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Obě bohumínské řeky o sobě v polovině května opět 
daly vědět. Po vytrvalých lijácích se dramaticky zvedly 

hladiny Odry i Olše a obyvatelé, hasiči, představitelé města 
zbystřili pozornost. Napjatá situace naštěstí netrvala 
dlouho a živel tentokrát nenapáchal žádné škody.

Intenzivní lijáky zvyšovaly hladiny i průtok a obě řeky se 16. 
května dostaly na 1. stupeň povodňové aktivity. Na radnici se 
proto preventivně sešla povodňová komise, kritická místa 
v terénu monitorovali strážníci a dobrovolní hasiči. Jejich zá-
sah ale nikde nebyl nutný. Větší pozornost při nastálé situaci 
na sebe poutala Olše. Zatímco Odra v Bohumíně dosáhla úrov-

ně jednoleté vody, Olše ve Věřňovicích se blížila vodě pětileté 
a dočkala se tak vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity. 
Proti proudu této řeky byla situace ještě dramatičtější, třeba 
v Českém Těšíně dosáhla »Olza« desetileté vody a třetího 
stupně povodňové aktivity.

Pohled na kubíky zakalené vody řítící se korytem zřejmě 
každému připomněl květnové události z před čtyř let. Zůstalo 
naštěstí jen u vzpomínek. V sobotu 17. května deště ustaly, 
řeky kulminovaly a postupně se začaly zklidňovat. Hodinu po 
sobotní půlnoci klesla hladiny Odry pod hranici čtyř metrů, 
první povodňový stupeň tedy odezněl a vyhlášený 2. stupeň, 
tedy pohotovost, byl odvolán.   Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Potíže s nepřizpůsobivými? Rychlé řešení neexistuje!
»Město zve do Bohumína nepřizpůsobivé odjinud, aby mělo vedení vyšší platy! Tady 
a támhle má vzniknout nová ubytovna a město tomu přihlíží! Do městských bytů se 
hrnou sociálně slabí!« Ne, nejde o populistická hesla před blížícími se komunálními 
volbami, i když tam se také obdobně bombastická prohlášení dají očekávat. 
Snažím se reagovat na fámy, které se Bohumínem v poslední době šíří.

Rozhodně nezastírám, že 
ve městě existují problémy. 
Ano, stačí se projít hlavní tří-
dou, pohlédnout do některé-
ho z dětských koutků v cent-
ru nebo pohovořit s občany 
Vrbice, Pudlova či jiných 
městských částí a okamžitě je 
nad slunce jasné, co slušné 
Bohumíňáky trápí. Ovšem 
ani my na radnici nesedíme 
s rukama za zády, problema-
tiku nepřizpůsobivých řešíme 
dnes a denně, až mi přijde, že 
někdy chybí čas na jiné zále-
žitosti. Bohužel však zároveň 
i na rovinu přiznáváme – 

rychlé řešení 
této situace 
neexistuje, a kdo tvrdí něco 
jiného, lže. Postup musí být 
prostě systematický.

Sociální slabí tu byli 

a budou
Shrňme si fakta. Sociálně 

slabší skupina obyvatel se 
v Bohumíně historicky vždy 
vyskytovala a v minulosti 
díky štědrosti sociálního sys-
tému i vcelku rychle rozrůs-
tala. Dnes už jsou rodiny 
s pěti a více dětmi naštěstí 
spíš výjimkou, přesto dospě-

la  celá  řada 
mladých, kteří 

se bez pořádného příkladu 
z domova stávají zase a zno-
vu jen sociálně slabými. Vy-
zrála generace, která po změ-
nách po roce 1989 své rodiče 
nikdy neviděla pracovat, a to 
se teď vrací našemu státu 
jako bumerang.

Sociálně slabší skupina 
obyvatel se rozrostla a navíc 
se pak objevil v našem kraji 
(záměrně nezmiňuji jen naše 
město, protože jde o celý re-
gion Ostravsko-Karvinska) 
další fenomén, kterým jsou 

ubytovny. Také v Bohumíně 
se bohužel nachází dostatek 
objektů, kde je jejich zřízení 
možné, a pokud se tak »pod-
nikatel« rozhodne, město 
nemá téměř žádnou zákon-
nou možnost, jak mu v tom 
zamezit. Musíme ctít svobodu 
podnikání, i když se nám to 
nelíbí, podobně jako zvyšující 
se počet sběren, zastaváren 
a podobně. Osobně mi přesto 
rve srdce nejvíc, když si uby-
tovnu zřídí »ve svém« Bohu-
míňák. Příkladem je třeba 
hotel Grand, ale jsou tady 
i jiná zařízení tohoto druhu. 
Ano, chodíme na kontroly, 
padají pokuty, ale buďme re-
alisté – zatím nikomu v naší 
zemi se nepovedlo ubytovnu 
uzavřít, na to je náš právní stát 
krátký.   (Dokončení na str. 2)

K VĚCI
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(Dokončení ze str. 1)

Jedinou šancí je zákonná 
změna výše vyplácených pří-
spěvků na bydlení, kterou už 
vládě nabídl i díky iniciativě 
bohumínského starosty Petra 
Víchy Senát, ovšem zatím ještě 
nedošlo k žádnému průlomu. 
V této oblasti máme bohužel 
i jednu velkou nevýhodu – 
problémový »ubytovací byz-
nys« trápí v naší zemi jen tři 
čtyři kraje ze čtrnácti.

Pomůže jedině práce
Pokud by město, jak občas 

někdo tvrdí, chtělo těžit z pří-
chodu sociálně slabých odji-
nud, dávno by to udělalo. 
Okamžitě jsme mohli rozjet 
ubytovny v Lounech, ve dvou 
našich zakonzervovaných do-
mech ve Starém Bohumíně 
nebo třeba v domě v Kostelní 
ulici. Ale neděláme to nejen 
proto, že za každých sto no-
vých občanů města by se náš 
plat zvedl měsíčně asi o pade-
sát korun. My přece dlouho-
době chceme, aby do našeho 
města našli cestu slušní lidé, 
kteří jsou ochotni přizpůsobit 
se většinové kultuře. I proto 
třeba zpřísňujeme zásady na 

sjednávání smluv v našem 
bytovém fondu a důsledně 
kontrolujeme, zda se někomu 
nepodařilo najít v těchto pra-
vidlech nějakou skulinku.

Celkové řešení ovšem vidí-
me jinde. Za nejpodstatnější 
považujeme, abychom co nej-
většímu počtu sociálně sla-
bých nabídli práci. Proto drží-
me nejvíce veřejně prospěš-
ných pracovníků z měst v kraji. 
Víme, že u řady z nich produk- 
tivita práce není vysoká, ale 
snažíme se zpřísňovat systém 
dohledu, a navíc tím hlavním 
motivem pro nás je, že spoustu 
nepřizpůsobivých nutíme 
něco dělat. Třeba snad i bu-
doucí generace ocení, že děti 
některých z dnešních veřejně 
prospěšných pracovníků už 
nebudou považovat za nenor-
mální, když rodiče vstávají »už« 
na šestou do práce a končí v ní 
»až« po poledni.

Další částí našeho řešení 
problémů jsou i represe spo-
jené s odevzdáváním kovové-
ho odpadu. Námi navrhovaný 
způsob, kdy by sběrny odku-
povaly železo a kov jen od 
právnických osob a živnostní-
ků, možná omezí ty, kteří by 

rádi za své domácí odpady 
utržili nějakou korunku, ale 
lidé ve Vrbici nebo Pudlově mi 
možná dají za pravdu, že po-
kud nepřijde nějaká rychlá 
akce ze strany města, pak už 
za chvíli nebudou mít ani 
domkaři ve sběrně co ode-
vzdávat. Vše kovové mizí. Je 
na nás, abychom vymysleli 
v Bohumíně systém, který by 
byl spravedlivý, a ty, kteří 
odevzdají odpad zdarma, aby-
chom zvýhodnili. Třeba sle-
vou na ceně za svoz odpadů 
nebo nějakým jiným bonu-
sem.

Městská policie 
nestihne vše

Prakticky stále řešíme dnešní 
neutěšenou situaci s městskou 
policií, která je teď snad nej-
žádanějším subjektem ve 
městě. Lidé by chtěli strážníky 
vidět na hlavní třídě, v dět-
ských koutcích, stále častější 
jsou žádosti o měření rychlos-
ti na nebezpečných úsecích 
silnic, »měšťáci« jsou netrpě-
livě vyhlíženi v městských čás-
tech. Bohužel je třeba respek-
tovat, že počet strážníků na 
směně je omezený, a co víc, 

v řadě případů zastupují i prá-
ci, kterou by měla vykonávat 
Policie ČR. Policistů je ovšem 
tak málo, že na ně na ulici 
prakticky nenarazíte, a tak 
město už sahá i k tomu, aby si 
najalo správce dětských kout-
ků, což je přeci přesně ta čin-
nost, kterou by mohla a měla 
vykonávat policie městská.

Ne, nechtěl jsem obhajovat 
to, zda svou práci děláme dobře 
nebo ne, to ať si každý vyhod-
notí sám. A je mi jasné, že kdo 
nechce slyšet jiný názor, tyhle 
mé řádky ho o opaku nepře-
svědčí, přesto jsem se pokusil 
reálně zhodnotit situaci u nás 
ve městě. A dát vám, občanům, 
najevo, že nás to taky štve 
a trápí. Snažíme se i spolupra-
covat s okolními městy, protože 
tam řeší úplně stejné potíže. 
Nás ale vede k optimismu je-
den fakt – všechny problémy 
se nám povedlo vždy společně 
s vámi vyřešit, dříve nebo poz-
ději. Stačí si vzpomenout na 
hotelový dům či skřečoňský 
most. Zvládneme to i tento-
krát, ale chce to trochu trpěli-
vosti a času.

Igor BRUZL, 
místostarosta města

Potíže s nepřizpůsobivými? Rychlé řešení neexistuje!

Povodně opět zahrozily
V sobotu 16. května, shodou okolností v době, kdy jsme v Bohumíně 
odvolali pohotovostní stupeň povodňové aktivity, byl na úřední desce 
města vyvěšen dokument krajského úřadu. Mění se jím záplavová oblast 
na Odře a Vrbické stružce v souvislosti s vybudováním ochranné hráze ve 
Vrbici na stoletou vodu. 

Dokument se v elektronické verzi na-
chází také na městském webu v sekci 
»radnice«, rubrice »úřední deska«. 
Kromě této nejvýznamnější protipovod-
ňové ochrany města se po záplavách 
v roce 2010 uskutečnila řada dalších 
protipovodňových opatření, které ještě 
s vidinou nedávno rozbouřené Odry 
a Olše stojí za to si připomenout. 

Koryto Odry se podařilo prohloubit 
odstraněním nánosů štěrku. Plnohod-
notnou protipovodňovou ochranou Bo-
humína se stala dálnice včetně odlehčo-
vacího příkopu podél ní. Na Olši byly 
zavezeny průlehy* směrem ke Kopytovu 
a z bermy** u řeky byly odstraněny ná-
letové dřeviny i část nánosů. Pročištěno 
bylo i koryto Lutyňky v oblasti Červína. 
Byla důkladně vyčištěna Bajcůvka v toku 
přes Starý Bohumín včetně vyústění do 
Odry za štěrkovnou a odstraněna odto-

ková závada ve Slezské ulici. Připravuje 
se vyčištění dalšího úseku přes Pudlov 
až k drátovně. Ve Vrbici byl obnoven 
odvodňovací příkop za Vrbickou ulicí 
s napojením do stružky přes novou 
ochrannou hráz. Na Skřečoňském poto-
ce byla kromě pravidelného čištění toku 
a údržby suché nádrže v Úvozní ulici 
provedena rozsáhlá rekonstrukce za-
trubněné části potoka. Na Bohumínské 
stružce v Šunychlu Povodí Odry opravilo 
drobné závady na hrázích, město osadi-
lo klapkami nejvýznamnější vyústění do 

toku a jako první a nejdůležitější krok 
pro odvodnění Mlýnského potoka pře-
budovalo odtok pod hrází do stružky. 
Původní záměr rekonstrukce odtoku ze 
Suchého nádrže se rozšířil na zpracová-
ní projektu celkového odvodnění loka-
lity Petra Cingra. Déle než jsme čekali 
se připravuje vybudování čerpací stani-
ce u elektrorozvodny v Pudlově, a to 
s ohledem na vyjednávání s vlastníky 
pozemků pro umístění čerpačky. Počá-
teční ochota skupiny ČEZ ke spolupráci 
se také zcela vytratila.

Díky finanční podpoře města byla 
zpracována dokumentace na ochranu 
Pudlova, schválený nový územní plán 
vymezil koridor pro výstavbu pudlov-
ských hrází, a tak je už jen na Povodí 
Odry, aby zahájilo intenzivnější jednání 
s vlastníky o výkupech jejich pozemků. 

Povodně opět zahrozily a jisté je, že za-
hrozí i v budoucnu, přestože je Bohumín 
každým rokem více chráněn před vodami 
z velkých řek i místních drobných toků. 

Lumír MACURA, místostarosta 

AKTUÁLNÍ TÉMA

* PRŮLEH: Protierozní opatření na orné půdě rozděluje dlouhý svah na řadu krat-
ších. Zachytí povrchový odtok, umožní jeho vsakování a přebytečnou vodu odvádí.
** BERMA: Úzká terasovitá plošina, probíhající podél hráze. Zpevňuje hráz, zabra-
ňuje jejímu sesypání nebo protržení a někdy slouží jako cesta.
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Volby do Evropského 

parlamentu

Evropská unie se těší stále 
menší oblibě, a proto volby 
do Evropského parlamentu 
provázela 23. a 24. května 
tristní voličská účast. V Bo-
humíně dorazilo k urnám 
pouze 13,22 procenta voličů, 
kteří odevzdali 2 398 plat-
ných hlasů. Z hrstky přícho-
zích dali ve městě občané 
nejvíce hlasů ČSSD (32,27 
%), dále KSČM (14,13 %), 
hnutí ANO (13,21 %), ODS 
(7,96 %), koalici TOP 09 
a Starostové (6,04 %) a KDU- 
ČSL (6,42 %). Městský úřad 
děkuje všem subjektům, 
které ve svých prostorách 
umožnily činnost okrskovým 
volebním komisím. (red)

Hroby ještě rok za staré ceny, pak podraží
Od dubna příštího roku se v Bohumíně zvýší ceny za pronájem hrobových míst. 
Důvodem je změna výpočtu sazby tak, aby odpovídala českým normám. Lidé však 
mají ještě téměř rok možnost předplatit si hrobová místa, třeba i na deset let dopředu, 

za stávající nižší ceny.

V Bohumíně dosud platily u hrobů jednotné 
ceny – ročně 57 korun za urnové místo, 101 
korun za klasický hrob. Tento systém ale ne-
odpovídal normám, protože 
podle české legislativy se 
cena za hrobové místo musí 
počítat podle pronajaté plochy. Bohumín ale 
takto postupovat nemohl, protože nikdo ne-
znal přesnou velikost jednotlivých hrobů. Loni 
však proběhla velká zaměřovací akce, během 
níž odborníci změřili asi pět tisíc hrobů na 
všech bohumínských veřejných hřbitovech.

„Podle získaných údajů nyní můžeme vypo-
čítat cenu za hrobové místo podle jeho skutečné 
velikosti,“ uvedla Eva Liszoková z odboru ži-
votního prostředí a služeb. Sazbu, podle které 

se bude cena kalkulovat, určila městská rada 
na 68 korun za metr čtvereční. Čím větší 
hrob, tím více jeho majitel zaplatí. Například 

urnové místo, které má ob-
vykle kolem metru čtvereční-
ho, bude majitele ročně stát 

zhruba zmíněných 68 korun. Běžný hrob 
v průměru zabírá tři metry čtvereční, což vy-
chází na 204 korun ročně. 

Nové ceny začnou platit až od 1. dubna 
2015. Lidé tak mají dostatek času, aby si hro-
bová místa předplatili ještě za stávající 
paušální ceny. Obvykle se hroby hradí na de-
set let, takže pokud lidé této možnosti využijí, 
celou jednu dekádu se jich zdražení nebude 
týkat.  (tch)

NEPŘEHLÉDNĚTE

Bohumín se může pyšnit jednou přírodní památkou, hraničními meandry. Tyto říční 
zákruty se stále mění, na jejich modelování se podílí eroze a Odra tu a tam strhne 
kousek břehu na jedné či druhé straně. V polovině května si ale deštěm rozvodněná 
řeka »ukousla« pořádný krajíc. Patrné je to zejména v oblasti Vrbina, kudy vede 
naučná stezka. Tu muselo město s ochranáři z bezpečnostní důvodů částečně uzavřít.

Součásti naučné stezky 
jsou i zastavení s informač-
ními tabulemi. Tu ve Vrbině 
bylo třeba už několikrát 
posunout dále od břehu, 
protože ten se k ní postup-
ným vymíláním stále přibli-
žoval. Letos čeká ceduli další 
stěhování, navíc bude třeba 
úplně změnit trasu stezky. 
Odra totiž tentokrát strhla 
až dvoumetrový kus břehu 
a chodníček se tak ocitl na 

jeho hraně. Kritický úsek je 
nyní uzavřen a připravuje se 
nové vedení stezky. Aby moh-
la dále od břehu vzniknout 
pěšina, bude třeba proklestit 
cestu lesem. To však musí 
ještě posvětit krajský úřad, 
protože v přírodní památce 
platí zákaz kácení stromů. 
„Chceme stezku Vrbinou za-
chovat, právě z tohoto místa 
je nejhezčí výhled na meand-
ry. Nedaleko v lese sice ještě 

jedna pěšina vede, ale kdy-
bychom stezku přemístili na 
ni, turisté by přišli o pohled 
na řeku,“ vysvětlil Jiří Spáčil, 
předseda občanského sdru-
žení Hraniční meandry Odry.
Řeka je živel a zkrotit jej 

není žádná hračka. Přesto se 
o to v 50. letech Češi i Poláci 
pokusili.  Proč? Středem 
Odry vede státní hranice, 
a jak řeka měnila své koryto, 
každou chvíli tekla jinudy 

než po 
hranič-
ní  l inii 
zakreslené 
v  m a p á c h . 
„Vodohospodáři se tehdy 
snažili koryto řeky stabilizo-
vat obřími balvany. Do půdy 
také vkládali geotkaninu, 
aby voda břehy nevymílala,“ 
objasnil Spáčil. Jenže stejně 
jako se tehdy nedařilo poru-
čit větru, dešti, nepodařilo se 
poručit ani Odře. Zpevňova-
cí kameny jsou dnes utopené 
uprostřed řeky a cáry geo-
tkaniny vlají z utržených 
břehů.

Pavel ČEMPĚL

Meandrující Odra ukousla kus břehu

 Jiří Spáčil (vpravo) a pracovníci radnice u tabule, kterou bude nutné přestěhovat.  Naučná stezka se ocitla na hraně zlomu. 
Dva metry břehu jsou pryč, voda spolu s ním vzala i více než stoletý strom (šipka).  


 Trhliny se objevily už i v turistickém chod-

níčku. Nyní je proto uzavřen.  Foto: Pavel Čempěl

i i
ené 
p á c h .



  L I C I TAC E  BY T Ů4

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo 
dveří A243. Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace 
se mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné 
informace naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce radnice, kategorie licitace 
bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty: 

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1053, číslo bytu 14, kategorie 
I., 3. patro. Věžový dům v kli-
dové zóně poblíž centra města, 
supermarketu, základní a ma-
teřské školy. Plastová okna, 
zrekonstruovaná koupelna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 59,37 m2, celková plocha 
bytu 60,71 m2. Prohlídka 2.6. 
v 14.30–14.45 hodin a 3.6. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace se 
koná 4.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1053, číslo bytu 53, kategorie 
I., 11. patro. Věžový dům v kli-
dové zóně poblíž centra města, 
supermarketu, základní a ma-
teřské školy. Plastová okna, 
zrekonstruovaná koupelna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 59,37 m2, celková plocha 
bytu 60,71 m2. Prohlídka 2.6. 
v 14.45–15.00 hodin a 3.6. 
v 8.45–9.00 hodin. Licitace se 
koná 4.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 166, 
číslo bytu 4, kategorie I., 2. 
patro. Nízkopodlažní dům 
v klidové zóně poblíž centra 
města, supermarketu, základ-
ní a mateřské školy. Plastová 
okna, zrekonstruovaná kou-
pelna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 56,93 m2, celková 
plocha bytu 62,18 m2. Prohlíd-
ka 2.6. v 15.15–15.30 hodin 
a 3.6. v 9.15–9.30 hodin. Lici-
tace se koná 4.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1053, číslo bytu 6, kategorie 
I., 2. patro. Věžový dům v kli-
dové zóně poblíž centra, super-
marketu, základní a mateřské 
školy. Plastová okna, zrekon-
struovaná koupelna. Plocha 
pro výpočet nájemného 59,37 m2, 
celková plocha bytu 60,71 m2. 
Prohlídka 2.6. v 14.15–14.30 ho-
din a 3.6. v 8.15–8.30 hodin. Li-
citace se koná 4.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Bene-
še 1071, číslo bytu 38, kate-
gorie I., 7. patro. Věžový dům 
v centru města s možností par-
kování před domem. V blíz- 
kosti domu je vlakové a auto-
busové nádraží. Byt je s bal-

kónem, plastovými okny a 
ústředním vytápěním. Plocha 
pro výpočet nájemného 67,82 
m2, celková plocha bytu 70,34 
m2. Prohlídka 3.6. v 9.45–
10.00 hodin a 4.6. v 15.00–
15.15 hodin. Opakovaná lici-
tace se koná 9.6. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 718, 
číslo bytu 4, kategorie II., 2. 
patro. Cihlová zástavba poblíž 
centra, Billy, vlakového a auto-
busového nádraží, plast. okna. 
Plocha pro výpočet nájemného 
82,31 m2, celková plocha bytu 
93,35 m2. Prohlídka 4.6. v 15.30 
–15.45 hodin a 5.6. v 9.00–9.15 
hodin. Opakovaná licitace se 
koná 9.6. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čáslavská 
53, číslo bytu 5, kategorie I., 
2. patro. Nízkopodlažní dům 
se zateplenými štít. stěnami 
poblíž základní školy, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 56,85 m2, celková 
plocha bytu 57,95 m2. Prohlíd-
ka 4.6. v 14.30–14.45 hodin 
a 5.6. v 8.30–8.45 hodin. Lici-
tace se koná 9.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 
1087, číslo bytu 70, kategorie 
I., 5. patro. Dům poblíž zreno-
vovaného parku, školky, ná-
kupních center Kaufland a 
Albert. Byt je po celkové re-
konstrukci vč. sociálního zaří-
zení. Plocha pro výpočet ná-
jemného 49,99 m2, celková 
plocha bytu 53,53 m2. Prohlíd-
ka 3.6. v 9.30–9.45 hodin a 
4.6. v 15.15–15.30 hodin. Lici-
tace se koná 9.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1069, 
číslo bytu 37, kategorie I., 4. pa-
tro. Dům s funkcí domovníka 
poblíž centra, zrenovovaného 
parku, školy, školky a obchodů. 
Byt s balkonem je po rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 26,95 m2, celková plo-
cha bytu 29,25 m2. Prohlídka 
3.6. v 9.00–9.15 hodin a 4.6. 
v 14.45–15.00 hodin. Licitace se 
koná 9.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, nám. Svobody 
7, číslo bytu 11, kategorie I., 3. 
patro. Bezbariérový dům i byt 

na náměstí ve Starém Bohu-
míně, byt s balkonem a komo-
rou na chodbě, plastová okna, 
dům se správcem, zajištěn 
úklid společných prostor, pří-
mo v domě pošta, poblíž auto-
busová zastávka, nemocnice, 
školka a škola. Plocha pro vý-
počet nájemného 72,55 m2, 
celková plocha bytu 75,39 m2. 
Prohlídka 9.6. v 14.45–15.00 
hodin. Licitace se koná 9.6. 
v 16.45 hodin. Licitace se 
mohou zúčastnit pouze 
osoby s omezenou schop-
ností pohybu a orientace 
(zejména pohybově, zrakově, 
sluchově, mentálně postižení 
či osoby pokročilého věku).

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1052, číslo bytu 10, kategorie 
I., 3. patro. Věžový dům s úkli-
dovou činností poblíž základní 
školy, plastová okna. Plocha 
pro výpočet nájemného 59,33 
m2, celková plocha bytu 60,67 
m2. Prohlídka 12.6. v 9.00–9.15 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 16.6. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1052, číslo bytu 48, kategorie 
I., 10. patro. Věžový dům s 
úklidovou činností poblíž zá-
kladní školy, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemného 
59,33 m2, celková plocha bytu 
60,67 m2. Prohlídka 12.6. v 9.15 
–9.30 hodin. Opakovaná li-
citace se koná 16.6. v 15.45 
hodin.

 ● Byt 1+1, tř. Dr. E. Bene-
še 852, číslo bytu 5, kategorie 
I., 4. patro. Cihlový nízkopod-
lažní dům poblíž základní ško-
ly, plastová okna Plocha pro 
výpočet nájemného 50,30 m2, 
celková plocha bytu 50,30 m2. 
Prohlídka 11.6. v 14.30–14.45 
hodin a 12.6. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace se koná 16.6. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, 
číslo bytu 68, kategorie I., 8. 
patro. Zateplený, v roce 2007 
zrekonstruovaný dům se 
správcovskou a úklidovou 
službou poblíž lesoparku, 
Kauflandu, školy a školky. 

Parkoviště u domu. V bytě je 
koupelna se sprchovým kou-
tem, z lodžií je výhled na měs-
to. Plocha pro výpočet nájem-
ného 64,11 m2, celková plocha 
bytu 70,66 m2. Prohlídka 3.6. 
v 10.00–10.15 hodin a 4.6. v 
15.45–16.00 hodin. Licitace se 
koná 16.6. v 16.15 hodin. Lici-
tace se mohou zúčastnit 
pouze zájemci, kteří si do 
9.6. podají přihlášku (ma-
jetkový odbor, č. dv. B207, 
vedlejší budova MěÚ).

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 
903, číslo bytu 8, kategorie 
II., 4. patro. Cihlová zástavba 
v centru města poblíž vlakové-
ho nádraží. Plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 76,90 m2, celková plocha 
bytu 80,30 m2. Prohlídka 9.6. 
v 15.30–15.45 hodin a 10.6. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace se 
koná 16.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, nám. T. G. Ma-
saryka 226, číslo bytu 6, ka-
tegorie I., 3. patro. Nízkopod-
lažní cihlový dům v centru 
města. V bytě je ústřední vytá-
pění. Plocha pro výpočet ná-
jemného 42,30 m2, celková 
plocha bytu 42,30 m2. Pro-
hlídka 9.6. v 15.00–15.15 ho-
din a 10.6. v 10.00–10.15 ho-
din. Licitace se koná 16.6. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Bene-
še 1071, číslo bytu 72, katego-
rie I., 1. patro. Věžový dům 
v centru města poblíž vlakové-
ho a autobusového nádraží. 
Možnost parkování před do-
mem. Přízemní byt po rekon-
strukci, plastová okna, ústřední 
vytápění. Plocha pro výpočet 
nájemného 60,55 m2, celková 
plocha bytu 60,55 m2. Prohlíd-
ka 11.6. v 15.00–15.15 hodin 
a 12.6. v 10.00–10.15 hodin. 
Opakovaná licitace se koná 
18.6. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Dělnická 
522, číslo bytu 4, kategorie I., 
2. patro. Nízká cihlová zástav-
ba se zateplenými štíty ve 
Skřečoni, plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
60,09 m2, celková plocha bytu 
60,38 m2. Prohlídka 11.6. 
v 16.45–17.00 hodin. Licitace 
se koná 18.6. v 15.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů 
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MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 
596 092 156, 731 130 666 

 ● Strážníci zajisti-
li počátkem měsíce dvě ženy, 
po kterých bylo vyhlášeno 
pátrání. Na první narazili 2. 
května v Polní ulici v Rych-
valdě. V Ostravské ulici v Bo-
humíně o den později zadrže-
li mladistvou dívku, která 
uprchla z diagnostického 
ústavu. Obě hledané předaly 
hlídky republikové policii.

 ● Ráno 13. května úřadovali 
v Čáslavské ulici nezletilí 
sprejeři. Dva třináctiletí van-
dalové počmárali barvou do-
movní fasádu. Hlídka oba 
hochy na místě chytila. Pří-
pad bude řešit sociální a ma-
jetkový odbor radnice ve spo-
lupráci s rodiči nezletilců.

 ● Další dva výrostci s barbar-
skými sklony řádili večer 14. 
května v ulici 9. května. Na 
parkovišti ukopli zpětné zr-
cátko zaparkované fabie. 
Hlídka podle popisu očitého 
svědka oba podezřelé mladí-
ky dostihla v Čáslavské ulici. 
Jeden z mladíků se k poško-
zení vozidla doznal. Případ si 
převzala Policie ČR.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

Maják městské 
policie

Podvodnice obrala důchodce o 300 tisíc
Senioři obětí podvodu. Policie vyšetřuje 
v Bohumíně dva smutné případy, kdy 
bezcharakterní hochštaplerka připravila 
staré lidi o celoživotní úspory.

Na autobusové zastávce na třídě Dr. E. Be-
neše oslovila 14. května neznámá žena stařeč-
ka (93). Vyptávala se, zda je ženatý, kde pra-
coval a podobně. Konverzaci ukončila slovy, že 
za mužem chtěla stejně jít, protože pro něj má 
přeplatek za léky. Na to, že dostane peníze, 
senior slyšel, a tak se ženou odešel do svého 
bytu. Podvodnice z předchozího vyptávání vě-
děla, že v bytě nikdo není. Použila starý, ale 
osvědčený trik. Požádala o rozměnění pětitisí-
cové bankovky s tím, že tisíc korun náleží muži 
za přeplatky na lécích. Senior před ženou ze 
stolku v ložnici vytáhl obálku s osmnácti tisíci. 
Bankovku rozměnil, peníze zpět uložil 
a oba odešli do kuchyně. Pachatelka následně 
použila další lest. Pod záminkou vytracení tuž-
ky se vrátila do ložnice a fi nance odcizila. Pak 
nařídila muži, aby počkal, že musí v autě vy-
psat stvrzenku. Pochopitelně už se neukázala.

Další případ se udál 15. května. Kolem po-
ledne oslovila neznámá žena důchodkyni (78) 

u vchodových dveří s tím, že nese přeplatek za 
vodu. Obě ženy vešly do bytu, aniž by zavřely 
vchodové dveře. Falešná doručovatelka pře-
platku opět zkusila trik s bankovkou. Nepočí-
tala však, že jí seniorka peníze rozmění hned 
v kuchyni, a tak prohlásila, že musí jít ještě 
ven něco zařídit. Po jejím odchodu důchodky-
ně zpozorovala, že jsou otevřené dveře ložnice. 
Ke své hrůze zjistila, že zde ze skříně zmizely 
její celoživotní úspory, 280 tisíc. V tomto pří-
padě policie pracuje s verzí, že pachatelka 
měla komplice. Ten mohl úmyslně nedovřený-
mi dveřmi vejít, prohledat byt a ukrást peníze.

Popis podvodnice se v obou případech sho-
duje. Jde o ženu bílé pleti ve věku 30 až 35 
let. Je plnoštíhlé postavy, má tmavě hnědé 
rovné, krátce střižené vlasy. Oblečeny měla 
tmavé kalhoty. 

Policie varuje seniory, aby byli maximálně 
obezřetní. Nikoho cizího do bytu nepouštěli, 
zejména pokud jsou sami. Podvodníka lze 
odhalit už tím, že žádné úřady ani společnosti 
přeplatky osobně a v hotovosti nepředávají. 
Peníze se posílají na účet nebo poštovní pou-
kázkou. 

Jaroslav KUS, policejní inspektor

Hrozivá bouračka piráta bez řidičáku

Kolize na křižovatce Štefánikovy 
a Masarykovy vypadala hrozivě. 
Srážku naštěstí odnesla jen 
auta, pasažéři utrpěli lehčí 
zranění.  Foto: Pavel Čempěl 

Jeden karambol, dva viníci, tři zničená auta. Z křižovatky Štefánikovy a Masarykovy 
ulice se 19. května po poledni ozvala rána. V jednu chvíli se tady srazily tři vozy. 
Ošklivě vyhlížející nehoda se naštěstí obešla bez vážných zranění.

V kritickou chvíli se ke kři-
žovatce z vedlejších ulic sjela 
dvě auta. Malý hyundai ve 
směru od radnice, starší opel 
od PZKO. První vjela do křižo-
vatky řidička (65) hyundaie a 
nevšimla si, že se po hlavní od 
parku blíží volkswagen. Kdyby 
jel jeho řidič (27) povolenou 
padesátkou, auta by se minu-
la. Jenže mladý šofér uháněl 
Štefánikovou ulicí vysokou 
rychlostí a na malér bylo zadě-

láno. Auta se srazila a rozlétla 
se do stran. Volkswagen tak 
naboural ještě do opelu, jehož 
řidič (55) čekal na vedlejší 
a dával přednost. Červený golf 
pak ještě srovnal se zemí do-
pravní značku a nakonec se 
zapíchl do betonového plotu 
u evangelického kostela.

Škoda na vozidlech a do-
pravním značení činí podle 
prvních odhadů 130 tisíc, golf 
a hyundai ale zřejmě skončí ve 

šrotu. Na jejich šoféry se navíc 
blíže zaměří policie. U starší 
řidičky přichází v úvahu zavi-
nění kvůli nedání přednosti, 
řidič volkswagenu zase nedo-
držel rychlost. Mladý muž se 
ale stíhání nevyhne tak jako 
tak, za volantem totiž neměl 
co pohledávat. „Řidiči byl 
před časem za předešlé do-
pravní delikty vysloven zá-
kaz řízení,“ potvrdila policis-
tka Zlatuše Viačková.  (tch)
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Kruhový objezd u vjezdu do Skřečoně se opět blýská. 

Sedm let od instalace plastových bloků, které daly 

křižovatce atypický tvar, vybledlo okolní vodorovné 

značení a bylo třeba nástřik obnovit.

BM servis musel nejprve 
vypustit zátěžovou solanku 
z »citybloků« a mírně je od-
sunout, aby mohla speciali-
zovaná fi rma nanést na vo-
zovku nové značení. Pak 
opět bloky s pomocí hasičů 
napustit, vytvarovat z nich 

»piškot«, jak se interně skře-
čoňskému rondelu říká.

Nové viditelné značení mo-
toristé jistě přivítají. Už méně 
nadšení ale budou z novinky, 
která se v rámci obnovy ron-
delu objevila na příjezdu od 
nové cesty. Tady se změnila 
povolená rychlost ze 70 na 50 
kilometrů v hodině a před 
objezdem přibyly další city-
bloky, čímž se změnil úhel 

nájezdu do křižovatky. „Dopl-
nění citybloků plní bezpeč-
nostní funkci. Řidiči od Dolní 
Lutyně vjížděli do křižovatky 
ve vysoké rychlosti a mnohdy 
neměli čas reagovat na vozy, 
které přijížděly z Rychvald-
ské ulice,“ vysvětlil Petr So-
bek z odboru dopravy. Nové 
řešení donutí šoféry více 
zpomalit a »točit« volantem.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Oranžové kolo pomohlo dobré věci
Přesně před rokem se do projektu Nadace ČEZ 
»Oranžové kolo« zapojili pracovníci a klienti Centra 
sociálních služeb (CSS) Bohumín. Svým úsilím podpořili 
sociálně terapeutické dílny, které poskytují služby 
sociální prevence dospělým s mentálním, psychickým, 
zdravotním nebo kombinovaným postižením.

Příznivci, rodinní přísluš-
níci a přátelé před rokem na 
»Oranžovém kole« vyšlapali 
částku 51 604 korun. Tyto 
prostředky následně našly 
smysluplné využití. CSS za 
ně pořídilo čističku vzduchu 
pro tkalcovskou a šicí dílnu 

sociálně terapeutických dí-
len, které dlouhodobě trápila 
vysoká prašnost při práci 
s vlnou. Zbývající část z vy-
šlapané částky zkvalitnila 
práci v kutilské a dřevařské 
dílně, kde pod rukama klien-
tů vznikají nádherné výrobky 

ze dřeva – dekorační před-
měty, hračky nebo ptačí bud-
ky. Pro tuto dílnu byla za-
koupena vibrační bruska, 
lupenková, pokosová a pří-
močará pila.

Vedení Centra sociálních 
služeb Bohumín, pracovníci 
a klienti sociálně terapeutic-
kých dílen ještě  jednou 
děkují Nadaci ČEZ a všem, 
kteří svým šlapáním přispěli 
na dobrou věc.

Anna ORŠULÍKOVÁ, 

ředitelka CSS Bohumín

Na rotopedu 
pro nemocnici

V sobotu 31. května od 9 
do 13 hodin se v areálu Elek-
trárny Dětmarovice koná tra-
diční Den dětí. Návštěvníky 
čeká bohatý program s řadou 
atrakcí a soutěží. Spolu s dět-
skými oslavami proběhne 
také den otevřených dveří, 
kdy si návštěvníci mohou 
s odborným doprovodem 
prohlédnout elektrárnu.

Na akci opět zavítá chari-
tativní Oranžové kolo Nada-
ce ČEZ. Tento projekt umož-
ňuje zájemcům, aby na spe- 
ciálně upraveném kole »na-
šlapali« elektrickou energii, 
kterou nadace převede na 
fi nanční prostředky. Ty bu-
dou v závěru akce rozděleny 
mezi dvě organizace. Letos 
se do pedálů rotopedu opřou 
příznivci orlovské MŠ Karla 
Dvořáčka a Bohumínské 
městské nemocnice. Ta hod-
lá výtěžek použít na nákup 
zátěžového ergonometru pro 
internu.  (red)

Výměna vodovodního řadu v Jateční
Město v letošním roce provede rekonstrukci vodovod-
ního řadu v Jateční ulici v Novém Bohumíně. 

Rekonstrukce bude probí-
hat v červnu a červenci a do-
tkne se bytových domů číslo 
149, 152, 166, 177, 179, 183, 
197, 207, 212, 215, 241, 266, 
271 a 276. 

Samotná oprava bude pro-
bíhat na veřejném prostran-

ství, pouze jednotlivé přípoj-
ky do vchodů budou ukonče-
ny fakturačními vodoměry 
ve sklepích. Dále fi rma vodo-
vod napojí na stávající roz-

vody vedoucí do bytů. V by-
tech samotných se žádné 
práce provádět nebudou.

Stavební fi rma, která vze-
šla z výběrového řízení, pro-
vede po ukončení zemních 
prací v srpnu terénní úpravy 
a položí asfalt v trase vodo-
vodu.

Marcela HRABALOVÁ, 
majetkový odbor

KRÁTCE

AKTUÁLNĚ

Před »piškotem« sundejte nohu z plynu

Pět nových citibloků u příjezdu z nové cesty má řidiče zpomalit.

Obnova nástřiku vodorovného značení probíhala za plného provozu. 

y



  BO H UM Í NSK É M Ě S T SK É N OV I NY ·  č ís lo  11/2014 7

Vrbice chrání před stole-
tou vodou. Její výstavbu 
fi nancovalo Ministerstvo 
zemědělství z programu 
Podpory prevence před 
povodněmi. 

Lucie BALCAROVÁ

Na protipovodňové hrázi ve Vrbici vyrostla nová stezka 
pro cyklisty a in-line bruslaře. Jeden a půl kilometru 
dlouhý úsek se line kolem Vrbického jezera. Začíná 
u panelového parkoviště ve směru od Ostravy 
a končí u vrbického domu s pečovatelskou službou. 
Výstavba stezky stála radnici 3,7 milionu. 

„Chtěli jsme vyhovět přá-
ním bruslařů a rozšířit mož-
nosti kvalitních projížděk. 
Dlouhodobě  se snažíme 
o prodlužování a okruhování 
tras. Proto jsme se dohodli 
s Povodím Odry, které ve 
Vrbici loni dokončilo proti-
povodňovou hráz, na jejím 
vybudování. Stezka vede 
atraktivním prostředím 
a napojuje se na cyklotrasu 
směrem na Ostravu. Kvůli 
tomu jsme ve Vrbické ulici 
také opravili části chodníků. 
Získali jsme tak asi tříkilo-
metrový okruh,“ sdělil mís-
tostarosta Lumír Macura. 

V Bohumíně už nyní fun-
gují tři stezky pro in-line 
bruslaře. Před dvěma roky 
vznikla 3,6 kilometru dlouhá 
stezka v polích mezi Pudlo-
vem a Starým Bohumínem. 
Začíná u Antošovické lávky, 
vede kolem dálnice až k no-
vému hraničnímu mostu 
ve Starém Bohumíně. Vyas-
faltování stezky přišlo na dva 
miliony, z toho 750 tisíc po-
kryla dotace  Evropské unie. 

Další okruh pro in-line brus-
laře vznikl loni také v parku 
Petra Bezruče. Osm set met-
rů dlouhý úsek slouží přede-
vším začátečníkům. „Nyní už 
pracujeme na dalším okruhu 
pro in-linisty, a to ze Starého 
Bohumína přes Kopytov 
a Novou Ves zpět do Starého 
Bohumína,“ doplnil Macura 
s tím, že za- 
tím je vše 
teprve ve 
f á z i  p ř í -
prav. 

Protipo-
v o dňo v o u 
h r á z  v e 
Vrbici  do-
končilo Po-
v o d í  O d r y 
koncem mi-
nulého roku. 
Stála jedna-
padesát mili-
onů  a  měř í 
téměř dva ki-
lometry. Bez-
mála pět set 
o b y v a t e l 
městské části 

Stavbu protipovodňového valu ve 
Vrbici financoval stát, město 
uhradilo stezku na jejím vrcholu. 
Vede atraktivní přírodou kolem 
jezera.  Foto: Pavel Čempěl

oplnil Macura 

l 
i 

Více lodí a možnost jejich rezervace
Vodácká sezona se blíží. Na Odře ji 28. června tradičně odstartuje »Odemykání 
meandrů«, společná akce Bohumína a polských Krzyzanowic. Následujícího dne 
zahájí provoz také městská půjčovna, kterou budou opět zajišťovat dobrovolní 
hasiči ze Starého Bohumína.

Novinkou letošní vodácké sezony je rezer-
vační systém na webu města, kde si mohou 
zájemci objednat lodičky na víkendové sjezdy. 
Město zavedlo tento objednávkový systém po 
zkušenostech z minulých let. Stávalo se, že 
dorazili přespolní vodáci, někdy i z velké dál-
ky, a pro velký zájem už na ně lodě nezbyly. 
Někdy dokonce lidé, na které se nedostalo, 
spílali hasičům, že dávají lodičky přednostně 
svým známým. Takovým případům by měl 
rezervační systém, který platí pro standardní 
víkendové plavby, ne pro hromadné organi-
zované akce, zabránit.

Další novinkou pro uspokojení většího 
množství milovníků sjezdů je rozšíření počtu 
plavidel. Díky projektu přeshraniční spoluprá-
ce přibyly v »docích« dvě nafukovací kánoe 
a dva čtyřmístné rafty, čímž se zvýšil počet lodí 

na osmnáct. Půjčovné se u lodí nevybírá, 
vodáci hradí pouze přepravu plavidel z cíle 
plavby zpět do Starého Bohumína – sto korun 
za kajak či kánoi a dvě stě za čtyřmístný raft.

Na akci Odemykání meandrů je povinná 
rezervace lodí, nejpozději do 25. června na 
e-mail smidova.miroslava@mubo.cz. Stan-
dardní sjezdy budou od 29. června probíhat 
o sobotách, nedělích a svátcích. Dopoledne od 
9 hodin, odpoledne od 14 hodin. Jiný termín 
ve všední dny si mohou vodáci dohodnout 
přímo s hasiči, minimálně však musí vyjet šest 
lodí. Sjezd začíná u nástupního místa ve Sta-
rém Bohumíně, cíl je v Zabełkowě. Bližší in-
formace a organizační řád půjčovny najdou 
zájemci na radničním webu v sekci volný čas.

Miroslava ŠMÍDOVÁ, 
vedoucí organizačního odboru

Po hrázi se projedete na kole či na bruslích

Další ročník U3V 
Opět probíhá příjem přihlá-

šek do nového ročníku bohu-
mínské univerzity třetího 
věku. Vzdělávací cyklus je 
dvouletý a zahrnuje čtyři se-
mestry, z nichž každý trvá 
šestnáct týdnů. Senioři se vě-
nují práci s počítačem, cizímu 
jazyku, právu a umění. Jedi-
nou podmínkou pro přijetí je 
věk nad 55 let. Na kurz, který 
stojí 1.800 korun, přispívá 
Bohumín svým studentům 
částkou 1.200 korun. Výuka 
probíhá jednou týdně, ve čtvr-
tek na ZŠ Čs. armády. Zájemci 
o studium U3V v roce 2014/15 
se mohou hlásit do konce červ-
na osobně v městské knihovně 
ve Vrchlického ulici, telefonic-
ky na čísle 596 013 027, e-
mailem na knihovna-dospele@
k3bohumin.cz.  (red)
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Přechod mezi upraveným trávní-
kem a speciálně vysetou loukou. 

Sekání trávy ve městě 
se řídí určitými pra-

vidly a záleží na tom, do 
jaké kategorie plocha patří. 
Náměstí a frekventovaná 
místa se kosí nejčastěji, vět- 
šina sídlišť, dvorů a ulič-
ních pásů o něco méně 
a nejmírnější kritéria sečí 
platí pro trávníky v od-
lehlých koutech města 
a celistvé travnaté plochy. 
Park ale do žádné z těch-
to kategorií nespadá, má 

Ekologická akce 

»Třiďte s námi«
V pondělí 2. června od 10 

do 15 hodin proběhne na ná-
městí T. G. Masaryka ekolo-
gická akce pro školy i veřej-
n o s t  » T ř iď t e  s  n á m i « . 
Součástí osvěty bude dopro-
vodný program – BM servis 
představí svou vozovou tech-
niku a firma Eko-kom při-
praví soutěže. Návštěvníci, 
kteří správně zodpoví krátký 
ekologický kvíz, dostanou od 
města sadu tašek na třídění 
odpadu.    (red

POZVÁNKA

Hřebejk uvede 
svou komedii

Bohumín si v něm zahrál, 
Bohumíňáci ho uvidí mezi prv-
ními. Řeč je o novém filmu 
režiséra Jana Hřebejka. Loni 
v našem parku a zdejším klubu 
Bublina natáčel konverzační 
komedii Zakázané uvolnění 
a nyní ji bohumínským divá-
kům osobně přijde představit. 
Předpremiéru bude mít film 
v neděli 1. června od 21.30 ho-
din v letním kině. Půl hodiny 
před promítáním proběhne na 
pódiu kina »talkshow« se členy 
štábu. Kromě režiséra dorazí 
také producent Daniel Strejc, 
herečka Hana Vágnerová a dal-
ší protagonisté.

Vstupné je 20 korun, výtěžek 
půjde na provoz sociálně tera-
peutických dílen Centra sociál-
ních služeb Bohumín. V přípa-
dě nepříznivého počasí se akce 
přesouvá do kamenného kina 
na náměstí. (red)

Pronájem 

nebytových prostor
Město Bohumín nabízí 

k pronájmu jídelnu na ná-
městí ve Starém Bohumíně. 
Prostor o rozloze 331,4 m2 se 
nachází v přízemí domu číslo 
7, má bezbariérový přístup 
a výbornou dopravní dostup-
nost. Cenová zóna A 1.200 
Kč/m2/rok. Vyvolávací ce-
nou je pouze čisté nájemné 
bez služeb. Licitace se koná 
11. června ve 14 hodin v budo-
vě »B« bohumínské radnice, 
kancelář B101. Bližší infor-
mace osobně ve stejné budově 
v kanceláři B208, telefonicky 
 596 092 212, e-mailem: 
sobaniec.marek@mubo.cz 
nebo na webu města v sekci 
»radnice – byty, nebyty, ne-
movitosti«.  (red)

LICITACE

Sekačky v parku, věčné téma. V městském sadu platí 
zvláštní režim kosení trávy. Vznikl jako kompromis 
požadavků ochránců přírody a veřejnosti, která prefe-
ruje řádně upravené plochy. Přestože systém funguje 
už pár let, řada lidí si na něj ještě nezvykla. Park Petra 
Bezruče vnímá jako »neudržovaný«, rodiče se bojí, že 
jejich dítě chytí ve vysoké trávě klíště a podobně.

Uprostřed parku vykvetly louky

í-
. 

ě 

Psí útulek značně prokoukl
V městském útulku v Šunychlu se letos uskutečnila 
první brigáda. Do areálu bývalých kasáren vyrazilo 11. 
května patnáct dobrovolníků. Sešla se stálá parta, které 
není osud psích nalezenců a prostředí, v němž přebývají, 
lhostejné, ale ruku k dílu přiložily i nové tváře.

„Kácely se náletové dřevi-
ny, uklízelo se v kotcích a pro- 
koukl i celý areál,“ svěřila se 
jedna z brigádnic Veronika 
Damková z městského odboru 
životního prostředí a služeb. 
Dodala, že kromě brigádníků 
se v květnu na zkulturnění 
šunychelského psího útulku 
podíleli také veřejně pro-
spěšní pracovníci. Jejich 

úkolem bylo natřít všechny 
kotce.

Bohumínští psí nalezenci 
se kromě hezčího zázemí 
dočkali ještě jedné novoty. 
Nedávno proběhlo výběrové 
řízení na nového zvěroléka-
ře, který má hafany z útulku 
na starost. Veterinární péči 
jim bude nyní poskytovat 
Richard Molata.  (erh)

jiná pravidla. Protože sekačky 
nestínají jen trávu a plevel, 
ale »hoblují« i nadzemní ko-
řenové náběhy vzácných 
stromů, zejména stoletých 
dubů, nekosí se trávníky 
v parku příliš často. Také se-
kačky zde mají nastaveny 
žací lišty ve větší výšce nad 
zemí, takže tráva zůstává po 
údržbě delší. Kromě šetrněj-
šího přístupu ke kořenům 
stromů se díky tomuto systé-
mu v parku daří většímu 
množství bylin a hub. Ty zase 
přilákaly nové živočichy.

Zvláštní kapitolou jsou v par- 
ku čtyři plochy, kde se tráva 
seče minimálně, jen dvakrát 
ročně. Tyto plochy totiž plní 
funkci louky. „Od květnatých 
luk se očekává především 
krása porostu daná dlouhým 
kvetením a jeho odolnost. 
Založením květnaté louky 
z mnoha druhů rostlin se vy-
tvářejí podmínky i pro vývoj 
a výživu motýlů a ostatního 
hmyzu,“ vysvětlila Ľubica Ja-
roňová z odboru životního 
prostředí a služeb.
Čtyři louky v parku jsou 

označeny informačními tabu-
lemi. Lidé se z nich dozvědí, 
na jakou skladbu rostlin tam 
mohou narazit. Dvě louky 
jsou »kopretinové« a tvoří je 
čtyřiadvacet druhů květin 
a devět druhů travin. Na dal-
ších dvou zahradníci vyseli 
směs »česká květnice«. Ta 
obsahuje téměř šedesát druhů 
květin a deset druhů travin. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Školáci z Bezručovky poznávají své město
Bezručova škola pokračuje v projektu »Moje město«. 
V jeho podzimní části se žáci seznámili se systémem 
řízení města, se zajímavostmi a životem v jednotlivých 

městských částech.

Zakončením celé aktivity 
byla vědomostní soutěž žáků 
s využitím zakoupeného hla-
sovacího zařízení Smart res- 
ponse. Závěrečnou otázkou 
měly děti zhodnotit, ve které 
městské části se jim líbilo 
nejvíce. Zvítězil Starý Bohu-

mín, na druhém místě Šu-
nychl a osada Kopytov a na 
třetím místě Pudlov a Vrbice.

Spolupráce se všemi subjek-
ty, na které jsme se v průběhu 
organizování exkurzí obrátili, 
byla výborná. Musíme ocenit 
jejich vstřícnost a ochotu 

zprostředkovat dětem poznat-
ky o své činnosti v zájmových 
nebo profesních organizacích.

V druhé polovině projektu 
budeme sportovat – navštíví-
me adventure golf, u hájenky 
v Záblatí proběhne soutěž 

s ekologickou tématikou, 
v rámci oslav Dne dětí vy-
hodnotíme výtvarnou soutěž 
a v září nás čeká exkurze do 
Senátu Parlamentu ČR v Praze.

Dana BEZDĚKOVÁ,  

Darina JEŽÍŠKOVÁ

Relaxace v Jeseníkách
Víkend plný zážitků prožily ženy z občan-

ského sdružení Alma mater. Ani nepřízeň 
počasí a vydatné deště je neodradily od 
naplánovaného víkendu v Jeseníkách. 

Ve staré chalupě v Nových Losinách byl pro-
gram opravdu pestrý. Členky si zkusily, jak 
naše babičky topily a vařily na starých kachlo-
vých kamnech, zazpívaly si při kytaře, vyšláply 
na Tři kameny, jejichž vrchol pokořily téměř 
všechny současně. Pak byla na pořadí sauna 
a koupání v rozbouřeném potoce, fandění 
našim hokejistům a hraní různých společen-
ských her. V neděli účastnice navštívily starou 
výrobnu papíru ve Velkých Losinách, která je 
poslední svého druhu v Evropě. Prostě si to 
 naše ženy fakt užily.  (dk)

Foto: Alma mater 

Zábavný a osvěžující pětiboj
Bohumínská organizace Svazu postižených civilizační-
mi chorobami (SPCCH) dělá pro své členy spoustu 
nejrůznějších akcí. Tou poslední byl malý pětiboj 
nazvaný »Senior tlapka«.

Jarní sportovní kolotoč 
začal golfem. Osm členek 
SPCCH se sešlo na adventure 
golfu. Všechny si tuto hru vy-
zkoušely, společně si zahrály 
i se nasmály. Spokojenost 
byla na místě. Některé člen-
ky, ač měly golfové hole prv-
ně v ruce, dosáhly překvapi-
vých výsledků .  Druhou 
aktivitou bylo plavání. Zde už 
byl počet zúčastněných troš-
ku vyšší. Jedenáct členů si 
užívalo nejen vnitřního vel-
kého bazénu, ale i sluníčka 
a trysek venkovního bazénu.

Následovala turistická vy-
cházka. Našich čtrnáct členů 
nastartovalo svá košťata a za-
mířilo do Záblatí na slet čaro-
dějnic. Čtvrtá aktivita byla tro-
chu poklidnější. Čtrnáct členek 
se zúčastnilo nenáročného, ale 

zdraví prospěšného cvičení 
jógy na židlích pod vedením 
cvičitelky Aničky Balcárkové.

Poslední akcí byl cyklistic-
ký výlet. U sportcentra se se-
šlo sedmnáct členů s jízdními 
koly. Naším cílem byly mean-
dry Odry z polské strany. Po-
časí nám přálo, nikomu se 
nepřihodil defekt, všichni 
byli nadmíru spokojeni.

Celý pětiboj jsme ukončili 
v restauraci Češi. Zde nás če-
kalo překvapení. Po zdolání 
cyklistické stezky nám všem 
přišlo velice vhod malé po-
hoštění. Poté nastalo vyhod-
nocení celé akce. Členové, 
kteří se zúčastnili aspoň 
dvou aktivit, obdrželi kera-
mické medaile, které zhoto-
vila a věnovala soukromá MŠ 
Bambino ze Záblatí. Za spl-
nění čtyř až pěti aktivit zís-
kali účastníci navíc perma-
nentky na plavání a golf, 
které věnoval Bospor.

Za tuto hezkou, zajímavou 
a zdraví prospěšnou akci pa-
tří velký dík nejen sponzo-
rům, ale především výboru 
Svazu postižených civilizač-
ními chorobami, který pod 
vedením předsedkyně Jar-
mily Habramové věnoval 
přípravě nemálo času.

Už se všichni těšíme, že se 
akce stane tradicí a do další-
ho ročníku se zapojí více na-
šich členů.

Hana PRÁGLOVÁ, 

Senior klub BohumínFoto: Senior klub Bohumín
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Frenštátě pod Radhoštěm. 
Tam následně proběhne i celo-

republikové finále,“ prozradil 
vedoucí odboru dopravy Pavel 

Vavrečka. Dodal, že ani celostátní triumf 
není konečnou zastávkou. Soutěž má me-
zinárodní přesah a klání vítězů republi-
kových mítinků se letos uskuteční v nor-
ském Oslu. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Cyklistické mládí v Hobbyparku
Bohumín měl tu čest už potřetí hostit okresního kolo Dopravní soutěže mladých 
cyklistů. Školáci z celého Karvinska se 13. května sjeli do Hobbyparku na tamní 
dopravní hřiště, které je pro pořádání obdobných klání jako stvořené.

Bohumín, Havířov, Karviná, Orlová 
a Český Těšín. Každé z měst vyslalo do 
soutěže dvě čtyřčlenná družstva, takže 
o postup do krajského kola bojovalo cel-
kem čtyřicet mladých cyklistů. Čekala je 
jízda zručnosti, test z dopravních předpi-
sů, zdravovědný kvíz a jízda podle pravi-
del silničního provozu. 

Zručnost za řidítky, potřebné znalosti 
i domácí prostředí slavily úspěch. V obou 

věkových kategoriích vybojovali prven-
ství bohumínští školáci. Benešova škola 
zvítězila mezi žáky 4. až 5. tříd, Masary-
kova škola zopakovala loňské 
prvenství v kategorii 6. až 
9. tříd.

„Obě školy posunulo 
vítězství do krajského 
kola, které se koná 
koncem května ve 

Malí sportovci, velké výkony
Desátý ročník, deset týmů. Stadion při 

základní škole Čs. armády žil 20. května 

Atletickým minisoutěžením mateřských škol. 

Počasí atletice přálo a z tribun povzbuzovali 

své favority spolužáci i mnozí rodiče.

Do bojů se letos zapojilo devět bohumínských 
mateřinek a kompletní startovní listinu doplnila 
školka z Rychvaldu. Každá mohla sestavit až de-
setičlenné smíšené družstvo, pět dívek a pět 
chlapců. Kompletní reprezentace školky se účast-
nily štafet a hodů tenisovým míčkem, kde se 

sčítaly výkony všech vrhačů. Na skoky a překážkový 
běh nominovaly mateřinky jen čtyři své svěřence. 
Jedna z disciplín doznala oproti minulým ročníkům 
drobné změny. Předškolním dětem dělal problém 
skok do dálky, neuměly odhadnout rozběh a odraz 
z desky před pískovištěm. Proto letos tuto disciplínu 
nahradil skok z místa. Napínavosti soutěže to ale vů-
bec neubralo. 

S nástrahami všech sportovních úkolů se nejlépe 
vypořádala školka ze Skřečoně a zaslouženě slavila 
vítězství. Druhá příčka patřila FIT školce a třetí MŠ 
Smetanova.   (red)
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Foto: Pavel ČEMPĚL
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Pečárka letní (Agaricus aestivalis)
Příroda Bohumínska – houby (139)

V Česku roste několik desítek druhů pečárek, které 
dovedou spolehlivě určit pouze mykologové. V současné 
době odborníci označují druhy rostoucí v přírodě 
názvem pečárka a pěstované houby žampion. 

Pečárka letní je statnou 
houbou – její bílé až mírně 
nažloutlé klobouky mají až 
deset centimetrů v průměru. 
Lupeny jsou šedorůžové, ve 
stáří pak čokoládově hnědé. 
Třeň je válcovitý, bílý, po 
otlačení žloutnoucí. Dužnina 
na řezu růžoví, především 

v horní části plodnic. Jde o jed-
lou houbu se všestranným 
využitím v kuchyni. Roste od 
května do srpna především 
pod jehličnatými stromy. 
V Bohumíně ji můžeme na-
lézt i na travnatých plochách 
přímo v městské zástavbě.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Na teploměru tropická třicítka, lidé odhazují svršky, 
jen milovníci silných strojů zůstávají věrni černé kůži. 
U evangelického kostela se jich 24. května sešlo 
požehnaně, však si také přijeli pro požehnání.

Neformálního obřadu se už 
čtvrtým rokem ujal evangelický 
farář Roman Brzezina. Posád-
kám nablýskaných krasavců, 
kterých dorazilo na akci ko-
lem devadesáti, popřál klid-
nou sezonu bez karambolů, 
zranění a jiných patálií. Slovo 
dostal také motorkář, člen 
křesťanského motocyklového 
klubu, aby se svěřil se svým 
životním příběhem.

Na závěr duchovní osobně 
požehnal všem jezdcům, kteří 
zasvětili život jízdě v jedné 
stopě. Ochuzeny o zážitek ne-
byly ani desítky přihlížejících. 
Po statickém pozorování za-
parkovaných mašin je měli 
možnost spatřit i v akci. Mo-
torkáři nakopli své silné stroje 
a za burácení motorů absolvo-
vali propagační jízdu bohu-
mínskými ulicemi.  (tch)

Nejprve modlitba, pak burácení motorů
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Kulíšek slaví své třicátiny
Mateřská škola Kulíšek svou bránu 
pro předškolní děti poprvé otevřela 
29. února 1984. Třicetileté výročí 
si současní a bývalí zaměstnanci 
školky připomenou 5. června.

Kulíšek se nachází v Čáslavské ulici 
a od roku 2003 je odloučeným pracovi-
štěm ZŠ Čs. armády. V současnosti se 
pod vedením Jany Tmějové na vzdělává-
ní a výchově dětí podílejí čtyři učitelky. 
Předškolní aktivity probíhají ve dvou 
věkově smíšených třídách, které navště-
vuje padesát dětí od tří do šesti let.

Cílem je vést děti individuálním přístu-
pem k samostatnosti a zdravému sebevě-
domí, rozvíjet děti po stránce psychické, 
fyzické a sociální. Připravit je pro nástup 
do první třídy, aby úspěšně zvládly náro-
ky povinné školní docházky. Prioritou 
pedagogických a správních zaměstnanců 
je zdravé a bezpečné prostředí ve třídách, 
hernách a celém areálu mateřinky.

Děti velmi často využívají zahradu, kte-
rá je vybavena dvěma pískovišti, hradem 
s horolezeckou stěnou, skluzavkami, 

houpačkami a malým dopravním hřištěm 
pro kola a koloběžky. V zimě děti mohou 
v zahradě bobovat na umělém kopci. 

Děti navštěvují plavecký a lyžařský 
kurz, solnou jeskyni, chodí bruslit na 
zimní stadion, každoročně jezdí do ško-
ly v přírodě. Mohou navštěvovat i někte-
rý ze čtyř odpoledních zájmových krouž-
ků – hravou angličtinu, výtvarníček, 
malého tanečníka nebo sporťáček. 

Naše mateřská škola klade důraz na 
spolupráci s rodiči, proto organizujeme 
společná setkání– hrátky na školní za-
hradě s posezením u ohně, podzimní 
a vánoční dílničky s rodiči, karneval, 
dětský den, pasování na školáky a další.

Pravidelně se zapojujeme do akcí 
a soutěží pro mateřské školy. Spolupra-
cujeme například s knihovnou K3 a sta-
cionářem Salome. Tradičně s dětmi cho-
díme potěšit veselými písničkami či 
básničkami seniory do Domova Jistoty.

Marta KUBIKOVÁ, učitelka MŠ Kulíšek

Škola s místem pro všechny. Tak se nazývá projekt, na 

němž základní škola v Pudlově spolupracuje s dalšími 

osmi školami z Moravskoslezského kraje. Aktivitu 

zastřešilo Krajské zařízení pro další vzdělávání pedago-

gických pracovníků a informační centrum Nový Jičín 

a probíhá od léta 2012. Na  spolufi nancování se podílí 

Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky.

Projekt se týkal čtyř oblas-
tí života školy – vzdělávání 
pedagogů, podpory vzdělá-
vání v přípravné třídě, před-
cházení školní neúspěšnosti 
žáků a rozvoji pozitivního 

klimatu. V praxi to znamena-
lo vybavení přípravné třídy 
interaktivní tabulí, nábytkem 
i hračkami, zájezdy žáků do 
různých firem a podniků, 
financování doučování dětí 
a činnosti kroužků i rozvoj 
spolupráce s rodiči žáků ne-
tradičními způsoby.

Nyní se připravujeme na 
závěr projektu, společný fes-
tival, který se uskuteční 11. 
června na výstavišti Černá 
louka v Ostravě. Vystoupí zde 
členové tanečního a pěvecké-
ho kroužku, kteří pod vede-
ním Jarmily Dudy–Koťové 
a Milady Dubnické nacvičili 
vystoupení, jímž budou naši 
školu reprezentovat. 

Přehlídka kroužků devíti 
škol završí několikaletou 
spolupráci mezi školami 
našeho kraje, ale věřme, že 
aktivity, které se osvědčily, 
budeme moci uskutečňovat 
i nadále.

Jarmila HOROVÁ, ředitelka školy

Školní projekt spěje do finále

Výstava 

ve Štrasburku
Až do 6. června se v prosto-
rách Rady Evropy ve Štrasbur-
ku koná výstava »Vzdělávání 
Romů v Česku v historickém 
kontextu«. O vzdělávání této 
minority se vedou v poslední 
době velké diskuze. Cílem vý-
stavy je ukázat, jaká je skuteč-
nost. Výstavu připravilo Ná-
rodní pedagogické muzeum 
a knihovna J. A. Komenského 
ve spolupráci s Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýcho-
vy a českými školami, které 
žáci této menšiny navštěvují. 
Výstavu tvoří sedmnáct samo-
statných panelů, z nichž jeden 
představuje práci pedagogů 
základní školy v bohumín-
ském Pudlově.  (jah)

Foto: Marta Kubiková

Foto: ZŠ Pudlov



  BO H UM Í NSK É M Ě S T SK É N OV I NY ·  č ís lo  11/2014 13

Snímky lidí v (ne)všedních situacích
Uznávaný přední český fotograf Jindřich Štreit vystavoval 

v Bohumíně. V Salonu Maryška na náměstí T. G. Masa-

ryka prezentoval soubor snímků »Lidé Vítkovska«.

Na kolekci snímků zachytil 
Jindřich Štreit obyvatele Vít-
kova na Opavsku a jeho okolí. 
Fotografi e nejsou izolovaný-
mi portréty, autor zvěčnil 
lidi v konkrétních místech 

a situacích. „Na projektu 
jsem pracoval dva roky, tak-
že si dokážete představit, ko-
lik fotografií za tu dobu 
vzniklo,“ uvedl při vernisáži 
v Bohumíně Jindřich Štreit. 

Dodal, že pro výstavu, která 
od svého vzniku v roce 2010 
navštívila řadu míst v Česku 
i v zahraničí, vybral nosné 
fotky. „Byl jsem k sobě ná-
ročný. Hledal jsem fotogra-
fi e, které mají ducha, příběh, 
zajímavý okamžik a člověka 
jako spojovací prvek,“ dodal 
Štreit.

Jindřich Štreit se svěřil, že 
Bohumínem mnohokrát pro-
jížděl, nikdy ale neměl čas si 
jej vychutnat, až nyní díky 
výstavě. Tu uspořádalo sdru-
žení Maryška společně s Fo-
toklubem Bohumín. Věhlas-
ný fotograf se přiznal, že ho 
město na první pohled očaro-
valo a dokázal by si představit 
sérii fotografi í právě o něm.

„Jindřich Štreit je nejen 
pro místní fotografy velkým 
vzorem. Jsem ráda, že se 
nám ho podařilo společně 
s Dagmar Fialovou přilákat 
do Bohumína,“ prohlásila 
předsedkyně Maryšky Kamila 
Smigová. Podotkla, že Jind-
řich Štreit dosud uspořádal 
na devět set autorských 
výstav.

Lukáš KANIA

Dílnička, beseda a charitativní sbírka
V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ PROFIT12 TO STÁLE ŽIJE.

Cílem sdružení je vrátit do plnohodnotného života onkologické pacienty, aby nebyl 
poznat rozdíl mezi nemocnými a zdravými návštěvníky. Protože se to daří, máme 
o pár dalších členů více a z nabídky akcí si můžou vybírat. 

V dílničkách se v klubovně 
v Mírové ulici pod vedením 
Květy Rusové vyráběla bižute-
rie. Každá žena si vybrala 
oblíbenou barvu a vlastnoruč-

ně zhotovila originální šperk. 
V květnovém oblíbeném pořa-
du Vážně – nevážně jsme při-
pravili palbu otázek na Karla 
Balcara. Zeptali jsme se ho na 

dětství, studia, rodinu a ředite-
lování K3. Nechal nás nakouk-
nout pod pokličku, jak se 
»vaří« bohumínská kultura. 
Pokud jsme si ředitele předsta-
vovali jako suchara v obleku, na 
vlastní oči jsme se přesvědčili, 
že tomu tak není.  Mluvené slo-
vo prokládaly písničky Josefa 
Pinkase.

Druhý květnový týden byl ve 
znamení příprav na prodej 
květinek v celostátní akci Den 
proti rakovině. Žluté kvítky 
měsíčku lékařského prodávali 
14. května dobrovolníci na 
různých místech města. Moc 
bychom jim chtěli poděkovat 
koncertem 4. června, nad kte-
rým převzal záštitu místosta-
rosta Igor Bruzl. Informace 
o sdružení, fotky z akcí a další 
plány můžete najít na strán-
kách www.profi t12.cz 
Text a foto: Helena ČERVENKOVÁ

Ředitel K3 Karel Balcar 
se členy sdružení Profi t12.

Zůstat ženou
ONKOintimity aneb Zůstat 
ženou. Bohumín je prvním mís-
tem v regionu, kam zavítá uni- 
kátní projekt fotografa Vojtě-
cha Novotného. Mapuje pří-
běh onkologicky nemocné 
pacientky Alžběty (23) z Karvi-
né. Snímky vznikaly v průběhu 
roku v ateliéru, venku i na on-
kologii. Osvětový projekt, je-
hož součástí je i beseda, nemá 
šokovat ani zlehčovat téma. 
Má ukázat, čím si onkologicky 
nemocní lidé musejí projít, 
nejen po tělesné, ale i duševní 
stránce. Projekt bude mít pre-
miéru 4. června od 18 hodin 
v Salonu Maryška. Výstavu 
pak mohou zájemci zhlédnout 
vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 
do 18 hodin a v době konání 
 ostatních akcí.   (red)
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Silácký memoriál v benchpressu
Opět se sešli bohumínští siláci, aby na čtvrtém ročníku Memoriálu Michala Sdukose 
změřili své síly v benchpressu čili v tlaku na lavici s činkou. Memoriál pořádal 17. 
května oddíl kulturistiky Faja Bohumín ve vzpírárně Bonatransu Bohumín na počest 
svého bývalého předsedy a zakladatele kulturistiky na Bohumínsku. 

U činky se sešlo třináct zá-
vodníků, kteří reprezentovali 
domácí oddíl kulturistiky 
Faja, studio FIT Darja, TJ 
Viktorii Bohumín, oddíl vzpí-
rání Bonatransu Bohumín 
a gymnázium Fr. Živného. 
Soutěžilo se ve čtyřech věko-
vých kategoriích. Závodníci 
měli tři pokusy a čtvrtý po-
kus o osobní rekord, který se 
do výsledku nezapočítával. 
O pořadí rozhodoval dosaže-
ný relativ, tedy rozdíl výkonu 
a tělesné hmotnosti.

V průběhu soutěže se rozho-
řel velký souboj o absolutního 
vítěze mezi domácími borci – 
mladým Nikolasem Chalkidi-
sem (22), který vzepřel 150 
kilogramů, a nestárnoucím 
Erichem Kochem (59) s výko-
nem 160 kilogramů. Tentokrát 
bylo mládí úspěšnější a lehčí 
Nikolas na relativ vyhrál, ale 
jen o pouhých 3,9 kilogramu.

Své vítěze měly i jednotlivé 
kategorie. Mezi závodníky do 
25 let dominoval zmíněný 
Nikolas Chalkidis, druhý 

skončil Alfréd Horváth z téhož 
oddílu (vzepřel 100 kg) a na 
třetím místě student gymná-
zia Tomáš Cedivoda (85 kg).

V kategorii od 25 do 40 let 
bojovali jen dva závodníci 
z domácího oddílu. Zvítězil 
Tomáš Pompa (145 kg) před 
Dušanem Pompou (125 kg).

Kategorii od 40 do 55 let po 
velké bitvě vyhrál Rastislav 
Koky (135 kg), druhý byl Josef 
Brhel z TJ Viktorie (147,5 kg), 
třetí Ondřej Chaloupka z FIT 
Darja (137,5 kg).

Kategorii nad 55 let domi-
noval domácí Erich Koch, 
jehož 160 kg bylo největším 
výkonem soutěže. Druhý 
skončil Vilém Žák (105 kg) 
a třetí Hynek Stružka (120 
kilogramů).

Na zajímavou soutěž se při-
šlo podívat mnoho diváků, 
mezi nimiž nechyběla patron-
ka soutěže a manželka Mi-
chala Sdukose Věra se synem 
Michalem. Oba předali nej-
lepším závodníkům poháry 
i medaile a zároveň věnovali 
cenu pro absolutního vítěze. 
Na oplátku obdrželi od před-
sedy oddílu děkovnou plake-
tu za dlouhodobý patronát 
soutěže. Dík patří také spon-
zorům klání, fi rmě Bonatrans 
Bohumín a městu Bohumínu. 

Vilém ŽÁK    

Tým ČSSD pro komunální volby je kompletní
Jedny volby o víkendu proběhly, druhé se nám blíží na podzim. Rádi 
bychom také touto cestou poděkovali všem občanům našeho města, kteří 
ve volbách do Evropského parlamentu podpořili kandidátku ČSSD. Zároveň 
také věříme, že v říjnových komunálních volbách se pokusíme oslovit ještě 
o poznání vyšší počet voličů, abychom mohli v Bohumíně dál pokračovat 
v nastoleném směru, kterým se před dvaceti lety začalo naše město ubírat.

Volby do Evropského parlamentu ani 
tentokrát voliče do místností moc nelá-
kaly a Bohumín nebyl výjimkou. ČSSD 
ovšem v našem městě získala velice 
výraznou podporu, v Bohumíně jasně 
vyhrála se ziskem 32,28% hlasů! Na 
kandidátce se pod číslem 21 objevil také 
radní města Aleš Drobek, který se bohu-
žel ani přes velice slušný příliv prefe-
renčních hlasů mezi čtveřici zvolených 
kandidátů ČSSD do Bruselu a Štrasbur-
ku neprotlačil. „Šance byla vzhledem 
k pořadí na kandidátce mizivá, přesto 
bych i já rád poděkoval všem, kteří naší 
straně v těchto volbách dali hlas,“ pro-
hlásil radní Aleš Drobek.

Naše organizace daleko více žije pří-
pravou dalších voleb. V říjnu si občané 
budou vybírat své zástupce na radnici 
a jsme proto také velice rádi, že naše 
téměř devadesátičlenná místní organi-
zace ČSSD má už definitivně jasno, 
s jakou kandidátkou do těchto voleb pů-

jde. Květnová členská schůze dala navr-
ženým členům týmu plnou důvěru, 
přesto ještě v této chvíli nebudeme pro-
zrazovat víc a představení našich kandi-
dátů si necháme až na pozdější dobu.

Asi je však zbytečné tajit, že jedním ze 
spolutvůrců týmu pro komunální volby 
2014 byl i nynější starosta města Petr 
Vícha. Sám přijal pozici lídra a tedy 
i kandidáta na obhajobu svého postu 
pro podzimní hlasování občanů. „Těší 
mě, že důvěru místní organizace jsem 
nedostal pouze já, ale i celý tým, který 
jsme na členské schůzi našim členům 
a sympatizantům představili. Pevně vě-
říme, že jsme vybrali ty nejvhodnější 
možné kandidáty, kteří voliče zaujmou 
natolik, že nebudou své favority v říjno-
vých volbách pouze vykroužkovávat, ale 
sociální demokracii si vyberou jako 
celek. Prostě že nás Bohumíňáci budou 
volit jako jeden celistvý tým, protože tak 
se i po celou dobu snažíme vystupovat,“ 

doufal na členské schůzi MO ČSSD Bo-
humín starosta města Petr Vícha.

Zastoupení na kandidátce ČSSD pro 
komunální volby mají všechny generace 
straníků i nestraníků, výjimkou nejsou 
samozřejmě ani mladí sociální demo-
kraté (MSD), kteří v rámci bohumínské 
organizace působí. V sobotu 17. května 
dokonce místní klub MSD pořádal na 
území města jednání krajského klubu 
této organizace, kterého se účastnilo 
přes třicet mladých podporovatelů my-
šlenek sociální demokracie. „Téměř 
jsme ani nečekali, že účast bude tak vy-
soká. Bohužel nám nepřálo počasí, a tak 
jsme místo turnajů v plážovém volejba-
lu a adventure golfu v areálu Bosporu 
hráli na zimním stadionu fotbal a volej-
bal, pak jsme se přesunuli k jednání do 
sálu Domu dětí a mládeže Fontána. 
Všem se u nás moc líbilo a není vylouče-
no, že se mladí sociální demokraté 
k nám zase brzy přijedou podívat,“ pro-
hlásil předseda místního klubu MSD 
Bohumín Petr Osvald.

Igor BRUZL, 
předseda MO ČSSD Bohumín

POLITIKA

Absolutní vítěz memoriálu Nikolas Chalkidis.  Foto: Vilém Žák   
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PRODEJ NOVÝCH 
DOMKŮ A BYTŮ

V Bohumíně u Aquacentra

více na: www.domkybohumin.cz

KONTAKT NA PRODEJCE:  775 475 229

BYDLETE VE SVÉM!!!
od 6500,- Kč

za měsíc

NÍZKÁ POŘIZOVACÍ CENA VÝBORNÁ 

DOSTUPNOST NÍZKONÁKLADOVÉ BYDLENÍ

NENÁROČNÁ ÚDRŽBA

Každým rokem v létě 
rozšiřuje městské infocentrum provoz také na soboty. Info-
centrum v přízemí radnice bude letos pro turisty i občany 
otevřeno od 7. června do 27. září každou sobotu od 8 do 14 
hodin. Lidé si zde mohou zakoupit propagační předměty, ale 
také vyzvednout formuláře nebo úřední korespondenci. (red)

Infocentrum také v sobotu

INZERCE

Fotbalová radost na Slovanu Záblatí
Fotbalový klub Slovan 
Záblatí zve všechny 
příznivce dobré kopané 
v sobotu 31. května na 
své hřiště na několik 
velmi atraktivních 
zápasů.

Od 9 do 16 
h o d i n  s e 
uskuteční 
2. ročník 
tradiční-
ho Tur-
naje sta-
rých pá-
nů nad 45 
let o pohár 
s t a r o s t y 
města  Bo-
humína.  Do 

bojů  se zapojí 
mužstva FK Slova-

nu Záblatí, Baníku 

Fučík Orlová, PFC Beograd 
a Slávie Orlová. Následně od 
17 hodin bude k vidění derby 

okresního přeboru mužů 
mezi FK Slovanem Záblatí 
a Viktorií Bohumín. 

Pro mužstvo starých pánů 
je to navíc poslední prověrka 
před odjezdem na tradiční 
mezinárodní srovnání fotba-
lových kvalit v Chorvatsku. 
Ve čtvrtek 5. června se tam 
utkají s mužstvem 113. Ši-
benska brigada a 7. června 
s družebním klubem NK Po-
let Zablaće. Zkušení hráči 
znalí kvalit chorvatských 
borců nechtěli nic podcenit, 
a tak využili přátelských fot-
balových kontaktů a herní 
strategii konzultovali s českou 
trenérskou elitou (viz foto, 
zleva   Hřebík, Straka, 
Lavička a vzadu Vrba).

Ivo SEBERA

Sport i relaxace, 
pro každého něco
Léto se kvapem blíží a sportoviště Bosporu jsou na 
horké dny připravena. Jejich pestrá nabídka je jako 
bonboniéra – každý si přijde na své.

Během slunečných dní 
bude u aquacentra otevřeno 
oblíbené plážoviště s dět-
ským brou- 
z d a l i š t ěm . 
Jeho součástí 
bude nově velká trampolína, 
kde si děti mohou pod do-
hledem rodičů zdarma za-
skotačit. Možnost propojení 
opalování s adventure gol-
fem je i během této sezony 
samozřejmostí. Návštěvníci 
bezpochyby přivítají dvace-
tiprocentní slevu na golf při 
předložení vstupenky z bazé-
nu téhož dne. Slevy a výhody 
tímto však nekončí. Hosté, 
kteří jsou ubytováni v Penzi-
onu ve věži, mají po celou 
dobu pobytu vstup na bazén 
zdarma a slevu dvacet pro-
cent na golf.

Adventure golf je stále ob-
líbenější u malých i velkých. 
Po zábavné partii na hřišti 
najdou v areálu klidné pose-
zení v baru »19. jamka«. Ob-
čerstvit se zde mohou také 
hráči plážového volejbalu, 
jehož hřiště se nachází v bez-
prostřední blízkosti. 

Ani rozmary počasí ná-
vštěvníky neohrozí. Před slu-
nečními paprsky i letními 

přeháňkami 
mohou unik-
nout na zim-

ní stadion a naplno zde vyu-
žít pestrou nabídku letních 
sportů. Třešničkou na dortu 
areálu Bosporu je saunový 
svět. Disponuje vedle klasic-
kých fi nských saun také par-
ní či infra saunou a nově su-
dovou saunou.

Letní provoz aquacentra 
s oblíbenou akcí tři hodiny na 
bazénu za cenu jedné začíná 
v pátek 27. června. Tento den 
se speciální akce dočkají také 
pilní školáci. Za samé jednič-
ky na vysvědčení budou mít 
na bazén s pětačtyřicetimet-
rovým tobogánem vstup 
zdarma. Ostatní návštěvníky 
jistě potěší, že se ceny vstup-
ného na všechna sportoviště 
Bosporu nezvyšují. Provozní 
doba sportovišť na straně 19, 
další informace o areálu 
a jeho nabídkách najdete na 
www.bospor.info.

Lucie KANDRÁČOVÁ

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

23. května jsme si 
připomněli 1. výročí, 

kdy nás navždy 
opustil náš milovaný 

syn, 

pan Karel 
VACÍK

z Bohumína-Záblatí.

S úctou vzpomínají syn Vojtíšek, 
rodiče, sestra a bratr s rodinami 

a rodina Pospíšilova.

Čas běží, ale vzpomínky zůstávají.

15. května by se dožil 
100 let náš manžel, 

tatínek, dědeček 
a pradědeček, 

pan Vladislav 
ZWINGER

ze Skřečoně.
15. června zároveň vzpomeneme 

24. výročí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manželka 
Olga a dcery Jiřina a Alice s rodinami.

29. května 
už tomu budou 

dva roky, kdy nás 
po těžké nemoci 
navždy opustila

paní Mgr. 
Edita 

KUBOVÁ.


Na milovanou manželku, maminku 

a babičku pořád vzpomínáme. 

Rodina Kubova.

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

28. května 
jsme vzpomněli 
3. smutné výročí 

úmrtí 

pana Güntra 
LASSAKA.


Zároveň 14. července vzpomeneme 

jeho nedožité 70. narozeniny.
S úctou a láskou vzpomínají manželka 

a dcery s rodinami.

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

ten nikdy nezapomene.

3. června 
vzpomeneme 

5. smutné výročí 
tragického úmrtí

pana Petra 
ADAMIKA.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou mamka s manželem, 
syn Daniel, sestra Romana s dětmi 

a celá rodina.

VZPOMÍNKY

Kdo byl milován, 
není zapomenut.

30. května 
si připomeneme 6 let 
od smutného úmrtí

pana Josefa 
VÍTKA.


S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Blanka a Lenka, 
vnuci Nikolas, Lukáš 
a vnučka Michaela.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

26. května jsme si 
připomněli nedožité 

75. narozeniny 

pana Jana 
ZMUDY.


V červnu uctíme vzpomínkou 
10. výročí jeho úmrtí.

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Renáta, 

syn Adam, dcera Eva 
a celá rodina.

Odešel jsi tiše tmou, 
odešel jsi s bolestí svou. Odešel jsi 

tam, kde ti hvězdy v noci rozkvetou. 
V našich srdcích žiješ dál 

se vzpomínkou bolestnou.

27. května jsme 
vzpomněli 10. výročí 

úmrtí milovaného 
manžela a otce,

pana Zdeňka ŠEVČÍKA.


Stále vzpomínají manželka Irena, 
dcery Simona a Petra, 

vnuci Kristián a Daniel.

30. května 
by se dožil 

60 let 
můj manžel

Ing. Zdenek 
JUCHELKA, 

MBA.


S láskou a úctou 
manželka Dana.

BLAHOPŘÁNÍ

6. června oslaví své životní jubileum 
85 let 

paní Marie ZAHUMENSKÁ.


Do dalších let 
hodně štěstí, 

zdraví a pohody 
v kruhu své rodiny 

a známých 
přeje srdečně 
syn Ladislav, 

snachy Lenka a Jiřina, vnuk Lukáš. 

24. května oslavila své krásné životní 
jubileum 70 let 

paní Mária KOUDELKOVÁ
z Bohumína.


Do dalších let 

hodně zdraví, síly 
a životní pohody 

přeje za celou 
rodinu 

dcera Dagmar 
a vnuk Matěj.



Díky za pomoc
Děkujeme všem pracovníkům Do-

mova Jistoty v Koperníkově ulici, 
zvlášť Radkovi Krapkovi, kteří 8. 
května poskytli Valentinovi Buškovi 
při jeho kolapsu profesionální, od-
bornou a rychlou pomoc do příjez-
du záchranné služby. Zároveň chce-
me poděkovat všem pracovníkům 
Domova Jistoty za příkladnou 
a obětavou péči po celou dobu jeho 
pobytu.

Marta BUŠKOVÁ
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Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.

  1 započatý řádek řádkové inzerce  24 Kč

  1 cm2 plošné inzerce  18 Kč

  1/2 strany:  na výšku 92x263mm, 

 na šířku 190x128mm  3 600 Kč

  1/4 strany:  na výšku 92x128 mm, 

 na šířku 61x190 mm  1 800 Kč

  celá strana 190x273 mm  7 200 Kč

  Při opakování  3 - 4 x sleva 10 % 
 5 x a více sleva 20 %

   SPOLEČENSKÁ INZERCE (blahopřání, 
vzpomínky), rozměr: 60 x 64 mm

Cena bez foto:  180 Kč 

Cena s foto:  300 Kč 

Dvojitá plocha:  400 Kč 
 (2 fotografi e nebo dlouhý text)

CENÍK INZERCE

INZERCE

REALITY
● Koupím dům, parce-

lu, byt. Prosím nabídněte. 
Tel./SMS: 608 370 379.
● Koupím byt v Boh. 

 736 228 883.
● Prodám dr. byt 2po-

koj. v nízké zástavbě ve 2. 
podlaží v Mírové ulici. Cena 
dohodou.  737 026 768.
● Prodám druž. byt 3+1 

v os. vlastnictví. RK nevolat. 
 736 681 925.
● Prodám řadovou ga-

ráž u Kauflandu v Bohu-
míně .  Cena dohodou. 
605 848 365. E-mail: 
RRRudolf@seznam.cz. 

● Pronajmu garáž v Zá-
blatí (za Partyzánem). Cena: 
750 Kč.  603 777 543.
● Pronajmu dvoulůžko-

vý pokoj v Luhačovicích, 
s TV, kuchyňkou, koupelnou 
a WC, naproti nádraží. Ven-
kovní posezení, zapůjčení 
jízdních kol. Cena 300 Kč za 
lůžko.  737 525 271.
● Vyměním měst. byt 

4+1 za 1+1. 2.p., nízká zá-
stavba v centru, rekonstrukce 
ve vlast. režii - zděné jádro, 
obklady, dlažba, kuch. linka, 
komora, parkování u domu. 
Doplatek za zařízení bytu 
k jednání.  603 491 969.  

RŮZNÉ
● Prodám krůty vykrme-

né i na chov, po domluvě. 
 776 171 452.
● Invalidní vozík, inv. 

vozík se soc. zařízením, 
elektrický inv. vozík, eternit 
cca 50 ks, kotoučové pily na 
malou cirkulárku. Cena do-
hodou.  604 862 226.
●  Prodám průtokový 

ohř. vody zn. Vaillant. Plyn 
vařič 3 plotyn. s 10 kg bombou. 
Levně.  737 026 768.

SLUŽBY

● Hloubkové čištění ko-
berců, sedacích souprav, 
rohových lavic, židlí, interié-
ru aut, technikou Kärcher. 
www.cistyautointerier.cz 
 724 088 643. 
● Podlahářství DV Flo-

oR. Více na www.dvfloor.cz. 
 604 265 861.
● NEPEČTE-NAPEČU 

VÁM! Cukroví, dorty, po 
celý rok. Super kvalita i cena. 
 737 856 868.

● Řádkovou inzerci můžete podávat také pro-
střednictvím on-line formuláře na internetových 
stránkách www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

● Po dobu prodeje aktuálního čísla OKA jsou 
řádkové inzeráty současně zveřejněny na webu 
města www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

Animátoři pro 

Hřiště bez nudy
Sdružení Bunkr hledá 

animátory starší 21 let 
pro projekt »Hřiště bez 
nudy«. Jejich úkolem 
bude jednou či dvakrát 
týdně organizování her 
na hřištích. Kontakt na 
čísle  734 321 931. 

(red)
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Chirurgické minimum před létem (2)
Vzteklina je virovým infekčním onemocně-
ním, které se šíří z divokých i domácích 
zvířat. Jakmile propuknou klinické příznaky, 
je choroba vždy smrtelná. 

Od roku 2004 se v Česku 
vzteklina nevyskytuje, výjimku 
tvoří importovaná vzteklina 
nebo kousnutí netopýrem. 
Navíc jsou oblasti do 50 kilo-
metrů od hranic s Polskem 
(Bohumín a okolí) a Sloven-
skem (zde se vzteklina vysky- 
tuje) považo-
vány za zvý-
šeně rizikové.

V případě 
poranění člověka zvířetem je 
nutno vždy zhodnotit, do 
které rizikové kategorie dané 
zvíře spadá, za jakých okol-
ností a k jakému poranění 
došlo. Okamžitým ošetřením 
je dezinfekce rány (například 
jednoprocentním ajatinem), 
vymytí mýdlovou vodou (ne-
utralizuje virus) a bezodklad-
né vyhledání chirurgického 
ošetření. Vždy (i když jde 
o domácího očkovaného psa) 

je nutné jeho dvojí vyšetření 
veterinárním lékařem. Nej-
prve do osmačtyřiceti hodin 
a následně do dalších pěti 
dní dle veterináře. Oba jeho 
závěry je nutno doložit ošet-
řujícímu lékaři pokousaného 
člověka. Každý majitel zvířete, 

které někoho 
pokousalo, je 
povinen pod-
r o b i t  z v í ře 

výše uvedenému vyšetření.
Při kousnutí zvířetem infi -

k o v a n ý m ,  n e z n á m ý m , 
uprchlým či rizikovým je 
často nutná takzvaná post-
expoziční profylace pacienta. 
O té rozhodne ošetřující lé-
kař pokousaného vždy indi-
viduálně po konzultaci s lé-
kařem infekční kliniky. 

Tomáš SKOBLEJ, 
zástupce primáře 

chirurgického oddělení BMN

VZTEKLINA

� MÁ NADŠENÍ SPZ
NÁCHODA

PŘI-
VYKATI � LÉČIVÁ

ROSTLINA

PRACO-
VIŠTĚ

V DOLE
(MN. Č.)

TA
I ONA NACHYTAT � SPZ

KOLÍNA HERPES
SESKU-

PENÍ
VČEL

ZNAČKA
ARZENU

BÝTI
DONUCEN

POTŘÍT
PO

POVRCHU

SLED
JÍDEL

ANGLICKY
„MĚSÍC”

KOLÍNSKÝ
ZÁVOD

SEVERSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

PODMÍTÁNÍ
STARŠÍ

CHLAPCI
(SLOVEN.)

AMERICKÁ
VAČICE
DRUH
PEPŘE

ZAČÁTEK
TAJENKY

INIC. SPIS.
JIRÁSKA

ZKR. ODD.
V NEMOC.

ZN. STAT-
AMPÉRU
RYCHTÁŘ

NÁZEV
NOSOVKY

DOSNY
ZNAČKA

HEKTARU

OVAŘENÉ
VEPŘ. MASO

SETINA
HEKTARU

ORIEN-
TÁLNÍ

KLOBOUK
STRŽ

� ČÁSTI
PTAČÍCH

JÍCNŮ

VELKÁ
MÍSTNOST
BROUZDAT

V ROSE

KOČOVNÍK
RUS. DÍVČÍ
PĚVECKÉ

DUO

VOJENSKÝ
ÚTVAR
BALÍK

VELKÉ
DVEŘE

SLOVEN.
„TŘI”

TYRAN

OMÁMIT
SEZDAT

ZNAČKA
MOUKY

STARÝ
PERUÁNEC
DOMÁCKY
KATEŘINA

TOTO
VERDIHO
OPERA

ČIN
JMÉNO

KARENINY
DOBYTEK

MALÁ
LESNÍ
ŠELMA

POTŘEBA
LUKO-

STŘELCE

MEZ. SDR.
LETEC.

DOPRAVCŮ
SAMUELEK

JEZEVČÍK
SEKNUTÍ

SPORTOV.
KLUB (ZK.)
INTERNET
(HOVOR.)

DVAKRÁT
SNÍŽENÝ

TÓN A

KONEC
TAJENKY

TAHLE

CITOSL.
RACHOTU
STŘELBY

AMERICKÝ
HEREC
(JAMES)

VZÁCNÝ
PLYN

KOZÁCKÝ
VELITEL SPISY

ROD TRO-
PICKÝCH

MRAVENCŮ

PŘIJDE BLONDÝNA DO KUCHYŇSKÉHO STUDIA A POVÍDÁ: „DOBRÝ DEN, ... (TAJENKA).” POMŮCKA: NAB, NET, MOON, TATU. 

Péče o nohy trochu jinak
Pod pojmem »péče o nohy« si každý představí něco 
jiného. Ale pedikúra je úzce spojena s medicínou.

Řada problémů chodidel 
souvisí s onemocněním někte-
rých orgánů, nedostatkem dů-
ležitých látek a prvků v těle, 
pohybovou aktivitou, typem 
zaměstnání, životním stylem 
a tělesnou hmotností. Dnes se 
lze v rámci poskytovaných pe-
dikérských služeb setkat s ce-
lou řadou novinek a inovač-
ních technologií. Jednou 
z nich je nehtová protetika, 
tedy obnovení či náhrada čás-
ti nebo celého nehtu. Náhrad-
ní nehtovou ploténka plní 
důležitou funkci nehtu, jehož 
růst se z jakékoli příčiny za-
stavil. Zároveň má, zejména 
u žen, důležitý psychický efekt.

Ortonyxie je pro změnu 
obor, který se zabývá rovná-

ním nehtů. Jde o velmi jedno-
duchou metodu, kterou lze 
ulevovat tkáni, do které vrůstá 
nehtová ploténka. Dlouhodo-
bým tlakem jemné síly se 
působí na okraje nehtů, aby 
došlo k jejich postupnému na-
rovnání. Délka rovnání závisí 
na mnoha faktorech. 

Profesionální pedikérské 
ošetření se provádí nejmoder-
nější přístrojovou technikou. 
Indikaci doporučují lékaři 
u rizikových skupin – diabeti-
ků, kardiaků, těhotných žen, 
pacientů s mykotickými nehty 
a podobně.

Magda TOMČIAKOVÁ, 

poskytovatelka podiatrických 

služeb; zdroj: www.vasenohy.cz
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 29.5. DO 15.6.

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 13.6. v 9–16 hodin a 14.6. v 9–12 hodin FARMÁŘ-
SKÉ TRHY. Ovoce, zelenina, sýry, domácí máslo, 
zabijačkové výrobky, uzeniny, med, výrobky z vosku, 
pekařské a cukrářské výrobky. Náměstí T.G. Masaryka.

DIVADLO
 ● 9.6. až 13.6. DIVADELNÍ FESTIVAL NA NÁMĚSTÍ. 

Pětidenní festival amatérských divadel pod širým 
nebem, nám. T. G. Masaryka:

9.6. v 19 hodin TELEVARIOTE PODRUHÉ. 
Hraje Ochotnické divadlo Rychvald.                    

10.6. v 18 hodin HOLKY NA OCET. 
Hraje Boban Bohumín.                                   

11.6. v 19 hodin DĚDICTVÍ. 
Hraje Divadlo Bez Střechy.                                

12.6.  v 19 hodin DOKONALÁ SVATBA. 
Hraje divadlo Tajfun.                                      

13.6. v 19 hodin  AZBUK. 
Hraje soubor Tom a Jeff .

HUDBA
 ● 8.6. od 9 hodin MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 

DECHOVÝCH ORCHESTRŮ. Česko-polská soutěž 
dechovek, sál kina.

 ● 12.6. v 16 hodin DECHOVKOVÝ ČTVRTEK. 
K poslechu zahraje orchestr Vladislava Oravčáka, 
nám. T. G. Masaryka.    

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

AKCE PRO DĚTI probíhají v dětském oddělení 
knihovny, není-li uvedeno jinak

 ● 29.5. v 15 hodin DESKOVÉ HRY. Alias, Známe 
Česko, Tik Tak Bum a další hry.

 ● 30.5. ve 13–17 hodin ČAJOVÝ DÝCHÁNEK S KNI-
HOU. Čtení při čaji nebo horké čokoládě, s sebou 
hrníček a sáček čaje. Knihovna Starý Bohumín.

 ● 30.5. ve 13–19 hodin ČTENÁŘSKÝ MARATON. 
Pokus o rekord, střídavě budou číst děti i rodiče.

 ● 1.6. od 14 hodin DEN DĚTÍ VE VOJENSKÉM 
STYLU. Laserová střelnice, překážková dráha, pozná-
vání zbraní a další. Hobbypark.

 ● 9.6. až 13.6. ve 13–17 hodin (mimo středu) 
LEPORELA PRO NEJMENŠÍ. Čítárna s hernou.

 ● 16.6. až 20.6.  ve 13–17 hodin KORÁLKY 
Z PAPÍRU. Výtvarná dílna: korálky z barevných archů 
nebo novin.

KURZY
 ● 31.5. v 8–12 hodin PAPÍROVÉ KRAJKY. Výtvarný 

kurz, výroba přání k různým příležitostem. Použitý ma-
teriál je v ceně. Přednášková místnost knihovny, 150 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN  

On-line rezervace vstupenek na webu 
www.k3bohumin.cz.

 ● 29.5. v 18 hodin AMAZING SPIDER-MAN 2. Film 
USA (Akční / Komiks), 2014, 3D, dabing, přístupný 
od 12 let, 142 minut, 130 Kč.

 ● 30.5. v 18 hodin AMAZING SPIDER-MAN 2. Film 
USA (Akční / Komiks), 2014, dabing, přístupný od 12 
let, 142 minut, 80 Kč.

 ● 31.5. a 1.6. v 19 hodin ZLOBA – KRÁLOVNA 
ČERNÉ MAGIE. Film USA (Fantasy / Dobrodružný), 
2014, 3D, dabing, přístupný, 135 minut, 175 Kč, 
děti 145 Kč.

 ● 1.6. v 10 hodin HURÁ DO PRAVĚKU! Animovaný 
fi lm USA, Jižní Korea (Dobrodružný / Komedie), 2012, 
dabing, přístupný, 82 minut, 90 Kč.

 ● 1.6. ve 21 hodin ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ. Před-
premiéra fi lmu za účasti režiséra Jana Hřebejka 
a herečky Hany Vágnerové, letní kino (za deště kino 
K3), 20 Kč.

 ● 5.6., 6.6. a 7.6. v 19 hodin ZAKÁZANÉ UVOLNĚ-
NÍ. Film Česko (Komedie), 2014, přístupný od 12 let, 
74 minut, 110 Kč. Pozn.: Film se natáčel v Bohumíně, 
Ostravě a Šilheřovicích.

 ● 8.6. v 16 hodin KHUMBA. Animovaný fi lm Jižní 
Afrika (Dobrodružný), 2013, dabing, přístupný, 85 
minut, 90 Kč.

 ● 8.6. v 19 hodin NA HRANĚ ZÍTŘKA. Film USA 
(Sci-fi  / Akční), 2014, 3D, titulky, přístupný od 12 let, 
114 minut, 130 Kč.  

 ● 11.6. v 9 hodin BABOVŘESKY 2. Film Česko (fi lm 
Zděnka Trošky), 2014, přístupný, 120 minut, 50 Kč.

 ● 12.6. a 13.6. v 19 hodin VŠECHNY CESTY VEDOU 
DO HROBU. Film USA (Komedie / Western), 2014, 
titulky, přístupný od 15 let, 116 minut, 120 Kč.

SALON MARYŠKA

nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz,  776 577 722

 ● Každou středu KROJE V MARYŠCE. Členky 
vlastivědně-etnografi ckého klubu se věnují tradici 
bohumínského kroje. 

 ● 4.6. v 18 hodin ONKOINTIMITY. Vernisáž unikát-
ního fotografi ckého projektu, snímky mapují příběh 
onkologicky nemocné pacientky. .

SPORT

 ● 14.6. ve 14.30 hodin HASIČSKÉ ZÁVODY. Tradič-
ní hasičské závody u Kališova jezera, pořádá SDH 
Šunychl.

 ● 7.6. v 8.30–15 hodin BOHUMÍN OPEN 2014. 
Prestižní turnaj v adventure golfu AGAČR TOUR 2014.
Hřiště u aquacentra.

FOTBAL Utkání na hřišti za parkem, není-li 
uvedeno jinak.

 ● 31.5. ve 13 a 14.30 hodin FK BOHUMÍN – INTER-
NACIONÁL PETROVICE. Starší / mladší žáci KS sk. C.

 ● 31.5. v 17 hodin FK ZÁBLATÍ – VIKTORIE BOHU-
MÍN. Okresní přebor, skupina B, hřiště Záblatí.

 ● 31.5. v 17 hodin FK BOHUMÍN B – B. F. ORLOVÁ. 
Okresní přebor, skupina B, hřiště ve Vrbici.

 ● 1.6. v 15.30 hodin FK BOHUMÍN B – SOKOL 
DOLNÍ LUTYNĚ. Mladší žáci, okresní přebor.

 ● 1.6. v 17 hodin FK BOHUMÍN – SK BRUŠPERK. 
Muži A, krajský přebor.

 ● 4.6. v 17 hodin FK BOHUMÍN B – FK ZÁBLATÍ. 
Okresní přebor, skupina B, hřiště ve Vrbici.

 ● 7.6. v 17 hodin VIKTORIE BOHUMÍN – HORNÍ 
BLUDOVICE. Okresní přebor, skupina B, hřiště 
St. Bohumín.

 ● 7.6. v 17 hodin FK BOHUMÍN B – B. RYCHVALD. 
Okresní přebor, skupina B, hřiště ve Vrbici.

 ● 8.6. v 17 hodin FK BOHUMÍN – SK DĚTMAROVI-
CE. Muži A, krajský přebor.

 ● 12.6. v 15 hodin FK BOHUMÍN A – MFK KARVI-
NÁ B. Starší přípravka A, okresní přebor sk. B.     

 ● 12.6. v 17 hodin FK BOHUMÍN B – FK TĚRLICKO. 
Starší přípravka B, okresní přebor OP sk. A.          

 ● 14.6. ve 13 a 14.30 hodin FFK BOHUMÍN – 
TJ PETŘVALD. Starší / mladší žáci KS sk. C.

 ● 14.6. v 17 hodin FK ZÁBLATÍ – B.F. ORLOVÁ. 
Okresní přebor, skupina B, hřiště Záblatí.

 ● 15.6. v 10 hodin FK BOHUMÍN – SK DĚTMARO-
VICE. Dorost, okresní přebor.      

 ● 15.6. ve 14.30 hodin FK BOHUMÍN B – FK 
TĚRLICKO. Mladší žáci, okresní přebor.

CVIČENÍ

 ● CVIČENÍ NA MASARYKOVĚ ZŠ: PILATES v pon-

dělí v 18 hodin a ve čtvrtek v 18.30 hodin. Nutná 
rezervace na  734 532 903.

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin., velká tělocvič-
na. ZŠ ČSA. 731 134 525, www.pilatesruzena.cz. 

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, tělocvična 
ZŠ Beneše u PZKO. Na tel. objednávku 604 999 
147. slunerc.webnode.cz

 ● ZUMBA S MONIKOU. Každý čtvrtek v 19 hodin 
velká tělocvična ZŠ Masarykova.

 ● ZUMBA FITNESS. Neděle v 19 hodin tělocvična 
SŠ v Husově ulici. www.zumbabohumin.cz.

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé v pondělí 

v 18 hodin a ve středu v 18.30 hodin, pro děti v pon-

dělí v 17 hodin a ve středu v 17.30 hodin. Tělocvična 
ZŠ Skřečoň,  606 903 505.

AQUACENTRUM 

Koperníkova 1216,  596 092 300, 

777 707 786, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA

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

 ● Každou středu v 19.30 AQUA AEROBIK

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA
denně: 9 – 21 hodin

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218,  596 016 530, 

777 707 782, www.bospor.info

Letní sporty na zimáku – badminton, tenis, stolní 
tenis, nohejbal a volejbal.

PROVOZNÍ DOBA

denně: 9 – 22 hodin
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I Bohumín žil 14. května »Květinovým dnem« Ligy proti 
rakovině. Do ulic se vypravili dobrovolníci, kteří nabízeli 
symbolické květy měsíčku lékařského. Dárci jeho koupí, 
minimálně za dvacetikorunu, přispěli na léčbu a pomoc 
onkologicky nemocným.

Tématem letošního České-
ho dne proti rakovině byla 
rakovina plic a motivace k ne-
kuřáctví. Ročně totiž v Česku 
lékaři diagnostikují plicní ná-
dor u sedmi tisíc pacientů.

Prodej žlutých kvítků v Bo-
humíně zastřešovalo několik 
organizací. Nejvíce dobro-
volníků vypravilo do ulic 
sdružení Profit 12, které se 
věnuje právě okologicky ne-
mocným. Měsíček lékařský 

nabízelo zhruba čtyřicet čle-
nů sdružení a žáků Střední 
školy Bohumín. I když se 
prodejci museli vypořádat 
s nepříznivým počasím, do-
kázali udat téměř dva tisíce 
kvítků. Vraceli se prokřehlí, 
mokří, ale s pocitem dobře 
vykonané práce. Do organi-
zace sbírky se městě zapojily 
také skupinky bohumínské-
ho gymnázia a kopytovských 
hasičů.  (tch)

Bohumínští speleologové se výzkumem 
a ochranou netopýrů na zimovištích 
v jeskyních Beskyd a opuštěných důlních 
dílech v Jeseníkách zabývají už od roku 
1976. Za tu dobu se jim podařilo objevit 
několik desítek podzemních zimovišť ne-
topýrů, některá dnes patří k největším 
v České republice. Nejednu z podzemních 
lokalit určených k likvidaci se jim poda-
řilo zachránit a dnes jsou významnými 
a chráněnými netopýřími lokalitami. 
Díky ochraně těchto zimních úkrytů ne-
topýrů i zlepšení ovzduší v našem kraji se 
stavy zimujících netopýrů zvláště v po-
sledních dvaceti letech podstatně zvýšily. 

Zvláště je to patrné u kriticky ohrože-
ného druhu vrápence malého, který dnes 
zimuje v některých lokalitách až v tisíco-
vých koloniích. Vrápenec malý je také 
velmi citlivý na obsah sirovodíku a je 
vlastně i indikátorem kvality ovzduší. 
A to, že se v našem kraji jeho počty 
zmnohonásobily, dokladuje, že i ovzduší 
na severní Moravě doznalo na konci mi-
nulého tisíciletí změn k lepšímu.

Existuje však jiné nebezpečí, které dnes 
trápí zoology a ochránce netopýrů. Jde 

o WNS (white nose syndrome), česky 
syndrom bílého nosu. V minulých letech 
na tuto nákazu uhynuly v Americe milio-
ny netopýrů a v roce 2009 byly příznaky 
této nemoci zjištěny i u netopýrů v Evro-
pě. Jde vlastně o druh parazitující plísně, 
která se začíná na konci zimního období 
projevovat hlavně na čumáku živočichů. 
Tvoří bílý povlak, který postupně přechá-
zí na ostatní část těla živočicha. Parazitní 
plíseň odčerpává z netopýra tukové záso-
by i vlhkost, netopýr pociťuje potřebu 
potravy, probouzí se, teplota jeho těla 
stoupá až o 30° C a opět je oslabován, což 
může vést až k úmrtí. 

Tuto nákazu jsme už před třemi lety 
našli téměř na všech zimovištích, která 
sledujeme. Podrobné kontroly netopýrů 
proběhly i v loňském roce. Většina naka-
žených patří k našemu největšímu druhu 

netopýru velkému, který má rozpětí křídel 
až půl metru. Důležitým zjištěním je, že 
i když jsme sledovali stovky nakažených 
netopýrů, v žádné z lokalit jsme neobjevi-
li žádného mrtvého jedince. Všichni naka-
žení netopýři ze zimoviště vylétli ven. Vě-
decké výzkumy prokázaly, že u této plísně 
při teplotách nad 20° C dochází k přeru-
šení růstu, takže během letního období 
WNS na těle netopýra zcela zaniká. 

(Pokračování příště)

Mýty a fakta
o netopýrechýrech

Píše Josef Wagner

3. díl

V dolech po těžbě břidlice nedaleko 
Vítkova byla objevena významná 
zimoviště netopýrů .

Foto: Orcus Bohumín

Sbírka ve žlutých barvách arvách 

Pod deštníkem, ale s úsměvem na tváři. Dobrovolníci se v Bohumíně 
přidali ke  »Květinovému dni«.  Foto: Pavel Čempěl

Netopýr  velký 
napadený plísní.


