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Dům Pod Zeleným dubem v boji o stavbu roku
Bohumín má své želízko v ohni v letošním ročníku prestižní soutěže »Stavba 
Moravskoslezského kraje 2015«. O titul usiluje jednapadesát staveb, které byly 
dokončeny v průběhu uplynulého roku. Město reprezentuje starobohumínský 
Národní dům, dnes hotel Pod Zeleným dubem.

Hlavním cílem soutěže je prezentace a pro-
pagace kvalitních projektů a staveb. Zároveň se 
s nejlepšími díly blíže seznámí odborná i laická 
veřejnost a propagace dobře odvedené práce se 
dočkají i lokální projektanti, dodavatelé a in-
vestoři. Odborná porota nehledí jen na to, zda 
jsou stavby na první pohled »hezké«. Posuzuje 
stavebně architektonický výraz a zakompono-
vání do okolního prostředí, kvalitu a jakost sta-
vebních prací, vhodné použití materiálů či plně- 
ní funkčních požadavků. Přihlíží i k dalším 

přednostem staveb, třeba originalitě konstrukč-
ního řešení či energetické úspornosti.

Soutěž je rozdělena do kategorií. Dům Pod 
Zeleným dubem z roku 1907, v němž je dnes 
hotel s velkým sálem, restaurace, infocentrum 
a zanedlouho i muzeum, bojuje spolu s dalšími 
třinácti projekty v sekci rekonstrukce staveb 
občanské vybavenosti. Do soutěže ho přihlásila 
stavební fi rma, která rekonstrukci prováděla. 
Porota ocení nejlepšího v každé kategorii a navíc 
udělí titul grand prix absolutnímu vítězi.  (tch)

Dům Pod Zeleným dubem bojuje spolu s dalšími 
třinácti projekty v soutěži, jejíž vyhlášení pro-
běhne v červnu.  Foto: Pavel Čempěl

Most Karlův či Františkův, všude tlačenice

Sraz sběratelů, starožitníků a vetešníků. I takový podtitul by mohl 
nést Jarmark na hranici, který se dvakrát do roka koná... na hranici, 
jak jinak. Letos počtem prodávajících i návštěvníků překonal všechny 

rekordy. Na Jubilejním mostě císaře Františka Josefa I. byla tlačenice 
srovnatelná s mostem Karlovým.

Předposlední květnová neděle přilákala 
do Chałupek milovníky starožitností z obou 
stran hranice. Někteří prodejci dorazili už 
v sobotu večer, aby si vyhlédli nejlepší mís-
ta, zbytek obsadil celý starý hraniční pře-
chod i půlku mostu v neděli v pět ráno.

Prodejci neplatí žádné poplatky za místo, 
a tak zde může zbožím zaujmout (či odra-
dit) úplně každý. Je téměř nemožné vyjme-
novat, co bylo k vidění tentokrát. Alespoň 
ve zkratce starý nábytek, nádobí, vojenské 
archiválie, mince, retro elektrospotřebiče 

a fotoaparáty, vinylové desky, knihy, obrazy, 
modely autíček, ale i dřevěné sáňky po dě-
dečkovi nebo rezavé klíče, které bůhvíproč 
neskončily ve šrotu.

Současně s jarním jarmarkem probíhá 
také májový festival v zámeckém parku. 
Letos zde rytířská skupina zinscenovala 
historické souboje, na pódiu vystoupili 
účastníci přehlídky mladých talentů, folk-
lórní soubory či krzyżanowický orchestr. 
Zábava pokračovala až do pozdních hodin 
a slavnost zakončila večerní diskotéka. (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl
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Místo šapitó tu bude »cirkus na kolečkách«
Na ploše 2 200 metrů 
čtverečních se bude 
rozkládat nové parkoviště, 
které v těchto dnech 
vzniká v Jateční ulici. Místa 
ke stání tady po dokončení 
najde osmasedmdesát 
vozů, z toho jsou čtyři pro 
invalidy.

Budování parkingu navazuje 
na loňskou obnovu přilehlého 
sídliště. Práce na nové tváři loka-
lity byly rozděleny do čtyř etap, 
přičemž parkoviště mělo být v ča- 
sové posloupnosti poslední z nich. 
Hlad po parkovacích místech ji 
ale posunul v pořadníku a moto-
risté se nových míst dočkají už 
letos.

Parkovací plocha o rozměrech 
56 krát 39 metrů vzniká na zelené 
louce, kde dříve stála meteorolo-
gická stanice a stanovaly cirkusy. 
V současné době stavbaři připra-
vují podloží a pokládají odvod-

nění. Ve fi nále bude povrch par-
koviště tvořit zámková dlažba 
a zatravňovací pásy. Plocha bude 
mít vlastní veřejné osvětlení 

a dojde i na zeleň v podobě keřů 
a menších stromů.

Do budování nového parkovi-
ště investovalo město tři miliony. 

Hotovo by mělo být v půlce prázd-
nin. Po dobu stavby mohou ři-
diči parkovat svá auta v Jateční 
ulici u krajnice.  (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Volných míst ve školkách bude dost
Nabídka a poptávka jsou v rovnováze. Obchodní 

terminologií lze komentovat letošní zápisy dětí do 
mateřských škol, které proběhly v jednotném termínu 
17. května. V mateřinkách bude po prázdninách 248 
volných míst, zapsat přišli rodiče 245 dětí.

Podle demografi ckého vývoje se podobný výsledek 
zápisů očekával. Rodiče tak nemusí mít obavy, že by 
se jejich dítě do školky nedostalo. Volná místa budou 
určitě i v září. Podle zkušeností z minulých let se ne 
všechny zapsané děti po prázdninách ve třídách sku-
tečně objeví.  „Není na škodu, že školky nebudou napl-
něné až po strop. Pozitivem budou volnější herny, indi-
viduální přístup učitelek,“ konstatovala vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu Pavla Skokanová.

O volná místa nouze není, jen dojde na určitá ška-
tulata. Ne vždy se dítě dostane na konkrétní školku, 

kterou si rodiče vybrali. „V některých mateřinkách bylo 
u zápisu více dětí než volných míst, jinde to bylo naopak. 
Děti bude třeba rozmístit tak, aby to bylo vyrovnané. Ale 
nepůjde o žádné velké přesuny, děti z centra se dostanou do 
centra,“ vysvětlila Skokanová. Jedním dechem ale dodala, 
že jeden problém tady je. Ve Starém Bohumíně zůstalo 
deset volných míst. „Už dlouho se nestalo, že by se tamní 
školka tak vyprázdnila. Mateřinka proto otevírá náruč pří-
padným zájemcům,“ dala rodičům tip Pavla Skokanová.

I přes volná místa školky předem avizují, že dvou-
leté děti brát nebudou. I mateřské školy se totiž řídí 
školským vzdělávacím programem. Děti proto musí mít 
přiměřenou zralost a osvojeny základní návyky. Pro 
rodiče malých dětí se ale rýsuje možnost zřízení sou-
kromých jeslí. Organizace, která je v regionu úspěšně 
provozuje, jedná o zázemí v Tovární ulici.  (tch)

Patří k nejvytíženějším 
křižovatkám a ve špičce 
pravidelně »kolabuje«. 
O její přestavbě se mluví 
už roky. Motoristé 
se proto ptají, zda se 
myšlenka na změnu 
provozu na křižovatce 
někam posunula. Posun 
tady je, ačkoli zatím jen na 
papírech. Bez nich to ale 
u takového projektu nejde.

Křižovatka Bezručovy a Revo-
luční ulice u restaurace Sport  
(Na Špici) se nachází dále od 
centra města, ovšem na hodně 
strategickém místě. Proudí tudy 
doprava do místních železáren-
ských podniků. Při střídání směn 
ve fabrikách pak tady dostává 
doprava i nervy motoristů po-

V dopravní špičce je u »Špice« velký nával

řádně zabrat. Než se jim podaří 
odbočit, uvíznou často v dlou-
hých kolonách.

Řešením problému je proměna 
klasické křižovatky na kruhový 
objezd. Příprava přestavby začala 

už před lety. Nejprve bylo třeba 
vyřešit pozemky, Bezručova ulice 
patří Moravskoslezskému kraji, 
Revoluční městu. Hotový už je 
projekt a úředníci vydali také 
územní rozhodnutí. „Do konce 
června podáme žádost o stavební 
povolení. Jde o poslední administ-
rativní krok,“ informovala Mi-
roslava Veselková z městského 
odboru rozvoje a investic.

Projektovou dokumentaci 
a investiční přípravu zajistilo 
město z vlastních prostředků, aby 
proces urychlilo. Kdy dojde 
k samotné výstavbě, však v tuto 
chvíli nelze odhadnout. Na ter-
mínech a financování se musí 
předem shodnout vlastníci ko-
munikací. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

AKTUÁLNĚ

Strategická křižovatka u restaurace Sport, lidově Na Špici. Aby šoféři nemuseli trčet 
v kolonách, pomohl by kruhový objezd.  

Výsledky zápisů do MŠ 
pro školní rok 2016/17
Mateřská škola Volná Dětí 
 místa  u zápisu
Smetanova 22 31 +9
Čáslavská 15 24 +9
FIT školka 43 31 -13
Rafi nérský lesík 28 34 +6
Nerudova 32 34 +2
Slezská diakonie 15 12 -3
Bambino, Záblatí 16 12 -4
Tovární, Záblatí 19 19 0
Na Pískách, Záblatí 11 13 +2
Starý Bohumín  19 9 -10
Skřečoň  28 26 -2
Celkem  248 245
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  Zasedání městského 
zastupitelstva
V pondělí 13. června ve 14 hodin se 

ve velké zasedací síni radnice usku-
teční zasedání zastupitelstva města. 
Na programu budou majetkoprávní 
záležitosti či výsledky hospodaření 
města za první čtyři měsíce letošního 
roku. Zasedání je veřejné a vysílá jej 
v přímém přenosu TIK. Program jed-
nání bohumínských zastupitelů na-
jdete na stránkách www.bohumin.cz, 
sekce Radnice, rubrika Úřední deska, 
nebo v městských vývěskách. Po ofi -
ciální části jednání následuje společný 
výjezd zastupitelů do terénu. 

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu 

v Bohumíně vyhlašuje výběrové 
řízení na pracovní místo referen-
ta/ky odboru životního prostředí 
a služeb. Jde o pracovní poměr 
na dobu určitou, zástup za rodi-
čovskou dovolenou. Termín do-
dání přihlášek je do 9. června. 
Bližší informace na stránkách 
www.bohumin.cz, sekce Radnice, 
rubrika Nabídka práce, nebo ve 
vývěskách. (red)

PRÁCE

Prodej nemovitostí 
ve Skřečoni

Město Bohumín v roli opat-
rovníka nabízí k prodeji soubor 
nemovitostí ve Skřečoni. Jde o ro-
dinným dům v Úvozní ulici číslo 92 
a přilehlé pozemky, které tvoří za-
stavěná plocha a nádvoří, zahrada, 
orná půda a ostatní plocha. Sou-
bor nemovitostí se prodává pouze 
jako celek, minimální kupní cena 
je 1,06 milionu. Zájemci mohou 
předkládat nabídky v infocentru 
městského úřadu do 8. července 
do 13 hodin. Veřejné otevírání 
obálek proběhne 11. července 
v 15 hodin. Bližší informace podá 
Eva Nováková, kancelář A129,  
596 092 167, e-mail novakova.
eva@mubo.cz.  (red)

KRÁTCE

   Oprava cesty 
v Rychvaldu
Motoristé musí v Rychvaldu do 

konce června počítat s dopravními 
omezeními. Silničáři pokládají v Or-
lovské ulici nový povrch. Po frézování 
a opravách kanálů a obrubníků dojde 
na asfaltování. Uskuteční se po eta-
pách, vždy na jedné polovině vozov-
ky. Provoz budou po dobu prací 
v úsecích řídit semafory. (red)

Firmy a živnostníky čeká evidence tržeb
Pro první fi rmy a podnikatele začne už 
letos platit povinnost elektronické evidence 
tržeb (EET). Ministerstvo fi nancí chce 
touto online kontrolou tržeb zamezit 
daňovým únikům. Všechny platby se 
budou evidovat v centrálním úložišti 
Finanční správy. 

Zavedení elektronické evidence 
tržeb se týká všech podnikatelů 
bez ohledu na to, zda jsou plátci 
DPH, či nikoliv, mají či nemají kamennou provo-
zovnu, podnikají celoročně nebo sezónně. Vztahuje 
se zkrátka na firmy i živnostníky, kteří přijímají 
platby v hotovosti, platební nebo kreditní kartou, ale 
i ve formě stravenek, šeků nebo směnek. Existují ale 
i výjimky. Například platby z účtu na účet nebo pro-
dej zboží prostřednictvím prodejních automatů 
evidenci podléhat nebudou. 

Podnikatel bude moci v systému EET využít jaké-
koli pokladní zařízení, které umožní evidovat veš-
keré tržby. Může jít o stávající pokladnu, počítač, 
tablet, chytrý telefon. Důležitá bude aktualizace 
soft waru a připojení k internetu.

Do evidence tržeb se budou fi rmy i živnostníci 
zapojovat postupně, v několika fázích. Od letošního 
prosince (1. fáze) ubytovací a stravovací služby, od 
března 2017 (2. fáze) maloobchod a velkoobchod, 
od března 2018 (3. fáze) ostatní činnosti vyjma těch 
ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, 
zemědělství, od června 2018 (4. fáze) vybraná ře-
mesla a výrobní činnosti.

Podnikatel, který bude mít povinnost evidovat 
tržby, si musí požádat o autenti-
zační údaje – přihlašovací údaje 
na portálu správce daně. Ty lze 

získat buď elektronicky prostřednictvím datové 
schránky, nebo osobně na libovolném fi nančním 
úřadu. O autentizační údaje lze požádat maximálně 
tři měsíce před spuštěním evidence pro první sku-
pinu, tedy nejdříve letos od 1. září. 

Soukromníci budou rovněž muset informovat 
zákazníky, že nakupují u prodávajícího, který má 
povinnost evidovat tržby a vystavit účtenku. Ozná-
mení musí být v místě, kde se obchod uskuteční, 
tedy v prodejně nebo na internetových stránkách. 
Informace musí být dostatečně viditelné a čitelné. 
Informace k evidenci tržeb najdete na www.e-trzby.cz.

Aneta FERFECKÁ, živnostenský odbor

K VĚCI

Výprava expozicí proti proudu času

 Hlavní výtvarnice Danuše Karpetová z Muzea Těšínska připravuje expozici. 

 Cenné artefakty z vojenské historie 
zapůjčili muzeu soukromí sběratelé.

 Docházkové hodiny neboli píchačky, 
na kterých si příchod a odchod zazna-
menávali naši dědové, kteří pracovali 
»u Hahna«.  Foto: Pavel Čempěl

Otevření prvního městského 
muzea se kvapem blíží 
a práce na jeho instalaci 
tak fi nišují. Na přípravě 
expozice se podílí město 
s Muzeem Těšínska. Jeho 
pracovníci ve druhé půli 
května pracovali ve sklepení 
domu Pod Zeleným dubem 
na výtvarné stránce.

Do tří podzemních místností se 
nejprve navážely archiválie, které 
zapůjčili ze soukromých sbírek 
lidé a spolky z Bohumínska. Další 
várka předmětů přicestovala 
z Muzea Tešínska (MT). Do města 
se tak po letech vrátil jeden z nej-
cennějších exemplářů, starobohu-
mínský poklad, nalezený v roce 
2002 v podstavci sochy na náměstí. 
Tvoří jej torza bankovek a mince, 
z nichž nejstarší byly vyraženy 
v roce 1265. Jde o rakouský troník 
(trojhaléř) a tři krejcary.

Výstava bude mít svůj scénář, 
který připravili pracovníci MT. 
Vytvořili časovou linku. Začíná 
v pravěku a tvoří ji jednoduché 
nástroje, které se našly při vyko-
pávkách v Záblatí. Pokračuje přes 
středověk, reprezentovaný třeba 
kachli, jež zdobily a označovaly 
obydlí, až po první polovinu 20. 
století. Z této doby návštěvníka 
může zaujmout například výbava 
prvorepublikového četníka.

Expozice má také tématické 
sekce věnované archeologii, kar-
tografi i, školství, spolkům, církvi, 
průmyslu a obchodu. Celou výsta-
vu zatraktivní také řada historic-
kých map, dokumentů a fotografi í.

Dílčí úpravy vitrín a výstavních 
prostor budou pokračovat ještě 
v červnu, začátkem prázdnin přivítá 
muzeum první návštěvníky.  (tch)
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, č. 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 stránkách 
www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 83, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
v centru města. V blízkosti domu se 
nachází vlakové a autobusové ná-
draží. Byt s plastovými okny. Plocha 
pro výpočet nájemného 55,05 m2, 
celková plocha bytu 55,70 m2. Pro-
hlídka 8.6. v 14.30–14.45 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
13.6. v 15.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 820, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Dům se šesti byty se nachá-
zí v klidové zóně, poblíž základní 
a mateřské školy, parku, autobusové 
zastávky a centra města. Byt se sprcho-
vým koutem v nové koupelně je po 
celkové rekonstrukci. K bytu náleží 
sklep. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 44,33 m2, celková plocha bytu 
48,00 m2. Prohlídka 6.6. v 15.45–
16.00 hodin a 7.6. v 8.45–9.00 
hodin. Licitace bytu se koná 13.6. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba po-
blíž školy, školního dětského hřiště 
a autobusové zastávky. V přízemí 
domu je prodejna potravin. Plocha 
pro výpočet nájemného 79,10 m2, 
celková plocha bytu 79,10 m2. Pro-
hlídka 8.6. v 15.45–16.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
13.6. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 902, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
s plastovými okny. Dům je nově na-
pojen na centrální zásobování tep-
lem. Poblíž domu se nachází cent-
rum města, vlakové i autobusové 
nádraží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 68,99 m2, celková plocha bytu 
71,78 m2. Prohlídka 6.6. v 15.30
–15.45 hodin a 7.6. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 13.6. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, číslo 
bytu 16, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům se na-
chází v blízkosti školy, školky, dět-
ského koutku, nákupních možností. 
Možnost parkování u domu. Dům 
s funkcí domovníka. Byt se sprcho-
vým koutem. Plocha pro výpočet 
nájemného 28,68 m2, celková plo-
cha bytu 29,65 m2. Prohlídka 6.6. 
v 15.00–15.15 hodin a 7.6. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace bytu se koná 
13.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 808, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v klidné lokalitě. V blízkosti 
domu se nachází park, bazén, zimní 
stadion, sportovní hala. Byt s ústřed-

ním topením plastovými okny, 
kuchyňskou linkou, sporákem 
a koupelnou po rekonstrukci. Plo-
cha pro výpočet nájemného 48,85 
m2, celková plocha bytu 51,85 m2. 
Prohlídka 6.6. v 15.15–15.30 hodin 
a 7.6. v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 13.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba na-
proti tržišti. V blízkosti domu se 
nachází Penny market, vlakové 
a autobusové nádraží. Byt s plasto-
vými okny a centrálním vytápěním 
je po rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 31,94 m2, celková 
plocha bytu 32,98 m2. Prohlídka 8.6. 
v 15.00–15.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 13.6. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 718, číslo 
bytu 11, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba na-
proti tržišti. V blízkosti domu se 
nachází Penny market, vlakové 
a autobusové nádraží. Byt s plasto-
vými okny a centrálním vytápěním 
je po rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 44,80 m2, celková 
plocha bytu 44,80 m2. Prohlídka 8.6. 
v 15.00–15.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 13.6. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, číslo 
bytu 67, I. kategorie, 12. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům po 
celkové rekonstrukci. Možnost par-
kování u domu. Byt s plastovými 
okny a balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 28,13 m2, celková 
plocha bytu 29,70 m2. Prohlídka 
13.6. v 16.45–17.00 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 15.6. 
v 15.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Bezručova 1143, číslo 
bytu 72, I. kategorie, 13. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům po 
celkové rekonstrukci. Možnost par-
kování u domu. Byt s plastovými 
okny a balkonem. Plocha pro výpo-
čet nájemného 28,88 m2, celková 
plocha bytu 31,20 m2. Prohlídka 
13.6. v 16.45–17.00 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 15.6. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 10, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti domu se nachází 
vlakové a autobusové nádraží. Byt 
s platovými okny je po celkové re-
konstrukci, včetně napojení na cen-
trální vytápění. Plocha pro výpočet 
nájemného 73,74 m2, celková plocha 
bytu 79,50 m2. Prohlídka 13.6. ve 14.45 
–15.00 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 15.6. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Nerudova 1158, číslo 
bytu 53, I. kategorie, 11. nadzemní 
podlaží. Věžový dům po rekon-
strukci (okna, střecha, zateplení, 
výtahy). V dostupnosti škola, škol-
ka, zdravotní a nákupní středisko. 
Možnost parkování u domu. Byt 
s balkonem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 67,53 m2, celková plocha 
bytu 69,78 m2. Prohlídka 13.6. 
v 15.30–15.45 hodin a 14.6. v 9.30
–9.45 hodin. Licitace bytu se koná 
15.6. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 156, čís-
lo bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
v centru města. Byt s plastovými 
okny je po celkové rekonstrukci 
včetně napojení na centrální záso-
bování teplem. Plocha pro výpočet 
nájemného 79,05 m2, celková plo-
cha bytu 84,30 m2. Prohlídka 13.6. 
v 15.30–15.45 hodin a 14.6. v 8.00
–8.15 hodin. Licitace bytu se koná 
15.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatelská 301, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nadzem-
ní podlaží. Zateplený nízkopodlažní 
dům se nachází v klidném prostře-
dí. V blízkosti domu je obchod se 
smíšeným zbožím, školka a parko-
viště. Byt s plastovými okny. Plocha 
pro výpočet nájemného 48,15 m2, 
celková plocha bytu 48,15 m2. Pro-
hlídka 13.6. v 16.00–16.15 hodin 
a 14.6. v 8.45–9.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 15.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nerudova 467, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový dům v nízké zá-
stavbě v klidné části města. V blíz-
kosti domu se nachází park, nákupní 
střediska, pošta a dětský lékař. Mož-
nost parkování u domu. Byt s ústřed- 
ním topením, zděným bytovým 
jádrem, novou koupelnou, PVC 
a bytovými dveřmi. Plocha pro vý-
počet nájemného 56,30 m2, celková 
plocha bytu 56,30 m2. Prohlídka 
13.6. v 15.00–15.15 hodin a 14.6. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 15.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Bezručova 1145, čís-
lo bytu 60, I. kategorie, 13. nadzemní 
podlaží. Zateplený věžový dům po 
celkové rekonstrukci s plastovými 
okny. V domě je zajištěna funkce 
domovníka. K bytu náleží dva balko-
ny. Plocha pro výpočet nájemného 
47,75 m2, celková plocha bytu 51,49 
m2. Prohlídka 13.6. v 16.30–16.45 
hodin a 14.6. v 9.15-9.30 hodin. Lici-
tace bytu se koná 15.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti domu se nachází 
vlakové a autobusové nádraží. Byt s 

plastovými okny je po celkové re-
konstrukci, včetně napojení na cen-
trální vytápění. Plocha pro výpočet 
nájemného 74,98 m2, celková plo-
cha bytu 80,45 m2. Prohlídka 13.6. 
ve 14.45–15.00 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 20.6. v 15.30 
hodin.

 ● Byt 1+4, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti, byt po celkové rekonstrukci, 
plastová okna, nově napojeno na 
centrální vytápění, v blízkosti vlako-
vé a autobusové nádraží. Plocha pro 
výpočet nájemného 115,76 m2, cel-
ková plocha bytu 123,73 m2. Pro-
hlídka 13.6. ve 14.45–15.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
20.6. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1076, 
číslo bytu 11, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Zateplený panelový 
dům v centru města s možností par-
kování u domu. Byt s plastovými 
okny je po celkové rekonstrukci. Ve 
vchodě je zajištěn úklid společných 
prostor. Plocha pro výpočet nájem-
ného 57,00 m2, celková plocha bytu 
57,70 m2. Prohlídka 15.6. ve 14.30
–14.45 hodin a 16.6. v 8.15–8.30 
hodin. Licitace bytu se koná 20.6. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 1154, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Věžový zateplený dům se 
nachází poblíž školy, školky, dětské-
ho koutku, nákupních možností. 
Možnost parkování u domu. V bytě 
jsou nové podlahové krytiny, poko-
jové dveře a zrekonstruovaná kou-
pelna. Dům s funkcí domovníka. 
Plocha pro výpočet nájemného 
62,42 m2, celková plocha bytu 64,29 
m2. Prohlídka 14.6. v 10.15–10.30 
hodin a 15.6. v 15.15–15.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 20.6. v 16.15 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 212, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům se na-
chází v blízkosti školy, školky, dět-
ského koutku, nákupních možností. 
Možnost parkování poblíž domu. 
V bytě jsou nové podlahové krytiny, 
pokojové dveře a zrekonstruovaná 
koupelna s WC. Plocha pro výpočet 
nájemného 62,74 m2, celková plo-
cha bytu 68,24 m2. Prohlídka 14.6. 
v 10.00–10.15 hodin a 15.6. v 15.00
–15.15 hodin. Licitace bytu se koná 
20.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 215, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům se na-
chází v blízkosti školy, školky, dět-
ského koutku, nákupních možností. 
Možnost parkování poblíž domu. 
Dům s úklidovou službou. V bytě se 
sprchovým koutem jsou nové pod-
lahové krytiny, pokojové dveře 
a zrekonstruovaná koupelna s WC. 
Plocha pro výpočet nájemného 

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

Maják městské policie
 ● Večer 8. května zmizela z kůlny 

v Partyzánské ulici elektrická sekač-
ka. Hlídky se pustily do pročesávání 
okolí a odcizenou sekačku našly 
ukrytou v trávě. Pachatele krádeže 
se však zjistit nepodařilo.

 ● Kolem půlnoci 9. května narazila 
hlídka v ulici Osvoboditelů na hleda-
ného muže. Ten se snažil strážníky 
ošálit a prokazoval se cizím jmé-
nem. Na hlídku ale nevyzrál a po 
zadržení skončil na oddělení repub-
likové policie.

 ● Podezřelého muže spatřili svědci 
17. května večer v Pudlově. Nesl vel-
ký slunečník s reklamou pivovaru. 
Hlídka pak slunečník dohledala 
v domě v Okružní ulici, jehož oby-
vatelka strážníkům uvedla, že ho 
právě koupila od známého. Dotyčný 
následně nebyl schopen vysvětlit, 
jak ke slunečníku přišel, a případ 
byl nejdříve kvalifi kován jako neo-
známený nález. Dalšího dne se ale 
o slunečník přihlásil jeho majitel. 

Z »nálezu« tak byla krá-
dež, ze které se bude pachatel zpo-
vídat u přestupkové komise.

 ● V prodejně na hlavní třídě se 18. 
května pokusil jistý muž platit odci-
zenou platební kartou. Když mu 
došlo, že neuspěje, z prodejny utekl. 
Díky popisu hlídka podezřelého za-
jistila a předala republikové policii. 
Ukázalo se, že kartu poberta ukradl 
ze zaparkovaného auta.

 ● V květnu se strážníci podrobněji 
zaměřili na cyklisty. Besedovali se 
školáky, v terénu sledovali dodr-
žování jízdy na cyklostezkách, za 
snížené viditelnosti kontrolovali 
osvětlení. Na to cílily i dvě větší akce 
22. května v Šunychelské a Bezručo-
vě ulici. Drobnější prohřešky řešili 
strážníci domluvou, dvanáct cyklistů 
se ale v květnu nevyhnulo blokové 
pokutě. V rámci prevence hlídky 
cyklistům rozdávaly také reflexní 
pásky.

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

57,76 m2, celková plocha bytu 63,01 
m2. Prohlídka 14.6. v 9.45–10.00 
hodin a 15.6. v 14.45–15.00 hodin. 
Licitace bytu se koná 20.6. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Tyršova 712, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Byt se nachází v třípodlaž-
ním cihlovém domě se šesti byty 
a dvorem. V blízkosti domu je park, 
škola a autobusová zastávka. Plocha 
pro výpočet nájemného 59,30 m2, 
celková plocha bytu 63,30 m2. Pro-
hlídka 15.6. v 9.30–9.45 hodin a 16.6. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 22.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Tyršova 712, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Byt se nachází v třípodlaž-
ním cihlovém domě se šesti byty 
a dvorem. V blízkosti domu je park, 
škola a autobusová zastávka. Plocha 
pro výpočet nájemného 65,44 m2, 
celková plocha bytu 66,28 m2. Pro-
hlídka 15.6. v 15.45–16.00 hodin 
a 16.6. v 9.45–10.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 22.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Tyršova 712, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Byt se nachází v třípodlaž-
ním cihlovém domě se šesti byty 
a dvorem. V blízkosti domu je park, 
škola a autobusová zastávka. Plocha 
pro výpočet nájemného 65,45 m2, 
celková plocha bytu 66,30 m2. Pro-
hlídka 15.6. v 16.00–16.15 hodin 
a 16.6. v 10.00-10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 22.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 127, I. kategorie, 7. nadzemní 
podlaží. Byt s kuchyňskou linkou je 
po celkové rekonstrukci, má plasto-
vá okna a velkou lodžii. U domu se 
nachází zrenovovaný park, v blíz-
kosti je mateřská školka, nákupní 
centra Kaufland a Albert. Plocha 
pro výpočet nájemného 49,99 m2, 
celková plocha bytu 53,53 m2. Pro-
hlídka 17.6. v 9.00–9.15 hodin 
a 20.6. v 14.45–15.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 22.6. v 16.45 hodin.

Zájemci o licitaci mohou mít 
s jednanou nájemní smlouvu 
k městskému bytu a po vylicitování 
stávající byt odevzdají městu Bohu-
mínu. Bližší informace lze získat 
telefonicky na čísle  596 092 199 
nebo osobně na MěÚ Bohumín, ma-
jetkovém odboru, kancelář B207, 1. 
patro vedlejší budovy radnice, e-mail: 
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

bytů Novinka, popelnice voňavé a vypulírované
Všechny klasické sídlištní kontejnery na 
domovní odpad prošly očistou. V Bohumíně 
proběhla úplně poprvé. Na letitou usazenou 
špínu museli jít pracovníci hrubou silou, 
o zbytek se postaral speciální mycí vůz.

S podobným postupem zatím neměl Bohumín zkušenos- 
ti, dosud se popelnice jen nepravidelně na místě dezinfi -
kovaly. Nyní ale město a BM servis povolali odborníky 
z ostravské společnosti OZO. Ta disponuje mycím vozem, 
který na první pohled připomíná popelářské auto. V jeho 
útrobách se ale ukrývá mycí linka. Díky tomu se v Ostravě 
také celoplošně kontejnery jednou ročně čistí, extrémně 
vytížené popelnice dokonce dvakrát. Nyní celý proces 
proběhl i v Bohumíně.

„Spolu s mobilní myčkou jel i vůz BM servisu. Každou po-
pelnici vysypal, usazeniny popeláři ručně vysekali a prázdný 

kontejner pak prošel mycím vozem. Nakonec jej pracovníci 
ještě mechanicky umyli kartáčem,“ popsala proceduru 
Šárka Plutová z odboru životního prostředí a služeb. 
Vzhledem ke značnému znečištění musela každá popel-
nice do myčky dvakrát.

Akce se týkala všech 1100litrových sídlištních kontej-
nerů. Očistou jich prošlo tři sta a jeden. Umytí jednoho 
vyšlo na 230 korun. Kvůli dvojnásobnému procesu, stan-
dardní cena za jedno umytí je poloviční. Město i bohu-
mínští popeláři si akci pochvalovali. Popelnice nepáchnou 
a po osekání usazenin 
i o něco více pojmou. 
Bohumín proto chce 
systém zavést nastálo, 
očista by probíhala 
minimálně jednou 
ročně.  (tch)

Uvnitř mobilní myčky zapracovala voda, dezinfekce a saponát. Očistou prošlo celkem 301 
sídlištních kontejnerů.  Foto: Pavel Čempěl
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Bezpečný Bohumín
Díky iniciativě bezpečnostní komise 

městské rady spatřil světlo světa origi-
nální projekt »Bezpečný Bohumín«. 
Jeho cílem je vznik snadno dostupného 
komunikačního kanálu, který navíc 
umožňuje aktivní zapojení veřejnosti.

Internetový portál www.bezpecny
-bohumin. cz slouží především obča-
nům, případně také návštěvníkům 
města. Informuje je o aktivitách Bohu-
mína v oblastech bezpečnosti, zejmé-
na o aktualitách, projektech, kamero-
vém systému a výročních zprávách 
policie. Je také možné detailně zhléd-
nout schválený plán prevence krimina-
lity nebo policejní statistiky.

Díky portálu mohou občané vyhle-
dat policistu či strážníka zodpovědného 
za problematiku určité lokality a rovněž 
jej kontaktovat. Návštěvníci zde také 
najdou odpovědi na nejčastější dotazy 
týkající se bezpečnosti a rady, jak se za-
chovat v konkrétních situacích. 

Byli jste svědky nějakého kriminálního 
či přestupkového jednání? Nahlédněte 
do rubriky »Právě řešíme«. Portál nabízí 
možnost podání anonymního svědectví 
k vybraným případům či vytvoření no-
vého anonymní hlášení. 

Robert VONDROVIC, 
člen bezpečnostní komise
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Bohumín na dobových fotografiích (37)
Jedna z nemnoha ulic, která si i po desetiletích uchovala svůj ráz. Komenského 
ulici, spojující hlavní třídu s náměstím a radnicí, dominuje rohový dům. 

V době svého vzniku v něm prodávala umělé 
květiny živnostnice Marie Zámečnik. V pozdějších 
dekádách začal sloužit bankovnictví, a tak je tomu 
dodnes. Rozdíly mezi padesát let starou fotografi í 

a současností lze přesto postřehnout. Historické 
domy prošly citlivými rekonstrukcemi, které za-
chovaly jejich dobový vzhled. V proluce vyrostl 
menší dvoupatrový dům, který, byť má moderní 

fasádu, do ulice dobře zapadl. Litovat tak můžeme 
jen toho, že naši předci zbourali staré domy na 
protější straně ulice a místo nich postavili panelák, 
který v centru působí jako pěst na oko. Panel ale 
v 60. až 80. letech zamořil historická jádra řady 
měst a dnes už s tím jde stěží něco dělat. Bohu-
mínský panelák 1150 až 1152 alespoň dostane 
v nejbližší době novou fasádu.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Krásné jarní počasí svádí 
k vyjížďkám na kole. Člověk 
alespoň něco udělá pro 
své zdraví. Existuje ale 
kolo, díky kterému je 
možné něco udělat pro 
blaho potřebných. A to se 
přitom bicykl ani nepohne 
z místa. Na charitativním 
Oranžovém kole Nadace 
ČEZ se 28. května šlapalo 
v Dětmarovicích.

Opřeli se do pedálů pro dobrou věc

Elektrárna Dětmarovice pořá-
dala den otevřených dveří a kolo 
je pravidelně jeho součástí. Stačí 
minuta jízdy na speciálním roto-
pedu a organizátoři »vyšlapanou« 
energii přepočítají na peníze, které 
věnují těm nejpotřebnějším. 
Vždy se jede na dvou kolech pro 

dvě organizace. Jednou z nich byl 
letos Judo Club Orlová, druhou 
Centrum sociálních služeb Bohu- 
mín, respektive jeho starobohumín-
ský domov seniorů. Dobrovolníci 
se tentokrát opřeli do pedálů 
a pro Bohumín vyšlapali 50.375 
korun. Prostředky půjdou na po-
řízení speciálních matrací a cho-
dítek pro důchodce.

Den otevřených dveří u ener-
getiků ale nebyl jen o humanitě. 
Dopoledne nazvané Cirkus 
v elektrárně nabídlo soutěž o nej-
lepší kostým, hry pro děti, 
workshopy, projížďky na lodích, 
skákací hrady, kolotoč, malování 
na obličej či klauny na chůdách. 
Připravena byla tradiční prohlíd-
ka elektrárny a ukázka techniky 
hasičů EDĚ. (tch)

Nezdá se to, ale i minuta na speciálním kole dá pořádně zabrat. Lidé však šlapali 
s nadšením, bylo to pro dobrou věc.  Foto: Pavel Čempěl

Program v dětmarovické elektrárně je 
současně dětským dnem. Tentokrát se 
nesl v cirkusovém duchu.

Aerobic club Bohumín pořádá 4. června od 9 do 12 hodin Ájurvédu s jógou. Koná se ve 
Sportcentru v Nerudově ulici, kde jsou v předprodeji také vstupenky v ceně od sta do dvou 

set korun. Bližší informace najdete na stránkách klubu www.aerobikbohumin.net.  (vra)

Ájurvéda s jógou

Recidivista napadl 
nezletilou

Večer 12. května se v parku Petra 
Bezruče osvědčila přítomnost asis-
tentů prevence kriminality. Zaregist-
rovali podezřelé chování mladíka 
(21) k dívce a přivolali strážníky. Ti na 
místě zjistili, že podnapilý agresor 
čtrnáctiletou dívku fyzicky napadl 
a oloupil. 

V minulosti několikrát soudně 
trestaný recidivista v parku nečekaně 
chytil za ruku školačku. „Chtěl se 
zmocnit jejího mobilního reproduktoru 
s příslušenstvím. Dívku udeřil čelem do 
nosu a věci jí sebral,“ potvrdila policist-
ka Zlatuše Viačková. Útočník, který si 
neodpustil ani sexuální narážky, způ-
sobil dívce otok kořene nosu a mate-
riální škodu za pět set korun. V minu-
losti už stál na lavici obžalovaných 
opakovaně za majetkové delikty, 
nyní čelí obvinění z loupeže. Za tu 
mu hrozí až desetiletý pobyt v žaláři. 
Do soudního jednání si pobude ve 
vazbě.  (tch)

CO – KDY – KDE

Noc kostelů
V pátek 10. června se v celém 

Česku koná tradiční Noc kostelů. 
Bohumín není výjimkou. Program 
v katolickém novobohumínském kos-
tele cílí především na věřící. V 17.30 
hodin začíná adorace, příležitost ke 
svaté zpovědi, v 18 proběhne mše, 
v 19 koncert bohumínské scholy se 
zamyšlením jáhna Aleše Ligockého, 
ve 20 hodin společná modlitba za 
děti a mládež.

Evangelický kostel v Novém Bohu-
míně bude otevřen široké veřejnosti. 
Prohlídky s doprovodným progra-
mem budou probíhat od 18 do 24 
hodin.   (red)
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Beton je pryč, výhled se zlepšil
Tak přece. Po téměř pěti letech zmizely ze skřečoňského 
mostu provizorní betonové bloky. Ředitelství silnic a dálnic 
je nahradilo klasickými ocelovými svodidly. Díky nim teď 
mají (nejen) motoristé lepší rozhled na křižovatkách.

Betonové panely zůstaly na 
dvou místech, u kruhového ob-
jezdu a u výjezdu z BM servisu, 
po otevření mostu na podzim 
2011. Měly plnit funkci provizo-
ria, dokud neproběhne úprava 
okolního terénu po stavbě. Jenže 
se na ně zapomnělo, a přes opa-
kované urgence k odstranění zů-
stal beton na místě skoro pět let. 
Až nyní ve druhé půli května 
ŘSD »provizorium« nahradilo 
fi nální podobou svodidel.

Silničáři mají v nejbližší době 
v plánu ještě bezpečnostní úpravu 
středových ostrůvků u přechodů 

v ulici 1. máje. Na hrany ostrůvků 
nainstalují všesměrová reflexní 
oka. Díky speciálním odrazkám 
budou rizikové ostrůvky v noci 

lépe vidět, podobně jako rondel 
u mostu. Druhý kruhový objezd ve 
Skřečoni, atypický na příjezdu od 
Dolní Lutyně, se také dočkal zvý-
raznění. O to se pro změnu posta-
ralo město, nechalo plastové bloky 
opatřit refl exními páskami.  (tch)

Foto: Pavel Čempěl

Vadou na kráse rynku jsou uschlá »košťata«
Starobohumínské náměstí se letos nezazelená v takovém rozsahu, jak by mohlo. Většina 
nových stromů, které přibyly na rynku během loňské přestavby, se neujala. Některé jsou 
zcela suché, pár zbylých sice několik lístků vypustilo, ale i tak jen živoří. Město je proto 
bude reklamovat.

Kompletní obnova náměstí Svo-
body dala loni centru nejstarší 
městské části důstojnou podobu. 
Rynek vypadá reprezentativně, ač-

koli si řada lidí posteskla, že by na 
ploše, které dominuje žula, přiví-
tala více zeleně. Tu měly zajistit 
alespoň nové stromy, kterých tady 

zahradníci vysadili šestnáct. Místo 
zelených dřevin ale nyní návštěv-
níci narazí jen na suché pahýly. 
Jeden hloh a pět platanů je zcela 

suchých, tři další mají jen zbytko-
vou vitalitu.

„Už na podzim jsme poukazovali, 
že máme pochybnosti o vitalitě stro-
mů. S největší pravděpodobností 
mohly proschnout už při transpor-
tu,“ konstatovala Ľubica Jaroňová 
z městského odboru životního 
prostředí a služeb. Při výsadbě na-
víc nastal další problém, firma 
stromy »utopila«, usadila je příliš 
hluboko a musely se přesazovat. 
K tomu všemu loni panovala tro-
pická vedra, a přestože se bohu-
mínští zahradníci snažili stromy 
pravidelně zalévat, na jejich zá-
chranu už bylo pozdě.

Radnice vyčkala do jara, zda se 
některé stromy nevzpamatují. 
Nyní už je jasné, že je s nimi amen. 
Na stromy se stejně jako na ostatní 
práce vztahuje reklamace, kterou 
město uplatní. Přes léto se ale nové 
dřeviny nevysazují, takže k výmě-
ně odumřelých kusů dojde až na 
podzim.  (tch) 

Foto: Pavel Čempěl

Školáci museli číst spatra
Viděli text poprvé, a přesto ho dokázali bezchybně přečíst. Bohumínská 
knihovna uspořádala už šestý ročník soutěže »Nejlepší čtenář neznámého 
textu«. V dětském oddělení bibliotéky se jí 25. května zúčastnilo sedmadvacet 
žáků druhého stupně.

„Soutěžící se rozcvičili na ukázce z knihy, 
kterou si sami vybrali. Následně si vylosovali 
text, jenž nikdy předtím neviděli a nemohli si 
ho dopředu připravit. Museli jej číst spatra,“ 
uvedla knihovnice Jana Giecková.

Mnohdy zapracovala tréma. Někteří žáci 
byli nervózní, list s textem se jim třásl v ru-
kou, ale statečně se s tím poprali. Jiné děti 
zase četly pěkně, ale tiše. Tříčlenná porota 
hodnotila mimo jiné intonaci, osobitost čte-
náře, originalitu četby, porozumění, výslov-
nost a techniku řeči. 

„Dalo by se očekávat, že čím starší dítě, tím 
kvalitnější přednes. Překvapilo mě proto, že mezi 

výkony šestáků a deváťáků nebyl téměř žádný 
rozdíl. Každopádně musím děti pochválit, 
že čtou a že mají navíc odvahu přihlásit se do 
takové soutěže,“ uvedla členka poroty, šéfre-
daktorka Oka Dagmar Fialová.

Tituly nejlepších čtenářů nakonec získali Te-
reza Mrázková (6. třída, ZŠ Beneše), Viktorie 
Kaňoková (7. třída, gymnázium), Adriana Ho-
nyszová (8. třída, ZŠ ČSA) a Ondřej Holaschke 
(9. třída, gymnázium). Ondra se nakonec stal 
také absolutním vítězem a získal navíc čokolá-
dový dort sponzorovaný kavárnou Bastien café. 
Nejlepší v jednotlivých kategoriích obdrželi 
fl ashky, sluchátka, blok a sladkosti.  (maf, tch)Foto: Pavel Čempěl
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Rybářské závody 
pro děti

Spolek Racek Bohumín 

pořádá 11. června už IV. 

ročník rybářských závodů 

pro děti a mládež O Pohár 

Gliňoče.

Soutěží se v kategoriích 
do10 let, 11–15 let, 16–18 let 
v jednotné disciplíně – ry-
bářský monitoring na jednu 
udici v rybolovné technice 
»plavaná«. Hodnotí se počet 
druhů, počet kusů a velikost 
ulovených ryb. 

Rybářský lístek ani po-
volenka nejsou nutné, pod-
mínkou je pouze vlastní vy-
bavení. Dětem v nejmladší 
kategorii ho organizátoři 
zapůjčí. Startovné je šedesát 
korun a je v něm zahrnuto 
i občerstvení. Závody začínají 
v 7 hodin, plánované ukon-
čení je v 11.30 hodin. Přihláš-
ky lze podat telefonicky na 
čísle  604 875 607 nebo 
e-mailem na adresu kolo-
maznik.vladimir@homecity.
cz. Bližší informace na www.
racekbohumin.webnode.cz. 

(red)

Premiérový 
školní turnaj

Na svých kurtech za 

školou uspořádalo gym-

názium 26. května turnaj 

v minivolejbalu. Do prvního 

ročníku se kromě pořáda-

jícího gymnázia zapojily 

i dvě základní školy.

Organizátoři oslovili žáky 
6. a 7. tříd. Cílem bylo moti-
vovat školáky, aby se volej-
balu začali věnovat i ve vol-
ném čase. Do bojů nakonec 
nastoupily tři chlapecké a tři 
dívčí týmy gymnázia, Masa-
rykova škola sestavila tři 
chlapecké a jeden dívčí, zá-
kladní škola ve Skřečoni po 
jednom družstvu v každé 
kategorii. Celkem se tak do 
hry zapojilo čtyřiačtyřicet 
volejbalistů, kteří odehráli 
jednačtyřicet utkání podle 
upravených pravidel.

Týmy Gymnázia Františka 
Živného obsadily v obou ka-
tegoriích první a třetí místa. 
Druhá byla mezi chlapci 
Skřečoň, stříbro mezi dívka-
mi vyválčila Masaryčka. Ti 
nejlepší obdrželi věcné ceny, 
které věnoval Školní spor-
tovní klub AŠSK gymnázia 
za fi nanční podpory města 
Bohumína. 

„Všem hráčům, učitelům 
 rozhodčím děkujeme za po-
hodový průběh celého turna-
je a příští rok se snad sejdeme 
v ještě větším počtu,“ zhodno-
tila turnaj jeho organizátor-
ka, předsedkyně ŠSK AŠSK 
Jana Nováková.  (red)

CO – KDY – KDE Šperky zdobí nejen těla, ale i interiéry
Bohumínská základní umělecká škola před 
časem vyhlásila 2. ročník krajské výtvarné 
soutěže »Šperk«. Letos měl podtitul »Šperk 
jako interiérový prvek«. Soutěž už zná 
své vítěze, slavnostní vyhlášení proběhlo 
23. května v koncertním sále ZUŠ.

Soutěže se mohli zúčastnit žáci všech základních 
uměleckých škol v Moravskoslezském kraji. Nakonec 
do výtvarného klání dorazilo na devadesát děl. Jejich 
autoři vytvářeli solitéry nebo celé sady. Použitým ma-
teriálům a technice zpracování se meze nekladly.

„Mile mě překvapilo, jak byly děti kreativní. Jejich díla 
měla přesah, jistou nadstavbu. Zakomponovaly do nich 
například osobní příběh nebo vytvářeli dekorace pro velké 
interiéry,“ pochválila autory ředitelka ZUŠ Bohumín 
Miluše Tomášková při slavnostním vyhlašování, jehož 
součástí byla i komorní hudební vystoupení.

Děti soutěžily ve třech věkových kategoriích. Všechny 
nakonec ovládli žáci ZUŠ Nový Jičín. V první kategorii 
(5 až 10 let) zvítězil Vojtěch Hloušek, ve druhé (11 až 
14) Vendula Janková, ve třetí (15 až 18) Tadeáš Prokl. 
S prázdnou ale neodešli ani talentovaní školáci bohu-
mínské zušky. Druhé místo mezi nejmladšími obsadila 
Eliška Tartaini, stejného umístění dosáhly Věra Tóthová 
a Andrea Michlíková v prostřední kategorii, kterou tře-
tím místem korunovala Anna Agáta Kaštilová a čest-
ným uznáním Eliška Nowaková. Také v nejstarší kate-
gorii patří druhá a třetí příčka bohumínským tvůrcům, 
Veronice Javorkové a Erice Čermákové.

Došlo i na udílení cen poroty, které získaly jako celek 
ZUŠ Bedřicha Smetany z Karviná, ZUŠ Eduarda Mar-
huly z Ostravy – Mariánských Hor a ZUŠ Opava 
v Solné ulici.  (tch) 

Koncertní sál bohumínské »zušky« se proměnil ve výstavní 
prostory.  Foto: Pavel Čempěl

Získali pohár i nového maskota
V Havířově-Šumbarku se 14. května uskutečnil první ročník dětské 
hasičské soutěže O Visegrádský pohár. Dorazilo na něj pětadvacet oddílů 
mladších a starších žáků z Česka, Slovenska a Polska. Z Bohumína měly 
své zastoupení sbory dobrovolných hasičů ze Skřečoně, Vrbice a Kopytova.

Pětičlenná družstva čekala uzlová 
štafeta, při které soutěžící vázali na čas 
pět uzlů – tesařský, lodní, záchranný, 
zkracovačku a úvaz na požární proud-
nici. Druhou disciplínou byla štafeta 
požárních dvojic a poslední štafeta 
čtyři krát šedesát metrů s překážkami 
v podobě kladiny či bariéry.

Disciplíny se příliš neliší od těch, které 
absolvují dospěláci, ovšem jsou přizpů-
sobeny školákům. Hadice jsou kratší, 
překážky nižší a zatímco dospělí běhají 
s plným hasicím přístrojem, děti mají 
přístroj prázdný.

Bohumínské oddíly si v soutěži ved-
ly velmi dobře. V kategorii staršího žac-
tva obsadila třetí místo Vrbice, mezi 
mladšími vybojovala Skřečoň stříbro. 
Medailisty potěšily nejen tradiční po-
háry, ale tentokrát i atraktivní věcné 
ceny. 

„Naše omladina získala sadu hadic, 
které se speciálně používají při dětských 
soutěžích. Dále kopačák, batůžky a ply-
šového psa. Ten se okamžitě stal masko-
tem našich mladých hasičů,“ kvitoval 
hodnotné ceny velitel skřečoňského 
sboru Roman Téma.  (red)

Foto: SDH Skřečoň
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Podobně jako desítky podobných pevností prvorepublikového opevnění byl i starobohu-
mínský bunkr odsouzen k postupnému pustnutí. V 90. letech se však srubu MO-S5 Na Trati 
ujali nadšenci a vyšperkovali jej do současné podoby. Dnes je kulturní památkou a vyhle-
dávanou »turistickou« atrakcí. Nadšenci ve svém úsilí o další zkrášlování nepolevují, i když 
musí bojovat s různými problémy. Třeba se zloději.

V polovině května zaznamenali 
členové Klubu vojenské historie 
Bohumín další pokusy vetřelců, 
kteří chtěli vniknout do bunkru. 
V zámku byl zalomený kovový před-
mět, zřejmě nůž nebo planžeta, síto 
u vchodu bylo zdeformované a mříž 
nesla známky dobývání. „Mříž na-
štěstí dělali naši dědové s fortelem 
a z poctivé oceli. Ta jen tak nepovolí,“ 
konstatoval Martin Hejda z KVH 
Bohumín. Přesto musí být bunkro-
logové na pozoru a podobné útoky 
nepodceňují.V podzemí strávili 
stovky hodin, piplali se s každým 
detailem a pouhé poškození vyba-
vení, v horším případě odcizení, by 
bylo nenahraditelné.

Na tuto sezonu členové KVH 
opět připravili pro návštěvníky 
několik novinek. V replikách pancé-
řových zvonů jsou nové podlážky 
se žebříky, muničními výtahy, od-

padem nábojnic a ventilací. Nově 
vybaveny jsou ubikace poddůstoj-
níků a kancelář dělostřeleckého 
důstojníka. Čerstvým přírůstkem 
je replika vysílačky na stanovišti 
zemní telegrafi e.

MO-S5 Na Trati letos slaví kula-

té výročí, jeho výstavba začala před 
80 lety. Srub si mohou návštěvníci 
prohlédnout každý víkend a bě-
hem státních svátků do konce září. 
Prohlídka s výkladem trvá zhruba 
padesát minut a začíná vždy ve 14, 
15, 16 nebo 17 hodin.  (tch)

POZVÁNKADěkuji ti, maminko!
Jako poděkování všem mamin-

kám našich žáků uspořádala 

základní škola ve Skřečoni ve 

čtvrtek 5. května malou oslavu. 

Hodinový program písní, básní 
a instrumentálních skladeb »Den 
matek« si žáci připravili pod vede-
ním svých třídních učitelů. Završila 
jej vtipná módní přehlídka (na sním-
ku) a rozdání kytiček s perníčky ve 
tvaru srdcí, které dostaly všechny 
přítomné maminky. Oslava se líbila 
a sklidila nemalý potlesk.

Text a foto: Pavlína KOVÁČIKOVÁ

Seminář o očkování
Rodinné centrum Bobeš zve 20. června 

od 15.30 hodin na seminář Hany Špačko-
vé pro rodiče »Očkování v souvislostech 
aneb kdy, jak a proč hlásit nežádoucí 
účinky vakcín«. Posluchači se dozvědí, 
jakou roli v systému očkování zastává 
stát, lékař a rodič. Dostanou také informa-
ce o nežádoucích účincích vakcín, k čemu 
slouží a jak funguje farmakovigilance, 
jaký dopad má nastavení stávajícího sys-
tému očkování na lékaře. Další informace 
získáte a objednat se můžete na telefon-
ním čísle  604 388 853 nebo e-mailu 
herna@bobescentrum.cz.  (kal)

Mše v Záblatí pod širým nebem
Především v církevním duchu se nesla 
poutní neděle 22. května v Záblatí. Ta 
je každoročně zasvěcena, stejně jako 
tamní kaple, sv. Janu Nepomuckému. 
Letos bylo setkání svátečnější, protože 
kaplička nedávno prošla rekonstrukcí.

Po několika plačtivých letech přálo organizá-
torům počasí a mše se mohla konat pod širým 
nebem. Na prostranství vedle pošty se sešla asi 
padesátka místních. Promluvil k nim Petr Smo-
lek, administrátor rychvaldské římskokatolické 
farnosti, pod kterou Záblatí spadá. Program 
zpestřilo vystoupení pěveckého sboru novobo-
humínské scholy. Farníci také připravili pro 
příchozí pohoštění v podobě domácích koláčů.

Zájemci si mohli po mši prohlédnout opra-
venou kapličku. Kvůli vzlínající vlhkosti prošlo 
zdivo chemickou injektáží. Bylo také třeba na-
hodit v interiéru nové omítky, opravit elektro-
instalaci, vymalovat. Oprava se týkala i vstupu, 
zcela nová je i kovaná mříž.

Během poutní neděle mohli zájemci, zejmé-
na rodiče s dětmi, navštívit také sokolský areál. 

Neprobíhá zde sice tradiční odpust s kolotoči 
a atrakcemi, ale ti nejmenší se mohli zabavit 
alespoň jízdou na čtyřkolkách nebo ve skáka-
cím hradu.  (erh)

  Kolotoče do Záblatí nejezdí, na plácku za 
sokolovnou tak organizátoři zajistili 
alespoň skákací hrad, čtyřkolky 
a prodej koláčů.  Mše poblíž 
nedávno zrekonstruované 
kapličky sv. Jana Nepomuc-
kého. Foto: Pavel Čempěl

j
řkolky 

oblíž 
né 

c-

Bunkr slaví osmdesátiny, vetřelcům navzdory



 Bunkr jako takový patří městu, pečuje 
o něj a návštěvníky provází členové KVH 
Bohumín. Novinky letošní sezony, 
vybavená kancelář dělostřeleckého 
důstojníka a replika vysílačky. 

Foto: Pavel Čempěl

c adu.
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Radost v očích dětí ze Salome
Když se řekne Salome, někdo si vybaví jen denní stacionář Slezské diakonie v 
Bohumíně pro děti s handicapem. Ale pro některé z nás je to také místo, »kde 
to pořád žije«. Důkazem jsou naše akce a hlavně spokojenost našich klientů.

S dětmi docházíme na divadelní představení 
a jiné akce do mateřské školy a dalších zařízení. 
Tímto děkujeme tamním učitelkám a kolegy-
ním, že na nás myslí. Ovšem i u nás pořádá-
me akce...

Koncem dubna proběhla abilympiáda aneb 
»Z pohádky do pohádky«. Děti si mohly vy-
zkoušet disciplíny s pohádkovou tematikou, 
například lovení zlatých rybek u Zlatovlásky, 
sbírání věcí do košíčku s Červenou Karkulkou 
nebo obkreslování trpaslíků. To se dětem ob-
zvláště líbilo, jelikož se mohly namalovat na 
papír s kamarády v životní velikosti. Celou 
pohádkou je provázeli žáci 9. třídy Benešovy 
školy s učitelkou Stanislavou Krpcovou v nád-
herných kostýmech, které si žáci vyráběli sami.

Další úžasný den nám navodila myška 
Klárka a veverka Terka z divadélka Ententýky, 

které  v rámci představení učily naše děti tří-
dit odpad. Děj byl nádherný a všichni se za-
pojili bez ohledu na jejich postižení. Divadél-
ko nám zahrálo od srdce a bez honoráře, za 
což jim moc a moc děkujeme.

Velký dík patří také Václavu Švidrnochovi. 
Přišel nám představit a zahrát na své hudební 
nástroje. Společně s klienty denního stacioná-
ře jsme si zazpívali a zatančili. Děkujeme také 
tetám z denního stacionáře Slezské diakonie 
Salome v Bohumíně za obětavost a láskyplný 
přístup k dětem.

Jsme rádi, že máme v Bohumíně své záze-
mí, že se o nás ví a že se v okolí najdou lidé, 
kteří chtějí pomáhat. I maličkost potěší. 

Text a foto: Petra SCHODLYOVÁ,  
Salome Bohumín

Plníme náš program? Kontrolujte nás! (3)
Milí Bohumíňáci, přestože uplynul od komunálních voleb teprve rok a půl, 
podívali jsme se na našich 55 cílů, s nimiž se sociální demokracie ucházela 
o vaši přízeň. Jak nám to plnění jde od ruky?

(Pokračování z minulého čísla)
23. Rozšíříme saunový svět v aquacentru. Su-

dovou saunu, ochlazovací bazén a venkovní whir-
pool doplnily zážitkové sprchy a Kneippův chodník. 
Loni navštívilo aquacentrum 231 294 návštěvníků 
a saunový svět 32 727 osob.

24. Zmodernizujeme technologickou část 

zimního stadionu. Podali jsme žádost o dotaci na 
rekonstrukci systému chlazení zimního stadionu. 
Připravuje se pořízení nové elektrické rolby.

25. Ve Vrbici znovu zprovozníme bývalé so-

kolské hřiště. Plocha hřiště byla srovnána. Po su-
chém loňském roce byl trávník znovu založen a le-
tos by hřiště mělo začít sloužit veřejnosti.

26. K3 nabídne kulturu i v Národním domě. 
Veřejnost už navštívila tři plesy v režii K3, ve Starém 
Bohumíně proběhnou 16. července i oslavy 760 let 
od první zmínky o Bohumínu.

27. Vybudujeme dětský koutek v Pudlově. Už 
slouží veřejnosti.

28. Kvalitní strava pro děti a dost míst v mate-

řinkách. Dvě centrální kuchyně s výdejnami na 
školách i školkách, to je finální stav změněného 
systému. Problémy s místy v mateřinkách ani dru-
žinách neevidujeme, soukromému subjektu teď 
pomáháme zřídit jesle na Tovární ulici.

29. Zlikvidujeme bariéry pro kočárky. Jde 
o nekončící proces, stále je co zlepšovat. Bariéry se 
odstraňují při regeneracích sídlišť a opravách chod-
níků, reagujeme i na podněty občanů. 

30. Dokončíme výměnu všech oken ve ško-

lách. V minulých dvou letech jsem proinvestovali 
6,6 milionu. Už scházejí jen družina při Masarykově 
ZŠ, ZŠ a MŠ ve Starém Bohumíně a poslední etapa-
výměny oken v ZŠ v Záblatí, vše za necelé 3 miliony.

31. Pošleme 200 dětí na ozdravné pobyty. Loni vy-
razilo na hory na měsíc 27 dětí, letos 34. Zájem mírně opa-
dá, proto umožňujeme pobyty i předškolákům s rodiči.

32. Na Faji vznikne skatepark a bikrosová trať. 

Druhá část je splněna, na skatepark jsme žádali do-

taci, ale pokud bychom neuspěli, máme jeho reali-
zaci letos zahrnutu v rozpočtu.

33. Odhlučníme hudební klub Bublina. Po 
ztrátě provozovatele prozatím nikdo nepřišel s jas-
nou vizí, jak provozovat hudební klub. Prostor na 
svého nájemce zatím čeká.

34. Zlepšíme podmínky pro rekreaci na Kali-

šoku. Probíhají jednání o vynětí severní části Kali-
šoku z dobývacího prostoru. Pláže jsou pravidelně 
sečeny a udržovány.

35. Osmikilometrový okruh pro in-line brus-

laře. Chystáme pokračování stezky od vrbické hrá-
ze přes bývalou pudlovskou štěrkovnu a zlepšení 
povrchu cyklostezky 6257 v Kopytově. 

36. Vybudujeme cyklostezku na hrázi ze Šu-

nychlu ke Kališoku. Jedná se o ideový záměr ve 
fázi předprojekční přípravy.

ROVNÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

37. Nezdražíme prostory platícím nájemcům 

nebytových prostor. Plníme, od roku 2010 dokon-
ce neuplatňujeme ani zvýšení nájemného o infl aci, 
jak nám umožňují smlouvy.

(pokračování příště)
Igor BRUZL, Lumír MACURA (ČSSD)

POLITIKA

Město Bohumín má necelých 22 000 
obyvatel. MO ČSSD v Bohumíně má, 
jak sama uvádí na facebookové 
stránce, pouhých 81 členů. Přestože 
ve volbách získala ČSSD většinu, tak 
si neprávem (dle mého názoru) ve 
svých článcích, jak plní svůj program, 
uzurpuje pozici »my« jsme všechno 
udělali, zajistili, vytvořili, opravili... 

Jako by, mimo těch 81 členů ČSSD, nikdo 
jiný nic dobrého neudělal, neopravil nebo 
nevymyslel. Jako by tady nebylo téměř 67 
procent občanů, kteří k volbám vůbec nešli 
a neměli tedy potřebu ČSSD volit. Jako by 
tady nebyly i jiné strany či hnutí, jiní zastupi-

telé, občané, prostě aktivní obyvatelé města. 
Jako bychom byli před rokem 1989. Totalita 
jedné strany, která ovládá radu města, zastu-
pitelstvo, komise a výbory a všechny městské 
či městem řízené fi rmy.

Doporučuji členům ČSSD, aby byli fér a 
takto se »pyšně a hrdě« přihlásili například 
také k obrovskému nárůstu výskytu drog 
mezi školáky v Bohumíně, k rozkrádačkám z 
minulých let ve školách, na radnici a městem 
řízené fi rmě, ke stále silné kriminalitě a neza-
městnanosti. Rovněž k tristnímu stavu drob-
ného podnikání či k po mnoho let stále se 
snižujícímu počtu obyvatel města Bohumína 
a podobně. Pokud se i k těmto »úspěchům« 
místní ČSSD přihlásí, mohou tak i se svými 
jmény učinit třeba v těchto »svých« novinách.

Toto je také výsledek vedení města za 22 let. 
I proto je kontrolujme!

Eliška DENDISOVÁ

Vzhledem k tomu, že se paní Eliška Dendiso-
vá veřejně distancovala od místní organizace 
Hnutí ANO, dle svého uvážení s ním ukončila 
spolupráci a v městském zastupitelstvu bude 
nadále působit bez politické příslušnosti jako 
nezařazená, nebudou články, které bude chtít 
otisknout v periodiku města, zveřejňovány 
pod hlavičkou Hnutí ANO. Tyto články bude 
prezentovat jako soukromá osoba.

Andrea BABIŠOVÁ, 
předsedkyně MO Hnutí ANO

NÁZORY ČTENÁŘŮ
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Dívky a ženy ozdobou siláckého klání
Oddíl kulturistiky Faja 
Bohumín uspořádal šestý 
ročník Memoriálu Michala 
Sdukose v benchpressu. 

Konal se 14. května ve vzpírár-
ně oddílu Bonatrans Bohumín. 
Letos organizátoři zařadili zbru-
su novou kategorii žen, jenž se 
staly ozdobou silácké soutěže.

Na startu se sešel nevídaný po-
čet závodníků. Čtyřiadvacet sou-
těžících reprezentovalo oddíly 
Faja Bohumín, studio Fit Darja 
Bohumín, Bonatrans Bohumín, 
Raspberry Bohumín, gymnázium 
Bohumín, Kotva Praha, Power-
gym Krnov a Morava Orlová. Zá-
vodníci měli tři pokusy a o pořadí 
rozhodoval takzvaný relativ, tedy 
rozdíl výkonu a tělesné hmotnosti.

V průběhu soutěže překonalo 
několik závodníků osobní rekor-
dy. Velký souboj se stejně jako loni 
odehrál o absolutního vítěze mezi 

domácím mladým Nikolasem 
Chalkidisem a pětačtyřicetiletým 
Davidem Maráškem. Nejvíce však 
zazářil domácí Roman Gabčo se 

190 kilogramy, jenž tímto výkonem 
překonal rekord všech memoriálů. 

V kategorii do 18 let zvítězil 
Tomáš Bugla (142,5 kg, osobní 

rekord, Fit Darja Bohumín), ka-
tegorii 18 až 30 let ovládl stejně 
jako loni Nikolas Chalkidis 
(177,5 kg, osobní rekord, Faja 
Bohumín), kategorie 30 až 55 let 
se stala doménou Davida Maráš-
ka (175 kg, Kotva Praha), mezi 
borci nad 55 let zvítězil Rémy 
Krayzel (165 kg, Powergym Kr-
nov). Mezi ženami dominovala 
Kristýna Trexlerová (Viktorie 
Bohumín), která zdolala 65 kg. 

Na zajímavou soutěž se přišlo 
podívat bezmála padesát diváků, 
mezi nimiž samozřejmě nechy-
běla patronka soutěže Věra Sdu-
kosová se synem Michalem. 

Výkony memoriálu byly opět 
na vynikající úrovni. K výborné 
atmosféře bezesporu přispěli 
i sponzoři soutěže, a to Bona-
trans Group a město Bohumín. 
Jim také patří poděkování celé 
členské základny oddílu.

Vilém ŽÁK  

Foto: Faja Bohumín

Foto: Ondřej Veselý

Druhé místo, pak vítězství, teď jde o vše
V Holešově se 14. května konalo druhé kolo ČEZ ligy mužů ve vzpíráni. V této 
nejvyšší soutěži bojuje šest nejlepších oddílů republiky. Ani tentokrát mezi 
nimi nechybí oddíl SKV Bonatras Bohumín. 

Bohumínský oddíl si před sezonou stanovil 
jasný cíl - obhajobu titulu a třetí vítězství 
v řadě . Jenže už před prvním kolem tým při-
šel o jednoho z důležitých závodníků. Jan 
Gospoš se zranil při tréninkové přípravě na 
mistrovství Evropy. Proto trenér mužstva po-
volal jako náhradu nadějného juniorského 
reprezentanta Tomáše Mirgu. V pozměněné 
sestavě oddíl nakonec v prvním kole v březnu 
v Havířově skončil na hezkém druhém místě. 
V lepší umístění v dalším kole málokdo věřil, 
protože se velmi silné mužstvo Baníku Soko-
lov zdálo k neporažení.

SKV Bonatrans Bohumín nastupoval do 
druhého kola v sestavě Jiří Mandát, Radoslav 
Tatarčík, Petr Petrov, Jiří Gasior, Petr Sedláček 
a Jan Gospoš. Všichni poslouchali pokyny 
trenéra a v tomto velice taktickém boji se Bo-
humínským podařilo zvítězit silou a soustře-
děním celého mužstva.

V současné době se oddíl připravuje na fi nální 
třetí kolo ČEZ ligy, ve kterém jde o vše. Proběhne 
v říjnu v Sokolově. V případě vítězství by náš 
tým zopakoval historicky nejlepší úspěch tří ti-
tulů v řadě ze 70. let. Trenér Jan Gospoš děkuje 
za stoprocentní nasazení celého mužstva.  (gos) Foto: SKV Bonatrans Bohumín

Nejlepší individuální výkony
 ●  Eliška Giecková (Starý Bohumín), skok z místa 145 centimetrů, běh přes 

překážky 15,9 sekundy.
 ● Andreas Olszowský (Nerudova), skok z místa 140 centimetrů.
 ● Michal Matyáš (Nerudova), běh přes překážky 16,3 sekundy.
 ●  Eliška Giecková a Daniela Kolebačová (Tovární), hod tenisovým míčkem 

12,5 metru.
 ● Josef Hojdysz (Nerudova), hod tenisovým míčkem 15,5 metru.

Dvanácté miniatletické klání mateřinek
Dvanáctý ročník sportovních 

her pro předškoláky uspořádal 
Atletický klub Bohumín ve spo-
lupráci s místním domem dětí 
a mládeže. 

Každá škola vysílá do soutěže 
pět děvčat a pět chlapců na štafe-
tu a hod míčkem, jejich nejlepší 
výsledky se sčítají celému druž-
stvu. V běhu s překážkami a sko-
ku do dálky školku reprezentují 
vždy dvě dívky a dva chlapci.

„Děkuji pedagogickému dopro-
vodu jednotlivých školek i dalším 

122 dětí z devíti mateřských škol se postavilo na start 
letošního Atletického minisoutěžení (AMIS). Konalo se 
18. května na stadionu školy ČSA.

nesoutěžícím dětem a rodičům, 
kteří povzbuzovali. Zvláštní podě-
kování patří organizátorům z atle- 
tického klubu, DDM a ze základní 
školy ČSA,“ uvedl předseda AK Bo-
humín Zdeněk Veselý. (luk, zves)

Soutěž mateřinek
(štafeta 10 x 60 metrů, 

hod tenisovým míčkem)
1. Nerudova; 2. Čáslavská; 
3. Starý Bohumín; 4. Skřečoň; 
5. FIT školka; 6. Na Pískách
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VZPOMÍNKY

1. června jsme vzpomněli 
14 let od úmrtí 

pana Bohumila BIERNATA.


Vzpomínají manželka, 

dcery a vnoučata.

Co vděkem za lásku tvou ti můžeme dát? 

Hrst krásných květů a pak jen vzpomínat.

2. června jsme vzpomněli 1. smutné výročí, 
kdy nás ve věku 51 let navždy opustila 

naše dcera 
Ing. Eva STAŠKOVÁ

ze Záblatí.
Jménem všech pozůstalých maminka, 

bratr Martin s manželkou Evou, 
neteře Klárka a Bára.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí, v srdci tě máme a navždy budeme mít. 

3. června vzpomeneme 7. 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.

9. června 
si připomeneme 

1. smutné výročí úmrtí 

pana Jaromíra BUČKA.


S láskou vzpomínají 

manželka 
a syn s rodinou.

Zapalte svíci, kdo jste ji znali, 

a vzpomeňte na krásné chvíle, které jsme s ní prožívali.

6. června vzpomeneme 2. výročí, 
kdy nás navždy opustila 

paní Astrid VRANOVÁ.


S láskou a úctou vzpomínají manžel Zdeněk, 

dcery Valerie, Iveta, Lenka, syn Igor, 
bratr Emil a sestra Anna s rodinami.

S největší láskou, co v srdíčku máme, 

stále na tě, Vojto, vzpomínáme.

13. června vzpomeneme 4. smutné výročí 
tragického úmrtí našeho milovaného syna, 

vnuka a bratra 

Vojtěcha SOSNY.
Zároveň jsme si 29. března připomněli 

jeho nedožité 20. narozeniny.
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

12. června si připomeneme 
20. výročí úmrtí 

paní Ludmily VICHROVÉ.


S láskou vzpomínají manžel Leo, 

sestra Věra 
a děti Dana a Tomáš s rodinami.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí, v srdci tě máme a navždy budeme mít.

30. května by se dožil 62 let 

Ing. Zdeněk JUCHELKA, MBA.


Stále vzpomínáme.

Manželka s rodinou.

4. června oslaví 50 let společného života 

manželé 
Lucie a Josef KALLEROVI

ze Starého Bohumína.

Do dalších let přejí pevné zdraví 
a mnoho štěstí 

sourozenci s rodinami.

4. června se dožívá 90 let naše nejmilovanější 
maminka, tchyně, babička a prababička, 

paní Žofi e SEBEROVÁ
ze Skřečoně.

Do dalších let jí chceme popřát hlavně 
to zdravíčko, rodinnou pohodu a stálý úsměv 
na tváři. Zároveň ti chceme poděkovat za lásku 
a obětavost i ochotu. Jsi prostě naše zlatíčko!

Za celou rodinu přeje dcera Jarmila s manželem Janem.

BLAHOPŘÁNÍ

9. června slaví v plné síle 
krásné životní jubileum 90 let 

pan Josef WODECKI
z Bohumína.

Do dalších let vše nejlepší, štěstí, 
hodně elánu a hlavně zdravíčko 

přeje manželka Marie, syn Jan s manželkou 
Jaroslavou, dcera Jarmila s manželem 

Bedřichem, pět vnoučat a devět pravnoučat.

Své »ano« si řekly tyto páry
Jiří Splesniok a Andrea Wodecká, oba z Bohumína
Adam Mikšík a Veronika Chobotová, oba z Bohumína
Jan Kovalský z Bohumín a Květoslava Mžiková z Orlová
Petr Urbančík a Hana Güttlerová, oba z Bohumína
Vojtěch Ligocký a Tereza Chrobáková, oba z Bohumína
Petr Zawierucha a Jana Kunčická, oba z Bohumína (mat)
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MĚŘENÍ OSTEOPOROZY 
kostní sonodenzitometrií
ZDARMA! 
V neurologické ambulanci Bohumín, 
Studentská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)
Všechna vyšetření se provádějí v ambulanci na počkání bez předchozího objednání.

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

!!
b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

INZERCE

REALITY

 ● Prodám byt 3+1, 86 m2, v cen-
tru Bohumína. Os. vlast.  602 
505 717.

 ● Pronajmu RD ve Skřečoni, 
klidné místo ve vilkové části, ga-
ráž, HB, zahrada.  736 228 883.
RŮZNÉ

 ● Prodej medu z Jeseníků, vče-
lařských a rybářských potřeb 
krmiva pro zvířata v obchůdku 
U Luďky ve Skřečoni.  776 684 
719.

 ● Doučování ČJ, AJ a výuka ru-
kodělných činností – háčkování, 
decoupage aj.  739 876 332.

PRÁCE

 ● Restaurace RIO CLUB hledá 
servírky/číšníky na HPP i na bri-
gádu, nepožadujeme vyučení, 
praxe vítána.  724 925 637, 
e-mail: rioclub@seznam.cz, www.
rioclub.cz.

SLUŽBY

 ● Hloubkové čištění koberců, 
tepování sedacích souprav, čištění 
interiéru aut technikou Kärcher. 
 724 088 643. www.cistyautoin-
terier.cz.

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

 ● Provádíme pokládku plovou-
cích podlah, PVC, koberců, samo-
nivelační stěrky.  604 265 861.

V rámci řádkové inzerce NEJSOU ZVEŘEJŇOVÁNY nabídky poskytování peněžních 
půjček, půjček bez poplatků, nebankovních půjček a obdobných služeb.

 ●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.

Naposledy jsme se rozloučili s těmito občany
Adamčík Vladimír * 1941 z Nového Bohumína 

 Babisz Lubomír * 1952 ze Starého Bohumína  
Bannertová Eva * 1943 z Nového Bohumína 
 Cimprichová Milada * 1948 z Nového Bohumína 
 Graulová Alena * 1949 z Nového Bohumína  
Güttler Evžen * 1953 z Nového Bohumína  Her-
manovská Mária * 1929 ze Skřečoně  Huczalová 
Florentina * 1927 z Nového Bohumína  Kalika 

Bohumil * 1928 ze Starého Bohumína  
Klíma Miroslav * 1947 z Nového Bohu-
mína  Knopp Ludvík * 1941 z Nového Bohumína 
 Kurucová Anna * 1931 z Nového Bohumína 
 Macková Serena * 1939 ze Starého Bohumína 
 Melichařík Václav * 1951 z Nového Bohumína  
Menšíková Helena * 1942 z Nového Bohumína.

(mat)

Modernizace závodu 
a ekologická opatření
Bohumínský Rockwool investoval 60 milionů do snížení 
emisí oxidů síry a plynných složek spalin. Nové technologie 
se u některých  složek projevily poklesem emisí až o 50 
procent. Investice přispěla i ke snížení energetické nároč-
nosti výrobního procesu. 

Rockwool rozšířil výrobní lin-
ku o zařízení, které sníží emise 
oxidu síry při tavení surovin 
v začátku výrobního procesu mi-
nerálních izolací. Další technolo-
gie snížila emise plynných složek 
spalin, zejména těkavých látek, 
z vytvrzovacího procesu. 

„U emisí síry jsme se už v minu-
losti pohybovali hluboko pod pů-
vodním limitem. Nová technologie 
nám umožnila další 25procentní 
snížení a dosažení nové hodnoty 
emisního limitu,“ přiblížil manažer 
ISO, kvality a životního prostředí 
společnosti Andrzej Macura. 
Díky aktuální investici společ-
nost modernizovala výrobní zá-
vod a zlepšila dopady výroby na 
životní prostředí. Zároveň se při-
způsobila podmínkám, které sta-
novují některé nové předpisy 
Evropské unie.

Už předcházející miliardová 
investice v letech 2013 až 2015 
zahrnovala vybudování nových 

skladovacích ploch, revitalizaci 
areálu a modernizaci výroby 
včetně instalace fi ltrů na zachy-
cování prachových částic. „Odfi l-
trovaný vzduch se vrací zpět do 
výrobní haly a šetří náklady na 
vytápění. Jiné zařízení zpracovává 
prach z těchto filtrů, který se 
následně využívá při výrobním 
procesu. Tím se snižuje množství 
vyprodukovaného odpadu,“ uvedl 
Macura.

Bohumínský Rockwool je rovněž 
dlouhodobě zapojený do systému 
sdruženého plnění povinností 
zpětného odběru a využití odpa-
dů z obalů. Podle údajů obalové 
společnosti byl loni předpoklá-
daný podíl společnosti Rockwool 
na celkovém snížení produkce 
skleníkových plynů 581 tun 
CO2. Takové emise například 
vyprodukuje 273 osobních auto-
mobilů za rok.

Lukáš KLAPIL, 
Crest Communications Ostrava

Nemocnice otevře 
své brány i sály

Přesně před dvaceti lety přešla tehdejší nemocnice s poli-
klinikou, dnes Bohumínská městská nemocnice, pod křídla 
města. Jubileum je vhodnou příležitostí ukázat, jak se 
špitál za dvě dekády proměnil a čím dnes disponuje. 
V úterý 14. června od 14 do 17 hodin proto proběhne den 
otevřených dveří.

Nemocnice veřejnosti zpří-
stupní pavilony A a B. Zájemci si 
budou moci prohlédnout napří-
klad infuzní stacionář, radiolo-
gické oddělení, pokoje s výstav-
kou historie ošetřovatelství, 
nadstandardní pokoj. Nahlédnou 
také na operační sál či endosko-
pický sálek. Pochopitelně pokud 
nenastane mimořádná situace 
akutní operace, v tom případě sál 
přístupný nebude.

V rámci doprovodného pro-
gramu bude probíhat měření 

cholesterolu, glykemie, krevního 
tlaku či BMI (tělesného tuku, 
svalové hmoty a vody). Dojde 
také na nácvik srdeční masáže 
a umělého dýchání, vhod jistě 
přijde i nutriční poradenství 
a prezentace zdravé výživy.

V přijímací kanceláři bude ná-
vštěvníky čekat milé překvapení. 
Setkají se s Miss ČR 2004, dok-
torkou farmacie Janou Doleželo-
vou. Bude se věnovat měření 
pokožky a dermoporadenství.

(red)

Poděkování
Děkuji lékařům a personálu interní-

ho oddělení bohumínské nemocnice 
za opakovanou péči o mého manžela 
Bohumila Kaliku. Rovněž děkuji po-
hřební službě paní Balarinové za dů-
stojné rozloučení a panu Kochovi za 
procítěná slova při smutečním obřadu.

Božena KALIKOVÁ

Foto: Pavel Čempěl
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Na Bohumínsku jsem nalezl 

zatím šest druhů smržů. Všechny 

smrže jsou velmi chutné jedlé 

houby, které lze upravit mnoha 

způsoby. Ceněny jsou hlavně 

pro svůj časný jarní růst, kdy je 

počet jiných hub ještě poměrně 

nízký. 

Smrž polovolný je snadno rozliši-
telným druhem. Na první pohled 
ho poznáme podle kuželovitého 
nebo zvoncovitého klobouku, 
který je vysoký 20 až 50 milimetrů 
a ve spodní polovině odstávající. 
Dutý třeň je dlouhý 50 až 120 
(u formy gigas až 300) mm a tlustý 
15 až 30 mm. Některé plodnice 
mají výrazně podélně rýhovanou 
horní část třeně. Roste od března 
do května v lužních lesích pod ja-
sany, rovněž ve světlých hájích, 
remízcích, křovinách, parcích, ale-
jích, sadech a na březích vodních 
toků ve vlhké tlející listové hraban-
ce nebo v trávě a bylinách.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Příroda Bohumínska 
– houby (181)

Smrž polovolný 
(Morchella semilibera)

Vše začalo malou osadou kupců a trhovců
Počátky města Bohumína (dnešního 

Starého Bohumína) sahají do poloviny 
13. století. Tehdy byl ještě polskou trhovou 
vesnicí s názvem Bogun. Ležela na hranici 
mezi Moravou a Opolským Slezskem 
na významné komunikaci, kudy už dříve 
vedla jedna z tras Jantarové a Solné stezky.

Poprvé se Bohumín objevuje v zápise z roku 1256, 
který se dochoval ve sbírce dokumentů Formulář 
královny Kunhuty. Jde o opis dohody o vymezení 
hranic mezi českým králem Přemyslem Otakarem 
II. a opolsko-ratibořským knížetem Vladislavem I. 
Opolským.

První osadníci se usadili v místech mezi kaplí 
Pustyňa a starobohumínským hřbitovem a vybudo-
vali zde jednoduché dřevěné chýše pro obchodníky 
i stání pro jejich povozy. Ti dříve v době povodní 
čekali hluboko v le-
sích, až voda opadne, 
a teprve pak mohli 
pokračovat dále na 
sever. Místní stavěli 
t aké  brody přes 
řeku Odru a pomá-
hali ji kupcům pře-
kročit. Těžba dřeva 
a štěrku pro údržbu 
lesních cest a stavbu 
brodů vedla ke zvý-
šení počtu usedlíků. 
Díky tomu se zde během první poloviny 13. století 
zformovalo souvislé sídliště.

V 80. letech téhož století přišli na Bohumínsko 
kolonisté z německy mluvících zemí. Vedl je Hein-
rich z Baruthu, člen hornolužického rodu pánů 
z Baruthu (u Budyšína) a šlechtický kolonizační 
podnikatel. Členové tohoto rodu drželi od poloviny 
13. století několik významných statků na severu 
Moravy a ve Slezsku. Baruth obdržel Bohumínsko 
patrně jako léno, které chtěl ekonomicky zhodnotit. 
Osada s podílem zemědělství, řemesla i obchodu 
splňovala hlavní podmínky pro ekonomický rozvoj 
a měla ambice stát se městem. 

Za Heinricha z Baruthu došlo k lokaci (povýšení) 
nehrazené osady Bogun na město či spíše středisko 
s kolonizačním názvem Oderberg. Administrativní 
správa sídlila v tvrzi Barutswerde, vystavěné na le-
vém břehu Odry. Osada byla povýšena na základě 
sasko-magdeburského práva, což byl soubor středo-
věkých právních norem udělovaných nově založe-
ným městům, která se podle nich řídila. 

Díky přetrvávajícímu podílu slovanského a ně-
mecky hovořícího obyvatelstva si po staletí město 
udrželo dvojí jméno – kolonizační Oderberg i Bohu-
mín, přechýlený od původně slovanského Bogunu.

Baruthové o zdejší majetek přišli někdy na začát-
ku 14. století a mezi roky 1306 až 1336 ho převzala 
jedna z větví rodu Rašiců na Ratibořsku. Členové 
rodu přijali po Bohumínu svůj predikát a začali se 
nazývat páni z Oderbergu nebo z Barutswerde. 
Zakladatel této nové větve rodu Rašiců obdržel od 
ratibořského vévody Leška lenní privilegium k držbě 
panství. Tato listina se však nedochovala, neboť sho-
řela patrně při požáru tvrze. Její obnovenou verzi, 
vydanou 6. ledna 1373 ratibořským vévodou Janem, 
obdržel Pašek z Barutswerde, tehdejší majitel panství 
(dominia). Bohumín zde fi guroval jako městečko 
(oppidum), k němuž náležela tvrz Barutswerde, po-
lovina vsi Zabyłków a dále vesnice Slatina a Krysov, 
které později zanikly.

Bohumín se nadále rozvíjel jako hospodářské 
centrum panství. V jeho čele stál purkmistr s měst-
skou radou, kteří město společně řídili a nad měš-
ťany vykonávali soudní pravomoc. Policejní pravo-
moc měl městský fojt. Od svého založení užíval 

Bohumín střídavě status města i městečka. Bylo to 
dáno tím, že v dané době nebyl mezi těmito pojmy 
právní rozdíl. Pokud tehdy k nějakému povýšení 
došlo, bylo to vždy na město, i když hospodářský 
charakter lokality a rozsah udělených privilegií od-
povídaly spíše městečku. 

K významnému posunu ve vývoji Bohumína jako 
hospodářského a obchodního centra panství došlo 
v lednu 1488, kdy mu Matyáš Korvín, král český 
a uherský, udělil písemné privilegium ke konání 
prvního výročního jarmarku. Stalo se tak na žádost 
Jana Bělíka z Kornic, hornoslezského hejtmana 
a bratra bohumínského držitele Sobka Bělíka z Kor-
nic. Výroční jarmark byl povolen na druhou neděli 
po Velikonocích a měli na něj přístup cizí kupci 
i řemeslníci z jiných měst. Díky tomu byl výběr zbo-
ží mnohem větší a přilákal řadu kupujících ze širo-
kého okolí. Obchodníci ze vzdálenějších oblastí se 
zde zdrželi i několik dní, což přinášelo další zisky 

provozovatelům zá-
jezdního hostince, 
šenkýřům, peka-
řům či řezníkům. 
Majitel panství měl 
zájem na tom, aby 
se zde trhy pravi-
delně konaly, pro-
tože podstatná část 
vrchnostenských 
příjmů plynula prá-
vě z trhů, z obratu 
městských živností 

a z celních a mýtných poplatků. Ty byly vybírány 
jednak za překročení zemské hranice, a také za 
vstup do města. Další poplatky se týkaly například 
uskladnění zboží a pronájmu prodejního místa. 

Vedle výročního trhu se v Bohumíně konaly také 
běžné týdenní trhy, pro jejichž konání nebylo potře-
ba speciální povolení. Prodávaly se zde zemědělské 
produkty z okolních vesnic, potraviny z produkce 
městských řezníků, pekařů, pivovarníků a dalších 
místních řemeslníků. Cizí kupci ani řemeslníci na 
týdenní trhy neměli přístup. I když se v Bohumíně 
během 15. století vystřídalo mnoho majitelů, hospo- 
dářsky se stále rozvíjel a v 16. století už byl plnohod-
notným městem. Stal se hospodářským a obchodním 
centrem panství, které se okolo něj postupně zfor-
movalo z vesnic: Starý a Nový Zabyłków, Odra, Olza, 
Kopytov, Šunychl, Pudlov a v roce 1492 k němu nově 
přibyla Bełsznica. 

Zuzana MALÉŘOVÁ

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA – SPINÁLNÍ 
JÓGA. V pondělí a středu od 19 hodin, 
vhodné i pro začátečníky.  731 905 040.

 ● BALÓNY ve čtvrtek v 17.45 hodin, 
STEP AEROBIK (začátečníci) v pondělí 
a středu v 18 hodin, KRUHOVÝ TRÉNING  
v pondělí od 19, ve středu a v pátek od 
18 hodin, BOSU (začátečníci) ve čtvrtek 
v 17 hodin, HARD CORE v pondělí v 17 
hodin, TABATA v úterý v 17 hodin. Sport-
centrum Bohumín, www.sportcentrum-
-bohumin.cz, rezervace  724 556 557. 

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

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin, tělo-
cvična ZŠ ČSA.  731 134 525, www.
pilatesruzena.cz.

 ● BŘIŠNÍ TANEC. Každé pondělí v 18 ho-
din. Pod Zeleným dubem. Info jana@
tancimzivotem.cz,  776 627 442.

 ● JÓGA. Každé úterý v 18 hodin, 
Pod Zeleným dubem. Info poradce@
wellness-guru.cz,  732 903 553.

 ● ČCHI-KUNG, TAI-ČI v úterý v 18.30 ho-
din, meditační centrum Probuzení. www. 
centrumprobuzeni.cz,  608 974 110. 

CVIČENÍ
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ●  DIVADELNÍ FESTIVAL NA 

NÁMĚSTÍ. Nám. T.G.M.
13.6. v 19 hodin PAN KAPLAN 
MÁ STÁLE TŘÍDU RÁD. Divad-
lo Bez názvu. 
14.6. v 16.30 hodin O VO-
ŇAVÉ JELCE, MŇAU! ZUŠ 
Bohumín.
14.6. v 19 hodin PŘES PŘÍS-
NÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚ-
HU. Amatérský soubor Pod 
Zámkem. 
15.6. v 19 hodin MADAM
COLOMBOVÁ ZASAHUJE. 
Ochotnický soubor Kolovrat.      
16.6. v 19 hodin STANICE  
č.3. Slezská ochotnická spo-
lečnost Opavsko. 
17.6. v 19 hodin DĚVUCHA 
NA SMETAKU. Ochotnické 
divadlo Rychvald.

HUDBA

 ● 16.6. v 16 hodin DECHOVKO-
VÝ ČTVRTEK. K poslechu a dob-
ré náladě hraje Bohumínská 
dechovka Vladislava Oravčáka.

 ● 19.6. od 10 hodin MEZINÁ-
RODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH 
ORCHESTRŮ. Soutěžní část 
s účastí souborů z Česka a Pol-
ska se koná v kině; přehlídková 
část proběhne od 15 hodin 
v polském Twórkówě.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

DIVADLO

 ● 7.6. v 19 hodin KOSTRČ. 
Komedie o novodobém šlechtici 
a zpustlém hradu. Hraje Divadlo 
u lípy. Sál kina, 100 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.

 ● 2.6. a 3.6. v 19 hodin, 5.6. v 10 
hodin ŽELVY NINJA 2. Film USA 
(Akční / Dobrodružný), 2016, 
dabing, přístupný, 112 minut. 
2.6. ve 3D za 140 Kč, 3.6. a 5.6. 
ve 2D za 120 Kč

 ● 4.6. v 19 hodin SPRÁVNÍ 
CHLAPI. Film USA (Akční / Ko-
medie), 2016, titulky, přístupný 
od 15 let, 115 minut, 110 Kč.

 ● 5.6. a 6.6. v 19 hodin DĚDA. 
Film Česko (Rodinný), 2016, pří-
stupný,  110 minut, 100 Kč.

 ● 8.6. v 9 hodin ALDABRA: BYL 
JEDNOU JEDEN OSTROV. Film 
USA (Přírodopisný), 2015, 3D, 
dabing, přístupný, 121 minut, 
50 Kč.

 ● 8.6. ve 24 hodin (půlnoční 
premiéra), 9.6., 10.6. a 11.6. v 19 
hodin, 12.6. v 16 hodin WAR-
CRAFT: PRVNÍ STŘET. Film USA 
(Fantasy), 2016, přístupný od 12 
let, 123 minut. 8.6. a 10.6. (da-

bing) ve 3D  za 150 Kč, 9.6. (ti-
tulky), 11.6. (titulky) a 12.6. (da-
bing) ve 2D za 130 Kč.

 ● 12.6. v 10 hodin ANGRY 
BIRDS VE FILMU. Animovaný 
film USA (Komedie), 2016, da-
bing, přístupný, 100 minut, 100 
Kč.

 ● 12.6. v 19 hodin V ZAJETÍ DÉ-
MONŮ. Film USA (Horor), 2016, 
titulky, přístupný od 15 let, 134 
minut, 110 Kč.

 ● 16.6. v 19 hodin MUSÍME SE 
SEJÍT. Film Česko, 2016 (Kome-
die), přístupný, 80 minut, 110 
Kč.

 ● 18.6. a 19.6. v 19 hodin POD-
FUKÁŘI 2. Film USA (Akční / Ko-
medie), 2016, titulky, přístupný 
od 12 let, 115 minut, 110 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 2.6. a 3.6. ve 13–17 hodin 
HRACÍ A SOUTĚŽNÍ DEN. Desko-
vé hry, soutěže, kvízy. Knihovna 
Skřečoň.

 ● 3.6. ve 13–17 hodin ANTI-
STRESOVÉ OBRÁZKY. Vybarvo-
vání oblíbených antistresových 
obrázků. Knihovna Starý Bohu-
mín.

 ● 6.6. ve 13–17 hodin ANTI-
STRESOVÉ OBRÁZKY. Vybarvo-

vání oblíbených antistresových 
obrázků. Knihovna Záblatí.

 ● 6.6. a 10.6. (mimo středu) ve 
13–17 hodin JEDE JEDE MAŠIN-
KA. Číst, hrát si a vybarvovat 
mašinky mohou rodiče s před-
školními dětmi. Knihovna Nový 
Bohumín.

 ● 13.6. a 16.6. (mimo středu) ve 
13-17 hodin PAPÍROVÉ PROSTÍ-
RÁNÍ. Výtvarná dílna. Knihovna 
Nový Bohumín.

MARYŠKA 

nám. T. G. Masaryka 939, 
www.maryska.cz, info@

maryska.cz,  776 577 722
 ● Každou středu v 15 hodin 

KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně-
-etnografi cký klub.

 ● Do 28.6. BAREVNÝ SVĚT.  Vý-
stava prací žáků gymnázia. Kaž-
dé úterý a ve čtvrtek od 15 do 
18 hodin.

 ● 9.6. v 16.30 hodin PEKELNÉ 
ZLAŤÁKY. Veselá loutková 
pohádka pro děti, hraje Gali-
mortovo divadlo marionet.

SPORT

 ● 4.6. v 9–12 hodin ÁJURVÉDA 
S JÓGOU. Praktické ukázky cvi-
čení, masérská pomoc a další. 
Sportcentrum Bohumín, 100 Kč 
až 200 Kč.

CYKLISTIKA

 ● 5.6. v 9 hodin NEBUDE-LI 
PRŠET... Seriál cykloturistických 
výletů. Start z nám.ěstí T. G. Ma-
saryka.

 ● 18.6. v 11 hodin MTB LIGA 
BOHUMÍNSKÝCH ŠKOL. Glinoč 
ve Skřečoni.

 ● 26.6. v 11 hodin MTB CENA 
BOHUMÍNA. Mezinárodní závody 
horských kol. Glinoč ve Skřečoni.

FOTBAL

 ● 5.6. v 17 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN – SLAVIA ORLOVÁ. 
Muži A, krajský přebor.

 ● 11.6. v 17 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN B – BANÍK OKD DOU-
BRAVA. Muži B, okresní přebor.

 ● 18.6. v 17 hodin FK BOSPOR 
BOHUMÍN B – SPORTING ORLO-
VÁ.  Muži B, okresní přebor.

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786, 

pondělí až čtvrtek:  
 6–7.45 hodin a 12–21 hodin
pátek:  12–21 hodin
víkendy a svátky  8–21 hodin

FITKO

všední dny:  12–21 hodin
víkendy a svátky:  8–21 hodin

ADVENTURE GOLF

734 788 666, 
www.bospor.info

pondělí až neděle:  9–21 hodin
18.6. bude areál adventure gol-
fu pro veřejnost uzavřen (sou-
kromá akce).

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 2. do 20.6.

Programy také na www.
mesto-bohumin.cz a www.

k3bohumin.cz
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Nabádá mistr na dílně učně: „Přestaňte kecat a rychle do práce. ... Flákat se můžete, až budete vyučeni.”

Pomůcka: AAL, ATI, ENOL, KUM.
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Základní umělecká škola Bohumín pořádá

Koncert k devadesátinám
Základní umělecká škola Bohumín srdečně zve na Slavnostní 

koncert k oslavám 90. výročí založení školy. 
Koná se v pondělí 6. června v 17 hodin v koncertním sále ZUŠ 

Bohumín. Hudbu různých žánrů představí bývalí i současní žáci, uči-
telé a pozvaní hosté. Budeme velmi rádi, když tento významný den 
strávíte společně s námi. ZUŠ Bohumín

Z místního kinosálu se 18. květ-

na ozývaly salvy smíchu. Do Bohu-

mína zavítala sehraná dvojice Jiří 

Lábus a Oldřich Kaiser s konverzační 

komedií »Žena za pultem 2: Pult 

osobnosti«.

Dva populární herci, čtyři role a o zá-
bavu je postaráno. V komedii Petra 
Kolečka, která se jen volné opírá o kul-
tovní seriál, se souběžně odehrávají 
dva příběhy. Prodavačky, která se 
snaží konkurovat čínským obchodní-
kům, a jejího neambiciózního syna. 
Ve druhém plánu řeší manželský pár 
krizi středního věku. Herci se mezi 
scénami dokázali obdivuhodně rych-
le převlékat, o zbytek se postarala 
jednoduchá otočná scéna. Komediál-
ní talent představitelů a trefné dialo-
gy bohumínské diváky vyloženě po-
těšily. Odměnou tvůrcům byl na 
oplátku bouřlivý aplaus.  (red)

Kaiser s Lábusem za pultem a v hledišti salvy smíchu

Foto: Karolina Chlebcová

Bohumín letos slaví kulaté výročí, 760 let od první písemné 
zmínky o osadě Bogun, předchůdkyni Starého Bohumína. 
V rámci výročí probíhají tématické akce a velké oslavy se 
chystají 16. července.

Předměty k 760. výročí – do sbírky nebo pro radost

Město současně vydává celou řa- 
du propagačních předmětů s při-
pomínkou výročí. Vycházejí v li-
mitovaných edicích, takže jsou 
vyhledávaným rozšířením kolekcí 
sběratelů, ale potěší každého. 
Světlo světa už například spatřily 
pohlednice z dílny Jiřího Spáčila 
a Pavla Čempěla. Vzhledem k tomu, 
že se historie města začala psát ve 
Starém Bohumíně, věnují se po-
hlednice právě jemu. Přinášejí dobo-
vé snímky v kontrastu s dnešní 
podobou zrekonstruovaného ná-
městí a okolních budov.

Do sbírky nebo jen tak pro radost 
si mohou lidé pořídit také stylové 
hrníčky nebo svíčky. K mání je i ko- 
lekce malých čokolád s bohumín-
skými motivy. Propagační předměty 

jsou k prodeji v informačních cen-
trech v přízemí radnice a v domě 
Pod Zeleným dubem. Pohlednice za 
sedm korun, hrníček stojí 80, svíce 
60 a čokoládky 70 korun.  (erh)


