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Rozhlasová reportáž, divadelní dramatizace nebo komiks. Různé formy zvolili školáci 
při prezentaci vzpomínek, životních osudů pamětníků z Karvinska, které půl roku shro-
maždovali a zpracovávali. Zapojili se do projektu »Příběhy našich sousedů« organizace 
Post Bellum a během jeho soutěžního vyvrcholení se 14. března se svými prezentacemi 
uvedli v bohumínském kině.

Post Bellum vyhledává a nahrává vzpomínky 
pamětníků klíčových momentů 20. století. Orga-
nizace spolupracuje také se žáky a studenty, při-
čemž nyní poprvé oslovila ty z Karvinska. Zají-
mavé výzvy se chopilo devět škol z Karviné, 
Českého Těšína a Bohumína. Týmy žáků 8. a 9. 
tříd pamětníky v průběhu šesti měsíců zpovídaly 
a dohledávaly materiály k jejich příběhům. 
Z podkladů pak vytvořily vlastní díla, kterými se 
pochlubily na finálové slavnostní prezentaci.

Přehlídka v bohumínském kině byla soutěžní 
a nejvíce porotu zaujalo zpracování tématu ko-
lektivem žáků z karvinské ZŠ Školská. Také druhé 

m í s t o 
putovalo 
do okres-
ního města, 
zabodovala ZŠ 
S l ove nsk á . 
S k v ě l ý m 
úspěchem 
v silné kon-
k u r e n c i 
p a k  by l o 
třetí místo 
deváťáků ze 

Skřečoně. Kvartet Alena Fonšová, Tomáš Kubec, 
Dominik Daniš a Tomáš Šmíd zpracoval životní 
osudy bývalé učitelky Olgy Jaroňové (91). Dcera 
legionáře zažila druhou světovou válku, o dvě 
dekády později i srpnovou okupaci, kvůli jejímuž 
veřejnému odsouzení musela opustit kantorské 
místo a vyměnit katedru za jeřáb ve slévárně.

Na plátně a jevišti kina se během finále ode-
hrály příběhy i dalších Bohumíňáků. Také žáci 
pudlovské školy uchopili příběh své učitelky, a to 
Květuše Mlynkecové (67), oddané své práci s dět-
mi z odlišného sociálně–kulturního prostředí. 
A školáci z karvinské devítiletky U Studny před-
stavili životní pouť Eduarda Kuly (86). Dnes váš-
nivý šachista a trabantista je pamětníkem posled-
ních šlechticů rodu Larisch-Mönnich na zámku 
v Solci a po válce zažil mnoho útrap kvůli ně-

meckým kořenům a náboženskému vyznání.
K životopisům a dalším dokumentárním 
materiálům osobností má přístup i veřej-

nost na www.pribehynasichsousedu.cz/
karvinsko. Pavel ČEMPĚL

Slavnostní prezentace zpracovaných příběhů v kině. Školáci se po 
půlroční práci zpovědníků stali hlavními aktéry.
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V kině ožily vzpomínky a osudy pamětníků

Finále si nenechaly ujít také některé z představených 
osobností. Olze Jaroňové děkují za spolupráci žáci 
skřečoňské školy.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Bohumínská městská rada na zasedání 14. března schválila výsled-
ky výběrových řízení veřejných zakázek. Za sadové úpravy v loka-
litě Petra Cingra  město zaplatí 8,6 milionu, kanalizaci v ulici Na 
Loukách 3,35 milionu, stavební úpravy bytového domu číslo 957 
ve Štefánikově ulici 2,67 milionu a první etapu kanalizace ve skře-
čoňské ulici 1. máje 11,95 milionu. Potvrzuje se, že ceny stavebních 
prací, uváděné bez DPH, rostou. Bohumín však s tímto nárůstem 
už v rozpočtu počítal.

Rada schválila dodatky smluv 
u akcí přecházejících z minulého 
roku. Šlo především o úpravy termí-

nů a cen, u nichž se rovněž projevil 
nárůst, ale výběrová řízení akcí pro-
běhla před stavební krizí. Další více-

leté projekty už naopak spějí k do-
končení. Jde o  stavební práce 
v Domově Cesmína, přístavbu am-
bulancí v nemocnici a kanalizaci 
v Úvozní ulici. Nově pak radní vy-
hlásili veřejné zakázky na volnočaso-
vé studio v DDM a zateplení domu 
ve Štefánikově ulici 414.

Dále rada schválila poskytnutí do-
tací a návratných výpomocí na re-
konstrukce plynových kotlů či nová 
zařízení na likvidaci odpadních vod. 
Jde o unikátní programy dotací, kte-
rými Bohumín podporuje zlepšení 
životního prostředí.

Dalšími body jednání bylo schvá-
lení finančního daru spolku Radost 
& Impuls u příležitosti 40. výročí 
založení souboru, věcná břemena, 
nájmy pozemků, smlouvy o provo-
zování kanalizačního řadu, pronájem 
nebytových prostorů v domě služeb 
a mimořádné přidělení čtyř bytů.

Radní vzali na vědomí zprávu 
o inventarizaci majetku a závazků 
Bohumína. Opět totiž došlo k výraz-
nému nárůstu majetku města a v této 
souvislosti musela rada také schválit 
dodatek ke smlouvě o jeho pojištění.
 (red)

Městská rada informuje



  2 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Město nezapomíná na místa posledního odpočinku a každoročně přichází s inovace-
mi, ať už jde o praktická řešení, nebo zajištění důstojného a vkusného prostředí. Letos 
se vylepšení týkají zejména hřbitova v Záblatí. Po úpravě zpevněných ploch a poklád-
ce dlažby přijde na řadu stavba nového plotu. 

Práce v Záblatí odstartovaly už v předjaří ob-
novou a budováním dlážděných chodníčků. 
„Zpevnili jsme plochu vzadu u pumpy a vytvo-
řili nový chodník před kaplí z pohledu od hřbi-
tova. Dosud tam přístup chyběl. Když se budo-
valy chodníky, v tomto místě zůstala zelená 
plocha,“ ozřejmila Eva Liszoková z radničního 
odboru životního prostředí a služeb. Doplnila, 
že nový povrch dostal také plácek pro separační 
kontejnery.

Úpravou v Záblatí prošlo 125 metrů čtvereč-
ních ploch, do nichž město vložilo 180 tisíc. 
Ušetřilo přitom na materiálu. „Posloužila nám 
betonová zámková dlažba, kterou firmy rozebraly 
v rámci rekonstrukce přednádražního prostoru. 
Protože projekt vybudování dopravního terminálu 
počítal s jiným typem dlažby, ta původní našla 
nové využití,“ dodala Liszoková. 

Na zpevnění ploch na hřbitově plynule naváže 
další stavba. Novou podobu dostane čelní strana 

plotu. Po vzoru Skřečoně, kde proběhla obnova 
oplocení před třemi lety, půjde opět o stavbu 
z červených neomítaných cihel v kombinaci s ko-
vanými prvky. V Záblatí se přestavba týká částí 
po obou stranách kaple, tedy o náhradu stávají-
cího plotu z dutých cihel i drátěného. „Celou čelní 
stranu sjednotíme. Podezdívku a sloupy z pále-
ných cihel doplní kovaná plotová pole, stejnou 
podobu budou mít i dvě brány a jedna branka,“ 
potvrdila Eva Liszoková s tím, že obě části plotu 
měří v součtu osmatřicet metrů a jejich rekon-
strukce přijde na bezmála 400 tisíc. (tch)

Do Bohumína denně míří zástupy uprchlíků z Ukrajiny. Přestože 
většina z nich pokračuje dále, na nádraží potřebují odnést zava-
zadla, odpočinout si, občerstvit se a najít správný spoj. Na pomoc 
jim kromě bohumínských městských strážníků, členů Českého 
červeného kříže a dobrovolníků z Adry přispěchali i místní dob-
rovolní hasiči a spolky. Práci všech složek koordinuje město. 

„K péči o uprchlíky se okamžitě 
přidaly sbory ze Starého Bohumína, 
Šunychlu, Skřečoně, Záblatí, Vrbice 
a Kopytova. Kopytovští hasiči navíc 
poskytli svůj vyhřívaný stan, kde 
uprchlíci najdou zázemí, aby nabra-
li další síly na cestu, která je ještě 
čeká,“ uvedla vedoucí organizační-
ho odboru radnice Miroslava 
Šmídová.

Díky spolupráci s hasiči se daří 
pokrýt zejména noční špičku, kdy 
v Bohumíně vystupuje z meziná-
rodních vlaků až 600 lidí z Ukraji-
ny. „Dobrovolní hasiči mají svá ci-
vilní zaměstnání, přesto neváhají ve 
svém volném čase pomáhat uprchlí-
kům. Pohybují se především na pe-
rónech, navigují, nosí tašky a kufry,“ 
podotkla Šmídová.

O občerstvení uprchlíků se stará 
mimo jiné i ženský spolek Alma 
Mater. „Dostaneme je do čekárny, 
nasměrujeme na toaletu. Podáváme 
jim informace, vaříme čaj, kávu, pe-
čeme buchty, nabízíme teplou polév-
ku,“ popsala Martina Bielanová 
z Alma Mater.

S myšlenkou pomoci uprchlí-
kům, kteří našli dočasný azyl 
v městských bytech v Bohumíně, 
přišli i úředníci radnice. Uspořádali 
sbírku materiálních věcí, které 
v bytech chybí. „Armáda spásy je 
vybavila základním nábytkem, měs-
to pořídilo lednice, kuchyňské linky 

a sporáky. A lidé z úřadu přinesli 
nádobí, mikrovlnky, žehličky, matra-
ce, přikrývky, povlečení, ručníky 
a další nezbytnosti,“ informovala 
Šmídová.

Své poděkování lidem, kteří se 
do pomoci zapojili, vyjádřilo i ve-
dení města. „Je vidět, že v krizových 
situacích se v Bohumíně umíme spo-
jit. Tuto zkušenost už máme z doby 
ničivých povodní, kdy se také zvedla 
obrovská chuť přispět a město ovlád-
la soudržnost a solidarita. Bez dob-
rovolníků bychom se nyní neobešli,“ 
konstatoval starosta Petr Vícha. 
 Jana KONČÍTKOVÁ

Důstojným vstupem po nových cestičkách

Na nádraží pomáhají i bohumínské spolky

Při rekonstrukci zpevněných ploch na záblatském 
hřbitově posloužila rozebraná dlažba z přednádra-
žího prostoru.

 Poděkování
Děkuji ukrajinské lékařce Ana-
stasii Pryšljak z interního oddě-
lení II bohumínské nemocnice 
za kvalifikovaný a hluboce lidský 
přístup. Také děkuji všem ses-
třičkám a ošetřovatelkám za 
dlouhodobou péči. S přístupem 
lékařského i dalšího personálu 
v nemocnici jsem byl vždy velmi 
spokojený.
 Jaroslav BRACHÁČEK

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: archivFoto: archiv
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Přístavba ambulantního traktu v městské nemocnici roste v očích. Harmonogram 
počítá s dokončením na podzim, ovšem podle tempa stavebních prací se zřejmě vše 
urychlí. Následovat bude vybavování nábytkem, technikou, zabydlování a nová pra-
coviště mohou začít sloužit.

Optimistický úvod neodráží skutečnost, že 
ještě před několika měsíci mohlo být vše jinak 
a celý projekt za 60 milionů by šel na nespecifi-
kovanou dobu k ledu. Ceny stavebních materi-
álů, energií a dalších komodit, s nimiž zhotovi-
telská firma kalkulovala a na jejichž základě šla 
do výběrového řízení, výrazně poskočily po 
loňském prudkém zdražování. Firma avizovala 
ztrátu až deseti milionů a vážně hrozilo, že se 
stavba zastaví. „Ačkoli byla situace stavebníka 
nezáviděníhodná, město je vázáno na zákon 
o veřejných zakázkách, takže má jen velmi ome-
zené možnosti podobné výpadky kompenzovat. 
Všichni jsme se snažili hledat řešení, ale dá se 
předpokládat, že stavební firma opravdu skončí 

na této akci ve ztrátě. Proto oceňuji její přístup, 
že i za cenu negativních ekonomických dopadů 
se rozhodla zakázku dokončit,“ komentoval si-
tuaci místostarosta Igor Bruzl. Dodal, že finanč-
ní turbulence nakonec stavbu paradoxně ještě 
urychlí. Firma ji chce dokončit co nejdříve, aby 
se mohla věnovat dalším zakázkám a vyrovnat 
schodek příjmů.

Probíhající modernizace špitálu spočívá 
v přístavbě ambulantního traktu k nemocnič-
nímu pavilonu »D«. Cílem je soustředit všechny 
ambulance do jednoho místa, aby tady mohli 
specialisté poskytovat komplexní služby. Mo-
derní areál poskytne zázemí centrální čekárně, 
pracovištím rentgenů a ultrazvuku, chirurgické 

ambulanci včetně zákrokového sálu a sádrovny. 
Dále zde bude ambulance interny, prostor pro 
endoskopické zákroky a u vstupu expektační 
pokoj, kam bude záchranná služba přivážet 
akutní pacienty. Samozřejmostí na každém 
podlaží jsou toalety, denní místnosti, sesterny, 
sklady, úklidové a technické zázemí.

Novostavbě musely ustoupit dvě dosavadní 
parkovací plochy. Jejich kapacitu převezme 
nový parking pro padesát vozů, který vyroste na 
ploše po loňských demolicích vysloužilých ob-
jektů v zadní části nemocničního areálu. Ta se 
promění i esteticky, dostane nové oplocení a sa-
mostatný vjezd na parkoviště.

 Pavel ČEMPĚL

Na zvyšující se potřebu parkování v centru reaguje radnice 
stavbou nového parkoviště vedle bytového družstva ve Stu-
dentské ulici. Práce začaly v polovině března a od začátku červ-
na by mohlo pětadvacet nových stání sloužit motoristům. 

„Plocha byla delší dobu nevyužitá, 
proto jsme se rozhodli ji přebudovat 
na parkoviště, kterých je v centru ne-
dostatek. Během dvanácti týdnů zde 
vznikne na pravé straně dvanáct míst, 
z toho dvě pro vozíčkáře, na levé stra-
ně třináct stání. Prostor doplní dvě 

lampy veřejného osvětlení a po celém 
obvodu nového parkoviště vysadíme 
keře,“ informoval místostarosta Lu-
mír Macura. Město na akci vyhradilo 
ze svého rozpočtu 3,6 milionu.

„Povrch parkovacích stání bude 
tvořit betonová dlažba, příjezdový 

střed parkoviště bude asfaltový. 
Současně je nutné přerušit v místě 
vjezdu chodník a vybudovat sjezd 
pro vozidla,“ popsala Lenka Jochi-
mová z odboru rozvoje a investic 
bohumínské radnice. Dodala, že 
oplocení kolem nového parkoviště 
zůstane původní.

Další parking pro zhruba šedesát 
vozů, který využijí obyvatelé sídli-
ště a rodinných domů, vznikne 
v budoucnu u ulice Osvoboditelů. 
Několik desítek parkovacích míst 
přibude také přestavbou bývalého 
autobusového stanoviště. Bohumín 
se snaží přidávat i jednotlivá par-
kovací místa v rámci úprav vnit-
robloků v bytové zástavbě. „Aktu-
álně zpracováváme projekt na 
úpravu dvora za radniční budovou 
B. V něm dojde k vybudování sedmi 
nových stání v místech, kde nyní 
stojí nádoby na tříděný odpad, 
a dalších šesti míst podél přilehlých 
domů,“ upřesnil Jan Hock z odbo-
ru rozvoje a investic s tím, že rad-
nice už má na připravovanou pro-
měnu stavební povolení.

 Jana KONČÍTKOVÁ

Přístavba je symetrickým »dvojčetem« stávajícího 
pavilonu D, v němž nyní sídlí pohotovost, chirurgická 
ambulance, CT pracoviště či ředitelství.

Na nevyužité, původně travnaté ploše ve-
dle bytového družstva ve Studentské ulici 
vyrůstá parkoviště pro pětadvacet aut.

 Běh do schodů
V Penzionu ve věži se v úterý 
29. března od 10 do 15.30 hodin 
koná 15. ročník Běhu do scho-
dů. Závodníky, kterým musí být 
minimálně 16 let, čeká osm pater 
a 187 schodů. Přihlásit se mohou 
předem na číslech 596 092 310, 
777 707 792, e-mailu penzion@
bospor.info nebo v den konání ve 
vestibulu sportovní haly.

Ceny mohly akci potopit, naopak ji urychlily

Nové parkoviště na zelené louce

Foto: Vladimír Vyrobik a Pavel ČempělFoto: Vladimír Vyrobik a Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. dveří A135. 
Pokud se někdo ze zdravotních či jiných důvodů není schopen dostavit sám, může zplnomoc-
nit jinou osobu. Vyvolávací cena je 60 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 0+1, ul. Slezská 348, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům po-
blíž základní a mateřské školy, 
městské nemocnice a autobusové 
zastávky. Možnost parkování 
u domu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 35,60 m2, celková plocha 
bytu 35,60 m2. Prohlídka 30.3. 
v 14.15-14.30 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 30.3. v 16.00 
hodin.
• Byt 1+1, ul. Janáčkova 811, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní zateplený 
dům za parkem. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti, sportovní 
areál Bospor. Byt se sprchovým 
koutem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 45,85 m2, celková plocha 
bytu 45,85 m2. Prohlídka 28.3. 
v 15.00-15.15 hodin a 29.3. v 9.00-
9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
30.3. v 16.15 hodin.
• Byt 1+2, ul. Studentská 933, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města. V blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti, školská 
zařízení, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s balkonem a sprchovým 
koutem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 51,82 m2, celková plocha 
bytu 54,02 m2. Prohlídka 30.3. 
v 14.45-15.00 hodin a 31.3. v 9.00-
9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
4.4. v 16.00 hodin.
• Byt 1+1, nám. T. G. Masaryka 
936, číslo bytu 8, I. kategorie, 3. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města, v blízkosti 
nákupních možností, školských 
zařízení, vlakového a autobusové-
ho nádraží. Plocha pro výpočet 
nájemného 35,80 m2, celková plo-
cha bytu 37,09 m2. Prohlídka 30.3. 
v 15.00-15.15 hodin a 31.3. v 9.15-
9.30 hodin. Licitace bytu se koná 
4.4. v 16.15 hodin.
• Byt 1+2, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 62, I. kategorie, 6. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v blízkosti 
autobusové zastávky, zrenovované-
ho parku, obchodů, základní a ma-
teřské školy. Byt s lodžií, kuchyň-
skou linkou a koupelnou s vanou. 
Plocha pro výpočet nájemného 
48,07 m2, celková plocha bytu 
52,17 m2. Prohlídka 29.3. v 9.15-
9.30 hodin a 30.3. v 15.45-16.00 
hodin. Licitace bytu se koná 4.4. 
v 16.30 hodin.
• Byt 1+2, ul. 9. května 68, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Prostorný byt v centru 
města. Dům v blízkosti vlakového 
nádraží, obchodů a služeb. Plocha 
pro výpočet nájemného 62,24 m2, 
celková plocha bytu 62,24 m2. Pro-
hlídka 6.4. v 15.15-15.30 hodin 

a 7.4. v 11.00-11.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 11.4. v 15.30 hodin.
• Byt 1+1, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města nedaleko vlakového 
nádraží. Dům v blízkosti obchodů 
a služeb. Plocha pro výpočet ná-
jemného 43,10 m2, celková plocha 
bytu 43,10 m2. Prohlídka 4.4. 
v 15.15-15.30 hodin a 5.4. v 11.00-
11.15 hodin. Licitace bytu se koná 
11.4. v 15.45 hodin.
• Byt 1+1, ul. Kostelní 312, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v centru města, v blízkosti domu 
jsou nákupní možnosti, školská 
zařízení, vlakové a autobusové ná-
draží. Byt se sprchovým koutem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
34,27 m2, celková plocha bytu 
34,27 m2. Prohlídka 4.4. v 14.45-
15.00 hodin a 5.4. v 9.15-9.30 ho-
din. Licitace bytu se koná 11.4. 
v 16.00 hodin.
• Byt 1+2, ul. Čáslavská 987, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nově zateplený dům 
v centru města v nízké zástavbě 
v blízkosti školy, školky a super-
marketu. Byt s výklenkem a spr-
chovým koutem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 54,99 m2, celková 
plocha bytu 55,95 m2. Prohlídka 
4.4. v 15.00-15.15 hodin a 5.4. 
v 9.00-9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 11.4. v 16.15 hodin.
• Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 34, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům v blízkosti 
autobusového nádraží, zrenovova-
ného parku, obchodů, základní 
a mateřské školy. Byt s lodžií, ku-
chyňskou linkou a koupelnou s va-
nou. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 69,19 m2, celková plocha bytu 
73,31 m2. Prohlídka 29.3. v 8.45-
9.00 hodin a 30.3. v 15.15-15.30 
hodin. Licitace bytu se koná 11.4. 
v 16.30 hodin. Podání přihlášky do 
4.4..
• Byt 1+1, ul. Tyršova 820, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v blízkosti základní a mateřské 
školy, centra města a parku. Kou-
pelna vybavena sprchovým kou-
tem. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 51,04 m2, celková plocha bytu 
55,36 m2. Prohlídka 6.4. v 14.45-
15.00 hodin a 7.4. v 9.15-9.30 ho-
din. Licitace bytu se koná 11.4. 
v 16.45 hodin.
• Byt 1+3, ul. Čs. armády 1052, čís-
lo bytu 54, I. kategorie, 11. nad-
zemní podlaží. Věžový dům v blíz-
kosti školy, školky a  střediska 
zdravotnických služeb. V domě je 
zajištěn úklid společných prostor. 

K bytu náleží sklepní kóje umístě-
na na patře. Plocha pro výpočet 
nájemného 59,33 m2, celková plo-
cha bytu 60,67 m2. Prohlídka 12.4. 
v  10.45-11.00 hodin a  13.4. 
v 14.45-15.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 13.4. v 16.00 hodin.
• Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo bytu 
16, I. kategorie, 2. nadzemní pod-
laží. Cihlový nízkopodlažní dům 
v klidné části města, v blízkosti 
školy, školky a supermarketu. Byt 
se zděným bytovým jádrem a spr-
chovým koutem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 27,70 m2, celková 
plocha bytu 27,70 m2. Prohlídka 
11.4. v 14.45-15.00 hodin a 12.4. 
v 10.00-10.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 13.4. v 16.15 hodin.
• Byt 1+2, ul. Jateční 965, číslo bytu 

6, I. kategorie, 2. nadzemní podla-
ží. Cihlový nízkopodlažní dům 
v klidné části města, v blízkosti 
školy, školky a supermarketu. Byt 
se zděným bytovým jádrem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 51,88 
m2, celková plocha bytu 53,28 m2. 
Prohlídka 11.4. v 15.00-15.15 ho-
din a 12.4. v 10.15-10.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 13.4. v 16.30 
hodin.
• Byt 1+1, ul. Čs. armády 690, číslo 
bytu 14, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům 
v blízkosti centra města, nákup-
ních možností, školských zařízení 
a autobusového nádraží. Možnost 
parkování u domu. Byt se sprcho-
vým koutem. Plocha pro výpočet 
nájemného 35,13 m2, celková plo-
cha bytu 37,13 m2. Prohlídka 6.4. 
v 15.00-15.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 13.4. v 16.45 
hodin.
 Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
 odbor správy domů

Připravované licitace městských bytů

Horolezectví, pobyt a přežití v přírodě, tedy rozdělávání ohně nebo 
orientace v mapě. A samozřejmě sport, především v areálu Bosporu. 
Těmto aktivitám se budou věnovat účastníci lezeckého příměstského 
tábora, který se uskuteční od 22. do 26. srpna. Pořádá jej městská 
společnost Bospor spolu s lektorem lezectví na boulderové stěně 
v Bosporce. Přihlášky na e-mail piechowicz.petr@seznam.cz.

Lezecký tábor

Blokové čištění ulic probíhá od 
časného rána. Řidiči musí pře-
parkovat s předstihem, než do-
razí kropicí vůz. Na akci dohlíží 
městská policie a nezodpověd-
ní šoféři se vystavují postihu.
Pondělí 28. března
Kostelní, Žižkova, Nádražní (od 
pošty po nadjezd), Dr. E. Beneše 
(naproti hračkářství Pompo), 9. 
května (od Police ČR po kruhový 
objezd).

Pondělí 4. dubna
Masarykova (od radnice po křižo-
vatku s Čáslavskou), Čáslavská (od 
křižovatky s Masarykovou po úřad 
práce), Poděbradova, Štefánikova 
(parkovací pruhy za cyklostezkou). 
Pondělí 11. dubna
Čs. armády (od pivního baru po 
parkoviště Osvěta), Čs. armády (od 
hasičů k pivnímu baru), Okružní 
(od pivního baru po křižovatku s Ja-
teční), Dr. E. Beneše (naproti ZŠ).

Začíná blokové čištění ulic
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Benešova škola se letos zhostila pořadatelství soutěže v cizích 
jazycích a 17. března uspořádala městské kolo. Školáci se utkali 
v pěti kategoriích. Tři patřily angličtině a dílčím věkovým sku-
pinám, zbývající dvě pak němčině a ruštině. 

Do jazykového klání se zapojilo 
šest bohumínských škol, a to ZŠ 
Beneše, ČSA, Masarykova, Skře-
čoň, Bezručova a Pianeta. Ty do 
svých týmů nominovaly dvaačty-
řicet žáků, přičemž nejpočetnější, 
bezmála třicetičlenná, byla skupi-
na angličtinářů. Vzhledem k jejich 
počtu pro ně byla ideálním soutěž-
ním zázemím tělocvična.

„Soutěžilo se netradiční, svižnou 
formou. Žáci plnili deset úkolů, na 
jejichž vypracování měli pouze dvě 
minuty, u němčiny a ruštiny tři. Po 

uplynutí času jsme s porotci úkol 
okamžitě vyhodnotili a soutěžící se 
přesunul na další stanoviště,“ po-
psal princip učitel pořádající Bene-
šovy školy Marek Palka. Dodal, že 

na jednotlivých stanovištích čekal 
školáky poslech, mluvení, čtení 
textu s porozuměním, doplňování 
slovíček do textu, osmisměrka, 
křížovka a další. Rozhodčími byli 
učitelé všech zúčastněných škol, 
bohumínského gymnázia a ostrav-
ské jazykové školy Hello.  (red)

Vodohospodáři se pustili do rekonstrukce obslužné komuni-
kace na levém břehu Olše. Slouží především správci toku 
k jeho kontrole, zajišťuje přístup mechanizace v případě údrž-
by a při řešení mimořádných událostí. Stezku ale hojně vyu-
žívají také turisté a vede po ní cyklotrasa číslo 10.

Vyježděné a rozbahněné koleje 
podél řeky komplikovaly přístup 
vodohospodářům, o turistech ne-

mluvě. Povodí Odry se proto loni 
v říjnu pustilo do rekonstrukce asi 
tříkilometrového úseku v Kopyto-

vě. „Oprava spočívá v odtěžení blá-
tivého materiálu z míst, kde se 
dlouhodobě zdržuje voda, a dopl-
nění štěrkem a struskovým kame-
nivem. Poslední fází je hutnění, 
které zajistí kompaktnost terénu. 
Tento proces ale může proběhnout 
až po obeschnutí rozmrzlého povr-
chu,“ informovala mluvčí Povodí 
Odry Šárka Vlčková. 

Aktuálně rekonstruovaný úsek 
manipulačního pruhu začíná 

u brodu asi půl kilometru od sou-
toku s Odrou a pokračuje k Čer-
vínu, kde se do Olše vlévá potok 
Lutyňka. Povodí předpokládá, že 
za příznivého počasí by mělo prá-
ce stihnout do konce dubna. Na 
tuto první etapu zkvalitnění povr-
chu obslužné komunikace budou 
postupně navazovat další. Vodo-
hospodáři chtějí opravit dalších 
zhruba osm kilometrů cesty a bu-
dou pokračovat přes Věřňovice až 
k zaústění Mlýnky do Olše v úrov-
ni dětmarovické elektrárny. (tch)

Jazykové úkoly v časovém limitu

Podél řeky po zpevněném povrchu

Bohumín hledá doručovatele písemností do městských částí. Jde 
o brigádu formou dohody o pracovní činnosti na dobu neurčitou. Práce 
je vhodná jako přivýdělek například při mateřské či pro aktivní dů-
chodce. Doručovatel by měl být zodpovědný, pečlivý, samostatný, s pří-
jemným vystupováním, měl by mít dobrý zdravotní stav a fyzickou 
kondici. Znalost místopisu a doručování podle správního řádu výho-
dou, nástup možný ihned. Pokud máte o tuto brigádu zájem, kontak-
tujte do 31. března personální oddělení bohumínské radnice, 596 092 
121, kasanova.jana@mubo.cz.

Místo doručovatele

Angličtina

5. třída

1. Dominika Šimková (ZŠ Bezručova)       

2. Jan Marec (ZŠ Beneše)

3. Šimon Atila Molnári (ZŠ Skřečoň)  

6. a 7. třída

1. Jan Cásek (ZŠ Masarykova)                      

2. Jáchym Sikora (ZŠ Skřečoň)                       

3. Dominik Cieslar (ZŠ Skřečoň)                    

8. a 9. třída

1. Jakub Radovesnický (ZŠ Skřečoň)

2. Adam Mihok (ZŠ Beneše)

3. Karin Auxová (ZŠ ČSA)

Němčina

1. Le Thi Nhung (ZŠ Beneše)

2. Eliška Křístková (ZŠ ČSA)

3. Nikolas Salvalaggio (ZŠ Masarykova)

Ruština

1. Natálie Zámečníková (ZŠ ČSA)

2. Vendula Sedláčková (ZŠ Beneše)

3. Pavel Bajgar (ZŠ ČSA)

foto: Pavel Čempělfoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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V týdnu od 21. do 25. února připravila Masarykova škola pro své žáky týden pro-
jektové výuky. Novinkou byl zvolený formát, kdy projektové aktivity probíhaly celý 
týden a zasahovaly do všech běžných školních činností. Tato zkušenost byla pro 
všechny nová, neotřelá a zcela jedinečná. 

Projektový týden vnesl nový život nejen do 
školních tříd, ale také do kabinetů učitelů 
a v neposlední řadě i do školní kuchyně. V ča-
sovém předstihu si učitelé připravili veškeré 
materiály a zdroje, kuchařky prošly receptury 
a zajistily suroviny nutné pro přípravu krajo-
vých specialit. Erudice a kreativita zaměstnan-
ců pracovaly na plné obrátky. Všechny nápady 
se realizovaly napříč ročníky, vyučovacími 

předměty, promítly se do jídelníčku školní ku-
chyně. Díky nápaditosti vyučujících se poda-
řilo připravit řadu motivačních aktivit, které 
rozšířily znalosti a obzory všem žákům. Mno-
hé z nich dokázaly při hledání řešení stmelit 
i vztahy v rámci třídních kolektivů. 

Žáci se dozvídali nové a zajímavé informace 
o zemích, jakými jsou Thajsko, Mexiko, Itálie, 
Slovensko a Chorvatsko, o jejich kultuře, řeči, 

fauně, flóře, geografii, významných osobnos-
tech, zvycích a tradicích. Třídami tak mnohdy 
zněla thajština či slovenština. Žáci vytvářeli 
zajímavá výtvarná dílka, postery, prezentace, 
cestovní deníky. Mnohé třídní kolektivy si vy-
robily vlastní pasy a cestovaly napříč světem. 
V hodinách hudební výchovy se žáci seznámili 
s rytmy typickými pro zvolené státy, vyzkoušeli 
si i některé taneční prvky. I hodiny tělesné vý-
chovy dokázaly žákům formou pohybových 
her představit sporty a sportovce vybraných 
států. 

Zástupci žákovského parlamentu pak připra-
vili minipřednášky o životě a zajímavostech 
zvolených zemí i pro své menší kamarády. Vel-
mi zajímavý a poutavý byl také odpolední pro-
gram ve školní družině.

 Lenka KOLARCZYKOVÁ, 
 Lenka STRÝČKOVÁ,
 Masarykova škola

V mateřských školách Skřivánek a Starý Bohumín proběhlo pří-
jemné setkání předškolních dětí a žáků Masarykovy základní 
školy. Cílem byla snaha podpořit zájem dětí z mateřinky o knihy 
i poslech čteného textu a navodit vřelý vztah k základní škole. 

Žáci si pro malé kamarády připra-
vili krátký text a navazující aktivity. 
S přípravou jim pomohly učitelky, 
provedení už se zhostili samostatně. 
Po přečtení příběhů kladli dětem 
otázky k obsahu textu, zahráli si spo-
lečně jednoduché hry a věnovali se 
výtvarným činnostem. 

V rámci společného setkání pano-
vala ve všech třídách milá atmosféra. 
Malí předškoláci překonali ostych před 
staršími dětmi a školáci zase získali 
zkušenost s vedením předškolních 
dětí. Budoucí školáčci snad získali dal-
ší impuls, proč se těšit do školy. 

Učitelky MŠ Smetanova a Starý Bohumín

Bohumín očima Grodkówanů. Šedesát snímků pořízených členy 
polského fotoklubu tvoří výstavu v bohumínském Salonu Ma-
ryška. Výstava fotografií je k vidění do 21. dubna vždy v úterý 
a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin a v době konání akcí. 

„Fotografie jsou velmi povedené. 
Ukazují známé motivy Bohumína, 
ale z jiných a zajímavých pohledů,“ 
prohlásila předsedkyně spolku Ma-
ryška Kamila Smigová. Jako završe-
ní výstavy plánují fotografové z Bo-
humína a  polského Grodkówa 
společný workshop spojený s výmě-
nou zkušeností a debatou. 

Výstava vznikla v rámci mikro-
projektu »Polsko-české procházky. 
Prohlídka Grodkówa a Bohumína«, 
který financuje Fond mikroprojektů 
v Euroregionu Praděd. Žadatelem 
projektu je Městská knihovna 
v Grodkówě a partnerem PZKO 
Bohumín-Skřečoň. 

 (luk)

Školáci čtou v mateřinkách Město z jiného úhlu pohledu

Projektový týden letem světem

Foto: Masarykova ZŠFoto: Masarykova ZŠ
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Městská knihovna opět udělala průvan ve skladech a regálech. Za pár korun nabídla 
vyřazené, ale stále zajímavé tituly ze svého fondu, případně publikace, které biblio-
téce věnovali lidé. Lákavý antikvariát tentokrát uspořádala 17. března ve své před-
náškové místnosti. Jako bonus si návštěvníci mohli na místě vyřídit roční registraci 
s poloviční slevou.

Tradici už v Bohumíně mají knihovnické an-
tikvariáty pod širým nebem, respektive pod pár-
tystany na náměstí. Nyní se akce uskutečnila 
přímo v hlavní budově knihovny. „Když jsme 
akci plánovali, uvědomovali jsme si, že v březnu 
je ještě počasí nevyzpytatelné, a proto jsme raději 
volili interiér. Zároveň jsme mohli naše zázemí 
více přiblížit lidem, kteří k nám chodí zřídka 
a většinou jen do dospělého oddělení v přízemí,“ 
uvedl ředitel K3 Karel Balcar. Příchozí tak zaví-
tali do patra nejen do přednáškové místnosti, ale 
také zdejší teen zóny. Pro mnohé bylo příjemné 
prostředí pro náctileté překvapením, stejně jako 
to, že jsou zde k zapůjčení Albi tužky, interaktiv-
ní knížky či stolní hry. Březen - měsíc čtenářů 
současně K3 využila k další popularizaci knihov-
ny a zájemci si mohli celý měsíc obstarat roční 
průkazku do knihovny za poloviční cenu.

Během samotného antikvariátu knihovnice 
naaranžovaly v přednáškové místnosti zhruba 
šestnáct set publikací. Jejich ceny začínaly u pě-
tikoruny, nejdražší tituly byly za padesátikorunu. 
„Čtenáři si zakoupili 444 knih, desítky časopisů si 
navíc mohli rozebrat zdarma. Výtěžek 4 130 ko-

run byl na skromnou prodejní akci velmi slušný. 
Příznivé byly i ohlasy návštěvníků, pochvalovali 
si, že knížky vybírali hezky v teple v zázemí 
knihovny,“ tlumočila Monika Galgaňáková z K3.

Knihovnický antikvariát rozhodně nebyl po-
slední. Vrátí se jak do přednáškové místnosti, tak 
na náměstí před radnicí. Tam může oslovit i ná-
hodné kolemjdoucí a rozlehlejší prodejní plocha 
poskytuje prostor k vystavení většího množství 
titulů. (tch)

V sobotu 2. dubna se letos poprvé otevřou mříže pěchotního 
srubu MO-S5 Na Trati a návštěvníci budou mít možnost zhléd-
nout řadu novinek. Během zimní přestávky se expozice rozrostla 
o několik novinek. 

Návštěvníci v bunkru uvidí zre-
konstruovaný sklad pohonných 
hmot, úložiště proviantních zásob, 
toalety a ubikaci mužstva. Budou 
mít možnost vidět nezbytné zázemí, 
jež hraničářům sloužilo ve 30. letech 
minulého století. Čechoslováci 
opevnění navrhli tak, aby zastavilo 
nepřítele na nezbytně nutnou dobu 
a vojáci v něm dokázali bránit re-

publiku čtrnáct dnů. K tomu mimo 
jiné hraničáři potřebovali dostatek 
paliva, takzvanou srubovou dávku 
potravin, hygienické zázemí a v ne-
poslední řadě také ubikace, kde od-
počívali a trávili svůj čas mimo 
službu. 

Všechny místnosti a jejich vyba-
vení budou k vidění ve stavu, který 
odpovídá době, kdy je využívali pr-

vorepublikoví vojáci. To nebývá v ji-
ných pevnostních muzeích běžné, 
mnohá tyto prostory opomíjejí. 
Díky tomu snad návštěvníci ocení 
i práci a mnohaleté úsilí bohumín-
ského klubu vojenské historie, který 
je restauruje a zpřístupňuje. Čas vě-
novali členové klubu i běžné údržbě 
a opravám, které pravděpodobně 
příchozí ani nepostřehnou, ale které 
patří k nezbytným pracím. 

Na období letních prázdnin KVH 
připravuje tradiční noční provázení 
a v průběhu celé sezony budou nově 
probíhat dětské prohlídky pod ná-

zvem Bunkr dětem. Památkově 
chráněný objekt, který je jedním ze 
zastávek krajské Technotrasy, bude 
přístupný každý víkend a během 
státních svátků od 14 do 18 hodin 
do konce září, mimořádně také  
28. října. Poslední prohlídka začíná 
v 17 hodin. V létě si budou moci zá-
jemci prohlédnout také sousední 
objekt MO-S4, u kterého proběhne 
branný den pro děti. Aktuální výše 
vstupného a další informace na www.
bunkr-bohumin.cz a www.facebook.
com/bunkr.bohumin.

 Michal HEJDA,
 KVH Bohumín

Antikvariát v teple pod střechou

Sezona vojenského bunkru za dveřmi

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Městské kolo recitační soutěže:
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Soutěž v recitaci se dlouhodobě drží v popředí zájmu školáků 
a jejich učitelů. Rekord v počtu účastníků sice letos nepadl, přes-
to se 15. března před porotu postavilo úctyhodných osmdesát 
soutěžících.

V předešlých ročnících probíhala 
recitační část v Salonu Maryška 
a doprovodné aktivity v kině. V dal-
ších letech si soutěžící vyzkoušeli 
také prostředí komorního i koncert-
ního sálu základní umělecké školy. 
Letos se akce pro změnu představila 
přímo na domácí scéně, v  sále 
Domu dětí a mládeže Fontána. Prá-
vě DDM totiž městské kolo recitační 
soutěže, kterou  vyhlašuje Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
v Bohumíně pořádá. Krom »nové-
ho« prostředí se změnil i čas konání. 
Díky odpolednímu termínu zaplnili 
hlediště rodiče a nejbližší soutěží-

cích, kteří jim byli oporou a emotiv-
ně s nimi vystoupení prožívali.

Výkony malých veršotepců byly 
tradičně velmi povedené a vyrovna-
né, porotci proto byli v obtížné pozi-
ci při udělování pořadí. Ve dvou 
kategoriích se tak rozhodli pro shod-

né medailové umístění dvojice sou-
těžících. Do dalšího kola nakonec 
poslali čtrnáct recitátorů. Tato okres-
ní přehlídka se ve Středisku volného 
času Karviná konala 21. března (vý-
sledky byly známy až po redakční 
uzávěrce). (red)

Tři dekády v krámě, bez pomoci dalších zaměstnanců, bez poledních přestávek. Man-
želé Oldřich a Xanti Klímovi (oba 65) byli jednou ze stálic soukromého podnikání 
v Bohumíně. Nyní ale přesně po třiceti letech od založení firmy ukončili činnost, vyk-
lidili prodejnu a zatáhli roletu. Důvod je prozaický, chtějí si užít zaslouženou penzi.

Česko-řecký manželský pár se po letech strá-
vených na Balkánském poloostrově vrátil na 
konci 80. let do Bohumína. Zaměstnání našel ve 
školství, ale lákalo jej podnikání, které se na po-
čátku 90. let v Česku rozjíždělo. „Měl jsem zku-
šenosti z řeckého »kapitalistického prostředí« 
a oslovily mě průtokové ohřívače, které tam byly 
běžné, zatímco u nás je nikdo neznal. Lidé na to 
zírali jak na zázrak, malá krabička a stále z ní 
teče teplá voda. Pořád hledali nějaký bojler,“ 
usmál se Oldřich Klíma. Prodeji řeckých ohříva-
čů, které daly nově založené firmě i jméno, se 
manželé věnovali šest let, stali se jejich výhrad-
ními dovozci. V prvních prostorech v domě slu-
žeb krom nich prodávali ještě kosmetická zrca-
dla a provozovali rychločistírnu. 

Zlom v podnikání nastal, když našla prodejna 
v roce 1998 nové zázemí na Benešově třídě. 
„Tady se to rozjelo ve velkém. Pustili jsme se do 
zahradní techniky, bílé a černé techniky, zkrátka 
všeho, co souviselo s elektrem,“ líčil Klíma s tím, 
že kupující zaujal nejen sortiment, ale také bo-

nusové služby. „Prvních patnáct let jsem zboží 
zákazníkům v okolí zdarma rozvážel, vynášel do 
bytů, rozbalil, a pokud bylo třeba, naučil je i pří-
stroj ovládat,“ vzpomínal živnostník. Právě lid-
ského přístupu si lidé cenili nejvíce, a proto se do 
obchůdku vždy rádi vraceli. „Vyrostla s námi celá 
generace. V posledních letech k nám chodili naku-
povat se svými rodinami zákazníci, které sem ještě 
jako děti za ručičku vodili jejich rodiče. Mnozí 
nám říkali, že je mrzí, že končíme. Zejména ti 
starší. Zákazníků jsem si vždy velmi vážil a chci 
jim poděkovat za roky trvající přízeň a věrnost,“ 
vyznal se Oldřich Klíma. 

Krám se po 30 letech zavírá a důvodem není 
ani ekonomická krize, ani konkurence velkých 
řetězců. Jsou to léta. „Kolikrát jsme pracovali na 
pokraji fyzických sil, ale zvládli jsme to. I nemoci 
se nám vyhýbaly. Teď už jsme ale se ženou oba 
půldruhého roku v důchodu. A dokud zdraví slou-
ží a stojíme na nohou, chceme si té penze po těch 
letech za pultem užít,“ uzavřel Oldřich Klíma. 

 Pavel ČEMPĚL

Hlediště fandilo veršotepcům

Po životě za pultem je čas na odpočinek

Oldřich a Xanti Klímovi začínali v Bohumíně s podnikáním 
v roce 1992. Nyní se po 30 letech se živností rozloučili.

POSTUPUJÍCÍ 
DO OKRESNÍHO KOLA

0. KATEGORIE (1.TŘÍDA)

1. Bára Mařádková (ČSA)

2. Ema Glacová (Pianeta)

2. Klára Vopelková (Skřečoň)

3. Adéla Pešulová (Pianeta)

I. KATEGORIE (2. + 3.TŘÍDA)

1. Sophie Dyčková (ČSA)

2. Gabriela Grygerčíková (Pianeta)

3. Boris Molata (Bezručova)

II. KATEGORIE (4. + 5. TŘÍDA)

1. Lukáš Mařádek (ČSA)

2. Jakub Havlásek (Pianeta)

III. KATEGORIE (6. + 7. TŘÍDA)

1. Amálie Kováčiková (Pianeta)

2. Adéla Nováková (Pianeta)

IV. KATEGORIE (8. + 9. TŘÍDA)

1. Eliška Semančíková (Masarykova)

2. Ema Ptáková (Masarykova)

2. Alexandra Derfényiová (ČSA)Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl a archivFoto: Pavel Čempěl a archiv
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Pět zápasů, soustředění a kupa naběhaných kilometrů. Fotbalisté záblatského Slo-
vanu mají za sebou výživné dva měsíce plné tradiční a neoblíbené zimní dřiny. Už 
v neděli 27. března však vstoupí do jarní části krajské soutěže I. B třídy, skupiny B. 
V prvním utkání se představí na hřišti Bohuslavic.

Svěřenci Daniela Mucka a Lukáše Pluty začali 
v polovině ledna a trénovali jako obvykle dvakrát 
týdně. Úterky věnovali kondiční přípravě, herní 

čtvrtky trávili ve sportovní hale. K tomu odehráli 
pět přípravných střetnutí s Kozmicemi (3:1), Pi-
lanou Zborovice (1:1), Horní Suchou (1:6), Inte-

rem Petrovice (4:5) a polským Zabełkówem (1:2). 
Na konci února mužstvo absolvovalo v téměř 

plném složení soustředění v Hrádku. Kádr bě-
hem pauzy nedoznal změn, čeká se však na ná-
vrat některých marodů, kterých je před začátkem 
sezony víc než dost. Těšíme se na jarní část sezo-
ny a zveme všechny příznivce fotbalu na naše 
zápasy. David HEKELE,

 FK Slovan

V Havířově proběhlo 12. a 13. března úvodní kolo vzpěračské první 
ligy družstev. Nejprve šlo do akce šest mužských oddílů, přičemž 
tým SKV Bonatrans nastoupil ve složení Jiří Gasior, Petr Petrov, 
Jakub Barteček, Petr Sedláček, Radoslav Tatarčík a Arnošt Vogel.

Po velkém boji šestičlenných muž-
stev zvítězil v prvním kole loňský 
mistr ligy SKV OZ Horní Suchá před 
SKV Baník Havířov a SKV Bona-
trans. Z bohumínského týmu si nej-
lépe vedl Petr Petrov, který skončil 
šestý v individuálním hodnocení.

Novou posilou Bonatransu je ju-
niorský reprezentant do 23 let Ar-
nošt Vogel. Petr Petrov a Jakub Bar-
teček se připravují na mistrovství 
Evropy a z Jiřího Gasiora se stal re-
prezentační trenér juniorky do 23 let.

V neděli svedlo prvoligový boj 
osm ženských oddílů a Bohumín 
reprezentovaly Nikol Seničová, Mo-
nika Gavlovská, Pavlína Jadrníčko-
vá, Veronika Volná a Aneta Žagano-
vá. Ženy nakonec obsadily čtvrtou 
příčku, když jim bronz unikl o pou-
hé tři body. Nejlepší výkony před-
vedla Nikol Seničová, v hodnocení 
jednotlivců byla šestá. Druhá kola 
mužské i ženské první ligy se budou 
konat 14. a 15. května v Holešově. 
 (red)

Sýkory patří k nejznámějším druhům pěvců a v zimě navště-
vují hojně krmítka především koňadry a modřinky. V Česku 
hnízdí celkem šest druhů sýkor a navíc se k nám ze severu 
velmi vzácně zatoulává ještě sýkora azurová.

Sýkora babka žije u nás celo-
ročně na většině území, ale nikde 
není příliš hojná. Obývá přede-
vším vlhké listnaté a smíšené lesy 
s hojností buků a dubů, polní 

lesíky, remízky, parky, staré za-
hrady a břehové porosty kolem 
vod. Od velmi podobné sýkory 
lužní (Poecile montanus) se liší 
hlasem, kratší a ohraničenou 
černou skvrnou na bradě a svět-
lejšími tvářemi a boky. V letním 
období se živí hlavně hmyzem, 
jeho larvami a pavouky. Koncem 
léta začínají v její potravě převlá-
dat semena různých bylin. Na 
Bohumínsku patří k běžnějším 
druhům.  

 Jiří ŠUHAJ
 Foto: Petr Sněhota

Sýkora babka      
(Poecile palustris)

Příroda Bohumínska
ptáci (289)

Zimní dřina končí, hurá na trávník

Odstartovala první liga mužů i žen

Rozsáhlá rekonstrukce knihovny v Záblatí si od 25. dubna do 1. července 
vyžádá její uzavření. Po dobu přestavby mohou čtenáři ze Záblatí využívat 
hlavní budovu knihovny a také pobočky ve Starém Bohumíně a Skřečoni.

Rekonstrukce knihovny 

Canis 1. B třída, muži - domácí zápasy Slovanu

2.4. 15.30 Slovan Záblatí – FC Ostrava-Jih 

16.4. 16.00 Slovan Záblatí – Sokol Hať

30.4. 16.30 Slovan Záblatí – Meteor Strahovice 

14.5. 16.30 Slovan Záblatí – Sokol Hrabová 

28.5. 17.00 Slovan Záblatí – FK Darkovice 

11.6. 17.00 Slovan Záblatí – Slavoj Rychvald 

18.6. 17.00 Slovan Záblatí – Spartak Chuchelná 

Foto: FK Slovan ZáblatíFoto: FK Slovan Záblatí

Foto: SKV BonatransFoto: SKV Bonatrans
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Bohumínský hokej si v loňském roce připomínal 85. výročí, ale vzhledem k epidemio-
logické situaci to na žádné slavení nebylo. Slaví se ale nyní, a to přímo na ledě, předvá-
děnou hrou a mistrovskými výsledky mužského týmu. Ten vyhrál základní část krajské 
ligy, ve čtvrtfinále play off vyřadil Krnov, v semifinále Horní Benešov a ve finále se po-
stavil béčku Frýdku-Místku, tedy »farmě« extraligového Třince. I silného soupeře dokázal 
porazit a bohumínští borci mohli zvednout nad hlavu pohár vítězů.

K vynikajícímu výsledku ve čtvrté nejvyšší lize 
se dopracovalo mužstvo ostřílených veteránů 
a »mladých pušek«, zejména kluků z univerzit, 
kde je vysokoškolský hokej na vzestupu. Omla-
dina tak tvoří formace se špičkovými hokejisty. 
Zkušenosti z farmy NHL a dalších českých i za-
hraničních soutěží jim na ledě předává Marek 
Ivan či bývalí extraligoví hráči Jan Chaloupka 
a Miroslav Javín. „Aby to fungovalo, tým si musí 
sednout, musí se kamarádit. O financích to není, 
kluci hrají zadarmo. Studují, mají svá zaměstnání, 
rodiny, hokej je jejich koníčkem,“ popsal klubovou 
symbiózu David Kološ, předseda HC Bospor Bo-
humín, v němž sám působí třiadvacet let. K ho-
keji přičichl už jako pětiletý a brusle obouvá do-
dnes, kromě manažérských povinností totiž hraje 
za béčko Bosporu. 

Každý ročník bohumínského hokeje začíná 
o prázdninách sportovně laděnou »stmelovač-
kou« a letní přípravou. V sezoně pak tým třikrát 
týdně trénuje. „Hokej je celoživotní vášní. Když je 
někdo hokejista, má rád ty rituály, návyky, šatnu, 
setkání se spoluhráči,“ popsal Kološ s tím, že klu-

ky z mačaftu obdivuje, od play off s ním doslova 
žil a všude jezdil. 

Zatímco tým vytvořil skvělou partu a parádně 
jim to šlape, s fanouškovskou základnou je to za-
tím slabší. Současné úspěchy by však mohly do 
haly více diváků přilákat. „Hrajeme opravdu hezký 
hokej a snažíme se jej mezi lidi dostat, zpopulari-
zovat ho. Diváci pomalu chodit začínají, ale ještě je 
cítit, že pro ně klub není srdeční záležitostí. Až pře-
stanou v hledišti sedět jako v divadle a naopak za-
čnou zápasy prožívat, bude to super,“ přál by si 
předseda klubu. Do budoucna plánuje další akti-
vy, který by mohly zájem o hokej oživit. Nyní tře-
ba hraje béčko týmu čistě místní bohumínskou 
soutěž. Záměrem je zorganizovat širší amatérskou 
soutěž pod hlavičkou HC Bospor. Předběžný zá-
jem už projevilo sedm oslovených týmů z regio-
nu. Dalším počinem bude v červenci letní hoke-
jová akademie pro děti. „Chceme se zaměřit na 
mládeže, s jejich kondicí a přístupem ke sportování 
je to po covidu opravdu špatné,“ posteskl si David 
Kološ. Akademie bude mít formu příměstského 
tábora a sportovní aktivity zpestří návštěva orni-
tologa, hasičů nebo policistů. Rodiče, kteří chtějí 
vidět první krůčky svých ratolestí na ledě, případ-
ně z nich mít budoucí hokejisty, mohou se na klub 
obrátit v průběhu celého roku. Pavel ČEMPĚL

Zimní stadion za parkem slouží od roku 1978, zastřešení se do-
čkal na přelomu milénia. Klubový hokej se ovšem v Bohumíně 
hraje už od roku 1936. Začínal na rybnících a jeho průkopníci 
byli v pravém smyslu zocelení. Hráli zásadně v mrazu a tvrdým 
soubojům i střelám čelili bez jakékoli ochranné výstroje.

Pamětníci úplných začátků už 
mezi námi nejsou, ovšem o vzpo-
mínky z éry 60. let se mohl podělit 
Ján Vavrovič (76). S hokejem začí-
nal v roce 1962, kdy v Bohumíně 
působily dva kluby, Pudlov a železá-
renský oddíl Faja. Domovským klu-
zištěm prvního byl rybník lomeno 
hasičská nádrž v zatáčce u vrátnice 

drátoven, druhý měl stejné pod-
mínky u bývalé sodovkárny. „Mu-
seli jsme čekat, až hladina zamrzne. 
Pak rychle přišroubovat mantinely 
k železným kůlům, které byly v ná-
držích nastálo natlučené, a mohlo se 
hrát. Tehdejší zimy byly tužší, takže 
se měsíc dva dalo hokeji věnovat,“ 
zavzpomínal Vávrovič, který měl 

coby dorostenec i další úkoly. Od-
hazovat z hrací plochy sníh nebo 
srovnávat led. „Bylo na to udělátko, 
svařované želené sáně se sudem 
a teplou vodou. Ta systémem trubek 
kapala na plachtu za sáněmi. Běhali 
jsme s tím vehiklem po hřišti a žehlili 
led,“ popsal Vavrovič.

V polovině 60. let, kdy se bohu-
mínské kluby spojily, už měli hráči 
chrániče. Jenže ty byly filcové a těž-
ké, zejména když nasály pot. Když 
se pak skupina těžkotonážních ple-
jerů bojujících o touš sjela na jedno 
místo zamrzlého rybníka, bylo za-
děláno na malér. „Jednou se nás 

ocitlo pět šest pohromadě. Ozvala se 
rána, led rupnul a už jsme se koupa-
li. Naštěstí tam nebyla hloubka, ale 
po pás jsme se namočili,“ líčil hoke-
jový nestor. Všichni plaváčci se pak 
spěchali usušit a ohřát do blízkých 
brigádnických ubikací, v nichž měl 
klub své zázemí. „Jakmile se pod 
námi prolomil led, bylo po hokeji. 
Museli jsme čekat, až hřiště znovu 
zamrzne,“ konstatoval Ján Vavrovič, 
který u hokeje zůstal i po ukončení 
hráčské činnosti. Dvacet let brousil 
hokejistům brusle v kabině, doma 
pak poskytoval stejnou službu ve-
řejnosti.  Pavel ČEMPĚL

Tým vybojoval titul, hlediště musí ještě přidat

Když rupnul led, s hokejem byl utrum

Základní část krajské ligy, v níž v této sezoně bojovalo 
dvanáct oddílů, HC Bospor vyhrál. Porazil také všechny 
soupeře v play off a slaví díky tomu krajský titul.

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Mladá krev SKV Bonatrans vyrazila 5. března na XIII. mezinárod-
ní memoriál Janusze Kowalczyka. Vzpěračské klání se konalo 
v polském Łukowie a čtyřčlenná bohumínská výprava na něm 
vybojovala tři medaile.

Jako první se na soutěži předsta-
vila Laura Kantorova, která si díky 
tomu zapsala své premiérové za-
hraniční vystoupení. Závodila v ka-
tegorii do 59 kilogramů a zvládla 

46 kg v trhu a 60 kg v nadhozu. 
Vydařené výkony ji vynesly na stří-
brnou příčku a druhá byla také ve 
své věkové skupině v celkovém 
hodnocení bez rozdílu vah.

Michal Zajac a Vojta Cichý na-
stoupili ve váze do 67 kilogramů. 
Michalovi cinkla díky výkonům 60 
kg v trhu a 76 kg v nadhozu bron-
zová medaile. Vojta obsadil pátou 
příčku, když předvedl 54 kg v trhu 
a 66 kg v nadhozu. Čtvrtý člen vý-
pravy Martin Kantor si to se soupe-
ři rozdal ve váze do 81 kilogramů. 
Výkony 90 kg v  trhu a 121 kg 
v nadhozu přidal ke kolekci medai-
lových kovů další stříbro.

Ekipa svěřenců trenéra Jana 
Gospoše se o týden dříve 26. února 
zúčastnila také prvního kola ligy 
juniorů ve vzpírání družstev. Klání 
skupiny B probíhalo v Horní Suché 
a krom už zmíněného kvarteta 
mladých závodníků doplnil tým 
ještě David Tepliček a Kristián Ky-
sela. Na tomto mítinku se bohužel 
klubu SKV Bonatrans příliš neda-
řilo a obsadil až páté místo.

 (red)

Krom celoročních sportovních zázemí, jako je aquacentrum, 
sportovní hala nebo Bosporka, zastřešuje městská společnost 
Bospor také sezonní vyžití. A zatímco se s příchodem jara uzavírá 
zimní stadion s veřejným bruslením, v jeho sousedství startuje 
jiná atrakce. Od dubna začíná provoz osmnáctijamkového hřiště 
adventure golfu. Zájemci si mohou zahrát od 9 do 19 hodin.

Adventure golf se rozkládá na plo-
še 1 200 metrů čtverečních a jeho 
dominantou je vodopád s potůčkem 
a dvěma jezírky. Na hráče pak čekají 
dráhy s různými terénními nerov-
nostmi, vyvýšeninami, boulemi, 

vodní pastí nebo písečnými bunkry 
jako u klasického golfu. 

Krom golfu mohou návštěvníci 
využít i tři pétanque hřiště a ruské 
kuželky. Nechybí ani občerstvení 
s posezením a sociální zařízení. red)

Mimořádné jednání zastupitelstva města, které se 
konalo 7.3.2022 si kladlo za cíl schválení pouze jedi-
ného bodu, a to pomoc válečným uprchlíkům z Ukra-
jiny, kteří k nám přijíždějí z Polska a Slovenska a jsou 
ve složité životní situaci.

Zastupitelé hnutí ANO, kterými aktuálně 
jsou Andrea Babišová, Vilma Valentová a Jaro-
slav Thér hlasovali pro variantu přímé pomoci, 
poskytnutí volných městských bytů a uvolnění 
částky 1.600.000 Kč z městského rozpočtu pro 
chod a zjištění bydlení a neziskové organizace, 
které přímo pomáhají. Nepodpořili tak protiná-
vrh zastupitele za ODS pana Davida Maryšky 
na navýšení částky o další 2.000 000 Kč, které 
měly být zaslány přímo na transparentní účet 
ambasády Ukrajiny. Tyto finance měly sloužit 
k nákupu zbraní či vojenského materiálu. 

Zastupitelé ANO s tímto návrhem nesouhla-
sí. Chceme podporovat humanitární pomoc 
všem uprchlíkům, kteří k nám přijedou z vál-
kou zasažené oblasti, zůstanou nebo pokračují 
ve své cestě dál. Nákupy a dodávky zbraní má 
řešit vláda, ministerstvo obrany, Evropská unie 
nebo Severoatlantická aliance, každopádně ne 
česká města a obce. 

Jak jsem výše uvedla, náš názor je ten, že obce 
a města mají pomáhat konkrétní a humanitární 
pomoci válečným utečencům. Ať jsou to potra-
viny, oblečení, hygienické prostředky, hračky 
pro děti, ubytování, poradenská činnost, lékař-
ské ošetření a mnoho dalších potřebných věcí. 

Naše město, občané, spolky, sdružení dobro-
volných hasičů, dobročinné organizace a jiní, 
jsou stále připraveni pomoci. Tak jako vždy, 
když si to situace a okolnosti žádají. Lidská so-
lidarita a soucit nezmizeli, projeví se a všem 
Vám patří veliké „děkujeme“.

Vnímáme ovšem také silné negace, které 
v této době rezonují v celé společnosti, ale 
i u nás ve městě. Ekonomická situace státu, osla-
bená působením pandemické krize a jeho ná-
sledkům, měla v této době začít posilovat. Bo-

hužel, geopolitická situace na Ukrajině a její 
následná okupace Ruskem, jí to neumožňuje. 

V nedávné minulosti jsme již čelili migrační 
vlně afrických či syrských běženců, kde jsme 
však byli pouze tranzitní zemí k cestě do Ně-
mecka. Nyní je situace zcela odlišná. Koncovou 
zemí uprchlíků z Ukrajiny jsme nejen my, ale 
také Polsko a Slovensko. Je to logické z důvodu 
nejmenší jazykové bariéry, stejné slovanské kul-
tury a blízkosti zemí.

Lidé se nedokáží zbavit dojmu, že naše vláda 
řeší pouze "Ukrajinu" a pro naše občany, kteří 
se perou s vysokými cenami energií, pohonných 
hmot a jinými problémy, nedělá nic či jen velmi 
málo. Bohužel nelze než souhlasit, protože vždy 
se dá dělat víc a konat lépe pro blaho svých oby-
vatel. Zvlášť, když to v okolních zemích funguje 
a vlády evropských zemí svým občanům pomá-
hají. Snažíme se jako opoziční strana ve sně-
movně navrhovat řešení, které by pomohlo 
našim občanům, ovšem nejsme vyslyšeni. Snad 
z falešné hrdosti či ve snaze ukázat, že to bez 
bývalého premiéra pana Andreje Babiše jde, dle 
jejich slov lépe. Mgr. Andrea BABIŠOVÁ, MBA,

 předsedkyně MO hnutí ANO Bohumín,
 zastupitelka města,
 poslankyně Parlamentu ČR

Vzpěrači přivezli z Polska cenné kovy

Reakce hnutí ANO Bohumín na uprchlickou situaci v našem městě 

Adventure golf startuje

Politika

Foto: SKV BonatransFoto: SKV Bonatrans
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ROSCO

Zima o sobě ještě sice dává vědět, nicméně v Bohumíně už začal 
jarní úklid. Tradičně se do něj zapojují různé spolky a další nad-
šenci, kteří s podporou radnice a technických služeb zbavují 
místní přírodu odpadků.

Mezi prvními letos vyrazil do 
terénu Myslivecký spolek Pudlov-
-Vrbice. Jeho zástupci zorganizovali 
úklid lokality za drátovnami smě-
rem k Heřmanickému rybníku. 
„Do sbírání odpadu se zapojila 
zhruba dvacítka lidí. Jednak členové 
spolku, ale i rodinní příslušníci a ka-
marádi,“ informoval předseda tam-
ních myslivců Pavel Zelek.

Dobrovolníkům se podařilo za 
dopoledne shromáždit velké množ-
ství haraburdí. „Nejčastěji jsme na-
ráželi na kabely, pneumatiky, plasty. 
Je pro nás stále nepochopitelné, co 
vede lidi vyvážet odpad do přírody 
v době existence sběrných dvorů,“ 
podotkl Zelek.

Do úklidu lokality v Gliňoči se 
zase na konci února pustili Vodáci 

Odry a Olše, zejména pak holky 
a kluci z dvacetičlenného dětského 
oddílu Kotviček. „Nasbírali jsme 
s dětmi asi deset kilogramů odpadu, 
především plastu. Pak jsme si opekli 
párky a zajezdili na kánoích,“ uvedl 
vedoucí oddílu Roman Štolfa.

Místní myslivci, vodáci, rybáři 
a další spolky a nadšenci se do očis-
ty bohumínské přírody pouští pra-
videlně. S úklidem Bohumína ale 
pomáhají i přespolní. Sportovní 
klub Oceláci Ostrava vždy na prv-
ního máje fasuje od města pytle 
a vyráží zbavit okolí Vrbického je-
zera nepořádku. „Vzešlo to z naší 
iniciativy, v místě totiž každoročně 
pořádáme triatlonové závody. Loni 
se do sbírání zapojilo 80 lidí, podpo-
řili nás totiž i rybáři a obyvatelé Vr-
bice. Podařilo se vysbírat skoro dvě 
a půl tuny odpadu. Letos věříme, že 
by se mohlo podařit pokořit i stovku 
účastníků akce,“ zmínil předseda 
klubu Libor Pavelka.

Odvoz odpadu, který se daří při 
úklidových akcích nashromáždit, 
zajišťuje město prostřednictvím 
BM servisu. Radnice také dobro-
volníkům dodává potřebné pomůc-
ky ke sběru. Petr WOJNAR

BOSPOR  AQUACENTRUM

596 092 300, 777 707 786,  
aquacentrum@bospor.info, 

pondělí - čtvrtek: 6.00 – 7.45 a 12.00 – 21.00 
pátek: 12.00 – 21.00
víkendy a svátky: 8.00 – 21.00
každé pondělí a středu v 19.30 aquaerobic

SAUNOVÝ SVĚT

pondělí až čtvrtek: 12.15 – 21.00
pátek: 12.00 – 21.00 
víkendy a svátky: 8.00 – 21.00
Saunové ceremoniály denně v 19.00

SPORTOVNÍ HALA 

734 788 668, sportovni-hala@bospor.info, 
denně v 8.00 – 22.00

BOSPORKA

730 521 457, bosporka@bospor.info, 
denně v 9.00 – 21.00

LEZECKÁ STĚNA

denně ve 12.00 – 20.00
CVIČENÍ

Pondělí: 16.00 a 17.00 kruhový trénink
Úterý: 10.00 zdravotní cvičení seniorů, 
17.00 kruhový trénink 
Středa: 9.30 cvičení maminek s dětmi, 16.00 
pump it (tyče)
Čtvrtek: 9.00 a 10.00 zdravotní cvičení seni-
orů, 17.00 booty pump (gumy) 
Pátek: 9.30 cvičení maminek s dětmi, 16.00 
kruhový trénink 

ADVENTURE GOLF 

734 788 666, adventure-golf@bospor.info, 
Od dubna 9.00 – 19.00

Více na www.bospor.info

Brigádnický jarní úklid v přírodě

Foto: Myslivecký spolek Pudlov-VrbiceFoto: Myslivecký spolek Pudlov-Vrbice
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VZPOMÍNKY

28. března vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 

pana Petra OLSZOWSKÉHO.


15. dubna by oslavila životní jubileum 70 let 

paní Drahomíra OLSZOWSKÁ.
S úctou a láskou vzpomínají syn Tomáš s rodinou 

a zeť Daniel s rodinou.

Marně tě naše oči hledají, marně nám slzy po očích stékají,  
prázdný je domov, smutně je v něm, chybíš nám, drahý, chybíš nám všem. 

Kdo tě znal, ten zná naši bolest, ten ví, co jsme v tobě ztratili.  
V našich srdcích žiješ věčně. Dále spi sladce, vždyť se opět shledáme.

24. března jsme si připomněli 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Antonín ČENKOVIČ.


S láskou vzpomínají manželka Jiřina, děti Šárka, Naďa, Jan, Kateřina, 

vnučky Eliška a Adélka a celá rodina.

Kdo žije v srdcích těch, které miloval, ten neodešel.

25. března si připomínáme 1. výročí,  
kdy nás naposledy opustil  

pan Antonín MIRGA.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Helena,  

dcery Kača, Žaneta, Kristýna, Růžena,  
zeťové Milan, Roman, Dušan, vnoučata a sourozenci.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají...

23. března jsme vzpomněli 30. výročí úmrtí 

pana Martina ROSZKOSE.



S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn s rodinou.

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

27. března si připomínáme 5. smutné výročí úmrtí 
naší maminky, babičky a sestry, 

paní Naděždy SZABOVÉ.


S láskou a úctou vzpomínají sestra Taťána s rodinou, 
syn Arpád s rodinou a dcera s přítelem.

Kdo v srdci žije, neumírá.

27. března vzpomeneme 4. smutné výročí, 
kdy nás opustil můj tatínek, 

pan Boris MIŠÁK.
Všichni, kteří jste ho znali, věnujte mu, prosím, 

tichou vzpomínku.


S úctou a láskou vzpomínají dcera Pavlína, kamarádi, 

přátelé, rodina Žywiakova a Pavlicova.

Tak ráda jsi chtěla s námi být, osud krutě zasáhl a ty jsi musela odejít.  
Láska však smrtí nekončí, v srdci tě máme a navždy budeme mít.

20. března uplynuly tři roky, kdy nás po těžké nemoci 
opustila naše milovaná dcera 

Kristýnka HARVOTOVÁ.


Stále s láskou vzpomínají rodiče Anna a Ladislav, 

dcerka Viktorie s otcem Jiřím, babičky Hilda  
a Kristýnka, bratr Martin s rodinou.

Již nejsi mezi námi, již není slyšet tvůj hlas.  
Nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás rád.

26. března vzpomeneme 7. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Jiří MICHALÍK.


S láskou a úctou vzpomínají  
dcery Šárka a Jana s rodinami, sestra Jana,  

švagrová Zdenka a Jana s rodinami.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.  

Nikdy nezapomeneme na toho, který nám schází.

17. března jsme vzpomněli 14. smutné výročí úmrtí 

mého tatínka a našeho dědečka a pradědečka, 

pana Emila WOLFA ze Záblatí.


S láskou vzpomínají dcera Jana a vnučky s rodinami.

Děkujeme touto cestou všem sousedům 
a známým za účast na posledním rozloučení 

s naší milovanou maminkou a babičkou, 

paní Růženou NAWRATOVOU.
Zároveň děkujeme za květinové dary.
Za zarmoucenou rodinu dcery Jana, 

Jarmila a Antonie.
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30. března vzpomeneme první smutné výročí úmrtí 

pana Františka NEDĚLY.



S láskou vzpomínají manželka Eva, syn Karel, 

dcera Pavla s rodinou, vnučky Tereza a Michaela, 

švagrové Olga a Anita.

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

30. března si připomeneme 1. výročí úmrtí 

paní Anny POSPÍŠILOVÉ.


S láskou a úctou vzpomíná 

dcera Petra s rodinou.

Letos je tomu 20 let, kdy nás 31. března opustil 

pan Leo NAVRAT.

1. října by se dožil 80 let.



S láskou a úctou vzpomíná manželka, 

sestra s manželem a synové.

V únoru jsme se rozloučili
Barbuláková Ilona *1951 ze Starého Bohumína  Birgus Jan *1939 ze 
Záblatí  Byloková Ema *1940 ze Starého Bohumína  Celerín Václav 
*1928 ze Starého Bohumína  Drobík Miroslav *1951 z Nového Bohumína  Fonti 
Milan *1957 z Nového Bohumína  Gromus Jan *1945 z Nového Bohumína  Kiele-
rová Agnieszka *1935 z Nového Bohumína  Kulfířová Mária *1934 ze Skřečoně  
Legényová Oľga *1946 z Nového Bohumína  Ligocká Brigita *1941 z Nového Bohu-
mína  Linzer Rudolf *1950 z Nového Bohumína  Marcalik Rudolf *1947 ze Starého 
Bohumína  Mikulášek Ján *1941 z Nového Bohumína  Orlik Arnošt *1936 z Nové-
ho Bohumína  Ptašek Břetislav *1951 z Nového Bohumína  Visinger Ladislav *1941 
z Nového Bohumína  Vrana Zdeněk *1943 ze Skřečoně (mat)

Přivítali jsme nové občánky
Natálie Brčicová * Nina Šabacká * Erik Plaček * Viktorie Mileová 
* Natalie Wnętrzaková * Tomáš Světlík * Jan Svrčina * Tadeáš Mas-
ný * Daniel Bužek * Jiří Prejda * Valérie Rusková.   (mat)

REALITY
 ● Koupím byt v Boh. Tel.: 736 228 883.
 ● Koupím garáž v Bohumíně v Míro-

vé nebo Šunychelské ulici. Děkuji za 
nabídky. Tel.: 604 389 819, e-mail: snap-
ka.r@seznam.cz.

 ● Koupím garáž v Bohumíně i v hor-
ším stavu. Tel.: 777 035 363.

 ● Vyměním městský byt 2+1 v nízké 
zástavbě s balkonem naproti ČSA školy 
za 3+1. Tel.: 602 745 044, e-mail: kami-
lavasickova25@gmail.com.
SLUŽBY

 ● Čištění autointeriéru, sedacích sou-
prav, koberců technikou Kärcher. Tel.: 
724 088 643, e-mail: martin.jurzica@
seznam.cz, www.cistyautointerier.cz.

 ● Nově otevřené holičství ViktoreN 

v Bohumíně ve Studentské 753 (u za-
stávky busu). Nabízím moderní i kon-
zervativní střihy vlasů a vousů. Nevá-
hejte a volejte! Tel.: 721 981 007, e-mail: 
viktorenbarber@seznam.cz, web: http://
viktoren.cz.
PRÁCE

 ● Přijmu brigádníky v období duben-
-říjen 2022 na obsluhu občerstvení 
v areálu aquacentrum Bohumín. Práce 
na DPP, DPČ, výplata týdně. Minimální 
věk 18 let, samostatnost, spolehlivost. 
Tel.: 734 146 547.
RŮZNÉ

 ● Lesní med u Luďky. Tel.: 776 684 719.
 ● Rádi zpíváte? Přijďte si každou stře-

du v 18:00 zazpívat se sborem písně 
gospelové, lidové i jiných žánrů. Budova 
SOU v Čáslavské 420 v Bohumíně. 
E-mail: dandy71@seznam.cz.

INZERCE

Manželé Mazurkovi z Bohumína shánějí 
prostřednictvím charitativního portálu Do-
nio prostředky, které by usnadnily péči a ži-
vot jejich šestiletému synovi Sebíčkovi. Ve 
třech letech mu lékaři diagnostikovali Du-
chennovu svalovou dystrofii (DMD). Pení-
ze ze sbírky chtějí využít především na za-
koupení automobilu, do nějž by se vešel 
vozíček, k cestám na rehabilitace, do lázní, 
případně na koupi bezbariérového bytu či 
rekonstrukci toho stávajícího a na pořízení 
speciálních pomůcek. Příběh a možnost 
přispět do sbírky na www.donio.cz/
bojujeme-za-sebicka.

Sbírka na Sebíčka

Cyklorikša ožívá,  
hledá dobrovolníky

Humanitární a rozvojová organizace Adra, jež v Česku působí 
už 30 let, chce pomoci s rozjezdem bohumínské cyklorikši pro 
dříve narozené a zdravotně znevýhodněné. Hledá dobrovolní-
ky, kteří se ujmou rolí taxikářů a zprostředkují zájemcům rela-
xační projížďky nebo návštěvy míst, vzhledem k jejich kondici 
nedosažitelných.

Rikša, cyklistický taxík, je tradič-
ním dopravním prostředkem 
v asijských zemích. Ta bohumínská 
je však elektrická, takže se šofér 
tolik nenadře, a neslouží ke ko-
merčním účelům. Město ji pořídilo 
osobám s pohybovým hendike-
pem. Koupilo ji za 156 tisíc, pěta-
dvaceti tisíci přispěla společnost 
Rockwool.

Tříkolku s pomocným elektropo-
honem Bohumín předal provozo-
vateli, svému centru sociálních 
služeb, už na podzim roku 2019. 
V zimě se logicky do provozu ne-
dostala a hned na jaře 2020 zasáhla 
covidová opatření, čímž skončil 
bohulibý projekt na dva roky 
u ledu. Nyní je s příchodem teplej-
ších dnů ideální doba na jeho oži-
vení. Zapůjčení rikši je bezplatné, 
ovšem někdo se musí opřít do pe-
dálů. A s tím by chtěla pomoci 
Adra. „Hledáme pro projížďky nad-

šené dobrovolníky, které proškolíme 
a pojistíme. Jde o spojení pohybu, 
zábavy a užitečné aktivity,“ avizova-
la koordinátorka Adry Veronika 
Šutová s tím, že se dobrovolníci 
mohou hlásit na čísle 739 605 901 
nebo e-mailu veronika.sutova@
adra.cz.

Starší a méně pohyblivé zájemce 
samozřejmě mohou vzít na projíž-
ďku i jejich příbuzní. Zkrátka vyve-
zou babičky a dědečky do míst, na 
která se dlouho nepodívali, nebo se 
jen tak projedou na čerstvém vzdu-
chu. Tříkolku s elektromotorem 
vnímá vyhláška jako bicykl, takže 
se smí pohybovat po komunikacích 
stejně jako cyklisté. Rikša má ov-
šem metr širokou přední nápravu 
a složitěji se s ní manévruje. Není 
proto příliš vhodná do centra, zato 
je ideálním prostředkem třeba 
v parku Petra Bezruče nebo na 
stezkách v městských částech.  (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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9.4. v 8-15 hodin VELIKONOČNÍ JARMARK. 
Jarmareční stánky, zvířátka, kolotoč, pohád-
ková nabídka kina. Nám. TGM a kino.
13.4. v 8-16 hodin SLEZSKÝ RYNEK. Potraviny 
a produkty regionálních výrobců, ochutnávka 
zabíjačkových specialit. Nám. TGM.

KINO

27.3. a 30.3. v 19 hodin BETLÉMSKÉ SVĚTLO. 
Česko (Drama), 2022,  přístupný od 12 let, 99 
min., 140 Kč.
25.3. a 26. 3. v 19 hodin POSLEDNÍ ZÁVOD. 
Česko (Drama / Historický), 2022,  od 12 let, 
95 min., 120 Kč.
30.3. v 9 hodin HLAS LÁSKY. Kanada, Francie 
(Životopisný / Hudební), 2020, 128 min., 60 
Kč (FK pro seniory).
31.3., 1.4. a 4.4. v 19 hodin ZNÁMÍ NEZNÁMÍ. 
Česko (Komedie / Drama), 2021, od 12 let, 95 
min., 140 Kč.
2.4. v 19 hodin a 9.4.  v 16 hodin ZTRACENÉ 
MĚSTO. USA (Dobrodružný / Komedie), 2022, 
titulky, od 12 let, 92 min., 140 Kč.
7.4. a 8.4. v 19 hodin MORBIUS. USA (Komiks 
/ Horor), 2022, od 12 let, 108 min., 130 Kč. 7.4. 
s titulky;  8.4. s dabingem
9.4. a 10.4. v 19 hodin FANTASTICKÁ ZVÍŘATA 
3: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ. USA (Fantasy), 
2022, od 12 let, 143 min., 130 Kč. 9.4. s titulky; 
10.4. s dabingem.
11.4. v 19 hodin STÍNOHRA . Česko (Thriller), 
2022, od 12 let, 103 min., 130 Kč.

13.4. v 19 hodin CYRANO. USA, VB (Historický / 
Muzikál), 2021, titulky, 12 let, 124 min., 130 Kč.
14.4. v 19 hodin VYŠEHRAD FYLM. Česko (Ko-
medie), 2022, od 15 let, 103 min., 140 Kč.

KINO PRO DĚTI

27.3. v 16 hodin PŘÍŠERÁKOVI 2. Německo, VB 
(Animovaný), 2021,  dabing, 103 min., 120 Kč.
2.4. v 16 hodin, 9. 4. v 10 a 13 hodin, 15.4. v 16 
hodin JEŽEK SONIC 2. USA (Akční / Komedie), 
2022, dabing, 110 min., 140 Kč, děti 120 Kč.
10.4. v 16 hodin PROMĚNA. USA (Animovaný 
/ Komedie), 2022, dabing, 100 min., 130 Kč, 
děti 110 Kč.

DIVADLO

6.4. v 19 hodin PRACHY JAKO BY PADALY 
Z NEBE. Francouzská komedie, hrají Michaela 
Kuklová, Felix Slováček jr. a další. Kinosál, 380 Kč.

KNIHOVNA

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY: Upomínková amne-
stie, poloviční sleva na roční registraci.

KNIHOVNA PRO DĚTI

Každé úterý v 16 hodin POHÁDKOVÁ JÓGA 
S MARTOU. Cvičení pro děti 5-7 let, podložky 
s sebou. Dětské odd. N. Bohumín.
31.3. a 7.4. v 17 hodin ÚNIKOVKA. Úniková 
hra s úkoly a rébusy v knihovně pro rodiče 
s dětmi. Omezená kapacita, rezervace na 596 
092 555. Dětské odd. N. Bohumín.

4.4. až 8.4. ve 13-17 hodin PRŤOLATA ČTOU 
A VYRÁBÍ. Výtvarná dílna pro předškoláky 
a malé školáky. Dětské odd. N. Bohumín.
12.4. v 15-17 hodin ZDOBENÍ VELIKONOČ-
NÍCH PERNÍČKŮ. Krabičky s sebou, cena 10 Kč 
zahrnuje perníček, barevné polevy a ozdoby.

DĚTSKÉ DÍLNY KNIHOVEN

28.3. , 4.4. a 11.4. ve 13-17 hodin, knihovna 
Záblatí.
25.3. a 8.4. ve 13-17 hodin, knihovna St. Bohumín.
11.4., 12.4. a 14.4..ve 13-17 hodin, dětské odd. 
N. Bohumín. 
11.4., 12.4. a 14.4.. ve 13-17 hodin, knihovna 
Skřečoň.

TEEN ZÓNA

Každý všední den (mimo středu) ve 13-17 
hodin PLAYSTATION. Rezervace knihovna-
-teen@k3bohumin.cz, 731 130 715.
7.4. ve 14-16 hodin VIRTUÁLNÍ REALITA. Věrné 
simulace a playstation hry.
12. 4. v 15-16 hodin HÁDEJ, KDO JSEM. Spo-
lečenská hra, pátrání po identitě podle indicií.
14. 4. ve 14-16 hodin VELIKONOCE S OZOBO-
TY. Programování malých robotů.

KURZY V KNIHOVNĚ

26.3. v 8.30 hodin PAPÍROVÁ KRAJKA. Teen 
zóna, 250 Kč za lekci.
4.4. a 5.4. v 9.30 hodin PRÁCE S ANDROIDEM. 
Teen zóna, 300 Kč za lekci.
7.4. a 14.4.  v 9 hodin TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI. 
Teen zóna, 50 Kč za lekci.

DALŠÍ AKCE

1.4. v 17 hodin KOBALTOVÁ MODŘ. Vladimír 
Pustówka čte své mikropovídky z připravované 
knihy. V programu vystoupí žáci ZUŠ, občerstve-

ní Kafe Klíček. Přednášková místnost knihovny.
1.4. v 19 hodin APRÍLOVÝ PLES. Bál agentury 
K3, hraje kapela FoPa, večeře, zábava, atrakce. 
Taneční sál DDM, 300 Kč
2.4. v 9 hodin TOUR DE BIÉRE. Turistický po-
chod za zlatavým mokem. Start od restaurace 
U Rychtra.

SPORT

27.3. v 15 hodin FK BOSPOR – SK JISKRA RÝ-
MAŘOV. Fotbal, muži, divize, hřiště za parkem. 
28.3. v 10 hodin  BĚH DO SCHODŮ. Běžecký 
závod na schodišti Penzionu ve věži.
2.4. v 15.30 hodin  SLOVAN ZÁBLATÍ – FC OSTRA-
VA-JIH. Fotbal, muži, 1 B třída, hřiště v Záblatí. 

MARYŠKA 

nám. T. G. Masaryka 939, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz, telefon: 776 577 722
BOHUMÍN OČIMA GRODKÓWANŮ. Výstava 
šedesáti fotografií Bohumína, které pořídili 
členové fotoklubu z polského Grodkówa.
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říká jedna sousedka druhé: „co Ty jsi za hospodyni? vŽdy, kdyŽ si... (Tajenka).” Tajenka:přijdu něco půjčit, nikdy to nemáš. pomůcka: aja, nar, per.

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 23.3. do 14.4.  
Programy také na www.bohumin.cz nebo www.k3bohumin.cz.

KAM V BOHUMÍNĚ?

 Velikonoční  jarmark

PZKO Bohumín–Skřečoň pořádá 
2. dubna od 9 do 18 hodin veliko-
noční  jarmark. K mání budou 
domácí výrobky, koláče, zabijač-
kové speciality, uzeniny, medové 
perníčky, medovina, kraslice, ve-
likonoční dekorace. Zájemci mo-
hou ochutnat také obědové menu, 
žurek a bigos. V 15 a 16 hodin pak 
vystoupí folklórní kapela Bukóń.  


