nich. Díky sedmi milionům budou 
v ulicích opět působit asistenti prevence kriminality a deset milionů podpoří vznik le-
soparku Na Panském.

Dalších deset milionů už získalo město z čes-
ko-polského projektu na rozšíření rekreace u Vr-
bického jezera. Dotaci 15,3 milionu potvrdil také 
Státní fond životního prostředí na kotlíkové půjč-
ky. Bohumíňáci, kteří uspěli ve třetí vlně žádostí 
o kotlíkové dotace, si tak budou moci půjčit od 
města až 200 tisíc na předfinancování výměny 
starého kotle za tepelné čerpadlo nebo ekologický 
kotel. „Kotlíkovou dotaci získalo ve třetí výzvě 153 
Bohumíňáků a více než polovina avizovala, že 
bude mít zájem o půjčku. Počítáme i s 20procentní 
rezervou pro další zájemce a v případě vyčerpání 
dotace jsme připraveni zapůjčit lidem finance na 

výměnu z městského rozpočtu. To jsme ostatně 
praktikovali už loni,“ sdělil místostarosta Lumír 
Macura.

Dalších osm žádostí je ve fázi posuzování 
a schvalování. „O vůbec největší dotaci žádáme na 
dopravní terminál u vlakového nádraží. Odhado-
vané náklady jsou 61,5 milionu a dotace předsta-
vuje 49 milionů. Máme velkou šanci ji získat,“ 
uvedla radniční projektová manažerka Hana 
Gonsiorová a dodala, že město čeká také na vý-
sledek žádosti na výsadbu téměř čtyř tisíc stromů 
pro nový přírodní koridor ve Skřečoni u rušné 
»nové cesty«.

Další dvě žádosti se týkají přípravy lokality Pe-
tra Cingra pro rodinnou výstavbu. Už letos tady 
začne budování kanalizace a vodovodu, následo-
vat budou inženýrské sítě, komunikace a veřejné 
osvětlení. Zbývající žádosti se zaměřují třeba na 
vznik chráněného bydlení pro mentálně postiže-
né ve vilce v Husově ulici, multifunkční učebnu 
v Bezručově škole a zateplení sportcentra Bospor-
ka. Radnice podala také žádost na fotovoltaiku 
– solární panely na střeše městské sportovní haly, 
které by vyráběly energii pro areál Bosporu. 

„Za dotacemi stojí obrovský kus práce, úředni-
činy a obří byrokracie. Někdy je třeba řešit až ko-
courkovsky absurdní požadavky poskytovatelů. Ale 
naši lidé si s tím umí poradit. Díky tomu jsme loni 
obdrželi ze státních či evropských fondů na naše 
akce 53 milionů,“ uzavřel Macura.

 Lucie BALCAROVÁ

Lidé obnovenou masopustní tradici vítají, živly ještě ne

Foto: Pavel Čempěl
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Před dvěma roky hlasovalo šestnáct set Bohumíňáků, do čeho 
by se v následujících pěti letech měla radnice pustit. Ze čtrnácti 
projektů vybírali obyvatelé pět nejdůležitějších. Podle výsledků 
ankety je začala radnice připravovat a letos se většina z nich roz-
běhne. Odhadované náklady jsou až 140 milionů.

„Chtěli jsme dát obyvatelům mož-
nost spolupodílet se na plánování 
zásadních změn, které se dotknou 
života každého z nich. Sami rozhod-
li, jakým směrem se má město rozví-

jet,“ sdělil starosta Petr Vícha. První 
místo v anketě obsadil rozvoj rekre-
ace u vodních ploch. Letos proto 
u Vrbického jezera vyroste loděnice 
a zázemí pro plavce. U Kališova 

město odkoupí část vodní plochy, 
která už není oficiálním dobývacím 
prostorem. Projekčně se zde mezi-
tím připravuje vznik nového objek-
tu s občerstvením, šatnami, toaleta-
mi i sprchami. V příštích letech 
dojde i na plovoucí mola.

O třetí a čtvrtou příčku v anketě 
se dělilo vybudování třináctihekta-
rového lesoparku Na Panském a ter-
minálu před vlakovým nádražím, 
který soustředí veškerou dopravu 
do jednoho místa. Oba projekty se 
rozběhnou v letošním roce. 

Bohumíňáci dali v anketě své hla-
sy i proměně dvou lokalit k bydlení. 
V Okružní ulici se bude osm stáva-
jících domů rekonstruovat. „V loka-
litě Petra Cingra vznikne po zdemo-
lovaných domech a na zelené louce 
39 nových stavebních parcel. Mezi 
nimi zůstane prostor pro malý parčík 
s atrakcemi a využití najde i zdejší 
vodní plocha,“ sdělil starosta. 

Město postupně připravuje 
všechny projekty z ankety. Podle 
výsledků však větší úsilí a prostřed-
ky věnuje akcím, které hlasující 
upřednostnili. Na chvostu průzku-
mu se například ocitlo budování 
kanalizace v městských částech 
nebo proměna sportovního areálu 
Faja. 

Lidé mohli na anketní lístky při-
psat i vlastní nápady, sešlo se jich 
220. V námětech se hromadně opa-
kovalo zrušení ubytoven, zchátra-
lých objektů, a s tím související ře-
šení soužití  v  problémových 
lokalitách. Část podnětů cílila na 
kvalitu ovzduší. „Zaznamenali jsme 
i zajímavé náměty na vybudování 
hudebního klubu pro mladé, výběhu 
pro psy s herními prvky a překážka-
mi. Další se týkaly například doprav-
ních investic včetně parkovacího domu 
či obchvatu Bohumín–Karviná,“ 
 uzavřel starosta. 

 Lucie BALCAROVÁ

Město je největším vlastníkem bytových domů v Bohumíně a před lety nastar-
tovalo proces jejich postupného zateplování. Nejprve dostaly nový plášť věžáky, 
v dalších letech nízké paneláky a dále i cihlové domy. Letos budou práce probíhat 
v okolí Benešovy školy. Nový kabát dostanou domy s deseti vchody, tedy čísly 
popisnými.

U panelových domů je v dnešní době zatep-
lení nezbytností. Úspory energií jsou v jejich 
případě prokazatelné. U starší cihlové zástav-
by je efekt tepelné izolace podstatně menší, 
nové fasády tak plní spíše funkci estetickou. 
I ta je důležitá. Vzhled stavení je vizitkou, že 
o něj vlastník dobře pečuje.

Letošní etapa zateplování se týká právě star-
ších cihláků. Deset vchodů se sice podle adres 
nachází ve čtyřech ulicích, ale všechny stojí ve 
stejné oblasti, do sta metrů od Benešovy ško-
ly. Domy dostanou zateplení, silikonové omít-
ky, některé novou plechovou střešní krytinu, 
u zachovalejších bude stačit střechu opravit 
a natřít. Zateplovat se budou také podlahy na 
půdách. Stavbaři opraví i komíny a vchody do 
domů.

Starším domům sluší spíše decentní barvy, 
tentokrát to budou světle hnědé odstíny. Co 
se týče soklů, loni město vyzkoušelo novinku 
v Jateční ulici a místo klasického marmolitu 
vsadilo na keramické pásky, které imitují cih-
ly. Nyní zkusí opět něco nového, mozaikovou 
omítku marmurit, ve které jsou malé úlomky 
přírodního kamene.

Letošní obnova domů s odhadovanými ná-
klady ve výši dvaadvaceti milionů proběhne 
v ulicích Okružní, Čáslavské, Čs. armády a na 
třídě Dr. E. Beneše. Vzhledem k rozsahu prací 
půjde o dvě samostatné zakázky, o které se už 
nyní mohou ucházet firmy ve výborovém ří-
zení. Na jejich dokončení budou mít pět, re-
spektive šest měsíců.  

 (tch)

Zateplení řeší úspory energií i vzhled

Modernizace a proměny města »na přání«

Ulice Petra Cingra měla ještě nedávno pověst ghetta, nyní se řadí k rozvojovým 
oblastem.  Na místě vybydlených cihláků (snímek z roku 2010) dnes stojí rodin-
né domy. Pro dalších bezmála čtyřicet se stavební parcely připravují.

V letošní etapě zateplování je i rohový dům naproti Be-
nešově škole. Další se nacházejí v blízkém okolí.

Foto: Lucie Balcarová a Pavel Čempěl

1.  (839 hlasů)  rozšiřování rekreace u Kališova a Vrbického jezera 
2.  (806 hlasů)  zachování služeb v Bohumínské městské nemocnici 
3.- 4.  (764 hlasů)  dopravní terminál, lesopark Na Panském 

5.  (637 hlasů)  in-line stezka kolem Vrbického jezera 
6.  (520 hlasů)  proměna červené kolonie v Okružní ulici 
7.  (431 hlasů)  nové chodníky a cyklotrasy 
8.  (388 hlasů)  rozvoj sportovně-rekreačního areálu Bospor 
9.  (366 hlasů)  rozšiřování parkovišť 
10.  (348 hlasů)  proměna lokality Petra Cingra 
11.  (343 hlasů)  modernizace a vylepšování škol 
12.  (320 hlasů)  zlepšování kvality městských bytů
13.  (233 hlasů)  budování kanalizace v městských částech 
14.  (215 hlasů)  další proměna areálu Faja 

Anketa k velkým investicím 
pro období 2018-2023
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Mimořádně oblíbené dřevěné atrakce v Hobbyparku budou mít o něco 
menší dvojče. Atrakce z akátového dřeva vyroste v relaxační zóně 
u Janáčkovy ulice a stane se součástí zdejšího zeleného labyrintu. 
Zároveň zde vznikne chodník, který propojí ulici s parkem Petra 
Bezruče a zajistí přístup k novým atrakcím.

Úpravou hektarové plochy po bývalé zahrád-
kářské kolonii vznikla za parkem odpočinková 
zóna. Dostala pojmenování Relax a spravuje ji 
městská společnost Bospor. Ve »výklenku« 
u křižovatky Janáčkovy a Družstevní ulice za-
hradníci vytvořili před pěti lety základ živého 

bludiště. Na ploše 25 krát 
25 metrů vysadili třináct 
set habrů, které po dosažení 
požadovaného vzrůstu vytvoří 
»zdi« labyrintu. Do něj bude možné vstupovat 
dvěma způsoby. Klasickým vchodem nebo 

skluzavkou z nově vybudované dřevěné 
atrakce.

„Snažili jsme se vytvořit další 
veřejně přístupný herní prvek, 

který využijí děti i dospělí. Je 
navržený pro děti od tří 
čtyř let, horní věková hra-
nice  žádné  omezení 
nemá,“ vysvětlil Zdeněk 
Kolařík z radničního od-
boru rozvoje a investic. 
Nová sestava zabere plo-

chu padesáti metrů čtve-
rečních a bude ji tvořit vy-

hlídková terasa s tubusovým 
tobogánem, dvě schodiště a po-

desta. Zastřešení v plánu není, zato 
bezpečnostní boční a stropní sítě ano.

Podobně jako v Hobbyparku a později i na 
dalších místech v Bohumíně a škol-

ních zahradách sází projektanti 
u venkovních prvků na akáto-

vé dřevo. „Je velmi pevné, 
odolává hnilobě, dřevokaz-
ným houbám a dalším vli-
vům degradace,“ popsal 
přednosti akátu Kolařík. 
Bytelnou konstrukci dře-
věného hradu zajistí až 
6,5 metru vysoké sloupy. 
Podlaha vyhlídkového 

plata se bude nacházet ve 
výšce 2,4 metru.
Radnice už vyhlásila výbě-

rovku na zhotovitele atrakce, kte-
rá by měla začít sloužit do prázdnin. 

Další firma pak současně vybuduje přístu-
pový a spojovací chodník. 

 Pavel ČEMPĚL

Chodci, kteří si krátí cestu Lidickou ulicí, mohou být spokojení. 
Loni tady město vyměnilo kompletní pouliční osvětlení, už za pár 
týdnů se pustí do obnovy chodníku. Zato motoristé moc důvodů 
k optimismu nemají. Roky připravovaná rekonstrukce krajské sil-
nice se odkládá. Kraj na ni nemá finance.

Komunikace pro pěší spravuje 
město, které loni v Lidické investo-
valo 1,75 milionu do výměny pěta-
dvaceti sloupů veřejného osvětlení. 
V kilometrovém úseku vyměnilo 
staré lampy za moderní ledkové 
a současně sloupy přemístilo mimo 
trasu chodníku, ve kterém dosud 
pěším překážely. Další fáze obnovy 
ulice měla proběhnout současně 

s tím, že radnice dá do pořádku 
chodníky, krajští silničáři vozovku 
a opěrné zdi ve svahu u potoka. 

Město jede podle plánu. Už vybra-
lo firmu, která za 1,8 milionu chod-
ník opraví. „Jde o úsek dlouhý 800 
metrů, který necháme kompletně 
zrenovovat. Vše staré, popraskaný 
asfalt, obrubníky i žulové kostky pů-
jdou pryč,“  uvedl Roman Pak 

z městského odboru životního pro-
středí a služeb. Podle podmínek 
Správy silnic Moravskoslezského 
kraje (SSMSK) město vybuduje 
v úseku nové silniční obruby a beto-
nové ležaté přídlažby. Ve finále pak 
asfaltéři položí v celé délce nový ži-
vičný povrch. 

Chodník má být hotový do prázd-
nin. U krajského partnera, který se 
měl pustit do rekonstrukce silnice, 
se ale projekt zadrhl. „SSMSK se sta-
rá o 2 735 kilometrů silnic nižších tříd 
a spravuje na nich 1 122 mostů. Při 
vyhodnocování jejich technického sta-
vu před třemi roky se ukázalo, že je 

více než třetina v havarijním stavu. 
Také mosty potřebují omladit. Aby-
chom opravili vše, co je třeba, potře-
bovali bychom přibližně šest miliard. 
To je vysoká částka, takže moderni-
zujeme postupně, rovnoměrně v ce-
lém kraji, rozhodující je technický 
stav. Jsou silnice, které na opravu 
musí z finančních důvodů ještě po-
čkat. Lidická v Bohumíně mezi ně 
bohužel patří,“ uvedl náměstek hejt-
mana Jaroslav Kania. Zdůraznil, že 
se kraj snaží potřebné prostředky na 
nutné opravy získat nejen od státu, 
ale i z evropských fondů. 

 Pavel ČEMPĚL

Lidická ulice, nejkratší spojnice mezi skřečoňským a železárenským mostem, se 
řadí ve městě k těm nejvytíženějším. Na jejím stavu je to znát. 

Do bludiště sešupem ze skluzavky

Chodník do prázdnin, vozovka v nedohlednu

Stářím a užíváním sešlý chodník dostane do prázdnin novou podobu.

Foto: Pavel Čempěl
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Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. Vyvoláva-
cí cena je 60 korun za m2. Opakované licitace se mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na 
celém území ČR. Podrobné informace naleznete na www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace 
bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 1154, číslo bytu 
12, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. 
Věžový, celkově zateplený dům 
s plastovými okny se nachází poblíž 
marketu, školy a školky. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájemného 
47,75 m2, celková plocha bytu 51,49 
m2. Prohlídka 9.3. v 15.45-16.00 ho-
din a 10.3. v 10.45-11.00 hodin. Lici-
tace bytu se koná 11.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, nám. T. G. Masaryka 226, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v cent-
ru města. V blízkosti domu se nachá-
zí nákupní možnosti a vlakové ná-
draží. Možnost parkování u domu. 
Plocha pro výpočet nájemného 42,30 
m2, celková plocha bytu 42,30 m2. 
Prohlídka 9.3. v 14.45-15.00 hodin 
a 10.3. v 9.15-9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 11.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 973, číslo 
bytu 26, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům s vý-
tahem se nachází v klidné lokalitě 
v blízkosti parku. Byt se skládá z bal-
konu, kuchyně s kuchyňskou linkou 
a sporákem, dvou pokojů, koupelny 
s vanou a samostatného WC. Na 
podlahách je kombinace PVC a dlaž-
by. Plocha pro výpočet nájemného 
40,47 m2, celková plocha bytu 42,36 
m2. Prohlídka 9.3. v 15.00-15.15 ho-
din a 10.3. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 11.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 426, číslo bytu 
23, I. kategorie, 5. nadzemní podlaží. 
Zateplený panelový dům s plastový-
mi okny. V blízkosti domu jsou po-
traviny a školka. Plocha pro výpočet 
nájemného 33,05 m2, celková plocha 
bytu 33,05 m2. Prohlídka 9.3. v 14.15-
14.30 hodin a 10.3. v 8.00-8.15 ho-
din. Licitace bytu se koná 11.3. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 125, čís-
lo bytu 13, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům v cent-
ru města. V blízkosti domu se nachá-
zí nákupní možnosti a vlakové ná-
draží. Možnost parkování u domu. 
V bytě jsou nové podlahové krytiny. 
Plocha pro výpočet nájemného 58,95 
m2, celková plocha bytu 58,95 m2. 
Prohlídka 9.3. v 15.15-15.30 hodin 
a 10.3. v 9.45-10.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 11.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 1157, číslo 
bytu 32, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům po 
částečné rekonstrukci. V blízkosti 
domu je škola, školka, zdravotní 
a nákupní středisko. Možnost parko-
vání u domu. V bytě je koupelna se 
sprchovým koutem, kuchyň s ku-
chyňskou linkou. Součástí bytu jsou 
dva balkony. Plocha pro výpočet ná-
jemného 48,51 m2, celková plocha 
bytu 53,01 m2. Prohlídka 9.3. v 16.00-
16.15 hodin a 10.3. v 10.15-10.30 
hodin. Licitace bytu se koná 16.3. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1144, číslo 
bytu 13, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům po 
celkové rekonstrukci. Byt s plastový-
mi okny a balkonem. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,88 m2, celková 
plocha bytu 31,20 m2. Prohlídka 10.3. 
v 8.30-8.45 hodin a 11.3. v 14.30-
14.45 hodin. Licitace bytu se koná 
16.3. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 156, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Nízká cihlová zástavba v centru 
města. Byt s plastovými okny byl na-
pojen na centrální zásobování tep-
lem. Plocha pro výpočet nájemného 
73,80 m2, celková plocha bytu 73,80 
m2. Prohlídka 10.3. v 10.30-10.45 ho-
din a 11.3. v 15.30-15.45 hodin. Lici-
tace bytu se koná 16.3. v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Svat. Čecha 1093, číslo 
bytu 71, I. kategorie, 13. nadzemní 
podlaží. Věžový dům s funkcí do-
movníka je po rekonstrukci (okna, 
balkony, střecha, zateplení). V blíz-
kosti domu je dětské hřiště, autobu-
sové stanoviště, Kaufland, Penny, 
mateřská a základní škola. Byt s bal-
konem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,55 m2, celková plocha bytu 
30,10 m2. Prohlídka 11.3. v 14.45-
15.00 hodin a 12.3. v 10.45-11.00 
hodin. Licitace bytu se koná 16.3. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Žižkova 127, číslo bytu 
6, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. 
Cihlový nízkopodlažní dům v klidné 
části města, v blízkosti školy, školky, 
polikliniky a marketu. Plocha pro 
výpočet nájemného 53,55 m2, celko-
vá plocha bytu 55,60 m2. Prohlídka 
9.3. v 14.30-14.45 hodin a 10.3. 
v 10.00-10.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 16.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 33, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v centru města. V blízkosti domu se 
nachází nákupní možnosti a vlakové 
nádraží. Možnost parkování u domu. 
V bytě byly vyměněny pokojové dve-
ře a podlahová krytina. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájemného 
67,52 m2, celková plocha bytu 69,74 
m2. Prohlídka 11.3. v 15.15-15.30 ho-
din a 12.3. v 9.45-10.00 hodin. Lici-
tace bytu se koná 16.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 949, číslo bytu 
7, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží. 
Zateplený nízkopodlažní dům v blíz-
kosti parku, v žádané lokalitě. V ku-
chyni je kuchyňská linka s kombino-
vaným sporákem. Plocha pro 
výpočet nájemného 52,13 m2, celko-
vá plocha bytu 53,08 m2. Prohlídka 
9.3. v 15.30-15.45 hodin a 10.3. 
v 9.30-9.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 16.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Masarykova 418, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 2. nadzemní pod-
laží. Nízká cihlová zástavba v centru 
města. V blízkosti domu je autobuso-

vé i vlakové nádraží. Byt s plastovými 
okny. Plocha pro výpočet nájemného 
86,50 m2, celková plocha bytu 87,50 
m2. Prohlídka 16.3. v 14.15-14.30 ho-
din a 17.3. v 8.00-8.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 18.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Alešova 1070, číslo 
bytu 31, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům 
v centru města. V blízkosti domu se 
nachází nákupní možnosti a vlakové 
nádraží. Možnost parkování u domu. 
V bytě byla provedena rekonstrukce 
koupelny a WC, vyměněny podlaho-
vé krytiny. Byt s balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,13 m2, 
celková plocha bytu 29,80 m2. Pro-
hlídka 16.3. v 15.00-15.15 hodin 
a 17.3. v 9.00-9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 18.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 60, I. kategorie, 11. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům v centru města. V blízkosti 
domu se nachází nákupní možnosti 
a vlakové nádraží. Možnost parková-
ní u domu. V bytě byla provedena 
rekonstrukce koupelny a WC, vymě-
něny podlahové krytiny. Byt s balko-
nem. Plocha pro výpočet nájemného 
28,13 m2, celková plocha bytu 29,80 
m2. Prohlídka 16.3. v 15.15-15.30 ho-
din a 17.3. v 9.15-9.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 18.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Bezručova 1143, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní pod-
laží. Zateplený věžový dům. Možnost 
parkování u domu. Byt s plastovými 
okny a balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 47,43 m2, celková plo-
cha bytu 49,75 m2. Prohlídka 16.3. 
v 15.30-15.45 hodin a 17.3. v 8.45-
9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
18.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Komenského 1150, 
číslo bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní zateplený 
zrekonstruovaný dům v centru měs-
ta. Dům s výtahem a možností par-
kování za domem. V bytě se nachází 
sprchový kout. Plocha pro výpočet 
nájemného 38,00 m2, celková plocha 
bytu 38,60 m2. Prohlídka 18.3. 
v 15.00-15.15 hodin a 19.3. v 9.45-
10.00 hodin. Licitace bytu se koná 
23.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1035, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Panelový nízkopodlažní dům 
s plastovými okny se nachází v blíz-
kosti Domu služeb, Hrušky, základní 
a mateřské školy. Plocha pro výpočet 
nájemného 56,74 m2, celková plocha 
bytu 58,27 m2. Prohlídka 18.3. 
v 14.45-15.00 hodin a 19.3. v 9.30-
9.45 hodin. Licitace bytu se koná 
23.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 322, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Nízkopodlažní dům v centru 
města, v blízkosti autobusové zastáv-
ky směr Ostrava a Starý Bohumín. 

Byt je po celkové rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 59,94 
m2, celková plocha bytu 64,55 m2. 
Prohlídka 18.3. v 15.15-15.30 hodin 
a 19.3. v 10.00-10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 23.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nerudova 565, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní pod-
laží. Cihlový dům v nízké zástavbě 
v klidné části města. V blízkosti 
domu je park a nákupní středisko. 
Možnost parkování u domu. V bytě 
je koupelna se sprchovým koutem, 
nové vstupní i bytové dveře, nové 
PVC a dlažba. Plocha pro výpočet 
nájemného 24,80 m2, celková plocha 
bytu 25,80 m2. Prohlídka 23.3. 
v 15.00-15.15 hodin a 24.3. v 9.00-
9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
25.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1054, číslo 
bytu 35, I. kategorie, 8. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům 
v blízkosti školy, školky a marketu. 
Plocha pro výpočet nájemného 59,37 
m2, celková plocha bytu 60,71 m2. 
Prohlídka 23.3. v 15.15-15.30 hodin 
a 24.3. v 10.00-10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 25.3. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo bytu 
21, I. kategorie, 2. nadzemní podlaží. 
Cihlový dům v klidné části města, 
v blízkosti školy, školky a supermar-
ketu. V bytě je zděné bytové jádro 
a sprchový kout. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,68 m2, celková plocha 
bytu 29,65 m2. Prohlídka 23.3. 
v 15.30-15.45 hodin a 24.3. v 10.15-
10.30 hodin. Licitace bytu se koná 
25.3. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 565, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 3. nadzemní pod-
laží. Cihlový nízkopodlažní dům 
v klidné části města, v blízkosti par-
ku, nákupního střediska a dětského 
lékaře. Možnost parkování u domu. 
Byt s balkonem, zděným bytovým 
jádrem a novým PVC. Plocha pro 
výpočet nájemného 60,10 m2, celko-
vá plocha bytu 63,49 m2. Prohlídka 
23.3. v 15.00-15.15 hodin a 24.3. 
v 9.00-9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 25.3. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nerudova 881, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní pod-
laží. Dům v klidné části města v blíz-
kosti parku, nákupního střediska 
a autobusové zastávky. V bytě je zdě-
ná koupelna se sprchovým koutem. 
Plocha pro výpočet nájemného 39,65 
m2, celková plocha bytu 43,60 m2. 
Prohlídka 23.3. v 14.30-14.45 hodin 
a 24.3. v 9.30-9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 30.3. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Štefánikova 1073, číslo 
bytu 37, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Věžový dům poblíž Penny 
marketu a autobusového nádraží. 
Možnost parkování u domu. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,20 m2, 
celková plocha bytu 29,87 m2. Pro-
hlídka 23.3. v 14.45-15.00 hodin 
a 24.3. v 9.45-10.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 30.3. v 16.15 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,  
majetkový odbor
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V městském parku a jeho okolí měli specialisté na údržbu dřevin v po-
sledních dnech napilno. V období vegetačního klidu je třeba provést 
nezbytné ořezy nebo plánované kácení stromů. Město se do prv-
ního letošního kácení pustilo v ulici Jana Palacha. K zemi tam 
šlo devět stromů, které už byly ve velmi špatném stavu.

„Před více než rokem jsme posuzovali stav ale-
je podél parku. Bohužel jsme konstatovali, že 
některé stromy jsou tak proschlé, že jim nepomů-
že ani ošetření formou ořezu. Byly to v podstatě 
mrtvé stromy,“ sdělil Rostislav Palán z městské-
ho odboru životního prostředí a služeb. Na 
povolení ke kácení ale muselo město čekat tři-
náct měsíců, protože akci absurdně blokovali 
takzvaní ekologičtí aktivisté.

V ulici Jana Palacha šlo k zemi sedm lip a dva 
javory. Ty pochopitelně nahradí zeleň nová. 
„Stromy to v úzkém travnatém pásu podél ko-
munikace nemají lehké. Zejména lípy se u silnic 
trápí a usychají. Pro novou výsadbu jsme proto 
zvolili javory babyky, které jsou odolnější a mno-
hem lépe snášejí zástin a městské prostředí,“ do-
dal Palán. Na původní místa se však vrátí jen 
stromů sedm. U vjezdu do dvora gymnázia, 
kde lípy nešťastně vadily ve výhledu a spíše pře-
kážely, už se dřeviny nevrátí. Náhradní výsadbu 
tak město situovalo do jiných míst.

V ulici se v uplynulých dnech ovšem kácelo 
také v souvislosti s havárií kanalizace, kterou 
rekonstruuje společnost SmVaK. Kvůli třiceti-

metrovému výkopu musely bohužel 
padnout dva stromy. S náhradní 

výsadbou se v těchto místech 
už nepočítá. Kromě kanali-

zace vedou v úzkém pruhu 
i další sítě a úsek je jimi 
doslova prošpikovaný. 
Stromy by na trubkách 
a kabelech živořily, pro-
to zde zůstane jen trav-
natý pás, případně do 
něj zahradníci umístí 
dekorativní keře.
Další práce probíhaly 

v únoru také v parku. Od-
borníci z plošiny, která se do-

káže vznést až do sedmadvaceti 
metrů, ořezávali suché větve v ko-

runách mohutných dubů. Šlo o bezpeč-
nostní zásah přímo nad hlavními chodníky. 
Ořezy suchých pahýlů budou pokračovat i nad 
užšími chodníčky, kam se velká tatrovka nedo-
stala. Úkolu se zhostí menší plošina nebo 
stromolezci.

 Pavel ČEMPĚL

Když Bohumín 23. února zasáhla tlaková níže Julia provázená silným větrem, u te-
nisových kurtů mezi Fibichovou ulicí a sídlištěm Tovární vyvrátila strom. Letitá bříza 
nenapáchala žádné škody, nikoho nezranila, její pád tedy není z pohledu zpravodaj-
ství nijak zajímavý. A přece. starý a nemocný strom už chtěla radnice dávno porazit, 
aby nikomu neublížil. Jenže proti kácení protestovali takzvaní ekologičtí aktivisté. 

„Každý spolek, který má ve svém programu 
ochranu přírody, se může přihlásit a být účast-
níkem správních řízení. Následně se může vyja-
dřovat k investičním akcím, údržbě zeleně, při-
pomínkovat je, vznášet námitky,“ ozřejmil 
vedoucí bohumínského odboru životního pro-
středí a služeb Jan Jeziorský. Zákonodárci chtě-
li dát nezávislým organizacím možnost zasáh-
nout v případech, kdy soukromí vlastníci, obce, 
města či stát v otázce ochrany přírody selžou, 

nebo se ji budou snažit obcházet. Je správné, 
když v této oblasti existuje nezávislý »kontrolní 
orgán«. Smutnou pravdou ale je, že krom spol-
ků, které se problematice věnují nezištně, exis-
tují další, které vyznávají jinou filozofii. Svou 
činnost mají jako hobby a těší se, když mohou 
něčí práci sabotovat. A to bez jakýchkoli ná-
sledků. „Kdyby například v úvodu zmíněná 
spadlá bříza někoho zranila, v horším případě 
usmrtila, zodpovědnost ponese vždy vlastník. 

Lidé, kteří preventivní kácení zablokovali, jsou 
z obliga,“ popsal zvláštně nastavená pravidla 
starosta Petr Vícha.

Aktivisty přitom mnohdy vůbec nezajímá 
podstata věcí, ke kterým se vyjadřují. Jsou 
zkrátka z principu proti a své veto nemusí nijak 
zdůvodňovat či konkretizovat. Stačí napsat 
»nesouhlasíme v celém rozsahu« a projekt do-
stane stopku. S podobnými »ochránci přírody« 
má dlouhodobě zkušenosti i Bohumín. V ne-
dávné době například nesmyslně brzdili vznik 
přírodních Gliňočských tůní. Nebo kácení 
mrtvých stromů v ulici Jan Palacha se kvůli 
námitkám ekologů a následné revizi krajského 
úřadu protáhlo na třináct měsíců. 

 Pavel ČEMPĚL

Uschlé větve i celé stromy musely pryč

Ochrana přírody nemusí být nutně nezištná 

V ulici Jana Palacha se kácely desítky let staré pro-
schlé stromy, většinou lípy.

Odstraňování uschlých větví nad chodníky proběhlo z výškové plošiny.

Foto: Pavel Čempěl
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Pozitivní vývoj se zastavil. Zatímco kriminalita v Bohumíně v uplynulých letech 
pravidelně klesala, loňský rok pohledem policejních statistik na tento trend nena-
vázal. Trestných činů přibylo, přičemž statistikami zahýbal především nárůst drob-
ných krádeží. Ty mají na svědomí zejména recidivisté, kteří se loni vrátili z vězení.

Kriminalita v Bohumíně několik let v řadě 
výrazně klesala až do roku 2018, ve kterém po-
licisté evidovali jen 295 trestných činů (TČ). 
Loni ale bylo vše jinak, ve statistikách se obje-
vilo číslo 386. „Tento jev se nám bohužel vrací 
ve vlnách a souvisí s návratem několika recidi-
vistů z výkonu trestu. I hrstka těchto pobertů, 
kteří začnou krást sotva opustí brány nápravné-
ho zařízení, dokáže zahýbat statistikami. Z loň-
ských skutků, u kterých policie pachatele dopad-

la, spáchali právě recidivisté bezmála šedesát 
procent. Ti zlodějsky nejaktivnější už jsou na-
štěstí zase zpátky ve vězení,“ komentoval loň-
skou situaci starosta Petr Vícha s tím, že nárůst 
se týkal jen drobných krádeží, nikoli těžkých 
zločinů.

Násilných činů loni policisté evidovali 44 
a rovnou polovinu tvořila úmyslná ublížení na 
zdraví. Dále šlo o osm loupeží, šest porušování 
domovní svobody, tři vydírání a další násilnos-

ti. Mravnostních deliktů bylo šest, z toho čtyři 
případy pohlavního zneužívání.

Jak už zaznělo, o největší nárůst zločinnosti 
se postarali zloději. Policie evidovala 56 vlou-
pání do obchodů, restaurací, domů, bytů a dal-
ších budov. Další skupinu tvořilo 142 krádeží 
prostých, a to především 40 krádeží v bytech 
a jiných objektech, 35 odcizení věcí z aut, 22 
kapesních a jiných krádeží na osobách. „Činy 
opakovaně trestaných ovlivňují statistiku také 
tím, že i drobná krádež s malou škodou, která 
by běžně byla přestupkem, se u recidivistů posu-
zuje jako trestný čin,“ ozřejmil Vícha. Kategorie 
krádeží loni zahrnovala také 21 ukradených 
jízdních kol a 10 motorových vozidel.

Dalších 78 případů tvořila takzvaná ostatní 
kriminalitu. Šlo o 34 maření výkonu úředního 
rozhodnutí, patnáct případů výroby drog 
a čtyři další drogové delikty, osm výtržnictví, 
šest sprejerství či pět případů ohrožování vý-
chovy dítěte.

Porušení zákona hospodářského charakteru 
policie řešila 36. Deset případů se týkalo krá-
deží platebních karet, pět podvodů v sociálním 
a nemocenském pojištění, pět poškození a zne-
užití záznamu na nosiči informací nebo čtyři 
podvody. Zbývající kriminalita (71 skutků) pak 
zahrnovala mimo jiné 31 zanedbání povinné 
výživy, 22 opilství a ohrožení pod vlivem ná-
vykové látky za volantem a 16 dopravních ne-
hod.

Ve statistikách loňského roku figurovalo také 
1 773 přestupků. Nejčastěji šlo o dopravní pro-
hřešky (1 142), majetkové (322) a proti veřej-
nému pořádku a občanskému soužití (234). Na 
místě jich policisté vyřídili 1 041 a 450 ozná-
mili příslušným správním orgánům.

 (red)

Nepoučitelní chmatáci nabourali statistiky

V sobotu 28. března proběhne v restauraci Tágo v Kostelní ulici 19. 
ročník turnaje v mariáši »O bohumínské hrabátko«, memoriál Ar-
nošta Suchého. V 7.30 hodin začíná prezentace, turnaj odstartuje 
v 9.15 hodin a potrvá až do 16 hodiny. Program završí vyhodnoce-
ní výsledků a udílení cen. Bližší informace na čísle 602 337 370 či 
e-mailu radim.bloksa@seznam.cz. (red)

Turnaj v mariáši

ilustrační foto: Pavel Čempěl

Policie dopadla bandity, kteří 28. 
prosince přepadli večerku v Továr-
ní ulici. Ozbrojenou loupež má na 
svědomí třináctkrát trestaný reci-
divista (36), který se při přepadení 
maskoval kuklou a prodavačku 
ohrožoval pistolí. Že šlo o plasto-
vou hračku, nemohla poškozená 
tušit. Banditovi proto dala z kasy 
sedmnáct tisíc. O lup se pachatel 

podělil s komplicem (39), který 
celou dobu hlídkoval v autě.

Policie v uplynulých dnech oba 
vypátrala a zadržela. Mladšího ob-
vinila z loupeže a soud na něj uvalil 
vazbu. Komplic zatím zůstává na 
svobodě, ale čelí obvinění ze spo-
lupachatelství. Oběma hrozí tresty 
odnětí svobody od dvou do deseti 
let. (tch)

Čtyři vagony, čtyři kinosály, osm 
interaktivních místnosti. Do Bohu-
mína opět zavítá revoluční proti-
drogový vlak. V něm se odehrává 
příběh o příčinách, vývoji a dů-
sledcích drogové závislosti. Ná-
vštěvníci procházejí tímto příbě-
hem a stávají se jeho aktivními 
účastníky. V rámci protidrogové 
prevence vlak v minulých letech 

navštěvovali školáci z Bohumínska 
i veřejnost a slavil velký úspěch. 
Nyní jej zájemci mohou navštívit 
16. a 17. března od 15.30 do 18 ho-
din. »Revolution Train« najdou na 
vlakovém nádraží - vstup z Lidické 
ulice u Bochemie. Případné rezer-
vace na čísle 608 405 080. Děti od 
10 do 12 let v doprovodu dospělé-
ho. Prohlídka je zdarma.  (red)

Podnikatelské inkubátory pomáhají začínajícím živnostníkům 
na začátku jejich kariéry. Poskytují jim prostory, kontakty, od-
borné poradenství. Tento model si v rámci projektu »Jeden den 
OsVČ« vyzkoušeli také žáci střední školy Bohumín.  

Ze střední školy se na jeden den 
stala podnikatelská líheň. K dispo-
zici byly volné prostory i školní 
technika a žáci se vžili do rolí živ-
nostníků a vyzkoušeli si, jaké po-
vinnosti i příležitosti podnikání 
přináší. 

V rámci projektového dne učitelé 
připravili úkoly, které se dotkly ob-
lastí všech maturitních předmětů. 
Žáci vyhledávali informace, komu-
nikovali s úřady, sestavovali ob-

chodní písemnosti, vyplňovali for-
muláře, účtovali, tvořili dotazník 
pro potencionální zákazníky, které 
pak i oslovovali. Angličtinu využili 
během písemné komunikace s ře-
ditelem společnosti a kreativitu při 
výrobě reklamního letáku.

Vše, co si středoškoláci vyzkouše-
li, mohou zúročit nejen u maturitní 
zkoušky, ale i v reálném životě.

 Zuzana sERBOUsKOVÁ

Lupič je pod zámkem Protidrogový vlak se vrací

Školní líheň podnikatelů Na neřesti si potrpí náctiletý, ale 
policii i soudům už známý lapka 

(19). Strážci zákona ho dopadli 24. února krátce po krádeži doutníků 
z trafiky za bezmála tisícovku. Záhy vyšlo najevo, že o dva dny dříve 
ukradl v místním supermarketu lahev kořalky. V minulosti soudně 
trestaný mladík se krádeží dopustil, přestože v lednu dostal za předcho-
zí zlodějiny podmínečný trest. Nyní mu hrozí až tři roky vězení a není 
vyloučeno, že mu policie prokáže další podobné skutky.

KRIMI

Alkohol a doutníky
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Nejprve otevřené kluziště, pak zastřešení, naposledy přístavba. Zimní stadion vyrůs-
tal postupně, ale paradoxně jeho nejmladší část nyní potřebuje stabilizační zásah. 
Anomálie v podloží způsobila v jedné části pokles základů a praskání zdí. Přístavbu 
proto čekají sanační práce, zajištění trhlin a zpevnění základů pilotáží.

Sanačním pracím předcházel inženýrsko-geo-
logický průzkum. Zkušební vrty potvrdily 
v podloží vrstvu bahnitých jílů. „Přestože jde 
o pouze dvoupatrovou budovu, jsou její základy 
opravdu bytelné, široké a dimenzované pro její 
únosnost. Přesto si budova »sedla« nestejnoměrně 
a část se utrhla,“ komentoval stav Jan Hock 
z radničního odboru rozvoje a investic. 

Na místě je proto stabilizační zásah. Specialis-
té zpevní základy pomocí pilotů a popraskané 
zdi helikální výztuží. Jde zjednodušeně o tech-

nologii »ostnatých« drátů, které se vloží a zace-
mentují do vyfrézovaných drážek ve zdivu. Tím 
narušenou stěnu »sešijí«. Na závěr zbývá už jen 
vyspárování prasklin, opravy narušených omítek 
a obkladů.  Celou sanaci by firma měla stihnout 
v červnu a město za ni zaplatí rovný milion.

Základy bohumínského zimního stadionu 
položily místní železárny, které v roce 1978 po-
stavily za parkem otevřené kluziště, na němž se 
bruslilo pod širým nebem. V 90. letech přešel 
stadion pod správu města a v roce 2000 došlo 

k jeho zastřešení. Díky tomu bylo možné sta-
dion provozovat celoročně. Další inovací byla 
v roce 2005 přístavba, ve které vznikly šatny, 
restaurace, pokladna a především získal zimák 
zcela nový vstupní prostor. Zatímco tento objekt 
nyní čeká rekonstrukce, další přístavba už se 
projektuje. „Železobetonový skelet vyroste po celé 
délce zimáku ze strany od fotbalových hřišť. Pro-
jekt zahrnuje také vytvoření propojovací chodby 
se stadionem a výstavbu zcela nové tribuny,“ po-
psal Jan Hock. V přístavbě budou šatny se soci-
álním zařízením, hokejová klubovna, zázemí 
trenéra, posilovna nebo technická místnost. 
Aktuálně vzniká projektová dokumentace nové 
přístavby, následovat bude administrativa. Stavět 
by se mohlo příští rok. Pavel ČEMPĚL

Na sobotu 8. února se těšilo třiapadesát žáků Masarykovy ško-
ly. Nastal totiž dlouho očekávaný okamžik odjezdu na lyžařský 
výcvik. Už podvacáté se konal v oblíbeném lyžařském středis-
ku Ružomberok – Malinô Brdo na úpatí pohoří Velká Fatra. Při-
vítání bylo velkolepé. slunečná obloha, sněhové podmínky 
velmi dobré a předpověď slibovala další sněhovou nadílku.

Po dobrém obědě v nově zrekon-
struované restauraci se už všichni 
těšili na svah. Po několika jízdách 
byli žáci rozděleni do čtyř družstev 
lyžařů a jednoho snowboardistů. 
Další dny už čekal dvě družstva os-
třílených lyžařů nácvik smýkaného 
a carvingového oblouku, skupina 

méně zkušených trénovala základy 
lyžařské techniky na mírnější sjez-
dovce. Začátečníci na lyžích a prk-
nech se museli vyzbrojit velkou trpě-
livostí a zapomenout na strach. 
Nadšení, chuť naučit se něco nového 
a dobrá nálada měly velkých vliv na 
zlepšující se výkony. 

Slunečné dny vystřídal v průběhu 
týdne i silný vítr a sníh, a tak si ško-
láci vyzkoušeli i podmínky, které je 
mohou na horách potkat a překva-
pit. Třetí den patřil aktivnímu odpo-
činku. Procházce po blízkém okolí 
a kreativnímu využití čerstvě napa-
daného sněhu. Do stavění sněhuláků 
nebylo třeba děti dlouho pobízet. 
Během necelé hodiny jimi vyzdobily 
louku nedaleko hotelu. 

Lyžařský výcvik doplňovaly před-
nášky, například o pravidlech chova-
ní na sjezdových tratích, lyžařské 

a snowboardové výstroji či první 
pomoci na horách. 

Během večerního programu si 
žáci vyzkoušeli znalosti v testech, 
odpočívali po náročném výcviko-
vém dni u vybraného filmu nebo se 
bavili na diskotéce. 

Celý výcvik proběhl ve znamení 
menších i větších pokroků a všichni 
sportovci si zaslouží pochvalu. Od-
jížděli bohatší o mnoho zážitků 
a připravení zdolat jakýkoli svah. 

 Lenka PTÁKOVÁ

Jednu přístavbu čeká oprava, další vznikne

Po čerstvém prašanu na lyžích i prknech

Foto: Pavel Čempěl a archiv

Foto: Masarykova ZŠ

Patnáct let starou vstupní budovu čeká sanační zásah. Další přístavba má vyrůst po celé délce jedné boční 
strany zimáku.

Kvůli anomálii v podloží upadly základy části pří-
stavby a zdi začaly praskat.



8 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Klasika, moderna, texty dojemné i humorné. Pódia v základní umělecké škole a sa-
lonu Maryška patřila 27. února školákům, účastníkům městského kola recitační sou-
těže. Někteří sáhli po poezii, jiní po próze či jiných literárních útvarech. Často velmi 
rozsáhlé texty se museli nejen naučit zpaměti, ale také je procítěně a patřičně »dra-
maticky« přednést.

Hlavní scénou každoroční soutěže býval Sa-
lon Maryška na náměstí s tím, že dílčí aktivity 
probíhaly také v kině. Loni se celé zázemí sou-
těže poprvé stěhovalo do ZUŠ a tamního kon-
certního a komorního sálu. Letos bylo opět vše 
jinak, respektive půl na půl. „V umělecké škole 
probíhal program dopoledne a účastnili se jej žáci 
prvního stupně,“ ozřejmila Lýdie Balcárková 
z bohumínského DDM. V menším sále ZUŠ 
žáci soutěžili, ve větším se na vystoupení připra-
vovali nebo se účastnili workshopu na téma 
recitace a přednes. Odpoledne pak patřilo star-
ším školákům a zázemí v Maryšce.

Letošního ročníku recitační soutěže se zúčast-
nila rovná stovka dětí. Mnohdy předváděly vý-
kony na velmi vysoké úrovni a porota měla 
složitý úkol vybrat ty absolutnější nejlepší. Hned 
ve třech kategoriích proto přistoupila k udělení 
dvou prvních míst. Právě vítězové a soutěžící 
z druhých míst ve všech kategoriích postupují 
do okresního kola. Do něj porota doporučila 
a vyslala ještě několik dalších talentů, kteří 
vzhledem k silné konkurenci na první či druhou 
příčku nedosáhli. 

Recitační soutěž každoročně vyhlašuje Mini-
sterstvo školství, mládeže a tělovýchovy, měst-

skou přehlídku pak organizuje DDM Bohumín 
ve spolupráci s Lucií Semančíkovou. Okresní 
kolo následně proběhlo 6. března ve Středisku 
volného času Juventus v Karviné.

 (red)

Každé parkovací stání navíc se v dnešní přemotorizované době 
hodí. Čtyři nová místa vyrostou před školou ČsA. Parkovací záliv 
vyřeší i současnou nešťastnou situaci, kdy před školou zastavu-
jí motoristé, zejména rodiče školáků, v rozporu s předpisy. 

Nový parkovací záliv nahradí úz-
kou travnatou plochu ohraničenou 
zábradlím. Klandr na místě zůsta-
ne, jen se posune blíže ke škole. 
Prostor k odstavení čtyř aut bude 
pětadvacet metrů dlouhý a tři met-
ry široký. Jeho vybudováním ale 
úkol stavbařů nekončí. Na konci 
parkoviště vytvoří menší travnatý 
ostrůvek, pak vjezd do školního 
dvora a nakonec zpevněnou plochu 
pro separační kontejnery. 

„Před vchodem do školy už nyní 
jedno parkovací místo existuje, jde 
o vyhrazené stání pro vozíčkáře. 
Toho se úpravy netýkají a zůstane 
v nezměněné podobě na svém mís-
tě,“ informovala Alena Lašutová 
z odboru rozvoje a investic. Budo-
vání parkovacího zálivu by mělo 
proběhnout od dubna do června. 
Bohumín za něj zaplatí 530 tisíc. 

 (tch)

  ž i VO T  V E  M Ě s T Ě

Kategorií pět, ale vítězů hned osm

Před školou zaparkují v zálivu

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl

Parkovací záliv se čtyřmi fleky nahradí travnatý pás před školou. V místech nyní 
auta zastavují, ovšem v rozporu s předpisy.

První místa v recitační soutěži

0. kategorie (1. třída), 11 soutěžících Sophie Dyčková (ZŠ ČSA) a Alexandra Stemon (Masarykova ZŠ)

I. kategorie (2. a 3. třída), 26 soutěžících Lukáš Mařádek (ZŠ ČSA) a Jakub Havlásek (Pianeta) 

II. kategorie (4. a 5. třída), 27 soutěžících Matyáš Malchar (Pianeta)  

III. kategorie (6. a 7. třída), 20 soutěžících Jakub Frommel (Pianeta)

IV. kategorie (8. a 9. třída), 16 soutěžících Anna Opartyová (ZŠ Skřečoň) a Klára Nováková (Pianeta)
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Rozvrhnout si síly, nepřepálit začátek a pracovat celým tělem. Základní pravidla »jíz-
dy« na veslařském trenažéru. V praxi si je mohli 26. února vyzkoušet mladí účastníci 
akce »Veslujeme do středu Země«. K dispozici měli pět sportovních simulátorů v tě-
locvičně bohumínské střední školy. 

Do letošní etapy se zapojili žáci sedmých až 
devátých tříd z Masarykovy, Benešovy a skře-
čoňské školy. Doplnili je místní středoškoláci. 
Na trenažéry tak usedlo 177 účastníků. Jejich 
úkolem bylo odveslovat půl kilometru a záleže-
lo čistě na nich, jakým tempem stanovený úsek 
zvládnou. 

Akce má ale také formu soutěže, takže se vět-
šina veslařů snažila spolužáky trumfnout. 
A snažení neslo plody. Nejrychlejší z chlapců, 
žák deváté třídy skřečoňské školy Patrik Piperek 
dokonce překonal tři roky starý rekord. Pětis-

tovku zvládl za minutu a 34 vteřin. Nejrychlejší 
dívkou ve startovním poli byla žákyně střední 
školy Eliška Čeřenská s časem 1:53.

Projekt s originálním, ač pro současníky ne-
dosažitelným cílem vymysleli v roce 2017 
crossfitoví nadšenci z klubu SK CWG Bohumín. 
Oslovili školáky a vydali se na 6 378 kilometrů 
dlouhou cestu do středu Země. V prvním roč-
níku byl systém trochu jiný, každý vesloval mi-
nutu a rozhodující bylo, jakou vzdálenost urazil. 
Pak se pravidla změnila, aby ujeté vzdálenosti 
přibývaly rychleji. Letos školáci zdolali 88,5 ki-

lometru a celkově v dosavadních ročnících přes 
pět set. Vytýčené mety tak mohou dosáhnout až 
příští generace, protože pokud účastníci za rok 
urazí v průměru sto kilometrů, ve »středu 
Země« budou za šedesát let. Pomoci může i ve-
řejnost. Veslování na trenažérech probíhá dva-
krát ročně na starobohumínském náměstí v den 
konání Jarmarku na hranici. Nejbližší se koná 
v neděli 10. května. (tch)

Ve Vídni se od 7. do 9. února konal mezinárodní taneční festival 
Vienna Fest info Dance. Zúčastnili se jej sólisté a soubory ze 
dvou desítek zemí. Většinou evropských, ale dorazili i exotičtí 
tanečníci z Malajsie. Česko zastupovaly kluby například z Ost-
ravy, Olomouce, Chrudimi, Jihlavy a opět po roce také bohu-
mínský 1. sC '98 B-Dance.

Tanečníci B-Dance si loni pře-
vezli z Vídně zlatou medaili v kate-
gorii duo show a letošním cílem 
bylo na úspěch navázat. Na festival 
tak vyrazilo s finanční podporou 
města dvanáct tanečníků. Jejich 
příprava před soutěží byla znát 
a při vystoupení na pódiích se 

zúročila. Obhajoba titulu se poda-
řila a zlatý kov opět zacinkal. První 
místo vybojovalo juniorské umě-
lecké duo Elise Beranová a Klára 
Cesarzová. Sukces bohumínského 
klubu dále stvrdily hned tři stříbr-
né příčky. Zasloužily se o ně dětské 
umělecké duo Markéta Kazíková 
a Eliška Liberdová, dospělá sólistka 
Adéla Barochová a juniorská sku-
pina. Kolekci kovů pak zkompleto-
valo bronzem dětské duo Kateřina 
Reková a Markéta Kazíková. Krom 
nejcennějších trofejí zaznamenal  
1. SC '98 B-Dance ještě osm dalších 
umístění v první desítce.

 (red)

   s P O R T

Cíl spatří až vnoučata dnešních dětí

Vídeň oslnili i bez valčíku

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Jiří Trucla

Zlaté medailistky Elise Beranová a Klára Cesarzová.
Dětské duo Kateřina Reková a Markéta 
Kazíková vybojovalo bronz.

Marek Kantor soutěžil v kategorii dět-
ských sólistů s dvaadvaceti tanečníky. 
V silné konkurenci obsadil čtvrtou příčku.

Organizátoři akce děkují Colliery Ostrava za zapůjče-
ní náčiní a městu a SŠ Bohumín za podporu.
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Každoroční zimní soustředění v Hrádku na Frýdecko-Místecku mají za sebou star-
ší žáci FK Bospor Bohumín. Tým se na místní chatu vydal už počtvrté, aby nabíral 
síly na jarní pokračování fotbalového ročníku.

Z Bohumína se na oblíbené místo vypravilo 
devatenáct hráčů s dvojicí trenérů Dušanem 
Sochou a Pavlem Grygielem. „Běhali jsme po 
místních kopcích, aby hráči posilovali fyzickou 
kondici. Krom toho nechyběly nejrůznější hry 
s míčem a samozřejmě večerní posilování či pro-
tahování. Všichni kluci to zvládli a odmakali,“ 
prozradil kouč Dušan Socha. 

Po tvrdé dřině byl čas i na rozptýlení. „Každý 
večer patřil zábavným programům. Jednou do-
konce musel každý pokoj vymyslet vlastní scén-
ku a náramně jsme se pobavili,“ pousmál se 
Socha. 

Účastníci zimního kempu si pochvalovali 
servis, který chata Hrádek a její okolí nabízely. 
„Jídlo bylo skvělé, obsluha příjemná a vyšlo nám 
i nádherné zimní počasí. Poděkování patří celé-
mu personálu chaty i skvělým rodičům, kteří 
s námi perfektně spolupracují během celé sezony. 
Těch několik dní nám sice rychle uteklo, ale 
krom dřiny přineslo také spoustu zábavy a plno 
zážitků,“ uzavřel Dušan Socha.

 (red)

Devět družstev z celé republiky včetně dvou bohumínských 
se 22. února v Třinci zúčastnilo i. kola ligy juniorek ve vzpírání. 
Klub sK CWG Bohumín vyslal do soutěže ty nejmladší závod-
nice v rámci pravidel a představily se v tom nejlepším světle. 
Famózním způsobem se dvě z nich postaraly o zápisy do čes-
kých tabulek. Každý jejich platný pokus byl rekordem.

Eliška Křístková překonala hned 
sedm českých rekordů a Sabina 
Thérová dokonce devět. To vše ve 
věkové kategorii do sedmnácti let, 
přestože je oběma děvčatům tepr-
ve třináct. Eliška zvedla 29 kg 
v trhu a 38 kg v nadhozu, Sabina 
pak 32 kg v trhu a 42 kg v nadho-
zu. Dívky stále mají menší hmot-
nostní rezervu, proto lze očekávat, 
že hranice českých rekordů ve 

svých kategoriích ještě posunou.
I další závodnice SK CWG po-

dávaly skvělé výkony a vylepšily si 
osobní maxima. Eliška Tartaini 
v trhu vylepšila osobní rekord na 
29 kg a v nadhozu na 36 kg. Tereza 
Sklárčíková zvedla v trhu 36 kg 
a v nadhozu už 53 kg. 

V soutěži startovala také závod-
nice SK CWG Natálie Pietrasz, 
ovšem tentokrát v barvách druhé-

ho bohumínského týmu SKV Bo-
natrans. Její výkony byly také veli-
ce pěkné, a  to 27 v  trhu a  37 
v nadhozu. Za Bonatrans dále zá-
vodily Pavla Jadrníčková, která 
trhla 54 kg a nadhodila 67 kg, 
a Sára Skulinová, která trhla 37 
a nadhodila 47 kg.

V prvním ligovém kole zvítězilo 
družstvo Sokola Moravská Ostra-
va. SK CWG Bohumín obsadil 
pátou příčku a SKV Bonatrans šes-
tou. V soutěži padlo celkem 42 
českých rekordů v různých hmot-
nostních i věkových kategoriích.

 Jaroslav THÉR,
 sK CWG Bohumín

V polském Łukówě se 22. února konal 11. ročník memoriálu Ja-
nusza Kowalczyka ve vzpírání. Představili se na něm i reprezen-
tanti oddílu sKV Bonatrans Bohumín.

V kategorii starších žáků vybojo-
val druhé místo Martin Šimek, a to 
výkonem 149 kg ve dvojboji (trh 63 
kg, nadhoz 86 kg). V této kategorii 
závodil i jeho oddílový kolega Mar-
tin Kantor. V trhu se mu bohužel 
nepodařilo ani napotřetí zdolat 70 
kg. Chuť si ale spravil v nadhozu, 
když zvládl 96 kg.

Otevřená ženská kategorie byla 
neskutečně nabitá a do bojů se za-
pojily i medailistky z mistrovství 
Evropy. V bohumínských barvách 
soutěžily Veronika Volná a Aneta 
Žaganová. Veronika si ve dvojboji 
připsala 138 kg (trh 58 kg, nadhoz 
80 kg) a Aneta 140 kg (trh 64 kg, 
nadhoz 76 kg). 

I přes nezdařený trh Martina 
Kantora a zaváhání Anety Žagano-
vé, která zvládla až třetí pokus 
v nadhozu, si všichni bohumínští 

vzpěrači pod vedením trenéra Jana 
Gospoše vylepšili osobní rekordy. 
 (va)

Jarní část Moravskoslezské divize F zahájí bohumínští fotbalisté 
21. března utkáním s opavském béčkem. Vedení FK Bospor nyní 
dokončuje sestavování kádru, se kterým se bude pokoušet vy-
lepšit dosavadní šesté místo v tabulce. Změn je poměrně dost, 
čilý přestupový ruch panoval hlavně na trase mezi Bohumínem 
a Hlučínem.

Klubu už na jaře nebude moci 
počítat s kanonýrem Jakubem Pa-
dýchem, který přestupuje do Hlučí-
na, zraněními sužovaným Markem 
Lišaníkem nebo Mariem Latochou. 
Otazník visí i nad budoucností Ri-
charda Vaclíka, který se zotavuje po 
operaci. V klubu skončili i kosovský 
brankář Ardrit Miftari, Martin Cie-
slawski, v Orlové ještě zůstane na 
hostování Lukáš Poštulka.

Ve ž lutomodr ých bar vách 
Bosporu budou naopak pokračovat 
Matyáš Richtár, Petr Bloksch nebo 
Jan Stošek. Bospor už natrvalo získá 

Jana Jesche z Háje ve Slezsku, re-
spektive Hlučína. Odtud přijde vý-
měnou za ostrostřelce Padýcha také 
stoper Jan Kodeš, který už na pod-
zim dres Bosporu oblékal. Stejným 
směrem se vydá na půlroční hosto-
vání i jeho bratr, brankář Jakub 
Kodeš, a Bohumíňáci sáhli také po 
hlučínském ofenzivním záložníkovi 
Davidu Grosovi. Po rekonvalescen-
ci a případné dohodě by mohl na 
čas řady Bosporu rozšířit ještě útoč-
ník Kryštof Jančík, jednání ale tepr-
ve proběhnou. 

 (fkb)

Na bílých pláních trénovali na zelený pažit

Co činka nad hlavou, to rekord

Vzpěrači u severních sousedů Přestupový ruch 
na fotbalové scéně

Foto: FK Bospor

Foto: 
Pavel schauer

Sabina Thérová

Foto: sKV Bonatrans Bohumín 

Martin Šimek
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Veškeré informace k zadávání inzerce v městských novinách najdete na 
www.bohumin.cz v sekci Zpravodajství, rubrice Městské noviny Oko.

www.jaropojisteni.cz

Spočítej

Zadejte SPZ a zjistíte,
kolik ušetříte!

5T1 0680
Bohumín, nám. T. G. Masaryka 944, mob. 602 607 454

POVINNÉ RUČENÍ
od 1.054 Kč ročně

Zjistěte více na
kariera.provident.cz

a na telefonu
844 744 644

Přivýdělek 
se vždycky hodí

Zajímavá odměna
Flexibilní pracovní doba
Žádné dojíždění
Spolupráce na hlavní
nebo vedlejší činnost

Co vás čeká?
Oslovování nových zákazníků
Spolupráce s těmi stávajícími
Poskytování půjček 
Výběry splátek
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Společnost Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o. 
patří mezi 5 největších tuzemských železničních 
nákladních dopravců. Je součástí nákladní divize 
Rakouských spolkových drah (ÖBB). 

 Zajímáte se o práci v oboru železniční nákladní 
dopravy a chcete pracovat v stabilní společnosti 
se silným nadnárodním zázemím? 

 Jste zkušený odborník s praxí v železničním 
provozu a hledáte nové uplatnění nebo 
uvažujete o změně zaměstnání? 

DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT!!! 

Pošlete nám svůj životopis. Jakmile se objeví volné 
pracovní místo, které by mohlo odpovídat Vašim 
schopnostem a dovednostem, dáme Vám vědět. 
 

career.cz@railcargo.com 

 

 

Spolehněte se na nejmodernější technologie

novaoctavia.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOSALON KUDRNA s. r. o.
Příčná 1245
735 14 Orlová Poruba
Tel.: 596 511 944
www.autosalonkudrna.cz

Čtvrtá generace populárního modelu ŠKODA OCTAVIA COMBI je bezpečnější než 
kdy předtím. Nabízí až 14 úplně nových nebo zcela inovovaných asistentů včetně 
rozpoznávání dopravních značek. Pocit bezpečí celé posádky navíc umocňují 
špičkové Full LED Matrix světlomety a až 9 airbagů.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,5 – 4,9 l/100 km, 93 – 113 g/km

  NOVÁ ŠKODA
OCTAVIA COMBI

Moje volba

SKO-octavia-inzerce-97x149,5mm.indd   1SKO-octavia-inzerce-97x149,5mm.indd   1 14.02.2020   11:4514.02.2020   11:45

• Péče o zdraví více než 1 300 000 
našich klientů

• Více než 750 000 000 Kč 
za rok vynaloženo na prevenci 
z veřejného zdravotního pojištění 

• Více než 90 klientských 
center po celé ČR

• Více než 100 bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 hodin 
denně zdarma

• Slevy a výhody u více než 800 
našich obchodních partnerů

Díky
všem

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

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

1. března jsme vzpomněli 
20. smutné výročí úmrtí 

paní Valerie KŘÍSTKOVÉ z Kopytova.


S úctou a láskou vzpomínají 

dcery s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínka v srdci zůstává.

16. března si připomeneme 

5. smutné výročí úmrtí 

pana Jana KOLÁŘE.


S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a dcery s rodinami.

Čas běží, ale vzpomínky zůstávají.

4. března jsme vzpomněli 
5. smutné výročí úmrtí 

paní Marie VAVŘÍČKOVÉ.


Vzpomíná manžel s dětmi a celá rodina.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát. 
Jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

8. března by oslavil 78. narozeniny 

pan Gerhard PASRBEK.


S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Marta s rodinou.

Ten, koho milujeme, neumírá, ale žije stále v našich srdcích. 

5. března jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí 

našeho manžela a tatínka, 

pana Eduarda WELNY.



S velikou láskou vzpomínají manželka Jana, 

dcera Lucie, syn Přemysl.

19. března vzpomeneme 

nedožité 100. narozeniny naší maminky, 

paní Libuše DARDOVÉ, 
učitelky ZŠ Skřečoň.


Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají syn Radimír 

a dcera Marta s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

17. března vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtní mojí maminky, 

paní Boženy DZIEŽOVÉ 
a zároveň 5. února jsme vzpomněli 2. smutné výročí úmrtí mého tatínka, 

pana Karla DZIEŽI.


S láskou a úctou stále vzpomíná a nikdy nezapomene 

dcera Lenka s rodinou. 

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít. Láska však smrtí nekončí,

 v srdci tě máme a navždy budeme mít.

9. března vzpomeneme 1. výročí úmrtí našeho 
milovaného bratra, švagra, strýce, 

pana Břetislava KNURY z Bohumína.


S velkou láskou a vděčností vzpomínají a nikdy 

nezapomenou sestra Marcela a švagr Václav.

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

15. března si připomeneme nedožité 87. narozeniny 

pana Engelberta MITKA.


S láskou a úctou stále vzpomínají manželka 
Kristina, syn Lubomír s manželkou, dcera Lenka 

s manželem, vnoučata Marek, Marian, 
Martina a Patrik a pravnučka Zuzanka.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.
23. února jsme si připomněli 1. smutné výročí úmrtí 

našeho tatínka, dědečka a pradědečka, 
pana Jana PLASGURY.


S úctou a láskou vzpomínají syn Jan, dcera Daniela, 
vnoučata Jan, Veronika, Jiří a David a pravnoučata 

Viktorka, Maruška a Mireček.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají...

24. února uplynulo 20 let ode dne, kdy utichlo srdce 

pana Stanislava LAPČÍKA.


Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku.

Sestra Mirka.
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Naposledy jsme se rozloučili
Bučko Milan *1955 z Nového 

Bohumína  Helis Václav *1954 
ze Skřečoně  Holeschová Emilie 
*1922 ze Starého Bohumína  
Horecký Kamil *1948 ze Skřečo-
ně  Janík Hynek *1925 z Pudlo-
va  Jurasová Marie *1930 z No-
vého Bohumína  Klisz Marian 
*1949 z Nového Bohumína  
Koltunová Katarína *1953 z No-
vého Bohumína  Kramný Pavel 
*1967 z Bohumína  Kuča Rado-
mír *1931 z Nového Bohumína

Kvíčalová Anežka *1946 ze Zá-
blatí  Medve Rudolf *1946 ze 
Šunychlu  Mišáková Jarmila 
*1920 z Pudlova  Nadažyová 

Růžena *1944 ze Šu-
nychlu  Nováková 
Ema *1939 z Nového Bohumína 
 Oršulíková Libuše *1925 ze 
Starého Bohumína  Reichel Ja-
roslav *1960 ze Skřečoně  Siu-
dová Janina *1943 z Nového Bo-
humína  Šebestová Jarmila 
*1930 ze Starého Bohumína  
Škuta Miroslav *1960 ze Skřečo-
ně  Štěpanovská Vlasta *1943 
z Nového Bohumína  Volná Ji-
řina *1936 z Nového Bohumína 
 Vykydalová Marie *1940 z No-
vého Bohumína  Vyvlečka Mi-
lan *1955 ze Šunychlu  (mat)

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

18. března by se dožila 96 let naše maminka, babička a prababička, 
paní Anděla KWASNÁ. 

17. dubna uplyne 5 let od jejího úmrtí.

2. února uplynulo 34 let, 
kdy nás navždy opustil náš otec, dědeček a pradědeček, 

pan Josef KWASNÝ.


Kdo jste je znali, zavzpomínejte s námi.
Dcery a syn s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

3. března byl ten den, kdy mohli jsme ti přát, 
abys měl v životě vše, co máš rád.

Své kulatiny si užívej, neboť ty ze všech na svě-
tě jsi ten nej.

Pan Milan Čech
Za výchovu děkuje dcera Petra a syn Tomáš, 

k přání se připojují jejich partneři David 
a Silva a vnoučata Robinek, Pája, Vítek a Jirka.

9. března oslaví své 86. narozeniny naše 
maminka, babička, prababička, 

paní Hilda PETREKOVÁ 
ze Starého Bohumína.

Do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní 
pohody přejí ze srdce Renáta, Olin 

a Jan s rodinami.

své »ano« si řekli
Pavel Hluchník z Dolní Lutyně a Vla-
dimíra Waloszková z Bohumína  
Lucas Walecki a Barbora Poremská, 
oba z Bohumína  Robin Bednář 
a Petr Adámková, oba z Bohumína  
Konrad Piotr Piskorz a Marie Kordu-
liaková, oba z Bohumína  Alessand-
ro De Stratis z Leinfeldenu a Lenka 

Šudová z Bohumína 
 Radim Parwa z Bo-
humína a Leona Urbanová z Karviné 
 Jan Pafčuga a Simona Sedláčková, 
oba z Bohumína  Martin Pospěch 
a Veronika Wybraniecová, oba z Bo-
humína (mat)

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

REALITY
 ● Garáž v uzam. dvoře u pekárny 

v drátovnách prodám nebo pronajmu. 
Tel.: 733 660 982.

 ● Pronajmu 1+0 v Bohumíně s bal-
kónem. Tel.: 737 983 654, 731 437 640.

 ● Hledám ke koupi byt v Boh, Orl, 
Ka a okolí, bez RK. Tel.: 736 228 883.

 ● Prodám družstevní byt 2+1 (výkle-
nek, balkón, zděné bytové jádro, nové 
rozvody elektřiny) v Mírové ulici v Bo-
humíně. Pouze pro vážné zájemce. 
E-mail: prodej.bytu.bohumin@se-
znam.cz.

 ● Pronajmeme byty v nově zrekon-
struovaném domě v Bohumíně. Pod-
lahové vytápění + chlazení, rekupera-
ce (brání prachu a hluku z venku), 
bezpečnostní zabezpečení, 2x parko-
vací místo ke každému bytu v uzam-
knutém intravilánu. Vybavené ku-
chyňskou linkou, případně dalším 

nábytkem. Nebereme sociální doplat-
ky a osoby v insolvenci, exekuci atp. 
V ceně je i otop a ohřev teplé vody. 
K úhradě zbývá pouze studená voda, 
odpad a běžná spotřeba elektrické 
energie domácnosti. K dispozici od 
1.5.2020. Cena: 14 000 Kč. Více na 
webu bezrucova59.fincall.cz. Tel.:  608 
709 562, e-mail: info@fincall.cz, web: 
bezrucova59.fincall.cz.
SLUŽBY

 ● Podlahářství DV FlooR. Více na 
www.dvfloor.cz. Tel.: 604 265 861. 

 ● Výrazné slevy cen kondičních 
a zeštíhlujících masáží pro seniory 65+. 
Tel.: 724 340 942.
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 za par-
kem. Tel.: 776 684 719.

INZERCE

Dozvuky účasti bohumínských Krojovanek v pořadu České te-
levize Folklorika jsou pořád patrné. Nedávno televize reprízova-
la díl, v němž ženy z Bohumína představily úsilí spojené s obno-
vou místního kroje. Pořad sledovali stejně nadšení dobrovolníci 
z různých koutů Česka a posílají do spolku Maryška například 
bavlnky, které najdou uplatnění při výrobě dalších krojů.

„Díl s Krojovankami se natáčel 
v roce 2017 a od té doby už nás kon-
taktovaly divačky například z Kar-
lových Varů, Prahy, Olomoucka 
nebo Havířova,“ vyjmenovala Ka-
mila Smigová, předsedkyně spolku 
Maryška, v jehož zázemí se tvůrčí 
ženy scházejí každou středu. Našla 
se i fanynka, která po odvysílání 
dílu rovnou zašla na poštu a posla-
la do Bohumína balík plný bavlnek.

Poslední repríza dílu Folkloriky 
zaujala například Janu Otáhalovou, 
která v Němčicích nad Hanou pů-
sobí jako vedoucí národopisného 
folklorního souboru Pantlék. „Líbí 
se mi, že v Bohumíně nevyrábíte 
stejnokroje, a co kus kroje, to origi-
nál. Také u nás se snažím o to, aby 
nově pořizované kusy dodržely pra-
vidla našeho hanáckého kroje, ale 

určitě v minulosti nechodila vesnice 
ani město v naprosto stejných kro-
jích. Nepořizovali si věci stejné jako 
sousedka – protože to neděláme ani 
nyní,“ napsala do Bohumína Jana 
Otáhalová.

Vlastivědně-etnografický klub 
Krojovanky funguje při spolku Ma-
ryška od roku 2011, věnuje se ze-
jména obnově tradice bohumínské-
ho kroje. Tvůrčí ženy se pravidelně 
scházejí v Salonu Maryška. Krojo-
vanky také vytvořily už několik 
samostatných výstav, například 
k výročí návštěvy prvního česko-
slovenského prezidenta T. G. Masa-
ryka v Bohumíně a cyklus věnova-
ný proměně svateb od první 
republiky do současnosti.

 Lukáš KANiA

Místní folklor oslovil celou republiku
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i menší město se může stát zastávkou velkých hudebních jmen. Pro Bohumín to 
letos platí stoprocentně. Už v dubnu tu vystoupí během svého turné Janek Ledec-
ký, v červnu se jako hlavní hvězda městských slavností představí Dara Rolins. Kon-
cert v Bohumíně připravuje i Poetika, Pokáč či David stypka.

Kulturní agentura K3 Bohumín se letos při 
sestavování hudebního programu vytáhla. Po-
dařilo se jí do města přilákat skutečné celebri-
ty v oblasti populární hudby. „Janek Ledecký na 
jaře absolvuje turné, na němž posluchačům 
zahraje své největší hity v akustické podobě. 
V našem kině vystoupí v neděli 26. dubna,“ po-
zval na koncert ředitel K3 Karel Balcar. 

»Kátrojka« už odtajnila i jednu z letošních 
hvězd městských slavností. Bude jí Dara Ro-
lins, skutečná star česko-slovenského šoubyz-
nysu. Program na slavnostech doplní tříčlenná 
skupina Poetika, muzikant z Frýdecko-Místec-
ka David Stypka či písničkář Pokáč, jenž sází 
na ironii, sarkasmus a nadsázku. 

Zatímco hudební program na jaro a léto už 
je hotový, druhá polovina roku se teprve rýsu-
je. K3 aktuálně sestavuje atraktivní seznam 
interpretů pro adventní koncerty, rozsvěcení 
vánočního stromu i štědrovečerní setkání. I na 
nich se mohou Bohumíňáci těšit na populární 
hitmakery. „Jejich jména zveřejníme až po pod-
pisu smlouvy. Kromě známých tváří bychom 
letos také rádi podpořili začínající a místní 
umělce, proto zvažujeme, že vůbec poprvé do 
našeho dlouhodobého programu zařadíme kon-
cert regionálních kapel,“ uzavřel Balcar. 

 Jana KONČÍTKOVÁ

spolek Pro-fit 12 se už zabydlel v seniorské klubovně v Okruž-
ní ulici a organizuje tady své zavedené pořady. V lednu to byly 
hned dvě akce se zdravotní tématikou. Na prevenci se zamě-
řila lektorka Miluše Kačorová a velmi poutavá byla také bese-
da lékařky Radky Koškové, která se specializuje na diagnosti-
ku a léčbu onemocnění zažívacího traktu.

Počátkem února navštívil klu-
bovnu starosta Petr Vícha. Tradič-
ní akce proběhla už pošesté a čle-
nové klubu se na ni vždy velmi 

těší. „Dozvěděli jsme se novinky 
o našem městě. Co se od minulého 
setkání změnilo a co se chystá. Do-
šla také řada na dotazy z publika 

a na závěr nás pan starosta opět 
pozval na návštěvu Senátu. Těšíme 
se, že znovu připravíme pěknou 
akci s výletem do Prahy,“ hodnoti-
la setkání předsedkyně spolku 
Zdeňka Cichá.

Zázemí klubu členové opustili 
26. února, kdy na pozvání ředitel-
ky Petry Chalupové navštívili 
nové centrum sociálních služeb 
v Masarykově ulici. „Viděli jsme 

kanceláře pracovníků, ale hlavně 
odpočinkové místnosti a dílny uži-
vatelů centra. Obdivovali jsme pe-
čovatelky, jak se o ně starají. Mohli 
jsme zhlédnout také terapeutické 
aktivity a nadchlo nás, jak krásné 
věci umí chovanci vyrobit ze dřeva, 
textilu nebo keramiky,“ vyznala se 
Cichá.

Dodala, že ředitelka centra Pet-
ra Chalupová bude také hostem 
oblíbeného pořadu Pro-fitu 12 
»Vážně-nevážně«. Uskuteční se 
11. března v 15.30 hodin v klu-
bovně v Okružní. (red)

Od loňského června působí v Bohumíně Poradna při finanční 
tísni. Poskytuje bezplatné služby spotřebitelům v jejich tíživé 
situaci v souvislosti s dluhy. Pomáhá zejména v oblasti exekucí 
a oddlužení podle insolvenčního zákona. Dále se zaměřuje na 
přípravu návrhů na povolení oddlužení. 

„Ze zkušeností víme, že lidé často 
zůstávají zbytečně desítky let v exe-

kucích, přestože by své dluhy mohli 
vyřešit oddlužením. Bojí se problém 

řešit, protože mají zkreslené informa-
ce o průběhu oddlužení z laických 
diskusí na internetu. V poradně jim 
přitom pomohou a zodpoví všechny 
dotazy odborníci,“ popsal ředitel 
společnosti Poradna při finanční 
tísni David Šmejkal.

Poradnu ale může navštívit také 
člověk, který si úvěr chce teprve 
vzít. Pracovníci s ním projdou jeho 
rodinný rozpočet a spočítají, zda je 

schopný úvěr splácet. Také mu ještě 
před podpisem vysvětlí podmínky 
konkrétní smlouvy.

Poradna, která působí ve Stu-
dentské ulici (naproti kinu), posky-
tuje všechny služby zcela zdarma. 
Před schůzkou je ale nutné objed-
nání na čísle 595 532 740 nebo 
e-mailu gojny@financnitisen.cz.

 (red)

Zima se chýlí ke konci, dospěláci 
se hodí do gala a vyrazí plesat, je 
přece období bálů. Ty své ale mají 
i děti v podobě karnevalů. Školní 
tělocvičny dokáží prostředí taneč-
ních a společenských sálů dokonale 
imitovat. Také příprava slavnost-
ních rób, tedy masek, si zaslouží 
stejnou péči. A samotný program? 

Ten se vlastně vůbec neliší. Soutěže, 
hry, tanečky, zkrátka příjemně strá-
vené chvíle a dobrá zábava. Rej ma-
sek je zpestřením školního roku 
a všichni se na něj těší. Pohádkový 
karneval s kouzelnicí Radanou 
uspořádala v únoru také ZŠ ČSA 
(na snímcích).

Profiťáci v rolích hostitelů i hostů

Poradí lidem ve finanční tísni

Dospělí v róbách, děti v maskách

Do Bohumína dorazí hvězdy hudební scény

Foto: ZŠ ČsA
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KAM V BOHUMÍNĚ?

KINO

7.3. a 8.3. v 16 hodin FRČÍME. 
USA (Animovaný/Rodinná ko-
medie), 2020, dabing, přístup-
ný. 7.3. ve 2D za 130 Kč, děti 110 
Kč, 8.3. ve 3D za 150 Kč, děti 130 
Kč.

7.3. v 19 hodin KRÁLÍČEK JOJO. 
USA (Komedie/Drama), 2019, 
titulky, přístupný, 109 minut, 
130 Kč.

8.3. v 19 hodin NEVIDITELNÝ. 
USA (Horor), 2020, od 12 let, ti-
tulky, 124 minut, 130 Kč.

11.3. v 19 hodin DARIA. Česko 
(Bizár/Mysteriózní), 2020, 15 let, 
89 minut, 110 Kč.

13.3., 16.3., 19.3. a 20.3. v 19 ho-
din 3BOBULE. Česko (Komedie), 
2020, přístupný, 103 minut, 140 
Kč.

18.3. v 9 hodin BEZ VĚCÍ NAD 
VĚCÍ. Německo (Komedie), 
2019, dabing, 111 minut, 50 Kč 
(FK pro seniory).

20.3. v 16 hodin a 21.3. v 19 ho-
din BLOODSHOT. USA (Akční/
Sci-fi), 2020, titulky, od 12 let, 
110 minut, 120 Kč.

21.3. v 16 hodin ANDÍLCI ZA 
ŠKOLOU. Česko (Muzikál), 2020, 
přístupný, 103 minut, 120 Kč.

22.3. v 16 hodin PRINCEZNA 
ZAKLETÁ V ČASE. Česko (Pohád-
ka), 2020, přístupný, 100 minut, 
130 Kč.

22.3. v 19 hodin GENTLEMANI. 
Velká Británie (Gangsterka/Ko-
medie), 2019, titulky, od 15 let, 
113 minut, 120 Kč.

DIVADLO

10.3. v 19 hodin LORDI. Konver-
zační komedie, hrají Martin Ho-
fmann, Filip Rajmont. Kinosál, 
470 Kč.

PRO DĚTI

8.3. v 10 hodin SUPER MAZLÍČ-
CI. Čínský animovaný film, 2019, 
dabing, 89 minut, 100 Kč.

22.3. v 10 hodin LEDOVÁ SEZÓ-
NA: ZTRACENÝ POKLAD. Ame-
rický animovaný film, 2019,  
dabing, 90 minut, 120 Kč.

HUDBA

23.3 v  19 hodin ŠANSONY 

HANY HEGEROVÉ. Zpěv Lucie 
Rybníkářová, klavír Martin Pan-
čocha, doprovází Oderberg 
quartett. Kinosál, 160 Kč.

KNIHOVNA

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

9.3 ve 13-17 hodin DOMEČEK 
Z  RULIČEK. Výtvarná dílna, 
knihovna Záblatí.

9.3. až 13.3. (mimo středu) ve 
13-17 hodin VÝROBKY Z KVĚTI-
NÁČKŮ. Výtvarná dílna, dětské 
odd. N. Bohumín.

9.3. až 20.3. (mimo středu) ve 
13-17 hodin OBAL NA KNIHU SE 
ZÁLOŽKOU. Výtvarná dílna, 
knihovna Skřečoň.

17. 3. v 15.30 hodin POHÁDKO-
VÁ JÓGA S MARTOU. Cvičení 
dětí od 5 do 7 let, podložky s se-
bou. Dětské odd. N. Bohumín.

17.3. a 20.3. ve 13-17 hodin DO-
MEČEK Z RULIČEK. Výtvarná 
dílna, knihovna Starý Bohumín.

19.3. v 15-16 hodin PIZZA KVÍZ 
NA DĚTSKÉM. Hádanky, rébusy, 
otázky pro děti od 5 do 10 let. 
Na vítěze čeká pizza. Dětské 
odd. N. Bohumín.

TEEN ZÓNA 

12.3. a 19.3. ve 13-16 hodin VIR-
TUÁLNÍ REALITA. Virtuální reali-
ta při hraní her na PS4, teen 
zóna N. Bohumín.

10.3. ve 14-16 hodin PROGRA-

MOVÁNÍ OZOBOTŮ. Programo-
vání malých robotů a vytváření 
drah, po kterých se pohybují.

12.3. ve 13-16 hodin TIPP-KICK. 
Německý stolní fotbal z roku 
1924. Ukázka hry, historie, vi-
deoprojekce, možnost vyzkou-
šení hry. Vhodné pro rodiče 
s dětmi.

17.3. od 14 hodin DESKOHRANÍ. 
Oblíbené deskové hry.

BESEDY

18.3. v 19 hodin JIŘÍ KOLBABA - 
FOTOGRAF NA CESTÁCH. Před-
náška cestovatele Jiřího Kolba-
by s projekcí fotografií. Kinosál, 
160 Kč.

KURZY
v teen zóně

6.3. v 17 hodin a 7.3. v 8 hodin 
PHOTOSHOP.

9.3. v 9.30 hodin TABLETY.

16.3. v 9.30 hodin CHYTRÝ TELE-
FON.

VÝSTAVY

16.3. v 17.30 hodin JIŘÍ HANZEL: 
NÁVRAT KE KOŘENŮM  Vernisáž 
výstavy fotografií vytvořených 
nejstaršími technikami pinhole 
& kyanotypie podomácku vyro-
beným přístrojem. Foyer kina.

Každou sobotu ve 14-17 hodin 
VOJENSKÁ EXPOZICE. Výstroj 
a výzbroj od ČSLA po AČR, ko-
mentované prohlídky. Unifor-
my, zbraně, technika. Dům slu-
žeb na nám. Budoucnosti.

MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice 
»Bohumín - pohledy do minu-

losti města«. PO–PÁ v 10-12 
a 17-20 hodin, SO a NE v 10-20 
hodin. Starý Bohumín, Pod Ze-
leným dubem.

MARYŠKA 

nám. TGM 939, www.maryska.
cz,  

info@maryska.cz,  
telefon: 776 577 722

Každé úterý a čtvrtek od 15 do 
18 hodin.

6.3. v 17 hodin ZAPOMENUTÁ 
MINULOST. Vernisáž výstavy 
černobílých fotografií Ivety Mu-
tinové.

25.3. v  16 hodin OSAMĚLÁ 
ŽENA OSAMĚLÉHO MOŘEPLAV-
CE. Beseda s Mirkou Konkol-
skou,  jachtařkou, ženou moře-
plavce Richarda. 

28.3. v 19 hodin WOLKRŮV PRO-
STĚJOV. 63. ročník přehlídky 
uměleckého přednesu a divadla 
poezie. 

Každou středu v 15 hodin KRO-
JE V MARYŠCE. Vlastivědně-et-
nografický klub, který se věnuje 
tradici bohumínského kroje.

OSTATNÍ AKCE

19.3. v 17 hodin ČAJ O PÁTÉ. 
Tančírna, k poslechu i k tanci 
hraje kapela Štístko. Kavárna na 
nám. TGM, 60 Kč.

SPORT - CVIČENÍ

Každé pondělí a středu v 19 ho-
din JÓGA. Velká tělocvična Be-
nešovy školy, lektorka Míša Lalí-
ková 731 905 040. 

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 6.3. do 22.3.

pomůcka: aja, joun, uhl.
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povídá v restauraci přítel příteli: „ ... tajenka.” Objednej ještě pivo, než ho zdraží.

(Pokračování na  str. 16)

9.3. v 18 hodin RETRO MDŽ. 
Recesní večer pro dívky, ženy, 
matky i jejich polovičky. Od 19 
hodin promítání hudebního ži-
votopisného filmu Rocketman. 
Foyer a sál kina, 100 Kč. 

18.3. v 8-16 hodin SLEZSKÝ 
RYNEK. Potraviny a produkty 
regionálních výrobců, ochut-
návka zabíjačkových specialit. 
V 15.30 hodin losování tomboly. 
Nám. TGM.
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Trnovník akát       
(Robinia pseudoacacia)

Trnovník akát u nás zdomácněl v lesích, podél cest a želez-
ničních tratí, na náspech a v parcích a městské zeleni. 
V Česku roste hojně hlavně v teplejších oblastech, kde je 
invazním druhem. V Bohumíně ho nalezneme v Kopytově. 

Domovem akátu je východní 
část Severní Ameriky a Mexiko. 
Pro své výrazně vonící laty bí-
lých květů byl vysazován od 
počátku 17. století ve francouz-
ských zámeckých zahradách. Je 
velmi nenáročný na úrodnost 
a vlhkost půdy, proto ho začali 
používat lesníci k zalesňování 
neúrodných půd na suchých 
stráních a písčitých stanoviš-
tích, takže se v Evropě rychle 
rozšířil. V Maďarsku roste tak 
hojně, že se zde stal národním 
stromem. Poskytuje velmi kva-

litní a tvrdé dřevo ‒ je také me-
donosnou dřevinou a léčivkou.  
 Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – 
dřeviny (254)

BOSPORKA
Nerudova 1037

bosporka@bospor.info, 
tel.: 730 521 457, 9-21 hodin

CVIČENÍ
Katka (K) 733 775 824, Michal (M) 603 308 
560, Iveta (I) 608 333 771, Naďa (N) 775 
665 169.
Pondělí
15.00  záda + core trénink (M) 
16.00 a 17.00 kruhový trénink (K)  
18.00 hubneme společně (N)
Úterý
17.00 kruhový trénink (K) 
18.00  kruhový trénink pro muže (M) 
Středa 
9.30 cvičení maminek (K)
17.00 tyče (K) 
17.30 step aerobic (I)
18.00 cvičení 50+ (K)
18.30 step aerobik pro začátečníky (I)
Čtvrtek 
17.00 hiit (K)
18.00 kruhový silový trénink (M) 
Pátek 
9.30 cvičení maminek (K)
16.00 kruhový trénink (K) 

FITKO AQUACENTRA

pondělí až čtvrtek: 6-21 hodin
pátek: 10-21 hodin
víkendy a svátky: 8-21 hodin 

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info, 
tel.: 734 788 668, 6-22 hodin

1.3. v 9-15 hodin FLORBALOVÝ TURNAJ 
PŘÍPRAVEK.
7.3. v 8.30-22 hodin BOHUMÍNSKÉ SRDCE 
– MAŽORETKY.
8.3. ve 13-19 hodin HÁZENÁ ZÁPASY.
14.3. v 18 hodin TANEČNÍ PŘEHLÍDKA – 
RADOST & IMPULS.
15.3. ve 14 a 17 hodin TANEČNÍ PŘEHLÍD-
KA – RADOST & IMPULS.
21.3. v 8-22 hodin RC MODELY.
21.3. v 10-18 hodin BOSPOR FUTSALMÁ-
NIA.
22.3. v 9-15.30  hodin FLORBALOVÝ TUR-
NAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ.
22.3. v 15.30-20 hodin HÁZENÁ ZÁPASY

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, Tel.: 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
Každé pondělí a středu v 19.30 hodin 
aquaerobic.

ZIMNÍ STADION 

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

Každý víkend v 15 – 16.30 hodin VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ. Možnost zapůjčení bruslí za 50 
Kč.

(Pokračování ze str. 15)
 KAM V BOHUMÍNĚ?

Bohumín na dobových pohlednicích (61)

Na počátku minulého století 
mohla Oderberg Strasse neboli 
Bohumínská ulice významem 
konkurovat hlavní třídě. Šlo o ruš-
nou ulici s řadou obchodů, firem 
a obytných domů. Jezdila tudy 
tramvaj, která pak zatáčela k ná-
draží. Dnes už je však jediným 
vodítkem k porovnání minulosti 
a současnosti poslední zachovalý 
dům. Stojí »utopený« pod železá-
renským mostem a za více než sto 
let se také výrazně změnil. V pří-
zemí už nejsou provozovny a při-
bylo mu jedno obytné patro. Po 
dalších staveních z historického 
snímku už ale není ani památky. 
A přitom šlo o důležité objekty. 
Například ve druhé budově na 
snímku s reklamním poutačem na 

fasádě sídlil management továrny 
na mlýnské kameny. Ta byla vůbec 
první novobohumínskou fabrikou. 
Vznikla už v roce 1876, tedy o de-
kádu dříve než Hahnovy závody, 
čili železárny.

Vzadu na snímku za sloupy je 
také vidět Borgerův hostinec, kte-
rý stával na křižovatce, kde se Bo-
humínská ulice větvila (dnes funk-
ci plní kruhový objezd). Po éře 
hospodské pak v objektu »na špi-
ci« fungovala opravna obuvi 
a punčoch, tedy státní podnik Ob-
nova. Opravna uvolnila na počát-
ku 70. let místo pro výstavbu dvou 
věžáků, další objekty čekala demo-
lice vzhledem k jejich neutěšené-
mu stavu na sklonku 80. let.

 (red)


