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Most, který léta rozděloval, 
nyní opět spojuje

Podle historických kronik spojoval břehy Odry už od 16. století dře-

věný most, který nechal vystavět kníže Jan z Weimaru. Po jeho zničení 

zajišťoval dopravu přes řeku převozník. Stavba nového bytelného mos-

tu začala až na sklonku 19. století. Do užívání byl předán 4. října 1899 

u příležitosti jmenin císaře Františka Josefa. Na počet mocnáře dostal 

jméno Jubilejní most císaře Františka Josefa I. Pod tímto názvem slou-

žil až do roku 1923. 

Za první republiky se ale nic, co souviselo s monarchií, nenosilo, a proto se 
tehdejší vedení města rozhodlo most přejmenovat. Volba padla na jiného Fran-
tiška, Otce národa. Ocelová stavba nad Odrou se tak dočkala přejmenování na 
most Františka Palackého. Jeho jméno se i přes změny režimů, na rozdíl od 
mocnáře, sice nezprofanovalo. Jenže jej stihl jiný osud, na název se zapomnělo.

V noci na 1. května 1945 most vyhodila do vzduchu ustupující německá 
armáda. Exploze zdevastovala velkou část obloukového mostu z české strany. 
Po válce se sice dočkal obnovy, ovšem stavitelé v té době nehleděli na estetiku, 
zajímala je pouze funkčnost, takže zničený třetí oblouk už se na most nevrátil.

V uplynulých desetiletích byl most součástí hraničního přechodu mezi 
Československem, později Českem, a Polskem. Zažil i bizarní éru, když se 
přes něj našinec na polskou stranu bez »pozvání« vůbec nedostal. Všechny 
patálie, celní a pasové kontroly vzaly za své 21. prosince 2007. Obě země se 
staly součástí Schengenského prostoru a most nyní stejně jako před více než 
sto lety spojuje, a ne rozděluje.  (tch)

Nebýt císaře, na jeho most by se zapomnělo
Ocelový most mezi Starým Bohumínem 
a Chałupkami zažil 17. května výjev 
jako z předminulého století. Hudba, 
četníci a především habsburská 
šlechta. Akce v historickém hávu, 
kterou zorganizovali partneři 
z polských Krzyżanowic, připomněla 
historii propojení obou břehů Odry. 

Do role císaře Františka Josefa a jeho do-
provodu se vžili herci českotěšínského divadla. 
Jako jejich předvoj vyrazil od starobohumín-
ského hotelu Pod Zeleným (Národního domu) 
dechový orchestr z Krzyżanowic, četníci 
z Bieńkowic v historických uniformách a ma-
žoretky. Mocnáře, kterému dělala společnost 
generální konzulka Polské republiky v Ostra-
vě Anna Olszewska, doprovodili také pozvaní 
hosté, představitelé Bohumína a Krzyżanowic. 
Průvod přešel lehkou chůzí po mostě na pol-
skou stranu, kde starostové obou měst Petr 
Vícha a Grzegorz Utracki odhalili pamětní 
desku s původním názvem mostu – Jubilejní 
most císaře Františka Josefa I. 

Po ceremoniálu pokračovala slavnost v zá-
meckém parku v Chałupkách, kde se mohli 
zájemci vyfotit s císařem, vyslechnout koncert 
krzyżanowického orchestru nebo vystoupení 
účastníků Přehlídky mladých talentů 2015 
a Gwary Śląskiej (slezského dialektu). O bo-
hatý program u příležitosti 10. výročí Grupy 
Odnowy Wsi Chałupki se postarali také polští 

studenti, kteří se zapojili do programu Start 
Up 2. U stánků představili své podnikatelské 
aktivity – služby, produkty, ochutnávky 
regionálních pochutin. 

Slavnost, zejména ceremoniál u mostu, při-
pomněla jednu smutnou skutečnost. Že až na 
hrstku historiků téměř všichni zapomněli na 
původní i prvorepublikové jméno mostu. Bohu-
mín se s tím po vzoru polských partnerů roz-

hodl něco udělat. „Do zářijového zastupitelstva 
připravíme návrh na přejmenování mostu, 
abychom sjednotili jeho název na české i polské 
straně,“ potvrdila vedoucí organizačního odboru 
radnice Miroslava Šmídová. Nejde jen o to »ob-
novit« jméno mostu, ten se musí úředně přejme-
novat. Dosud totiž platí jeho prvorepublikové 
jméno most Františka Palackého. Staronově by 
tak měl opět nést jméno císaře.  (tch)

Do role císaře Františka Josefa a jeho družiny se vžili herci českotěšínské-
ho divadla. Společnost jim dělala generální konzulka Polské republiky 
v Ostravě Anna Olszewska a pozvaní hosté.  Foto: Pavel Čempěl
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Pracujete s předškoláky, 
dá se už v tomto věku působit 
na jejich pozitivní vztah 
k městu, kde žijí?  

Důležité je, aby měli pozitivní 
vztah k městu hlavně rodiče dětí 
a ti to na ně přenášeli. My pak ve 
školce můžeme tento vztah roz-
víjet. S dětmi navštěvuji zajímavá 
místa, učím je orientovat se ve 
městě, seznamuji je s historií, ale 
hlavně se snažím, mimo jiné, 
vštípit jim pravidla spolupráce, 
tolerance a etiky. Bez těchto pra-

Představujeme členy zastupitelstva města 2014–18: ELIŠKA DENDISOVÁ
Novou tváří bohumínského zastupitelstva je učitelka 
Eliška Dendisová (42), kterou z desátého místa na 
kandidátní listině vynesly na post zastupitelky preferenční 
hlasy voličů. Má dvě dospělé děti; dcera (21) studuje 
vysokou školu, syn (18) střední a hraje fotbal, první 
celostátní dorosteneckou ligu za ostravský Baník. 
Opravdu malým dětem se Eliška Dendisová věnuje 
v práci, v bohumínské Fitškolce. 

videl se žádné pozitivní vztahy 
pěstovat nedají. Někdy je mi líto, 
že se tyto zásady v pozdějším 
věku ztrácejí.

Krátce po svém zvolení jste 

prohlásila, že chcete prosadit 

změnu v procesu přijímání 

dětí do mateřských škol. 

Vnímáte to stejně i nyní jako 

členka komise pro výchovu 

a vzdělávání?

Přišla jsem s určitými předsta-
vami, ale také s postřehy a námit-
kami občanů – rodičů dětí. Mým 
cílem je, abych prosadila to, co si 
oni přejí.

Na posledním zastupitelstvu 

jste se zdržela při hlasování 

o dotacích města sportovním, 

kulturním, sociálním 

a zájmovým organizacím. 

Co vás k tomu vedlo?

Návrhy, u kterých jsem se zdr-
žela, předkládá rada města, která 
je jednobarevná. Nejsem si jista, 
jestli je vždy rozdělení dotací 
úplně správně. Některé subjekty 
dostávají dotace na provozní 
náklady skoro vždy v plné výši, 
některé dostanou jen část poža-
dované sumy. Určité dotace jsou 
ve výši až několika tisíc na člena, 
jiné v řádu desítek korun. Zavání 
to myšlenkou, o jaký zájem a komu 
v těchto zájmových organizacích 
vlastně jde. Nemáme potřebné 
podklady, které by nám zdůvodni-
ly oprávněnost některých částek.  
Pokud tedy najdeme nejasnosti 
nebo pokud máme výhrady, ra-
ději se zdržíme hlasování, než 
abychom vše slepě odsouhlasili. 

Kdybyste měla k dispozici 

řekněme sto milionů 

k proinvestování ke zvelebení 

města, do jakých oblastí byste 

je použila? 

Zeptala bych se hlavně občanů, 
co jim zde nejvíce chybí, po čem 
touží. Nechtěla bych rozhodnout 
jen tak, od stolu. Z pozice moci. 
Možná by tím nedocházelo ke 
snižování počtu obyvatel Bohu-
mína. Proto jsem také iniciovala 
vznik prostor na pěší zóně v cen-
tru, kde bychom se rádi potkávali 
s těmi, kteří mají jakékoliv připo-
mínky k životu v našem městě. 
Kontaktní místo bude pro občany 
otevřeno v průběhu června.

Za sebe bych mimo jiné uvíta-
la investice do výchovy a vzdělá-
vání občanů Bohumína, tedy 
nejen malých dětí. Je škoda, že 
slušnost, etika a lidskost se tady, 
v Bohumíně, až tak nenosí. Věřím, 
že i v této oblasti je možné něco 
pozitivního udělat. Sice to nebu-
de tak viditelné jako některé jiné, 
v poslední době zde postavené 
pomníky, ale zato to bude zřetelné 
mezi námi – všemi občany města 
Bohumína. A na to nepotřebuji 
ani sto miliónů.  

Děkuji za rozhovor.  (fi )

E-aukce se osvědčila, ušetřit mohou další
Obyvatelé Bohumína a okolí se budou moci opět zapojit do elektronické aukce na nákup 
elektřiny a zemního plynu. Zájemce bude při licitaci o levnější energie zastupovat společ-
nost Marandis, která pro město i pro občany e-aukci organizovala už v roce 2013. Tehdy 
se do ní zapojilo 866 domácností.

Levnější elektřinu předloni poptávalo v bohu-
mínské e-aukci 525 a zemní plyn 341 domácností. 
Soutěžilo se o objem energií za 23,3 milionu na 
dobu dvou let. Ceny elektrické energie se podařilo 
snížit o devatenáct procent a zemního plynu dokonce 
o čtyřiadvacet procent v porovnání se standardními 
ceníky majoritních dodavatelů ČEZu a RWE. 

Po dvou letech mají domácnosti opět možnost 
prostřednictvím e-aukce ušetřit. Akce se koná pod 
záštitou města a opět ji pořádá Marandis. Zástupce 
společnosti je možné navštívit do 30. června každé 
pondělí a středu od 13 do 17 hodin v kanceláři 107, 
budovy B bohumínské radnice. Elektronicky lze fi rmu 
kontaktovat na e-mailu zakazky@marandis.cz.

Marandis nabízí konzultace a rozbor stávajících 
smluv a administrativu spojenou s převodem 

smlouvy. S sebou je nutné přinést stávající smlouvy 
s dodavateli energií a roční vyúčtování spotřeby 
elektřiny nebo plynu. Osobní návštěva je nezávazná, 
na kontaktním místě lidé podepíší s fi rmou pouze 
dohodu o zastupování v dražbě. To ještě není 
smlouva na dodávku energií. Tu občané mohou, ale 
také nemusí, podepsat až po uskutečnění e-aukce, 
když už bude jasné, kolik na energiích u nového 
dodavatel ušetří. Celý proces změny dodavatele je 
zdarma.

Do elektronické aukce se mohou přihlásit nejen 
obyvatelé Bohumína, ale i všech obcí a měst v okolí. 
Čím více zájemců bude, tím větších úspor je možné 
díky e-aukci dosáhnout. Marandis bude jednotlivé 
zájemce evidovat a s jejich souhlasem je bude 
v dražbě také zastupovat.  (red)

Drátovenská znovu slouží
Slůvko »myší díra« mohou bohumínští motoristé vypustit 

ze slovníku. Nešťastně řešený podjezd v Drátovenské ulici, 
který byl dějištěm nejedné nehody, už patří minulosti. Od 30. 
května se na ulici vrátila veškerá doprava a motoristé mohou 
využívat nový úrovňový železniční přejezd.

Šoféři si mohou oddechnout. Skončila rok trvající přestavba 
a peripetie s objížďkami. Cesta z centra do Pudlova, Vrbice a po-
tažmo do Ostravy je opět kratší a rychlejší. Novou variantu dříve pro-
blematického úseku ocení zejména kamioňáci. Dříve podjezdem 
projely jen vozy s omezenou výškou a řada nepozorných šoférů 
těch mohutnějších pod mostem uvízla. Na Drátovenskou se defi -
nitivně vrátila i autobusová linka 555 mezi Bohumínem a Ostravou. 
Ulici mají ve správě severomoravští silničáři. Přestavbu podjezdu 
na úrovňový přejezd, která si vyžádala pětasedmdesát milionů, tak 
fi nancoval Moravskoslezský kraj s pomocí evropské dotace.  (tch) Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Zasedá zastupitelstvo
V pondělí 8. června ve 14 hodin ve 
velké zasedací síni radnice zasedá 
zastupitelstvo města. Zasedání je 
veřejné a vysílá jej v přímém pře-
nosu TIK. Program jednání najdete 
na stránkách www.mesto-bohumin. 
cz, sekce Radnice, rubrika Úřední 
deska a v městských vývěskách. 

Ptejte se živě
Zeptejte se na to, co vás zajímá. 
Pošlete vzkaz. Bohumínský TIK vy-
sílá v úterý 9. června od 17 hodin 
pořad Ptejte se – setkání s občany. 
Živě v sítích kabelových operátorů 
a na www.tvmarko.cz. Na otázky 
odpoví starosta Petr Vícha a mís-
tostarostové Lumír Macura a Igor 
Bruzl. Volejte na číslo  553 810 
105, pište na tik@mubo.cz nebo 
posílejte SMS na 777 810 305. (luk)

AKTUALITY
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Odhalená zeď 
dostala fasádu

Po vybydleném domě v Bezručově 
ulici v Záblatí už není ani památky. 
Pozemek po zdemolovaném objektu už 
se dokonce zazelenal. Zbývalo jen zcivi-
lizovat odhalenou štítovou zeď školní 
tělocvičny, na kterou byl obytný dům 
původně »přilepený«.

Stěna tělocvičny se v těchto dnech 
dočkala zateplení a nové fasády. Bylo 
také třeba vyměnit jedno okno. Posta-
vené lešení využilo město ještě k dalším 
vysprávkám. Pracovníci vyčistili okapo-
vé svody, obrousili plechovou střechu 
a opatřili ji novým nátěrem.  (erh)

Podněty z ankety míří k projektantovi
V dubnu proběhla anketa k připravované obnově dvora mezi Alešovou ulicí a hlavní třídou. 
Obyvatelé lokality se mohli vyjádřit k plánovaným úpravám, podat připomínky nebo 
upozornit na problémy. Užitečné návrhy mohou pomoci při tvorbě projektové dokumentace. 

Informace o anketě se objevily 
v Oku, na městském webu a dvě 
stě anketních lístků navíc puto-
valo přímo do domácností oby-
vatel lokality. Na anketu však 
nakonec reagovalo pouze jede-
náct občanů. Ti poukazovali pře-
devším na nevhodné umístění 
přístřešku pro popelnice před 
vchodem domu 1070 s  tím, že by 
bránil příjezdu stěhovacích nebo 
hasičských vozů. 

Připomínky dále směřovaly 
k zachování chodníků k zadním 
vchodům domů a bývalé kotelně 
či ponechání vzrostlých stromů. 
Lidé si také přáli dostatečný 
počet laviček ve dvoře, hlavně 
v blízkosti dětského koutku. 

„Zaznamenali jsme také protest 
proti vybudování jednoho z par-
kovišť. Na základě dalších podně-
tů bude nutné prověřit zásobování 
prodejny Hruška, a tím i zachová-
ní příjezdu k zadním vstupům 

domů a k navrhovanému parko-
višti,“ uvedla Marta Francúzová 
z odboru rozvoje a investic. Do-

dala, že k tradičním požadavkům 
obyvatel vnitrobloků patří také 
ponechání venkovních klepačů 

a sušáků na prádlo. Přestože na 
anketu reagoval jen zlomek oby-
vatel, jejich připomínky město 
předalo k posouzení projektanto-
vi. „Děkujeme všem občanům, 
kteří se do ankety zapojili. Pře-
stavbu nevzhledného vnitrobloku 
plánujeme v příštím roce,“ dodala 
Francúzová. 

Podle studie, která vznikla 
letos v únoru a s níž se mohli 
obyvatelé seznámit, má v místě 
škvárové plochy vyrůst ohraniče-
né dětské hřiště s herními prvky 
a lavičkami. Počítá se s novými 
chodníky ze zámkové dlažby, a to 
i v úsecích vyšlapaných cestiček 
v trávnících. Ve vnitrobloku jsou 
navržena dvě nová parkoviště 
a úprava současných stání. V této 
lokalitě by tak mělo vzniknout 
třiašedesát parkovacích míst.

Mezi další novinky se řadí bezba-
riérové příjezdové rampy k věžá-
kům či přístřešky pro kontejnery 
na odpad. V lokalitě přibudou 
lavičky, stromy a stávající lampy 
nahradí nové veřejné osvětlení. 

Pavel ČEMPĚL

Studie proměny vnitrobloku mezi Alešovou ulicí a hlavní třídou.

Místo domů izolační stromořadí
Rodinné domy rostou jako houby po dešti na zelených loukách a milovníci přírody 
lamentují, že v nenávratnu mizí nezastavěné plochy. Existují ale i opačné případy, místo 
někdejší rodinné zástavby les. To je případ Skřečoně, kde probíhá čtvrtá etapa výsadby 
izolační zeleně.

Mladé stromky se už zelenají 
v blízkosti areálu Rockwoolu. 
Město s fi rmou dohodlo výsadbu 
na jejích pozemcích. Vyčleněná 
oblast původně sloužila k bydle-
ní. Rodinné domy ale Rockwool 
před časem vykoupil a zboural. 
Nyní tady vzniká zelená zóna. 
Výsadbě předcházelo vyčištění 
prostoru, podzimní kácení necelé 
padesátky přestárlých ovocných 
stromů z bývalých rodinných za-
hrad. Nyní na jaře mohli vyrazit 
zahradníci s novou várkou mla-
dých dřevin. „V lokalitě jsme vy-
sadili 226 stromů a 791 keřů. 
Zbývají ještě terénní úpravy a za-
ložení trávníků,“ uvedla Ľubica 

Jaroňová z městského odboru 
životního prostředí a služeb. 
Díky zelené bariéře se v okolí 
sníží hluk i množství prachu. Ná-
klady na čtvrtou etapu výsadby 
izolační zeleně činily 1,1 milionu. 
Z převážné části je pokryje dotace 
z Operačního programu Životní 
prostředí a státního rozpočtu.

Sázení zelených bariér odstar-
tovalo před třemi lety v Záblatí 
u sídliště Tovární a ve skřečoň-
ském Gliňoči a Dolním poli. 
Předloni proběhla druhá etapa 
na bývalé skládce na pomezí 
Skřečoně a Záblatí,  loni na 
podzim třetí v areálu na Faji. 
V rámci prvních tří etap zahrad-
níci vysadili 3 800 stromů a 1 600 
keřů. Náklady činily 6,5 milionu, 
většinu rovněž pokryly dotace. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Nový kabát, stávající účel
Dva roky zel prázdnotou, ale teď se blýská na lepší časy. 
Ani dům hrůzy, ani kontroverzní ubytovna, historický 
dům v centru se zřejmě dočká důstojné rekonstrukce 
a bude opět sloužit k řádnému bydlení. S městem coby 
vlastníkem si »plácli« zájemci, kteří slíbili, že dům 
v Kostelní ulici do dvou let opraví.

Město se snažilo historický dům 
z roku 1907 prodat delší dobu, ale 
ne za každou cenu. Cílem bylo za-
chovat charakter obytného domu. 

Proto do podmínek zakotvilo 
krom běžných zásad prodeje 
městského majetku dodatečné 
body. „Hlavní podmínkou bylo, 

aby dům po rekonstrukci opět 
sloužil ke standardnímu bydlení se 
zachováním současných šesti byto-
vých jednotek,“ sdělil Kajetán Raut 
z majetkového odboru. Dodal, že 
další z podmínek bylo napojení 
domu na centrální zásobování 
teplem. Dosud tam k vytápění 
sloužily »gamatky«.

Současný stav domu v Kostelní 
ulici odpovídá jeho stáří. Bude 
potřebovat novou izolaci, rekon-
strukci rozvodů vody, elektřiny, 
interiérů i exteriéru. Budoucí 
vlastník počítá i se zateplením 
fasády, s výjimkou čelní strany. 
„Přestože dům není v památko-
vém pásmu a nešlo o jednu z pod-
mínek města, zájemce se sám roz-
hodl zachovat historický ráz čelní 
fasády,“ doplnil Raut.

Změna vlastníka obytného 
domu bude probíhat po etapách. 
Obě strany nejprve uzavřou nájem- 
ní smlouvu a dohodu o budoucí 
kupní smlouvě. Po dvou letech 
od podpisu, splní-li nájemce 
všechny dohodnuté podmínky, 
se prodej završí.  (tch)

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo dveří  
A135. 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+1, ul. Kostelní 312, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. patro. Níz-
kopodlažní cihlový dům v centru 
města. Možnost parkování před 
domem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 34,27 m2, celková plocha 
bytu 34,27 m2. Prohlídka 15.6. 
ve 14.30–14.45 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 15.6. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Masarykova 287, 
číslo bytu 15, I. kategorie, 4. patro. 
Nízká zástavba se nachází poblíž 
parku, školky, základní a střední 
školy. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor. V bytě je bal-
kon, plastová okna a ústřední to-
pení. Plocha pro výpočet nájem-
ného 39,10 m2, celková plocha 
bytu 40,10 m2. Prohlídka 15.6. 
ve 14.45–15.00 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 15.6. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Poděbradova 125, 
číslo bytu 17, I. kategorie, 5. pat-
ro. Nízkopodlažní cihlový dům 
v centru města. Možnost parko-
vání před domem. V domě je vý-
tah. Koupelna po rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
60,45 m2, celková plocha bytu 
61,95 m2. Prohlídka 8.6. v 15.00
–15.15 hodin a 9.6. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace bytu se koná 15.6. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Mírová 1016, číslo 
bytu 50, I. kategorie, 13. patro. 
Zateplený věžový dům se nachází 

poblíž školy, školky, zdravotního 
střediska a supermarketu. Byt 
s balkonem, v kuchyni je sporák 
a nové PVC. Plocha pro výpočet 
nájemného 63,45 m2, celková plo-
cha bytu 64,45 m2. Prohlídka 8.6. 
v 15.30–15.45 hodin a 9.6. v 9.00–
9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
15.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1080, 
číslo bytu 17, I. kategorie, 6. pat-
ro. Zateplený panelový dům za 
nákupním střediskem v centru 
města. Byt je po celkové rekon-
strukci, bez balkonu. V domě je 
zajištěna domovnická činnost 
s úklidem. Plocha pro výpočet 
nájemného 57,00 m2, celková plo-
cha bytu 57,70 m2. Prohlídka 10.6. 
ve 14.30–14.45 hodin a 11.6. 
v 8.15–8.30 hodin. Licitace bytu 
se koná 15.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, čís-
lo bytu 51, I. kategorie, 2. patro. 
Dům se nachází poblíž nákupních 
center Kaufl and a Albert, u domu 
je zrenovovaný park a školka. Byt 
je po celkové rekonstrukci včetně 
sociálního zařízení, má plastová 
okna a velkou lodžii. Plocha pro 
výpočet nájemného 49,99 m2, cel-
ková plocha bytu 53,53 m2. Pro-
hlídka 15.6. v 15.15–15.30 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
17.6. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 925, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. patro. 
Nízkopodlažní cihlový dům v cen-

tru města. Poblíž domu se nachá-
zí vlakové i autobusové nádraží. 
V bytě je ústřední topení a kou-
pelna po rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 50,30 m2, cel-
ková plocha bytu 53,30 m2. Pro-
hlídka 15.6. v 15.00–15.15 hodin 
a 16.6. v 10.00–10.15 hodin. Lici-
tace bytu se koná 17.6. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Bezručova 1145, 
číslo bytu 57, I. kategorie, 12. pat-
ro. Věžový dům po celkové rekon-
strukci včetně zateplení, dům 
s funkcí domovníka. Plocha pro 
výpočet nájemného 47,75 m2, cel-
ková plocha bytu 51,49 m2. Pro-
hlídka 15.6. v 16.30–16.45 hodin 
a 16.6. v 8.30–8.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 17.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Partyzánská 289, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 2. patro. 
Zrekonstruovaný dům v roce 
2010 s parkovacími místy přímo 
u domu, dům s domovníkem. 
V bytě je sprchový kout, bez ku-
chyňské linky, bez balkonu. Plo-
cha pro výpočet nájemného 62,88 
m2, celková plocha bytu 62,88 m2. 
Prohlídka 17.6. v 15.00–15.15 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 17.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 1. máje 265, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 2. patro. 
Cihlový nízkopodlažní dům ve 
Skřečoni u autobusové zastávky 
a pošty. Byt s ústředním vytápě-
ním a plastovými okny je umístěn 

nad knihovnou. Plocha pro výpo-
čet nájemného 79,70 m2, celková 
plocha bytu 79,70 m2. Prohlídka 
15.6. v 16.45–17.00 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 17.6. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1072, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 1. patro. 
Věžový dům u kruhového objez-
du poblíž bývalého supermarketu 
Billa. V domě je zajištěna domov-
nická činnost s úklidem. Byt je po 
celkové rekonstrukci s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
60,02 m2, celková plocha bytu 
60,02 m2. Prohlídka 17.6. v 14.30–
14.45 hodin a 18.6. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 22.6. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Štefánikova 1073, 
číslo bytu 65, I. kategorie, 12. pat-
ro. Věžový dům s úklidovou čin-
ností poblíž kruhového objezdu 
u bývalého supermarketu Billa. 
V současné době probíhá rekon-
strukce domu (zateplení, balko-
ny). Plocha pro výpočet nájemné-
ho 65,31 m2, celková plocha bytu 
65,31 m2. Prohlídka 17.6. v 14.45-
15.00 hodin a 18.6. v 8.45–9.00 
hodin. Licitace bytu se koná 22.6. 
v 16.15 hodin. 

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů

 Infocentrum 
také v sobotu

Každým rokem v létě rozšiřuje 

radniční infocentrum provoz také 

na soboty a letošek nebude vý-

jimkou. Dveře centra budou turis-

tům i občanům otevřeny od červ-

na do konce září každou sobotu 

od 8 do 14 hodin. Lidé si zde mo-

hou zakoupit propagační před-

měty, ale také vyzvednout formu-

láře nebo úřední korespondenci. 

 Festival dechovek
Bohumínské kino bude 21. 

června od 10 hodin hostit soutěž-

ní část Mezinárodního festivalu 

dechových orchestrů. Účastní se 

jej sedm dechovek z Česka a Pol-

ska. Druhá, přehlídková část festi-

valu se koná od 15 hodin v pol-

ském Tworkowě.Tam budou 

v rámci doprovodného programu 

připraveny kulinářské speciality, 

atrakce pro děti a jiné.  (tch)

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

Řidičská dráha měla jepičí život
Cestující na autobusovém stanovišti budou nějaký čas odkázáni na roz-

mary počasí. V sobotu 23. května přišli o jednu ze zastřešených zastávek. 

Připravil je o ni nezodpovědný osmnáctiletý hejsek, který přístřešek srovnal 

se zemí autem pod vlivem alkoholu. Řidičský průkaz měl pouhých osmnáct 

dnů a už se s ním může rozloučit.

Mladý řidič v sobotu nezvládl řízení a napálil fabií do prosklené zastávky. Štěstí, 
že v ní v nočních hodinách neseděli žádní cestující. Šofér toho chtěl využít a myslel, 
že beze svědků zmizí v temné noci. Jenže se přepočítal. Když se pokoušel po ang-
licku zmizet, zadrželi ho přivolaní strážníci a »pohlídali« jej do příjezdu dopravní 
policie. Mladík, který teprve v dubnu oslavil osmnáctiny a o měsíc později získal 
řidičské oprávnění, zřejmě autoškolu fl ákal. Šoférovat se zjevně nenaučil a nepo-
chytil ani jedno ze základních pravidel, že má před jízdou zapomenout na alkohol. 
Před nehodou se jím posilňoval nemálo, při orientační dechové zkoušce nadýchal 
přes jedno promile. Nejen že přijde o řidičák, na kterém ještě nestihlo zaschnout 
razítko, čelit bude také trestnímu stíhání. Zpovídat se bude z ohrožení pod vlivem 
návykové látky.

Samotný karambol se obešel bez zranění, sčítat se tak budou jen škody na ma-
jetku. Na voze jsou odhadem za třicet tisíc, oprava autobusové zastávky, kterou 
má ve správě město, bude ještě o pár tisíc dražší.  (tch)

Foto: Policie ČR

Dávkovače pro internu
Bohumínská městská nemocnice 

vybavila interní oddělení třemi lineární-
mi dávkovači. Ty slouží k aplikaci léků 
přímo do krevního oběhu pacienta. 
Injekční dávkovače nabízí maximální 
úroveň bezpečnosti a přesné dávkování 
medikamentu. Nemocnice je pořídila za 

bezmála padesát tisíc díky příspěvku 

Nadace ČEZ –Oranžové kolo.

Zdravý život
Ve středu 17. června v 16.30 hodin se 

ve velkém sále v prvním patře radnice 

koná přednáška o fl avonoidech, preven-

ci. Povídání o zdravém životě bez boles-

tí se zhostí Věra Majerčíková a hosté. 

Vstup je zdarma. (red)

KRÁTCE

Maják městské policie
 ● Odpoledne 16. května zasaho-

vala hlídka během tanečního mis-
trovství ČR ve sportovní hale. Tři 
mladí podnapilí výtržníci se pod-
vodným způsobem vloudili do 
haly, začali zde tropit výtržnosti 
a napadat pořadatele. Po příjezdu 
strážníků se sice pokusili o útěk, 
ale všechny tři hlídka dopadla 
a udělila jim za nepřístojnosti po-
kuty. Dva z trojice byli alkoholem 
tak podroušeni, že je strážníci na-
víc dopravili na protialkoholní 
záchytnou stanici v Karviné.

 ● Po čtvrté hodině ranní 22. květ-
na došlo ke vloupání do restaurace 
u Kališova jezera. Dvě hlídky oka-
mžitě vyrazily na místo a v blíz-
kém křoví zadržely dva podezřelé. 
Šlo o známé recidivisty, kteří mají 
bohatou trestnou minulost a ne-
dávno byli propuštěni z výkonu 
trestu. Oba zloděje si převzala 
Policie ČR.

 ● Dalšího dne večer 
v restauraci na auto-
busovém stanovišti agresivní muž 
(33) fyzicky napadl dalšího hosta. 
Ani po příjezdu hlídky se útočník 
nechtěl zklidnit a odmítal upo-
slechnout výzvy strážníků. Ti tak 
proti němu museli použít donu-
covací prostředky. Agresora pak 
předali republikové policii.

 ● V květnu se městská policie za-
měřila v rámci tématických akcí 
na cyklisty. V základních školách 
proběhly preventivní besedy, 
strážníci žákům vysvětlili základy 
bezpečné jízdy na kole, povinnost 
používání cyklostezek, důležitost 
výbavy, použití přilby. V ulicích 
se hlídky zaměřily na vybavení 
bicyklů a osvětlení v noční hodi-
nách. Za různé prohřešky udělili 
strážníci v květnu blokové pokuty 
sedmi cyklistům.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín  

Amatérští výtvarníci zaskočili lektory
Město skrytých talentů. Vernisáží skončil 22. května »jarní malířský workshop«, 
který pro zapálené amatéry uspořádalo sdružení Bart. Sami organizátoři byli 
ve fi nále příjemně překvapeni, jak kvalitní díla dokázali vytvořit nadšenci, kteří 
drželi štětec nebo uhel poprvé v ruce.

Z původně patnácti přihlášených zájemců, 
od školou povinných dětí až po babičky, jich 
tříměsíční kurz nakonec absolvovalo dvanáct.  
To je vysoké procento, které dokazuje, že 
amatérským výtvarníkům nechyběl zápal 
a nadšení. „Byl jsem mile překvapen, jak vážně 
a zodpovědně ke kurzu přistupovali. Chodili 
pravidelně, téměř bez absencí,“ kvitoval 
»docházku« předseda Bartu Vladimír 

Pustówka. Ještě více jej a další lektory ohro-
mila úroveň vytvořených prací. „Byli schopni 
napoprvé nakreslit věci, které je třeba pilovat 
delší dobu. Na to, že někteří stáli poprvé u ma-
lířského stojanu, byly výborné výsledky. Předpo-

kládal jsem, že je naučíme jen základy, 
ale některá díla by se dala klidně 

i vystavovat. Je neuvěřitelné, kolik 
se v Bohumíně a okolí skrývá vý-

tvarníků,“ vysekl Pustówka poklonu svým 
svěřencům.

Sdružení Bart, které zastřešuje bohumín-
ské umělce, zorganizovalo workshop vůbec 
poprvé. Jako experiment s cílem odhalit ta-
lenty a přilákat do svých řad novou krev. 
Obojí se podařilo. Minimálně čtyři účastníci 
projevili zájem Bart dále navštěvovat. Umě-
lecká parta dosud sdružovala asi patnáct 
umělců, grafi ků, malířů, výtvarníků. Pokud se 
jejich kolektiv rozšíří, budou prosincové ver-
nisáže s ukázkami celoroční tvorby zase 
o něco pestřejší.  (tch)

V Bartu proběhla 22. května vernisáž děl absol-
ventů kurzu. Ti kreslili uhlem nebo barvami zátiší, 
portréty či fi gurální dílka.    Foto: Pavel Čempěl
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(Pokračování z minulých čísel)
Vracíme se do tábora pozdě za 

tmy a čeká nás večeře. Dnes vařené 
banány. Ty se servírují ke všemu 
a jsou pro Kubánce nejlevnější 
a nejdostupnější. K banánům ještě 
vařená juka, také dostupná potra-
vina. Juka se před vařením musí 
oloupat a pak ještě odstranit slup-
ka, která je jedovatá. Po uvaření je 
střed velmi tvrdý (jako klacek), 
ten se nedá jíst. To vše zabarveno 
nějakou neurčitou, možná maso-
vou směsí. Poznáváme skutečnou 
stravu Kubánců. 

Je úterý ráno 25. listopadu 
a ještě za tmy se naši kubánští ko-
legové balí. Vyráží do vesnice na 
autobus, který je odveze na hlavní 
silnici. Tady budou zkoušet štěstí 
nasednout na některý z náklaďá-
ků, určených pro dopravu osob, 
aby dorazili do oblasti Artemisa, 
kde bude pokračovat naše výprava. 
Doprava na těchto upravených 
náklaďácích je nejlevnější, ale 
také velmi nejistá. Nemají pevný 
jízdní řád, jsou přeplněné a ne-
smějí jimi cestovat cizinci.

Balíme se i my. Loučíme se 
s našimi kuchařkami i jeskyňáři 
z centra Santo Tomas. Nakládáme 
vše do aut a společně s Yamilé a ma-
lým Diegem míříme směr Viňales. 
Ve městě tankujeme benzin. To ale 

není jednoduché, neboť podobně 
jako u dalších pump, nefunguje 
u čerpadla automatické zastavení 
čerpání, když je nádrž plná. Tak 
pumpař každou chvíli zastavuje 
čerpání a jde se podívat do auta 
na ukazatel stavu paliva. 

Zastavujeme v městečku Viñales, 
kde zrovna probíhá den otevře-
ných dveří Domu pionýrů a máme 
možnost se podívat i na to, co se 
zde děti učí. Stále zde platí povin-
nost nosit stejnokroj odpovídající 

věku dětí a stupni školy. A vidíme, 
že je i u dětí vyžadována přísná 
disciplína. Říkáme si, že troška by 
neuškodila ani naší mládeži. 
Z náměstí Viňales nás Yamilé vede 
polní cestou za vesnici mezi plan-
táže ananasů a papájí. Hned za 
vesnicí se k nám připojuje Kubán-
ka a nabízí, že nás zavede do malé 
výrobny doutníků. Jdeme tedy 
s ní. Z výrobny se ale vyklubala 
malá dřevěná chatrč, kde nám 
mladík předvádí ruční výrobu 

pravých doutníků. A samozřejmě 
nám hned nabízí balíčky k prode-
ji. Nakonec Víťa a Pavel kupují 
dva balíčky a můžeme pokračovat 
dál blátivou stezkou skrz vesnici. 
V dálce se mezi palmami vypínají 
skalní stěny a v nich se otevírá řada 
vstupů do jeskyní. Přicházíme na 
farmu, ukrytou mezi kokosovými 
palmami a lesem banánovníků. 
Farmář tady má malý stánek, ve 
kterém nabízí čerstvé ovoce a nej-
různější nápoje ze své úrody. Ne-
odoláváme a objednáváme si 
„coco loco“, čerstvý nápoj z koko-
sového mléka podávaný přímo 
v kokosovém ořechu. Samozřejmě 
může být umocněný i kubánským 
rumem. Pomocník farmáře ihned 
mačetou osekává několik velikých 
kokosových ořechů a farmář v nich 
připravuje drink. Je fakt skvělý. 
Ještě s něčím, spíše s někým, jsme 
se zde seznámili. S kubánským 
hlodavcem, připomínajícím veli-
kostí nutrii. Nese jméno jutía 
conga, na Kubě jich žije pět druhů 
a jsou endemity. Tady na dvorku 
farmy byl přivázaný na provázku 
jako domácí mazlíček. Yamilé nám 
vysvětluje, že se na ostrově pěstu-
jí na maso. To jsme ještě netušili, 
že jej brzy budeme mít na talíři.

(Pokračování příště)

Seriál vyprávění bohumínských speleologů o zážitcích z loňské výpravy píše Josef Wagner

Dopravní prostředky pro Kubánce.  Foto: Orcus Bohumín

Kuba 2014 (9. část)

Dětské obrázky, odrazy a reflexní prvky
BESIP a odbor dopravy bohumínské radnice opět uspořádal výtvarnou soutěž pro děti 
z mateřských škol »Děti, pozor, červená«. Hlavním námětem letošního ročníku soutěže, 
která se zaměřuje na bezpečnost silničního provozu, byly odrazky a refl exní prvky.

Soutěž je určena dětem od tří do šesti let 
a Bohumín ji pořádá téměř každým rokem. 
Letos však byla účast v porovnání s minu-
lými ročníky velmi slabá. Do kategorie 
mladších dětí se nepřihlásila žádná mate-
řinka, do starší pouze dvě. Stupně vítězů 
tak mezi jednotlivci obsadily výhradně děti 
ze skřečoňské školky Viktorie Ucháčová, 
Eliška Obžutová a Dominik Wilde. 
V sekci kolektivních výkresů patří 

první místo třídě Sluníček Nerudovy školky, druhé 
místo obsadila II. logopedická třída ze stejné ma-

teřinky, třetí příčka připadla třídě Motýlků ze 
Skřečoně. Nejpovedenější dětská dílka budou 
do 22. června k vidění v galerii novobohumín-
ské knihovny ve Vrchlického ulici.  (erh)

Vedoucí odboru dopravy Pavel Vavrečka s vítěz-
ným kolektivním výkresem. Samostatně tři 

nejhezčí výtvory jednotlivců. 
Foto: Pavel Čempěl 

Do Ostravy 
s komplikacemi

Ředitelství silnic a dálnic uza-
vřelo 25. května most, který tvoří 
spojnici dálnice s ostravskými 
Fifejdy. Tento dálniční přivaděč, 
ze kterého bylo možné sjet na 
Mariánskohorskou nebo Cihelní, 
respektive Místeckou ulici, byl 
v havarijním stavu.

Mostní přivaděč, který byl v pro-
vozu pouze sedm let, má množství 
vad. Použití nevhodného materiálu, 
trhliny v nosné konstrukci, ložiska 
mimo lože. ŘSD nejprve zakázalo 
na most vjezd vozům nad tři a půl 
tuny, nyní jej uzavřelo zcela. Opra-
va mostu potrvá zhruba sto dnů 
a vyžádá si téměř 60 milionů. Bo-
humínští řidiči, kteří mají namíře-
no do Ostravy, si ale nepolepší ani 
na objízdných trasách. Současně 
se totiž rekonstruuje Muglinovská 
a Nádražní ulice v Přívoze a od čer-
vence se silničáři pustí také do 
opravy Mariánskohorské. (tch)

 Recesní plavba
O víkendu 20. a 21. června se v Polsku 
uskuteční 16. ročník recesní vodácké 
akce Pływadło. Účastní se ho kuriózní 
a bizarní, vlastnoručně vyrobená plavidla. 
Vyplují 20. června v poledne z Raciborze 
a po zhruba tříhodinové plavbě zakotví 
v Turze, kde posádky čeká piknik a ve-
černí festival u Odry. V neděli plavidla 
zamíří do Kędzierzyna-Koźla, kde autory 
nejefektnějších plavidel ocení porota.

(red)
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Pocta hudební osobnosti města
Skladatel, pedagog, sbormistr, varhaník a osobnost 
Bohumína. Tím vším byl Vladimír Včelný, který by letos 
oslavil 90 let. Legendárního ředitele hudebního kůru 
novobohumínského farního kostela připomněl 
24. května vzpomínkový koncert.

V kostele Božského Srdce Páně 
v Novém Bohumíně na Vladimíra 
Včelného zavzpomínali jeho žáci 
a místní rodáci, varhanice Irena 
Chřibková a Pavel Kozel, který se 
ujal zpěvu a řízení sboru. Spolu 

s nimi se v programu představila 
také schola z Nového Bohumína 
pod vedením sbormistryně Do-
miniky Nogové a komorní or-
chestr z Hati. V programu zazně-
ly skladby Vladimíra Včelného, 

Bacha, Mozarta, Boëllmanna, 
Charpentiera a dalších. 

„Chci vyjádřit velké poděkování 
městu Bohumínu za fi nanční pod-
poru, Základní umělecké škole 
Bohumín za spolupráci, novobo-
humínské schole a  sboru z Hati 
za nádherné vystoupení. Srdečně 
děkuji rovněž početnému publiku 
a lidem ze širokého okolí, kteří 
přišli složit hold velké bohumínské 
osobnosti. Nádherná akce, úžasná 

atmosféra, co víc si přát?“ vyznal 
se iniciátor koncertu Pavel Kozel, 
sbormistr a sólista opery Národ-
ního divadla moravskoslezského 
v Ostravě.  (red)

Obohatil svět hudbou a moudrostí

Varhanice světového věhlasu má v Bohumíně trva-
lé kořeny, svou nejbližší rodinu a ráda se sem vrací. 
„Vždy mě potěší, když vidím, že se město mění, a to 
k lepšímu, a stává se tak příjemnějším místem k životu.“

 Foto: www.chribkova.com

Vladimíru Včelnému přijela vzdát hold 
i jeho neslavnější žačka. K varhanám 
v novobohumínském chrámu usedla 
ředitelka kůru baziliky sv. Jakuba na 
Starém Městě pražském a zakladatelka 
Mezinárodního varhanního festivalu 
Irena Chřibková (55). Bohumínská rodačka 
na svého učitele dodnes s láskou 
a vděčností vzpomíná.

„První učitelé mají vždy velký vliv na další vývoj 
svých žáků, protože budují základy, na kterých pak 
dále žáci staví. V mém případě to byla jednoznačně 
šťastná volba,“ svěřila se Irena Chřibková, kterou 

manželé Včelní vedli k hudbě od jejích sedmi let. 
Paní Vítězslava jí nejprve vtiskla základy hry na kla-
vír, v deseti letech začala chodit na hodiny hry na 
varhany k jejímu manželovi, regenschorimu a var-
haníkovi Vladimíru Včelnému. „Byl pedagogem přís-
ným, ale spravedlivým, hodinu dovedl i oživit svým 
humorem a laskavým přístupem. Byl také obrovskou 
studnicí vědomostí z hudební teorie a dějin hudby,“ 
zavzpomínala na svého učitele uznávaná varhanice. 
Po roce studia dostala tehdy jedenáctiletá Irena od 
pana Včelného takovou důvěru, že jej během jeho 
dovolené zastupovala při bohoslužbách. Velice si 
toho považovala. „Ráda vzpomínám i na zkoušky 
a bohoslužby se sborem, který pan Včelný dirigoval 
a já jsem doprovázela na varhany. I tyto události byly 
pro mne velkým zdrojem poučení, a to nejen v oblasti 
hudby,“ dodala Chřibková.

Ani v době svých studií v Kroměříži a Praze nikdy 
při návštěvách rodičů v Bohumíně nezapomněla na 
manžele Včelné. Jejich vztah se posunul do roviny 
velmi dobrých přátel. Debaty s panem Včelným, 
nejen ty hudební, byly vždy zajímavé, plné nápadů, 
poučení i humoru, se kterým dovedl zvládat i těžší 
chvíle svého života a zdravotní potíže. „Nezapome-
nutelné byly i prázdninové návštěvy manželů Včel-
ných u mě v Praze, kterou měli oba moc rádi. Vždy 
jsme navštívili nějaký koncert či divadelní představe-
ní, vyrazili do města na prohlídku pamětihodností, 
o nichž pan Vladimír dovedl poutavě vyprávět,“ za-
listovala Irena Chřibková vzpomínkami a dodala: 
„Během koncertu k nedožitým 90. narozeninám pana 
Včelného jsem si znovu uvědomila své štěstí, že jsem 
potkala tuto výjimečnou osobnost. Svým životem 
splnil své poslání přinášet prostřednictvím hudby 
našemu světu krásu a pomáhat lidským duším, aby 
se přiblížily věčnosti.“  (tch)

Vladimír Včelný se narodil 
22. května 1925 v Orlové. 
V devíti letech začal hrát na 
housle, klavír a akordeon. Za 
varhany poprvé usedl v pat-
nácti letech jako student var-
hanního oddělení Masarykova 
ústavu hudby a zpěvu v Ostra-
vě. Když byl ústav za války uza-
vřen, přijal varhanické místo 
v ostravsko-kunčickém kostele.

Od roku 1945 se jeho hudební 
i osobní život spojil s Bohumí-
nem. Stal se ředitelem hudební-
ho kůru v novobohumínském 
farním kostele a založil chrámo-
vý pěvecký sbor. Ten pod jeho 
vedením působil nepřetržitě až 
do roku 1999. Věnoval se také 
pedagogické činnosti a vychoval 
řadu znamenitých hudebníků. 
Mezi nejznámější patří saxofonis-
ta a dirigent Zbigniew Bittmar, 
Irena Chřibková a Pavel Kozel.

Vladimír Včelný rovněž sám 
komponoval a je autorem dva-
ačtyřiceti skladeb, vesměs du-
chovních. Zemřel 22. listopadu 
2007 a je pochován v rodinném 
hrobě v Havířově-Prostřední 
Suché.  (red)

Vladimír Včelný na snímku z roku 
2005 při oslavě svých 80. naroze-
nin.  Foto: František Krejzek

Vladimír Včelný 

(1925–2007)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Bospor nabídne letní novinky i zavedené atrakce

Umělci vystavují
V galerii radnice Slezské Ostra-

vy proběhne 5. června v 17.30 
hodin vernisáž výstavy skupiny 
umělců, která si říká Złota linia. 
Mezi několika desítkami evrop-
ských umělců má své zastoupení 
i Bohumín v osobě malíře Petra 
Šablatury a fotografa Petra Pie-
chowicze. Ve skupině jsou tvůrci 
různého zaměření. V roce 2008 se 
potkali na internetovém portálu 
a o rok později uspořádali první 
společnou výstavu. Od té doby 
zorganizovali sedmnáct úspěš-
ných výstav a představilo se na 
nich přes sedmdesát umělců. 
V Česku vystavují poprvé, jejich 
díla lze zhlédnout do konce čer-
vence.  (red) 

V areálu adventure golfu vznikla nová dráha pro 
curling na koberci, letní modifi kací olympijského zim-
ního sportu. Návštěvníci také ocení možnost zakou-
pení zmrzliny v nově vybudovaném stánku u vstupu.

Sportovní hala nabídne celou škálu hřišť jako 
v zimním období, ale za poloviční ceny. Ocení je 
především pořadatelé velkých turnajů nebo fi rem-
ních akcí na prvních dvou hřištích. 

V aquacentru mohou milovníci koupání i letos 
počítat s akcí tři hodiny za cenu jedné. Na jednoho-
dinovou vstupenku budou moci strávit v bazénech 
trojnásobek času. Akce platí ve všední dny, nevztahu-
je se na víkendy a svátky. Na venkovní ploše jsou 
v letním období k dispozici lehátka pro slunění, stánek 
s občerstvením, pro děti brouzdaliště se skluzavkou.

Sportovně založení návštěvníci aquacentra ocení 
upravené hřiště pro plážový volejbal, příznivci sau-
nování pak výběr ze šesti saun a venkovní whirlpool.

Největší atrakcí volně přístupného Hobbyparku se 
stala Mauglího stezka, lanová dráha pro malé i odrost- 
lejší děti. Nedaleké dopravní hřiště zase nabízí vyžití 
při jízdě na kole nebo koloběžce. Rodiče si zde navíc 
mohou ověřit znalosti a chování svých dětí v simulo-
vaném silničním provozu. Petr KAMÍNEK

Pro letošní letní sezonu, která startuje 26. června, připravilo městské 
sportovní centrum za parkem pro své návštěvníky několik novinek. 
Areál se stále rozvíjí v duchu motta »Bospor, pro zábavu prostor«.

Bohumínská plavkyně reprezentovala Česko
Na mezinárodním plaveckém čtyřutkání v polském Gorzówě 
Wielkopolském si 9. května odbyla svou reprezentační 
premiéru bohumínská plavkyně Anežka Malcharová. 

Anežka se do širšího reprezentačního 

výběru mladších juniorů dostala po 

úspěšném zimním mistrovství České 

republiky žactva v Trutnově. Na tratích 

100 a 200 metrů prsa zde vybojovala 

tituly mistryně republiky. S kolegy 

z juniorské reprezentace v dubnu 

absolvovala soustředění v Plzni, po 

němž se představila v rámci českého 

poháru dospělých na Velké ceně Ost-

ravy. V konkurenci české seniorské 

plavecké špičky se Anežka prezento-

vala senzačním postupem z rozplaveb 

do odpoledního fi nále na 200 metrů 

prsa. Jako vůbec nejmladší účastnice 

finálových plaveb získala nakonec 

cenné sedmé místo díky skvělému 

osobnímu rekordu 2:48,42. Tímto ča-

sem si zároveň řekla o pozvánku na 

výše zmíněné mezinárodní závody, při 

nichž měla možnost srovnat svou 

aktuální výkonnost se soupeřkami 

z Maďarska, Polska a Slovenska.

V Gorzówě se Anežka pod českou 

vlajkou prezentovala na tratích 50, 100 

a 200 metrů prsa, na nichž vybojovala 

jedno osmé a dvě sedmá místa. Tato 

první zkušenost s reprezentací Anež-

ku, stejně jako všechny další plavce 

z Plaveckého klubu Bohumín, motivuje 

do další tvrdé práce, která se, doufejme, 

už brzy zúročí na nadcházejících mist-

rovstvích České republiky, případně na 

letních Olympijských hrách mládeže. 

Adrian KUDER, 
Plavecký klub Bohumín

KRÁTCE

Mladá generace poznává tradice a zvyky předků

Ve folklórní skupině se sdružují 
děti od pěti do dvanácti let, převážně 
žáci Benešovy školy, se kterou Ma-
ryška na projektu úzce spolupracuje. 
Děti v kroužku objevují tradice, zvy-
ky a lidové umění na Bohumínsku 
aktivními metodami dramatické vý-
chovy, pěvecké výchovy, výtvarnými 
a řemeslnými technikami.

Roční projekt je rozdělený do bloků 
podle ročních období. Cílem je budo- 
vat v dětech pozitivní vztah ke svému 
regionu, k jeho tradicím, zvykům a také 
k učení. „V květnu jsme se prezentova-
li prvním větším tvůrčím počinem. 
Vlastnoručně jsme vyrobili a hlavně 
ozdobili májku, dobře známý květnový 
symbol. K tomu se děti naučily téma-
tické písničky a říkadla,“ uvedla před-

sedkyně Maryšky Kamila Smigová. 
Vůdčími osobnostmi projektu jsou 
Pavla Masaříková a Gabriela Adám-
ková. S dětmi chtějí do konce roku 
uskutečnit ještě řadu nápadů, včetně 
vaření tradičního slezského jídla a ma- 
sopustního průvodu. „Plánujeme 
účast na folklórních akcích v Polsku, 
chtěli bychom dětem ukázat třeba do-
žínky, škubání peří nebo šlapání zelí,“ 
naznačila Pavla Masaříková program 
dalších měsíců projektu, který vyvr-
cholí v závěru roku. 

Dětský Folklórní soubor Maryška 
doplňuje portfolio počinů, kterými 
se sdružení Maryška a dobrovolníci 
snaží obnovovat a mapovat lidové 
tradice na Bohumínsku. K nejvýraz-
nějším prvkům v této oblasti patří 
vlastivědně–etnografická skupina 
tvůrčích žen, které pracují na obnově 
bohumínského kroje. Dodnes zhoto-
vily několik desítek kusů krojů pro 
ženy, muže i děti.   Lukáš KANIA

Děti v Bohumíně poznávají lidové tradice. Vede 
je k tomu loni založený folklórní soubor Maryška. 
Prvním z větších počinů asi patnáctičlenné skupiny 
byla výroba a výzdoba květnové májky.

Děti si vyzkoušely zručnost při zdobení májky.  Foto: Lukáš Kania
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Kosatec žlutý je jedním ze sedmi našich pů-
vodních druhů kosatců. Rostlina s dlouhými 
mečovými listy je vysoká 60 až 120 centimetrů 
a od května do června oživuje vlhká místy svými 
nádhernými sytě žlutými květy.

Domovem kosatců žlutých jsou břehy stojatých 
i mírně tekoucích vod, příkopy a rákosiny na okra-
jích bažin. V teplejších oblastech je poměrně 
hojným druhem, ale vyskytuje se zpravidla roz-
troušeně. V Bohumíně se pravidelně vyskytuje 
především u mrtvého ramene Odry u Kališova 
jezera, ale najdeme ho i na dalších lokalitách 
nejen v Bohumíně, ale i v jeho okolí (Dolní Lutyně, 
Rychvald, Dětmarovice, Petrovice u Karviné). Do-
bytek, který rostlinu sežere, dostane silný krvavý 
průjem. Z dřívějších dob byly popsány také těžké 
případy otravy u lidí.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska – rostliny (162)

Kosatec žlutý 
(Iris pseudacorus) 

Turisté ze všech koutů země v Pudlově
V Pudlově se 16. května sešli turisté z celé České republiky, aby změřili své síly v Turistickém 
závodě 1. stupně českého poháru. Závod pořádal oddíl TOM Svišti, který pracuje při ZŠ v Pudlově. 
Hlavním organizátorem byla učitelka Hana Mocňáková, ředitelkou závodu Ivana Heiduková.

Závodu se zúčastnilo pětadvacet oddílů z celé 
republiky, na trať se vydalo celkem 275 soutěžících. 
Nejvzdálenější dorazili z Kynšperku a Mikulášovic, 
nejpočetnější skupinu tvořilo pětačtyřicet závodníků 
z Kralup nad Vltavou. Právě kvůli vzdálenosti účastníků 
se školní budova naplnila už v pátek večer, aby zde 
přespali a ráno mohli svěží nastoupit do závodu. 

Prezentace, zahájení i vyhodnocení proběhlo v pro-
storách pudlovské školy. Samotné závody – terénní 
běh od dvou do šesti kilometrů, podle věkové katego-
rie – se uskutečnily kolem řeky Odry mezi Vrbicí a Pud-
lovem. Při tomto outdoorovém sportovním klání musí 
účastníci prokázat své znalosti v oblasti poznávání 
přírodnin či památek. Běží na čas, házejí kriketovým 
míčkem na cíl, plíží se, nesmí se ztratit v azimutových 

úsecích, překonávají lanovou lávku, odhadují vzdále-
nost. To vše si žádá skutečně skvělou kondici.

Díky sponzorům se podařilo závod zajistit po všech 
stránkách. Běžci mohli navíc zdarma navštívit bohu-
mínské aquacentrum. Akci podpořilo město Bohumín, 
ZŠ Pudlov, Klub českých turistů Moravskoslezského kra-
je (KČT MSK), KČT ATOM. Při organizaci pomohli za-
městnanci, bývalí i současní žáci školy a vedoucí spřáte-
lených oddílů v kraji. Organizátoři i závodníci byli 
nadmíru spokojení, závod proběhl bez obtíží i bez 
zranění. Na závěr přijel účastníky pozdravit předseda 
KČT MSK Břetislav Boháč, který ocenil jejich zaujetí 
a snahu o nejlepší výkon. Své poděkování vyjádřil 
i organizátorům celé akce.

Jarmila HOROVÁ, ředitelka ZŠ Pudlov

Atletické minisouboje pod střechou
Jedenáctý ročník atletického minisoutěžení mateřských škol potrápilo počasí. AMIS, který 
se každoročně koná na stadionu u školy ČSA, se tentokrát stěhoval pod střechu. Azyl malým 
atletům poskytla 21. května nová sportovní hala.

Otevřenou dráhu zkrápěl déšť 
a organizátoři se nejprve snažili 
přesunout klání z původního termí-
nu na následující den. Počasí se ale 
neumoudřilo. „Zamračená obloha by 
nevadila, ale mokrá dráha ano. To, co 
nedělá problém atletům v tretrách, 
je pro děti v běžné obuvi nebezpeč-
né,“ vysvětlil za pořadatele Ondřej 
Veselý z domu dětí a mládeže.

S jednodenním zpožděním se 
tak soutěž přesunula do sportovní 

haly, ovšem dětem to radost ze 
závodění rozhodně nepokazilo. 
Na akci dorazilo devět mateř-
ských škol a celkem si zasoutěžilo 
130 děvčat a chlapců. Poprvé si 
některé z disciplín vyzkoušely 
také děti z MŠ Slezské diakonie.

Po zajímavých soutěžích ve 
štafetových bězích (každou školku 
reprezentovalo pět chlapů a pět 
dívek) házeli všichni z družstva 
tenisovým míčkem a délka všech 

hodů se sčítala. V soutěži družstev 
nakonec zvítězila zblatská MŠ Na 
Pískách, druhé místo vybojovala 
MŠ Skřečoň a třetí MŠ Smetano-
va. V soutěži jednotlivců zvítězili 
ve skoku do dálky z místa Eliška 
Giecková (MŠ Starý Bohumín) 
a Daniel Jendřejek (MŠ Smetano-
va), překážkovou dráhu nejrychle-
ji zdolali Laura Gáborová (MŠ 
Smetanova) a Tomáš Gurný (MŠ 
Nerudova).  (zves)

11. ročník AMISu organizoval AK 
Bohumín a DDM Fontána. Do 
bojů zasáhlo devět mateřinek 
a sto třicet dětí. Foto: Pavel Čempěl

Foto: ZŠ PudlovFoto: ZŠ Pudlov
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Celým článkem se jako nit táhne hlavní důvod jeho vzniku a tou je nespokoje-
nost vedení města s tím, jak hlasovali zastupitelé Hnutí ANO na posledním 
dubnovém zastupitelstvu, kde se schvalovalo rozdělení a výše dotací na 
zdravotnictví, sociální služby, sport, kulturu a zájmovou činnost.

Jen demagog může obvinit mě – zdravotní sestru, 
že jsem svým hlasováním ohrozila zvýšení mzdy 
zdravotnických pracovníků a navýšení provozních 
dotací naší nemocnice. V tomto zařízení jsem pra-
covala 22 let na chirurgickém oddělení, z toho 10 
let jako předsedkyně odborové organizace jsem se 
zasazovala o zvyšování mezd či výše příplatků 
a benefi tů pro zaměstnance. Nikdy jsem se netajila 
tím, že zachování existence a provozu nemocnice 
v našem městě je mou prioritou a vždy budu pro-
sazovat zájmy jejich zaměstnanců. Hlasovala jsem 
proti celému balíčku, jehož součástí bylo i navýšení 
mzdy zaměstnanců nemocnice a provozní dotace, 
dobře si vědoma toho, že můj hlas nemůže koneč-
ný výsledek hlasování jakkoliv ovlivnit. Kdyby se ke 
mě čirou náhodou připojilo zbývajících 8 opozič-
ních zastupitelů, výsledek by byl zcela stejný. Každý 
občan si dobře spočítá, že při poměrovém zastou-
pení v zastupitelstvu 14 (ČSSD) : 9 (opozice ) si ČSSD 

vždy odhlasuje každý svůj záměr. Pak nechápu 
zbytečnou hysterii pana místostarosty, že jsem já či 
další naši zastupitelé něco nebo někoho ohrozili. 
Naopak, ze samotné strany ČSSD se ozývají hlasy 
pro zrušení provozu nemocnice, která, dle jejich 
názoru, svým hospodařením vysává městský roz-
počet. Našim hlasováním jsme vyjádřili svůj nesou-
hlas se způsobem rozdělování dotací a hlavně jejich 
výši jednotlivým klubům, organizacím, spolkům 
atd. Na to má každý politik působící na celostátní či 
komunální úrovni právo. 

Nyní už jen krátce zmínka o SDH Kopytov. Kolem 
toho sdružení se šíří tolik polopravd a lží, že člověk 
neznalý věci, je velice lehce ovlivňován názory 
jiných. Ať se již bratři Mlynkecové zachovali jakkoliv 
či udělali něco, čím proti sobě a sdružení popudili 
vedení města, pak seberefl exe a velkorysost je na 
místě u obou stran. Hlavně by za to nemělo být 
perzekuováno 30 dětí ve věkovém rozmezí 4 – 18 

let, které na tuto situaci doplácejí nejvíce. Repre-
zentují město Bohumín úspěšně na celostátních 
soutěžích mladých dobrovolných hasičů pouze za 
fi nanční podpory rodičů a minimálního množství 
sponzorů. Finanční podpora města je omezená 
a vystačí pouze na 8 měsíců provozu klubovny, 
platby elektřiny, vody a pojistky, pak jsou zcela od-
kázáni na brigády a dary. 

V úvodu svého článku pan Bruzl vyslovil do-
mněnku, že jsou "někteří méně ostřílení zastupitelé 
neznalí věci nebo se v Bohumíně formuje silně nekon-
struktivní opozice". Pokud tedy znamená, že zastu-
pitelé jiných stran než ČSSD si dovolí svým hlasová-
ním dát najevo svůj nesouhlas, že je zde opozice, 
pak tedy ANO je tady. Rádi podpoříme vše co při-
nese pro naše občany užitek, ale dovolte nám, aby-
chom si udělali na věc svůj vlastní názor. Našim 
občanům pomůžeme, když si politici zachovají 
svoji tvář, důstojnost a slušnost v jednání, třeba 
i s opozicí a oprostí se od zbytečného napadání 
a hysterických reakcí, které nikomu a ničemu ne-
prospívají. 

Bc. Andrea BABIŠOVÁ, zastupitelka města 
a předsedkyně MO Hnutí ANO 2011 Bohumín

Reakce MO Bohumín Hnutí ANO 2011 na článek „Neznalost nebo záměr...“ v OKU č. 9

Duševně nemocní a trh práce
Od loňského října probíhá v Domově Jistoty roční projekt 
fi nancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt má název 
»Konkrétní možnost přiblížení osob s duševním onemoc-
něním v Moravskoslezském kraji na trh práce«.

V rámci projektu chceme 
pomoci změně přístupu k za-
městnávání osob s duševním 
onemocněním. Uskutečníme 
proto dvě setkání u kulatých stolů. 
Zasednou k nim zástupci nestát-
ních neziskových organizací, 
pracujících s lidmi s duševním 
onemocněním, zástupci zaměst-
navatelů těchto osob a orgánů 
státní správy, kteří mohou jejich 
zaměstnávání podpořit. Účastníci 
setkání obdrží také bulletin 
s charakteristikou osob s dušev-
ním onemocněním ve vztahu ke 
konkrétnímu pracovnímu místu. 

Domov Jistoty připravuje i krátký 
film s příběhy duševně nemoc-
ných, kteří už na trhu práce 
uplatnění našli. 

V rámci projektu budou rov-
něž proškoleni zaměstnanci pří-
mé péče Domova Jistoty, kteří 
s touto cílovou skupinou pracují. 
Vzdělávání stávajících pracovní-
ků doplní pracovní stáže v soci-
álních službách stejného charak-
teru. Bližší informace o projektu 
i o připravovaných kulatých sto-
lech jsou k dispozici na www.
domovjistoty.cz.

Petra KLUZOVÁ, 
manažer projektu

Město a drátovny slaví, 
Bohumíňáci s nimi
Hudba, stánky s pochutinami, bohatý doprovodný program. 
V sobotu 13. června od 14 do 23 hodin bude Hobbypark patřit 
Městským slavnostem a oslavám 130. výročí ŽDB Drátovny.

O hudební stránku slavností se postarají 4TET Jiřího Korna, Bára Basiková, 

Argema, Maxim Turbulenc a skupina Nebe. Doprovodný program nabídne 

obří chrlič pěny, kolotoče, atrakce, soutěžní stezku pro děti nebo Open Air 

Muzeum ŽDB Drátovny. Chybět nebudou prodejní stánky s jídlem či pitím. 

Celý program vyvrcholí po desáté večer ohňostrojem. Partnerem akce je 

město Bohumín a ŽDB Drátovna

Vstupné na slavnosti bude pro dospělé 80 korun, pro děti dvacet. První tři 

tisícovky návštěvníků dostanou program do letního kina, jehož součástí 

bude i »vstupenka 1 + 1«. Při koupi jednoho lístku na představení v amfi te-

átru tedy dostanou druhý zadarmo. Letňák bude promítat celé prázdniny, 

od 1. července do 30. srpna. (red)

Malovaná terapie
V prostorách TJ Viktorie Starý Bohumín proběhla 

13. května »Arteterapie pod širým nebem«. Akce se 
zúčastnili žáci bohumínské školy Slezské diakonie 
Český Těšín a malotřídky ze Starého Bohumína 
s  učitelkou Táňou Langerovou.

Arteterapie je formou léčení prostřednictvím vý-
tvarných aktivit. Umožňuje navodit a prožít pocity 
radosti, uvolnění a spokojenosti, což bylo hlavním 
cílem akce. Počasí jí přálo, a tak mohly děti tvořit pod 
širým nebem.  Žáci se rozdělili do skupin a postupně 
plnili zadané úkoly. Přestože byly skupinky smíšené, 
děti mezi sebou komunikovaly a spolupracovaly. 
Vznikla tak velmi zajímavá díla. Na závěr se mohli malí 
výtvarníci svěřit, jak se jim pracovalo, co je bavilo nej-
více a co naopak nejméně. Za své výkony si každý 
odnesl sladkou odměnu a diplom za účast.

Text a foto: Martin DOBOŠ

 Přihlášky do dalšího ročníku U3V 
Opět probíhá příjem přihlášek do nového ročníku bohumínské univerzity třetího 

věku. Vzdělávací cyklus je dvouletý a zahrnuje čtyři semestry (práci s počítačem, cizí 
jazyk, právo a umění). Jedinou podmínkou přijetí je věk nad 55 let. Na kurz, který 
stojí 1.800 korun, přispívá Bohumín svým studentům částkou 1.200 korun. 

Zájemci o studium U3V se mohou hlásit do konce června osobně v městské 
knihovně ve Vrchlického ulici, telefonicky na čísle  596 013 027 či e-mailem na 
knihovna-dospele@k3bohumin.cz.  (red)
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Na memoriálu padaly osobní rekordy
Oddíl kulturistiky Faja Bohumín uspořádal 23. května Memoriál Michala 
Sdukose v benchpressu, čili v tlaku na lavici s činkou. Pátý ročník se konal 
tradičně ve vzpírárně oddílu Bonatrans Bohumín. 

Celkem se na startu sešlo šestnáct závodníků, 
kteří reprezentovali domácí oddíl kulturistiky 
Faja, studio FIT Darja, oddíl vzpírání Bonatrans 
Bohumín, oddíl Powerlift ing Rasbery Bohu-
mín, Kotvu Praha a gymnázia z Bohumína 
a Orlové. Závodníci měli v soutěži tři pokusy 
a čtvrtý pokus o osobní rekord, který se do 
výsledku nezapočítával. O pořadí rozhodoval 
takzvaný relativ, rozdíl výkonu a tělesné 
hmotnosti.

V průběhu soutěže překonalo šest závod-
níků osobní rekordy. Velký souboj se rozhořel 
zejména o absolutního vítěze mezi domácím 
mladým Nikolasem Chalkidisem a 45letým 
Davidem Maráškem, bohumínským rodákem 
působícím v Praze. Oba úžasnými 175 kilo-
gramy překonali osobní rekordy, ale Nikolas 
byl o dva kilogramy lehčí, takže velmi těsně 
vyhrál na relativ. Jeho výkon byl bezesporu nej-
hodnotnějším výsledkem a je velkým přísli-
bem pro další růst tohoto nadějného borce. 
Ozdobou memoriálu také bylo 180 kilogramů 
domácího Romana Gabča, jenž tímto výkonem 
vyrovnal absolutní rekord všech memoriálů, 
který vytvořil František Stano z TJ Viktorie 
Bohumín na prvním ročníku v roce 2011. 
Absolutorium také zaslouží 170 kilogramů 
nestárnoucího šedesátníka Ericha Kocha, který 
osobním rekordem potvrdil slova Hynka 
Stružky: „Je to proti přírodě, čím je starší, tím 
je lepší.“ 

V kategorii do 18 let, kterou letos organizá-
toři zařadili poprvé, zvítězil Dominik Kroščen 
(125 kg, osobní rekord, Faja Bohumín), druhé 

místo obsadil Adam Kuchař (100 kg, gymná-
zium Bohumín) a třetí byl Tomáš Bosák (100 
kg, gymnázium Orlová).  Kategorii do 30 let 
ovládl absolutní vítěz Nilolas Chalkidis (175 
kg, os. rekord), druhý byl Tomáš Pompa (155 
kg, os. rekord) před Dušanem Pompou (120 
kg), všichni z domácího oddílu.

Kategorie do 50 let se stala doménou Davida 
Maráška (175 kg, os. rekord, Kotva Praha), 
druhý byl Rastislav Koky (132,5 kg) třetí Roman 
Gabčo (180 kg, os. rekord).

V kategorii nad 50 let zvítězil domácí Erich 
Koch (170 kg, os. rekord) před Ondřejem 
Chaloupkou (140 kg, FIT Darja) a Pavlem 
Malinou (90 kg, Powerlift ing Raspberry).

Na soutěž zavítalo asi 45 diváků. Nechyběla 
ani patronka soutěže Věra Sdukosová se synem 
Michalem. Oba také předali nejlepším závod-
níkům ceny. Na oplátku obdrželi dvě sošky 
kulturisty za dlouhodobou patronaci soutěže.

Atmosféra i výkony měly vynikající úroveň. 
Bezesporu k ní přispěli i sponzoři soutěže, 
a to Bonatrans Bohumín a město Bohumín. 
Jim také patří poděkování celé členské 
základny oddílu.

Vilém ŽÁK, vedoucí oddílu Faja Bohumín    

Foto: Faja Bohumín

Umí se ohánět udicí i znalostmi
Petrův cech má mezi bohumínskou omladinou řadu výtečných pokračovatelů. Ovládají 
teorii a zručně si poradí i s udicí. Velkou nadějí je 14letý Adam Vladyka, který si vybojoval 
postup do celostátního kola rybářské soutěže Zlatá udice. Bohumín bude od 16. do 21. 
června reprezentovat v Mladé Boleslavi. Ale od začátku...

Bohumínská organizace Čes-
kého rybářského svazu (ČRS) 
uspořádala ve spolupráci s do-
mem dětí a mládeže 14. až 17. 
května základní kolo soutěže Zlatá 
udice. Klání, které se v Bohumíně 
konalo druhým rokem, se mohli 
zúčastnit mladí členové ČRS od 
15 do 18 let. „Soutěžících bylo 
nakonec jednadvacet. Nejprve je 
v DDM čekala teoretická část, 
v dalších dnech ve skřečoňském 
Gliňoči praktické úkoly – lov ryb 
udicí a rybolovná technika,“ 
uvedla Lýdie Balcárková z domu 
dětí a mládeže.

S nástrahami tří disciplín si 
mezi žáky nejlépe poradil Adam 
Vladyka, druhý byl Filip Sitek, 
třetí Tomáš Bernatík. Mezi dív-
kami zvítězila Tereza Grznárová, 
druhé místo obsadila Nikol 
Šelongová a třetí Eliška Vladyko-

vá. V kategorii dorostu slavila 
vítězství Lucie Konderlová.

Zlatá udice je soutěží postupo-
vou a dalším stupínkem bylo 
územní kolo, které se konalo 22. 
až 24. května ve Středisku volného 
času v Ostravě-Zábřehu. Do bojů 
zde zasáhlo i šest nejlepších mla-
dých rybářů z bohumínského 
kola. Mezi jednotlivci si z nich 
nejlépe vedl Adam Vladyka, který 
v lovu ryb udicí v řece Odře ob-
sadil druhé místo a v rybolovné 
technice třetí příčku. Vybojoval 
si díky tomu postup do závěreč-
ného národního kola soutěže.

Další Bohumíňáci vybojovali 
v Ostravě třetí místa. Lucie Kon-
derlová a Filip Sitek za rybářské 
znalosti, Tereza Grznárová a Lucie 
Konderlová za rybolovnou tech-
niku. Bohumínská parta uspěla 
i v soutěži družstev. V konkuren-
ci šesti týmů obsadila hezké třetí 
místo. „Děkujeme všem soutěžícím 
a gratulujeme těm nejúspěšnějším. 
Velký dík patří také trenérům Radku 
Bernatíkovi a Břetislavu Keidzio-
rovi, že děti na soutěž skvěle při-
pravili,“ dodala Balcárková. (red)

Bohumínské družstvo mladých rybářů, které se účastnilo územního kola 
v Ostravě.  Foto: Kateřina Bernatíková

Oddíl silového trojboje Powerlifting Raspberry pořádá 20. června pro veřejnost propagační soutěž v mrtvém tahu 
»Bohumínský gigant«. Startovat může každý, kdo si chce vyzkoušet jednu z disciplín silového trojboje. Ve výstroji 

nejsou žádná omezení. Hodnotícím prvkem bude rozdíl nejlepšího dosaženého výkonu a hmotnosti závodníka. Sportovní klání se koná v tělocvičně Powerlifting 
Raspberry ve Štefánikově ulici 958. V 10 hodin proběhne prezentace a vážení, v 11 hodin soutěž startuje, ve 13 hodin dojde na vyhlášení vítězů. Přihlášky je možné zasílat 
nejpozději do 13. června na e-mail pamabo@seznam.cz nebo telefonicky na  731 053 151. (pam)

Pozvánka na klání gigantů
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VZPOMÍNKY

Díky za to, čím jsi pro nás byl, 
za každý den, kdy jsi pro nás žil.

2. června uplynulo 20 let, kdy zemřel 

pan Otomar LUKŠA.


S láskou vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami.

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

3. června vzpomeneme 6. smutné výročí 

tragického úmrtí 

pana Petra ADAMIKA.


S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapo-

menou mamka s manželem, syn Daniel, 

sestra Romana s dětmi a celá rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá…
Odešla jsi tiše, jako když hvězda padá, vzpomínka na tebe však neuvadá..

14. června uplyne deset let, 

kdy nás navždy opustila naše milovaná 

maminka a babička, 

paní Helena VATAŠKOVÁ.


S láskou vzpomínají dcera Helena 

a vnučka Lucie.

Největší láskou, kterou v srdci máme, 

stále na tebe vzpomínáme.

3. června vzpomeneme smutné 20. výročí úmrtí

pana Arnošta DĚNGLA.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Adéla, 

syn Petr a vnoučata Petr, Marek 

a Blanka s rodinami.

Zapalte svíci, kdo jste ji znali, 
a vzpomeňte na krásné chvíle, které jsme s ní prožívali.

6. června vzpomeneme 1. výročí, 

kdy nás navždy opustila 

paní Astrid VRANOVÁ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel Zdeněk, 

dcery Valerie, Iveta, Lenka, syn Igor 

a sestra Anna s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

15. června vzpomínáme 

nedožité 85. narozeniny 

paní Heleny WĄTROBOVÉ

z Pudlova. 

 

Věnujte jí, prosím, s námi tichou vzpomínku.

Dcera Magdaléna s rodinou.

15. června vzpomeneme 10. výročí úmrtí naší maminky, 

paní Adély NIKLOVÉ 
z Kopytova.


Zároveň 23. června vzpomeneme 

nedožité 90.výročí narození tatínka, 

pana Jaroslava NIKLA.


Stále s láskou vzpomíná dcera Jarka s rodinou.

V podvečer, kdy slunce Zemi opustilo, tvoje srdce se navždy zastavilo. 
Odešel jsi tichou tmou, tiše s bolestí svou. Zavřel jsi oči, chtělo se ti spát, aniž jsi tušil, co to má znamenat. 

Nebylo ti dopřáno s námi již být, nebylo léku, abys mohl žít.

10. června vzpomeneme 5. smutné výročí, 

kdy zemřel náš tatínek, 

pan Bohumil WOLF.


Zároveň si 17. října připomeneme 

jeho nedožité 75. narozeniny.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

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

13. června vzpomeneme 3. smutné výročí 

tragického úmrtí našeho milovaného syna, 

vnuka a bratra 

Vojtěcha SOSNY.


Zároveň jsme si 29. března připomněli 

jeho nedožité 19. narozeniny.

S úctou a láskou vzpomíná rodina. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi..

Poděkování za péči
Děkuji kolektivu chirurgie bo-

humínské nemocnice za příklad-

nou a odbornou péči, zejména 

primáři Tomáši Sobalíkovi, vrchní 

sestře Andree Vilímkové a sestře 

Barboře Tomanové.

Vítězslav KELNER

Perfektní přístup 
k pacientům

Děkuji lékařům i sestrám gyne-

kologického oddělení bohumín-

ské nemocnice za perfektní pří-

stup k pacientům. Za ochotu 

a vstřícnost kdykoli pomoci nebo 

cokoli vysvětlit. Děkuji těmto 

báječným lidičkám.

Mstislava VOZŇÁKOVÁ, 
Albrechtice

KRÁTCELidé mi podali 
pomocnou ruku

18. května jsem v Bohumíně 
spadla z kola, když o mě při 
předjíždění zavadil mladík na 
jiném bicyklu.

Děkuji tímto lidem, kterým 
má situace nebyla lhostejná a po-
starali se o mě. Především páno-
vi a jeho dceři z černého audi, 
kteří zavolali záchranku, policii 
a zajistili svědectví o chlapci, kte-
rý mě srazil a spěchal do práce. 
Také strážníkům směny B měst-
ské policie, kteří byli při sepiso-
vání zprávy příjemní a přívětiví. 
V neposlední řadě záchranáři K. 
Šebestovi a řidiči záchranky, 
kteří mě ošetřili a odvezli do ne-
mocnice. Takových lidí je dnes 
už málo. Budu na ně dlouho 
vzpomínat, jaké jsem měla štěstí, 
že jsem potkala právě je.

Dáša M., Orlová
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MERENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií

ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 

Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

kostní 

V neu

Osteoporoza je

zákeřná nemoc

ometrií

umín,

Nepodceňujte P R E V E N C I !

MUDr.  B oris  M ilberger,  tel./fax: 596 013 544 
tel.: 595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
w w w.neurologicka-ambulance -bohumin.cz

INZERCE

REALITY
 ● Prodám pozemek v Záblatí. 

 737 929 089.

 ● Prodám stavební pozemek 
2 270 m2 ve Skřečoni, Polní ul. 
 604 419 224.

 ● Prodám dům  v Bohumíně 
u parku.  737 929 089.

 ● Prodám dr. byt 1+1, 50 m2, 
v centru, nízké náklady.  739 
600 307.

 ● Prodám byt v Bohumíně 0 + 1, 
Tovární 428, 5. patro, výtah, ka-
mery, domovník, společná anté-
na. Nájem 2.023 Kč + elektřina. 
Slušný dům i patro. Cena: 240.000 
Kč.  724 494 956, E-mail: evicka. 
peskova@seznam.cz.

 ● Koupím dům, byt.  608 370 
379.

 ● Koupím byt v Boh.  736 228 
883.

 ● Koupím pozemek, zahradu. 
 608 777 825.

 ● Koupím garáž v Bohumíně, 
v Mírové/Nerudově ulici.  731 
102 488.

 ● Pronajmu byt 0+1 a 1+1 
v Boh. Ne sociální dávky.  736 
228 883.

 ● Pronájem bytu 3+1 s krbovými 
kamny a terasou v RD ve Skřečo-
ni. SMS:  721 749 619.

RŮZNÉ
 ● Prodej medu z Jeseníků, vče-

lařských a rybářských potřeb 
v obchůdku U Luďky ve Skřečoni. 
 776 684 719.

SLUŽBY
 ● Hloubkové čištění koberců, 

sedacích souprav, rohových lavic, 
židlí, interiéru aut technikou Kär-
cher.  724 088 643. www.cis-
tyautointerier.cz.

 ● Podlahářství DV FlooR. Více na 
www.dvfl oor.cz.  604 265 861.

 ● Servis počítačů, instalace SW, 
doprava v Bohumíně ZDARMA. 
Ceny dohodou.  +420 602 513 
155, e-mail: servispc@soltesz.cz, 
www.servispc.soltesz.cz.

 ● Sportovní a regener. masáže, 
po - pá, 9 - 17 hod., salon Sandra, 
Kostelní ul., Bohumín. PhDr. Igor 
Vejo  604 170 397. Celková 
masáž 200 Kč, částečná 130 Kč.

 ● Nově otevřená VINOTÉKA 
LT. e-mail: theyerova@seznam.cz
 604 729 192.

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

Řešení křížovky 
z minulého čísla Oka
VÝROK JIŘÍHO ŽÁČKA: Největší 
náklady vozí dětské vláčky

V rámci řádkové inzerce NEJSOU ZVEŘEJŇOVÁNY nabídky 
poskytování peněžních půjček, půjček bez poplatků, 

nebankovních půjček a obdobných služeb.

BOHUMÍN - 
VRBICE

!!

Prodávané pohonné hmoty:

-

 

 

 Natural 95 

 Optimal 95E 

 Optimal Diesel  

 

 LPG

POŽADUJEME: Vyučení v oboru technického 
zaměření a elektro (středoškolské vzdělání výhodou, nejlépe automechanik, autoelektrikář 
nebo příbuzné), zkušenosti v oblasti oprav automobilové techniky nebo stavebních strojů 
(VZV výhodou), řidičský průkaz skupiny B (ŘP VZV výhodou), orientace v technické doku-
mentaci, komunikační schopnosti, manuální zručnost, logické myšlení. Minimální požado-
vané vzdělání: střední odborné (vyučen). 

PRACOVNÍ NÁPLŇ: Dílenské opravy a servis VZV techniky (diesel, LPG, elektro) v regionu 
Moravy, komunikace se zákazníky při servisních zakázkách, specifi kace náhradních dílů 
potřebných pro opravy. NABÍZÍME: Příspěvek na stravování, účast na kurzech, školení. 

ADRESA PRACOVIŠTĚ: STARLIFT s.r.o., Čs. armády 184, 735 51 Bohumín 5-Pudlov. 

MZDA: 15 000 Kč. Plný pracovní úvazek, jednosměnný provoz. DATUM NÁSTUPU: Co nejdříve, 
nebo ihned.   596 092 329 / e-mail: personalistika@starlift.cz / www.starlift.cz

STARLIFT NABÍDKA PRÁCE

 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla 

OKA jsou řádkové inzeráty současně 

zveřejněny na webu města www.

mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

 ●Řádkovou inzerci můžete podávat 

také prostřednictvím on-line formulá-

ře na internetových stránkách www.

mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

Ceník inzerce v Oku najdete na 

www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.



  Z  M Ě S TA  A  O KO L Í 14 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

 ● SPINÁLNÍ JÓGA – JÓGA PRO ZDRA-

VÁ ZÁDA. Každé pondělí a středu od 

19 do 20 hodin, vhodné i pro začáteč-

níky.  731 905 040. JÓGA PRO DĚTI 

od 5 do 9 let, 10 lekcí 600 Kč. Od 4.3. 

v 17 hodin ve Sportcentru Bohumín. 

 ● BALÓNY každý čtvrtek v 17.45 ho-

din, AEROBIK každé úterý a středu v 18 

hodin, KRUHOVÝ TRÉNING  každé pon-

dělí od 19, ve středu od 17 a v pátek 

od 18 hodin. Sportcentrum Bohumín, 

www.sportcentrum-bohumin.cz, 

rezervace  724 556 557. 

 ● STEP AEROBIK každou středu v 18 

hodin. Sportcentrum Bohumín. E-mail: 

os.iveta@centrum.cz,  608 333 771.

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 ho-

din, tělocvična ZŠ Beneše u PZKO. Na 

tel. objednávku 604 999 147. slunerc.

webnode.cz

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin, 

tělocvična ZŠ ČSA.  731 134 525, 

www.pilatesruzena,cz.

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospě-

lé v pondělí v 18 hodin a ve středu 

v 18.30 hodin, pro děti v pondělí v 17 

hodin a ve středu v 17.30 hodin. Tělo-

cvična ZŠ Skřečoň,  606 903 505.

 ● ZUMBA. Každé úterý a čtvrtek od 

18 do 19 hodin. Sportovní hala. www.

zumba-nadka.cz .

 ● ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ TAI-ČI. Každý 

čtvrtek v 18.30 hodin. Centrum Pro-

buzení. Tel.: 608 974 110. www.cent-

rumprobuzeni.cz.

CVIČENÍ

Salomáci posílají všem velký dík
Děkujeme lidem, kteří mají i v dnešní uspěchané době srdce na pravém místě. Navštívili 
nás bez jakýchkoli nároků a potěšili naše klienty, děti, »tety« a učitelky z denního 
stacionáře Salome Bohumín a speciální mateřské a základní školy Slezské diakonie. 

Velký dík patří Václavu Švidr-
nochovi, který nám přišel zahrát 
na heligonku i dechové nástroje 
a s klienty strávil krásnou hodinku. 
Divadélku Ententýky za krásnou 
pohádku o základech společen-
ského a slušného chování. Učitelce 
Martě Hujerové ze ZUŠ Bohu-
mín, která nás potěšila hrou na 
housle. 

Děkujeme také žákům Benešo-
vy školy a učitelce Stanislavě 
Krpcové, kteří pomohli při orga-
nizaci dubnové abilympiády. 
Díky městu Bohumínu a sdruže-
ní Čtyřlístek si zase mohly děti 
z denních stacionářů Slezské dia-
konie, speciálních mateřinek 
Slezské diakonie a bohumínští 

předškoláci odnést krásné ceny. 
Děti si vyzkoušely různé disciplí-
ny, například hledání zeleniny 

v keramzitu se šátkem na očích, 
práci s keramickou hlínou, hle-
dání živočichů ve tmě. Všem 

moc děkujeme za účast a bude-
me se těšit zase příští rok.

Největší dík patří všem za-
městnancům Salome Bohumín, 
jelikož bez jejich obětavé a mnoh-
dy náročné práce by se tyto ak-
tivity uskutečňovaly opravdu 
těžce. 

Petra SCHODLYOVÁ
Foto: Salome Bohumín

Prázdninový kolotoč aneb cirkusový maraton
Školáci budou mít v létě opět o zábavu postaráno. Během celého července bude probíhat 
6. ročník akce pro děti a mládež Prázdninový kolotoč. Ten letošní se ponese v cirkusovém 
duchu.

Program pro děti od šesti do patnácti let bude pro-
bíhat každý všední den od 1. do 31. července. Vybrat 
si mohou z nabídky »velkého« nebo »malého« kolo-
toče. Velký se koná vždy na jiném místě s odlišným 
programem, protože jej připravuje pokaždé jiná 
organizace. Malý kolotoč probíhá v městské knihovně. 
Hlavním organizátorem je letos K3 Bohumín.

Maraton akcí odstartuje s předstihem 30. června 
zábavnou show na náměstí T. G. Masaryka. Od 10 

do 16 hodin čeká děti šest stanovišť se speciálními 
úkoly. Na náměstí se současně mohou zaregistrovat 
do Prázdninového kolotoče.

Přihlášku, podepsanou rodiči, pak odevzdají na 
kterékoli první akci, jíž se zúčastní. Účastníci by si 
měli na jednotlivé akce brát pití, svačinu, čepici nebo 
šátek. Na sportovní aktivity vhodnou obuv, do tělo-
cvičny přezůvky. Pro jízdu na kole je třeba mít helmu 
a funkční kolo.  (red)

 ● 30. 6. Zahájení a registrace dětí, nám. T. G. Masaryka. Šest 
stanovišť, na každém čeká malé kolotočáře speciální úkol. 

 ● 1.7. Hobbypark; cyklovýlet (organizuje SK Šafrata, MP Bo-
humín)

 ● 2.7. Hobbypark (za deště zimní stadion); rytíři, šermíři 
i kejklíři (SHSŠ Oderberg)

 ● 3.7. ul. 9. května 1227 (u Kaufl andu); střelba ze vzduchovky, 
skákání v pytli a další soutěže (AC Bohumín)

 ● 7.7. Salon Maryška a nám. T. G. 
Masaryka, konkurz na nové klauny, 
artisty a krotitele (Maryška)

 ● 7.7. kino; soutěže spojené s pro-
hlídkou kina a filmovou pohádkou 
(K3 Bohumín)

 ● 8.7. zahrada Slezská 164 (za deště 
tělocvična ČSA); soutěže zaměřené na 
cirkusové dovednosti (Centrum soc. služeb Bohumín)

 ● 8.7. Jeremenkova 92, Pudlov; výuka tance (Romodrom)

 ● 9.7. park Fryderyka Chopina; park u fary se promění 
v cirkusový parčík (Bunkr, Slezská církev evangelická a.v.)

 ● 10.7. Kališovo jezero (za deště tělocvična ZŠ ČSA); ukázky 
1. pomoci na vodě i na souši, prohlídka vozidel, kreslení (ČČK 
Karviná, ČČK Šunychl, SDH Kopytov)

 ● 13.7. RC Slůně (za deště tělocvična ČSA); výtvarné dílničky 
a kouzelník (RC Slůně)

 ● 14.7. CMR Bobeš; výtvarné dílničky a žonglování (CMR 
Bobeš)

 ● 14.7. tělocvična střední školy; soutěže ve sportovních dis-
ciplínách (SŠ Bohumín)

 ● 15.7. nástupní místo pro vodáky Starý Bohumín (za deště 
tělocvična ČSA); hula hop, žonglování, malování na obličej 
(Hraniční meandry Odry)

 ● 16.7. hájenka v Záblatí; myslivecké příběhy, objevování 

přírody, sportovní hry a znalostní soutěže (Myslivecké sdru-
žení Bohumín)

 ● 17.7. Hobbypark; dobrodružný cyklovýlet (SK Šafrata, MP 
Bohumín)

 ● 20.7. areál Faja; adrenalinové sporty – bike, trial, bikros, 
skate (Mládež)

 ● 21.7. aquacentrum; vodní sporty, vířivka, tobogán, plavecká 
dráha, volejbal, pétanque a adventure golf (Bospor)

  22.7. tělocvična ZŠ ČSA; imaginární 
cirkusový stan plný zábavy a her (Se-
nior Klub)

  23.7. nám. T. G. Masaryka; prohlídka 
zámku a zámeckého parku, Beetho-
venův pomník, soutěž, pěší túra 
(Turistický oddíl Svišti)

  24.7. ateliér Bart; kreslení, malování 
a lepení originálních obrázků a koláží (Bart)

 ● 27.7. Gliňoč, Skřečoň; zajímavosti z přírody a pohybové 
aktivity (rybáři)

 ● 28.7. Gliňoč, Skřečoň; umění principála či žabího chovate-
le na suchu i na vodě (Posejdon)

 ● 29.7. sokolovna Záblatí; fotbal, stolní tenis, tanečky a sou-
těže (TJ Sokol Záblatí, SDH Záblatí)

 ● 30.7. tělocvična ZŠ ČSA; zvířata, jejich život, soutěžení 
a trénink (Kanaan)

 ● 31.7. kino; soutěže, prohlídka promítací kabiny a fi lmová 
pohádka (K3 Bohumín)

 ● 30. 8. nám. T. G. Masaryka, velká závěrečná šou a vyhod-
nocení nejlepších kolotočářů.

1.7. - 30.7.
 ● Každý den v 9-12 a 13-17 Malý knihovnický kolotoč, 

dětské oddělení knihovny.
(red)

 Chystá se tradiční
setkání Skřečoňáků

Sbor dobrovolných hasičů a komi-

se pro městkou část pořádají 20. 

června od 15 hodin pro občany Skře-

čoně posezení v zahradě požární 

zbrojnice. Občerstvení, atrakce pro 

děti, živá hudba. Vstupné je dobro-

volné.  (red)



  K A M   V  B O H U M Í N Ě   ·   K Ř Í Ž O V K AČÍSLO 11 / 2015 15

LATINSKÝ CITÁT POMŮCKA: ABE, BEAN, IRIAN, VIT.

� Z JAKÉHO
MÍSTA

(OBECNĚ)

CIZO-
PASNÁ
HOUBA

MEZINÁ-
RODNÍ
UMĚLÝ
JAZYK

SILNÉ
PROVAZY

PROTOTYP
MĚŘIDLA � OKAMŽITĚ DOMÁCKY

ROLAND

OLYMPIJ-
SKÉ HRY

(ZKR.)

PAPÍR
NA STĚNU � LŮNO LOTYŠSKÉ

PLATIDLO

HRA SE
ZPĚVY
A TANCI

RÁKOS OSVĚD-
ČENÍ

OMÁMENĚ OSTRÁ
ŠPIČKA

ČÁST
SAKA

SPÁT
(DĚTSKY)

DOLNÍ
KONČETINA

ÚRAZ

CHYTAT
BRVA

(ŘIDČ.)

1. DÍL
TAJENKY

2. DÍL
TAJENKY
HUDEBNÍ
NÁSTROJ

JMÉNO
HERCE
PACINA

ALODIUM
POULIČNÍ

PRODAVAČ
NOVIN

ANGLICKY
„FAZOLE”
ITALSKÉ
MĚSTO

POHODNÝ
KOV

ZNAČKY
Ni

VDĚK
OZNAČENÍ
ČESKÝCH
LETADEL
PRIMÁT

JM. TENISTY
WILANDERA

VYSOKÁ
ČEPICE

SLOVEN.
„NEHET”
LÁKAT

� VÁNEK
(ZAST.)

STAROŘEK
MANILSKÉ
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 19.6. v 8–12 hodin SELSKÝ 

RYNEK. Nám. T. G. Masaryka.

 ● 13.4. od 14 hodin MĚSTSKÉ 
SLAVNOSTI A OSLAVY 130. VÝ-
ROČÍ ŽDB DRÁTOVNY. Koncerty, 
obří chrlič pěny, kolotoče, atrak-
ce, stánky s občerstvením, Open 
Air Muzeum ŽDB Drátovny. 
Hobbypark, 80 Kč, děti 20 Kč. 
PROGRAM:15.00 Maxim Turbu-
lenc; 16.30 Bára Basiková;18.00 
Nebe;19.30 4TET Jiřího Korna; 
20.45 Argema

DIVADLO

 ● 10.6. v 19 hodin NOHAŘ.
 Bláznivá komedie z 80. let. Hra-
je divadelní soubor Enthemor 
Frýdek-Místek. Sál kina, 80 Kč.

 ●  DIVADELNÍ FESTIVAL. 
Přehlídka ochotnických 
divadel, nám. T.G.M., vstup 
volný.

15.6. v 17.30 hodin PIPI...
(Zdividlo Ostrava), v 19 hodin 
NĚMÁ BARIKÁDA (Tom a Jeff  
Havířov)

16.6. v 16.30 hodin DOBA 
KAMENNÁ (Odřivous z Bílov-
ce), v 19 hodin BYLA JEDNOU 
JEDNA POLYCIJĚ (Ochotnický 
soubor Rychvald)

17.6. v 19 hodin TETIČKA 
ZA VŠECHNY PENÍZE (Skřítek 
Havířov), 

18.6. v 17 hodin JOSEF PINKAS 
(koncert bohumínského 
písničkáře), v 19 hodin NAŠI 
FURIANTI (Berani Těškovice)

19.6. v 17 hodin O HRDINECH 
SLAVNÝCH A NEPŘÁTELÍCH 
BÁJNÝCH (Jitřenka Ostrava), 
v 19 hodin IMPÉČKO (improvi-
zační show)

HUDBA

 ● 4.6. v 16.30 hodin DNY HUDBY. 
Vystoupení žáků a pedagogů 
ZUŠ Bohumín, Orlová, Karviná, 
Slezská Ostrava. Koncert. sál ZUŠ.

 ● 21.6. od 10 hodin MEZINÁ-
RODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH 
ORCHESTRŮ. Soutěžní část 
sedmi dechovek z ČR a PL pro-
běhne v sále bohumínského 
kina. Druhá přehlídková část od 
15 hodin v polském Tworkowě.

AKCE V KNIHOVNĚ K3

Vrchlického 262 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI
(dětské oddělení knihovny)

 ● 4.6. a 5.6. ve 13–17 hodin 
OBRÁZKY Z LEPICÍ PÁSKY. Vý-
tvarná dílna.

 ● 8.6. až 12.6. ve 13–17 hodin 
(mimo středu)  POHÁDKY 
Z VEČERNÍČKŮ S VYRÁBĚNÍM. 
Čítárna, herna, výtvarná dílna.

 ● 8.6. až 12.6. ve 13–17 hodin 
(mimo středu) ZVÍŘÁTKA Z PA-
PÍRU. Výtvarná dílna, knihovna 
Skřečoň.

 ● 15.6. až 19.6. ve 13–17 hodin 
(mimo středu) PRŤOLATA VYRÁ-
BÍ OVOCE S ČERVÍKEM. Výtvarná 
dílna.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

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

 ● 4.6. a 5.6. v 19 hodin ZEMĚ 
ZÍTŘKA. Film  USA (Sci-fi  ), 2015, 
titulky, přístupný od 12 let, 130 
minut, 120 Kč.

 ● 6.6. v 19 hodin ŠÍLENÝ MAX: 
ZBĚSILÁ JÍZDA. Film Austrálie 
(Akční), 2015, 3D, titulky, pří-
stupný od 15 let, 120 minut, 130 Kč.

 ● 7.6. v 10 hodin SEDMERO KR-
KAVCŮ. Film Česko, Slovensko 
(Pohádka), 2015, přístupný, 97 
minut, 120 Kč.

 ● 7.6. v 19 hodin ŠPIÓN. Film 
USA (Komedie), 2015, dabing, 
přístupný, 120 minut, 120 Kč.

 ● 10.6. v 9 hodin LEPŠÍ TEĎ NEŽ 
NIKDY. Film USA (Romantická 
komedie), 2014, titulky, přístup-
ný od 12 let, 94 minut, 50 Kč.

 ● 11.6. v 18 hodin, 12.6. v 16 
hodin a 13.6. v 18 hodin  JUR-
SKÝ SVĚT. Film USA (Akční / 

Dobrodružný), 2015, dabing, 
přístupný, 125 minut. 11.6. ve 
3D za 140 Kč, 12. a 13.6. ve 2D 
za 120 Kč.

 ● 12.6. ve 20 hodin a 14.6. v 19 
hodin INSIDIOUS 3: POČÁTEK. 
Film USA (Horor), 2015, titulky, 
přístupný od 15 let, 97 minut, 
130 Kč.

 ● 14.6. v 10 hodin HURÁ NA 
FOTBAL. Animovaný film Špa-
nělsko (Dobrodružný), USA, 
2013, dabing, 106 minut, 100 Kč.

 ● 18.6. v 19 hodin a 19.6. ve 20 
hodin TEMNÉ KOUTY. Film Francie 
(Thriller), 2015, titulky, přístupný 
od 15 let, 104 minut, 120 Kč.

 ● 20.6. a 21.6. v 19 hodin ŽIVOT 
JE ŽIVOT. Film Česko (Komedie), 
2015, přístupný od 12 let, 95 
minut, 100 Kč.

 ● 21.6. ve 14 a 16.30 hodin MI-
MONI. Animovaný film USA 
(Komedie / Rodinný), 2015, da-
bing, přístupný, 140 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

OS Maryška, nám. TGM, 
www.maryska.cz, info@

maryska.cz,  776 577 722 

 ● Do 18.6. (NE)ZNÁMÍ. Vernisáž 
výstava fotografi í Dalibora Bed-
náře – portréty kulturních osob-
ností. 

 ● 26.6. v 18 hodin KŘEST KNIHY 
VLASTY ŠIMKOVÉ. Bohumínská 
spisovatelka představí svou no-
vou knihu. 

 ● 5.6.v 17.30 hodin ZŁOTA LI-
NIA. Vernisáž výstavy skupiny 
umělců, kterou mj. tvoří malíř 
Petr Šablatura (Bohumín, foto-
graf Petr Piechowicz (Bohumín). 

Galerie radnice Slezské Ostravy. 
Výstava potrvá do 31. července.

SPORT

 ● 20.6. v 10 hodin BOHUMÍN-
SKÝ GIGANT. Veřejná soutěž 
v mrtvém tahu (disciplína silo-
vého trojboje), posilovna Štefá-
nikova 958.

FOTBAL 
 ● 6.6. v 17 hodin FK SLOVAN 

ZÁBLATÍ – SLAVOJ PETŘVALD. 
Fotbal, okresní přebor, hřiště 
Záblatí.

 ● 6.6. v 17 hodin FK BOHUMÍN 
B – TJ SOKOL VĚŘŇOVICE. 
Okresní přebor, hřiště Vrbice.

 ● 7.6. v 17 hodin FK BOHUMÍN 
– ČESKÝ TĚŠÍN. Krajský přebor, 
hřiště za parkem.

 ● 21.6. v 17 hodin FK BOHU-
MÍN – TJ VENDRYNĚ. Krajský 
přebor, hřiště za parkem.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786, 

www.bospor.info

pondělí až čtvrtek:  6–7.45 hodin 
 a 12–21 hodin

pátek:  12–21 hodin

víkendy a svátky  8–21 hodin

ADVENTURE GOLF

734 788 666, 
www.bospor.info

pondělí až neděle: 9–21 hodin

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 4. do 20.6.

Programy také na www.mesto-bohumin.cz 
nebo www.k3bohumin.cz
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Velký bazar na hranici
Jako když vyklidíte půdu či stodolu stoleté chalupy. Jen v mnohonásobně 
větším měřítku. Tak by se dal nezasvěcenému vysvětlit charakter Jarmarku 
na hranici, který už neodmyslitelně patří k bývalému hraničnímu přechodu 
v Chałupkách.

Někdejší celnice se dvakrát do roka pro-
mění v nefalšované vetešnictví. U jednoho 
stánku narazíte na rukodělné výrobky, vedle 
nabízí starožitník nábytek, numismatik min-
ce a medaile, další prodavač rozloží na pult 
porcelán po babičce a pokukuje k sousedovi, 
který má na prodej historické gramofony 
a fotoaparáty. A pak jsou tu ještě naivové, kte-
ří uspořádají »železnou neděli«, přismýkají 
v bednách rezavé zámky, kliky, ozubená kola 
v domnění, že kromě sběračů šrotu nalákají 
i nějaké kupce. Ale i ti k Jarmarku na hranici 

patří a vytvářejí s ostatními neopakovatelnou 
atmosféru. Proto také pravidelně míří na jar-
mark davy lidí a koupě chtiví návštěvníci zase 
motivují další prodejce. Pro obě strany je totiž 
akce zdarma. Proto se také rok od roku roz-
růstá. Letos 17. května část »obchodníků« 
rozložila své stánky i na hraničním mostě. Už 
nyní má bazar, byť se koná na území našich 
severních sousedů, česko-polský charakter. 
Ale pokud budou stánky ještě přibývat, není 
vyloučeno, že v budoucnu překlenou Odru až 
do Starého Bohumína. (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Přes nevlídné počasí se ke kostelu ve Štefánikově 
ulici sjelo zhruba devadesát mašin. A nejen těch 

silných, se svými jednostopými stroji dorazili i ma-
jitelé mopedů, pionýrů neboli fichtlů a k vidění 
bylo i pár cenných veteránů. Přehlídka nablýs-
kaných krasavců přilákala tradičně i početnou 
diváckou kulisu. Ochuzeni ale nebyli ani přihlížející 
v jiných koutech města. Po duchovním ceremoniá-
lu nakopli motorkáři své stroje a vyrazili na okružní 
jízdu po bohumínských ulicích. Žehnání právě 
motorkářům má svou logiku, protože muži i ženy 
na jednostopých žihadlech odnesou případné 
kolize mnohem hůře než motoristé v kovových 
skeletech aut. Důkazem je tragický karambol, který 
se stal hned následujícího dne v Orlové. Po střetu 
s autem tam zahynul motocyklista († 46) na yama-
ze. Nad všemi motorkáři bohužel sv. Kryštof 
ochrannou ruku držet nemůže. (tch)

Nakopněte své stroje, amen
U evangelického kostela se 
v sobotu 23. května už popáté 
uskutečnilo žehnání motorkářům. 
Farář Roman Brzezina požehnal 
jezdcům i jejich strojům a popřál 
jim sezonu bez nehod a zranění. 

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl


