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Nekrmíme potkany, tak proč živit holuby
Poslové míru? Leda na obrázcích. V reálu způsobují holubi ve městě jen problémy. Ničí 
stavby, jsou přenašeči parazitů i chorob. Město si proto najímá fi rmu, která je odchytává 
po stovkách. Za posledních pět měsíců skončilo ve speciálních odchytových klecích ve 
Štefánikově a Poděbradově ulici 250 holubů.

Když dříve přišla řeč na dů-
chodce, každý si hned vybavil 
stařečky, kterak v parku drobí 
staré pečivo holubům. Dnešní 
senioři už jsou aktivnější, ale pře-
ce... Stále se najde řada lidí, kteří 
okřídlené škůdce z »lásky ke zví-
řectvu« hostí. V nadsázce lze říct, 
že je to stejně kontraproduktivní 
jako kdyby obyvatelé domů chys-

tali ve sklepě 
hody pro pot- 
kany a zahrad-
níci přikrmovali krtky. Holuby 
proto nekrmit a vhodné je také 
uzavřít okna na půdách domů, 
aby se tady opeřenci nemohli 
množit.

Holubi už dávno nevyhledáva-
jí jen vikýře starých obydlí. Při-

způsobili se 
a pořádají sle-
ty u paneláků 

a věžáků. Situace s přemnožený-
mi opeřenci byla tak neúnosná, 
že je město začalo odchytávat. 
Zprvu ve Starém Bohumíně, kde 
dělali paseku na domech v pa-
mátkové zóně. Předloni se od-
chytové klece začaly objevovat 

také v centru města. Klece s vo-
dou a zrním fungují na principu 
sklopce. Dovnitř se pták dostane 
snadno, cesta ven už ale není. Po-
lapené kusy pak deratizátoři 
usmrcují plynem.

Holubi jsou potížisty z mnoha 
důvodů. Jejich agresivní trus ničí 
fasády, střechy i parapety domů. 
Je od nich možné také chytit různé 
roztoče, kteří pak u lidí způsobu-
jí alergie. Na člověka je přenosná 
také salmonela a klíšťová encefa-
litida. Holubí klíšťata totiž sají 
i lidskou krev. A v neposlední 
řadě může jedinec, který přijde 
s poslem míru do styku, chytit 
různé druhy plísní.   (tch)

K VĚCI

Předškoláci z Nerudovky rukovali na vojnu

Nerudova školka slavila Mezinárodní den dětí netradičně. Celodenní 
program měl podtitul »Trocha vojenské historie, která nikoho nezabije«. 

Dopoledne 1. června děti navštívily muzeum vojenské techniky, odpoledne je 
čekal pestrý program v zahradě mateřinky. Cílem bylo seznámit děti atraktivní 
formou s vojskem a obrannou funkcí armády.

V muzeu v domě služeb na náměstí Bu-
doucnosti si děti prohlédly historické i sou-
časné uniformy, zbraně a dozvěděly se spous-
tu zajímavých věcí o vojenské technice či 
armádě. Odpoledne ve školce pak patřilo 
hrám a soutěžím s vojenskou tématikou. Děti 
na zahradě házely granátem, střílely ze vzdu-
chovky, hledaly poklad pomocí detektoru 
kovů, zdolávaly překážky, prolézaly tunelem 
a v budově si vyzkoušely laserovou střelnici. 
Zapojit se mohli i rodiče, organizátoři pro ně 
připravili oblek elitních odstřelovačů, takzva-
ného čochtana. Velkou atrakcí dne dětí byla 

také technika. Na zahradu přijel obrněný 
transportér OT-64, hasičský vůz, terénní auto-
mobil UAZ. Ten přivezl polní kuchyni a všichni 
si mohli pochutnat na výborném guláši.

Součástí oslav bylo také slavnostní rozlou-
čení s předškoláky a ocenění nejaktivnějších 
rodičů v pomalu končícím školním roce.

Celá akce se uskutečnila díky hlavnímu 
organizátorovi Tomášovi Ključikovi, spolku 
vojenská technika Ironclad, Československé 
obci legionářské a společnosti Viadrus. Všem 
velmi děkujeme.

Miroslava ABSOLONOVÁ

Při oslavě dne dětí se školka loučila s dětmi, které po prázdninách nastoupí do prvních tříd. Foto: Pavel Čempěl
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Dům u rušné cesty? Jen s povolením hygienika
Chystáte se stavět dům nebo jen přistavovat garáž? Tak si zjistěte, zda se v okolí někdy 
v budoucnu neplánuje například stavba silnice nebo diskotéky. 

Pokud referent stavebního úřadu 
při povolování umístění domu 
zjistí, že je v územním plánu bu-
doucí záměr, který bude zdrojem 
hluku nebo vibrací, bude po vás 
požadovat závazné stanovisko 
krajské hygienické stanice. Hygie- 
nici poté posoudí vliv budoucího 
hluku na zamýšlenou budovu. 

Tuto povinnost zavedla novela 
zákona o ochraně veřejného 
zdraví, která je účinná od prosin-
ce loňského roku. 

Nové pod-
mínky čekají 
také stavební-
ky, kteří chtějí postavit rodinný 
nebo bytový dům v místě, které 
už nadlimitně zasaženo hlukem 
je, tedy například vedle frekven-
tované silnice. „Stavebník musí 
nyní k žádosti o vydání územního 
rozhodnutí stavebnímu úřadu 
předložit také měření hluku a ná-
vrh opatření k ochraně domu před 
hlukem,“ sdělil vedoucí staveb-

ního odboru 
radnice Libor 
Radiňák.

Ke změnám došlo také v oblasti 
ochrany před obtěžujícím hlu-
kem z hospod, hřišť nebo disko-
ték. Z hlediska zákona o ochraně 
veřejného zdraví se hlasové pro-
jevy lidí, pokud nejsou součástí 
například hudební produkce, 
nepovažují za hluk. Znamená to, 
že se hygienici nebudou zabývat 
křikem a hulákáním návštěvní-

ků, ale pouze technologickými 
zdroji hluku, tedy například 
vzduchotechnikou nebo chladi-
cím zařízením. Neznamená to 
samozřejmě, že lidé, kteří bydlí 
v okolí restaurací a kaváren, jsou 
bezbranní a musí si nechat líbit 
hlasité projevy hostů. Stále se 
mohou bránit soudní žalobou 
nebo, pokud jde o noční dobu, 
mohou zavolat policii, která 
může toto posoudit jako rušení 
nočního klidu.

David GORGOL,
odbor právní a živnostenský

PARAGRAFY

Autobusoví cestující ze Šunychlu nyní 
čekají na  svůj spoj v kulturnějším prostředí. 
Zastávka u zemědělského družstva, neboli 
u mostku, dostala moderní háv. Místo ne-
vzhledné plechové boudy tady vyrostl sty-
lový prosklený přístřešek. Změn doznala 
i plocha pod ním. Místo rozpraskaného 
asfaltu je zde zámková dlažba. Do inovace 
zastávky vložilo město sto dvacet tisíc.

„Modernizovat chceme všechny zastávky 
na této šunychelské trase, každý rok jednu. 
Dvě už jsou hotové, zbývají tři,“ nastínil Ro-
man Pak z městského odboru životního 
prostředí a služeb. V dalších letech se tedy 
dočkají přístřešky u diagnostického ústavu, 
u stružky a na točně v Kopytově.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Každý rok jedna zmodernizovaná zastávka

Více než sto starostů a primátorů z celého Moravskoslezského kraje se 
9. června sjelo do bohumínského domu Pod Zeleným dubem na kongres 

starostů, kde řešili své největší problémy. O některých tématech s nimi jednali 
i odborníci z Ministerstva pro místní rozvoj.

K nejzajímavějším tématům patřilo čerpání 
dotací z Evropské unie a novela zákona o ve-
řejných zakázkách, která začne platit od října. 
Ta dává městům širší možnosti, ale také více 
odpovědnosti. Zadavatelé už nebudou napří-
klad muset vybírat fi rmu výhradně na základě 
nejnižší ceny, mohou vyloučit nespolehlivé 
uchazeče a vítězné firmy musí doložit své 
skutečné vlastníky. Zákon sice přináší řadu 
pozitivních změn, ale už nedefinuje, jak 

postupovat při výběrových řízeních a chybí 
zároveň jednotný pohled na kontroly dozoro-
vých orgánů.

Starostové se na kongresu také shodli na 
tom, že byrokratická zátěž se místo zjednodu-
šování zvyšuje. „Administrativa je stále větší 
a náročnější. Vláda nebo poslanci něco rozhod-
nou, ale nikdo už neřeší, jaký dopad to bude 
mít na obce. Samozřejmě Evropská unie něja-
kou byrokracii přináší, ale spíš to jsou výmluvy 

hlavně pražských úředníků, kteří na základě 
EU komplikují legislativu více než je nutné. 
Jeden příklad za všechny. V Praze je nedostatek 
mateřských škol, a přestože zbytek republiky 
tento problém vůbec netrápí, tak vláda rozhod-
ne, že docházka dětí do mateřských škol bude 
povinná. Nad dopadem na obce už nikdo ne-
přemýšlí,“ řekl starosta Bohumína Petr Vícha.

Kongres starostů a primátorů Moravsko-
slezského kraje se uskutečnil už po dvaadva-
cáté. Jeho smyslem je přinášet představitelům 
měst a obcí aktuální informace a prodiskutovat 
je se zástupci státní správy.

Lucie KOLKOVÁ

Starostové kritizovali narůstající byrokracii

  Prodej nemovitostí
ve Skřečoni
Město Bohumín v roli opatrovníka 

nabízí k prodeji soubor nemovitostí 
ve Skřečoni. Jde o rodinným dům 
v Úvozní ulici číslo 92 s pozemky – za-
stavěná plocha a nádvoří (parcela 
číslo 1203, výměra 372 m2), zahrada 
(p.c. 1204, 761 m2), orná půda (p.c. 
1205, 1 274 m2), ostatní plocha (p.c. 
1206/1, 1011 m2). Soubor nemovitostí 
se prodává pouze jako celek, mi-
nimální kupní cena je 1,06 milionu. 
Zájemci mohou předkládat nabídky 
v infocentru městského úřadu do 8. 
července do 13 hodin. Veřejné otevírá- 
ní obálek proběhne 11. července v 15 
hodin. Bližší informace podá Eva No-
váková, kancelář A129,  596 092 167, 
e-mail novakova.eva@mubo.cz. (red)



  Z  R A D N I C E   ·  A K T UA L I T YČÍSLO 12 / 2016 3

Hledání volných ploch, které by řešily parkování na přetížených místech, je stále těžší. 
Nyní se ale jedna našla vedle Benešovy školy. Na zelené ploše může vyrůst zázemí pro 
zhruba dvacet vozů. Se stavbou se počítá na podzim.

Donedávna stála auta v okolí 
křižovatky Benešovy, Čs. armády 
a Čáslavské ulice na všech mož-
ných i nemožných místech. Z kraj-
nic v samém středu křižovatky je 
před časem »vyhnalo« nové vo-
dorovné značení. To sice vyřešilo 
bezpečnost v místě, ale ne parko-
vání. O to se postará až zamýšlená 
odstavná plocha s vjezdem z ulice 
Čs. armády.

Kvůli rozměrům budoucí plo-
chy a zjednodušení administrati-
vy nepůjde o klasické asfaltové 
či dlážděné parkoviště, plochu 
zpevní recyklát. Současně chce 
město opravit chodníky kolem 
celé prostranství, takže od školy 
až k restauraci Elba. V těchto 
místech se upraví také plocha na 
separační kontejnery.

Projekt sice ukousne část tráv-
níku, ale myslí i na zeleň. „V pro-
stranství vznikne i odpočinková 
zóna, kterou budou moci využívat 
kolemjdoucí a také škola. Proto s 
jejími zástupci i rodiči školáků 
projekt konzultujeme,“ uvedl ve-
doucí odboru životního prostředí 
a služeb Jan Jeziorský s tím, že fi -
nální podoba klidové zóny vznikne 
na základě těchto jednání.

Prostranství leželo dlouho 
ladem, protože bylo rozparcelo-
vané na mnoho dílů s různými 
vlastníky. Postupně se je ale daři-
lo sjednotit a nyní už městu patří 
15/16 plochy. „Stavbu plánujeme 
ve druhé polovině roku, cestáři teď 
mají plné ruce práce s opravami 
silnic a chodníků. V pravou chvíli 
se také objevila nabídka na lev-
nější recyklát, což sníží náklady,“ 
sdělil Jeziorský. Dodal, že pod-
zimní termín je vhodnější také 
kvůli výsadbě zeleně. (tch)

Zázemí pro auta, školáky i kolemjdoucí

  Odpočinková zóna naváže na 
školní zahradu a budou ji moci 
využívat také děti.  Odstavná 
plocha vedle Benešovy školy 
bude mít 300 metrů čtverečných 
a pojme asi dvacet vozů. 

Foto: Pavel Čempěl

Odstartovaly další hromadné opravy 
městských domů, na řadu tentokrát 
přišly nižší paneláky. Jejich rekon-
strukce si vyžádá přes 100 milionů. 
V průběhu dvou let město opraví 
šestnáct domů s 54 vchody, ty 
nejstarší pocházejí ze šedesátých let. 
Bohumín si na rekonstrukce vzal 
50milionový úvěr s nízkým úrokem. 
Nájemné se přitom lidem nezvýší.

Oprava se zaměřuje hlavně na vnější části 
budov. V průběhu pěti měsíců se zateplení 
dočkají fasády, někde i střechy. Komplexní 
obnovou projdou i balkony či lodžie. Nové 
budou vchody do domů, dveře a zvonková 
tabla. Nejnáročnější rekonstrukcí právě pro-
chází »hokejka« v ulici Čs. armády, dům 
s devíti vchody (číslo 1042 až 1050) a více než 
stovkou bytů. „Opravy tady potrvají až do lis-

topadu, spoustu času nám zabere kontrola 
a oprava poničených balkonů. Nejviditelnější 
změnou bude barva fasády, nově bude mít čer-
venošedý odstín. Každý byt dostane navíc 
sušák na prádlo. Bude buď součástí balkonu, 
nebo jej umístíme pod okna,“ sdělila Hana 
Kaspřáková z městského odboru rozvoje 
a investic.

Před zahájením stavebních prací proběhly 
v domech schůzky s nájemníky, na kterých je 
zástupci radnice seznámili s podrobnostmi 
rekonstrukce. Například že v nejbližších měsí- 
cích musí počítat s horším komfortem bydlení. 
Domy budou v určité fázi obehnány lešením, 

okna na omezenou dobu překryje folie. Ná-
jemníci se také musí připravit na zvýšenou 
prašnost a hluk.

Letos se změny vzhledu dočká šest domů se 
třiadvaceti vchody, respektive čísly popisný-
mi. I přesto se nájem v městských bytech zvy-
šovat nebude. „Radní rozhodli, že v městských 
bytech se až do roku 2018 nebude zvyšovat 
nájemné. Chceme tak Bohumíňáky odměnit za 
to, že si plní své povinnosti a že za nájem pra-
videlně platí. I přes naše hromadné opravy na 
nájmu nic nepoznají. Jen se jim zlepší kvalita 
bydlení,“ sdělil místostarosta Igor Bruzl.

Lucie KOLKOVÁ

Rekonstrukce paneláků 
V roce 2016: Čáslavská 53, 55, 193, 205    Čs. 

armády 1032 až 1036    Čs. armády 1042 až 1050   
  Komenského 1150 až 1152    Okružní 1068     
Okružní 1069.

V roce 2017: Čáslavská 982 až 989    Čs. armá-
dy 1056 až 1058    Mírová 945 až 950    Okružní 
1059 až 1062    Čs. armády 1063    Okružní 1087   
  Šunychelská 951 až 956    Dr. E. Beneše 1064 
a 1065. (red)

Nový kabát aktuálně získávají domy v Čáslavské ulici u Zmijova dvora nebo »hokejka« v ulici Čs. armády. 
Foto: Pavel Čempěl

Domy pod lešením, rekonstrukce začaly

AKTUÁLNĚ
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Připravované licitace městských 
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. Studentská 302, čís-
lo bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
v centru města. Byt po celkové re-
konstrukci, s ústředním vytápěním 
a plastovými okny. Plocha pro vý-
počet nájemného 82,00 m2, celková 
plocha bytu 88,50 m2. Prohlídka 
20.6. ve 14.30–14.45 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 20.6. 
v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Masarykova 418, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 3. nadzem-
ní podlaží. Nízká cihlová zástavba 
v centru města s plastovými okny. 
Byt je po celkové rekonstrukci včet-
ně napojení na centrální zásobování 
teplem. Plocha pro výpočet nájem-
ného 89,57 m2, celková plocha bytu 
93,64 m2. Prohlídka 20.6. v 15.00
–15.15 hodin a 21.6. v 9.30–9.45 
hodin. Licitace bytu se koná 22.6. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Studentská 711, čís-
lo bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Byt se nachází v třípodlaž-
ním cihlovém domě s devíti byty 
a dvorem. V blízkosti domu je park, 
škola a autobusová zastávka. Plocha 
pro výpočet nájemného 69,90 m2, 
celková plocha bytu 69,90 m2. Pro-
hlídka 20.6. v 15.45–16.00 hodin 
a 21.6. v 8.45–9.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 22.6. v 15.45 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. ve 14.45–15.00 hodin. Licita-
ce bytu se koná 22.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 3, 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. 
Plocha pro výpočet nájemného 
43,50 m2, celková plocha bytu 48,00 
m2. Prohlídka 22.6. v 16.00–16.15 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 27.6. v 15.00 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 37, I. kategorie, 7. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v centru města. V blízkosti 
domu se nachází vlakové i autobu-
sové nádraží. Dům s funkcí domov-
níka. Byt s ústředním vytápěním, 
plastovými okny a kuchyňskou lin-
kou. K bytu náleží balkon. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,13 m2, 
celková plocha bytu 29,80 m2. Pro-
hlídka 20.6. v 16.30–16.45 hodin 
a 21.6. v 9.45–10.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 27.6. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 83, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
s plastovými okny se nachází v cen-
tru města. V blízkosti domu je vla-
kové a autobusové nádraží. Plocha 
pro výpočet nájemného 54,40 m2, 
celková plocha bytu 54,40 m2. Pro-
hlídka 20.6. v 15.30–15.45 hodin 
a 21.6. v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 27.6. v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatelská 308, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 1. nadzem-
ní podlaží. Zateplený nízkopodlažní 
dům s plastovými okny se nachází 
v klidném prostředí. V blízkosti do-
 mu je obchod se smíšeným zbožím, 
školka a parkoviště. Plocha pro vý-
počet nájemného 48,56 m2, celková 
plocha bytu 48,96 m2. Prohlídka 
20.6. v 16.15–16.30 hodin a 21.6. 
v 8.00–8.15 hodin. Licitace bytu se 
koná 27.6. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Štefánikova 1076, 
číslo bytu 24, I. kategorie, 8. nad-
zemní podlaží. Celkově zateplený 
panelový dům s úklidem, výtahem 

a parkovištěm za domem. Byt s plas-
tovými okny a balkonem. Plocha 
pro výpočet nájemného 58,90 m2, 
celková plocha bytu 61,10 m2. Pro-
hlídka 22.6. ve 14.30–14.45 hodin 
a 23.6. v 8.15–8.30 hodin. Licitace 
bytu se koná 27.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Svat. Čecha 1093, 
číslo bytu 51, I. kategorie, 9. nad-
zemní podlaží. Věžový dům je po 
celkové rekonstrukci (okna, balko-
ny, střecha, zateplení). V blízkosti 
domu se nachází dětské hřiště, auto-
busové stanoviště, Penny, Kaufl and, 
mateřská a základní škola. Plocha 
pro výpočet nájemného 66,75 m2, 
celková plocha bytu 68,60 m2. Pro-
hlídka 21.6. v 10.00–10.15 hodin 
a 22.6. v 15.00–15.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 27.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Seifertova 602, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Byt se nachází v třípodlaž-
ním cihlovém domě se šesti byty. 
V blízkosti domu je park, škola a au-
tobusová zastávka. Plocha pro vý-
počet nájemného 55,60 m2, celková 
plocha bytu 60,60 m2. Prohlídka 
20.6. v 15.15–15.30 hodin a 21.6. 
v 9.15–9.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 27.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Studentská 678, čís-
lo bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Byt se nachází v rohovém 
cihlovém domě se sedmi byty a ma-
lým dvorkem. V blízkosti domu je 
park, škola a autobusová zastávka. 
Plocha pro výpočet nájemného 
106,70 m2, celková plocha bytu 
107,70 m2. Prohlídka 20.6. v 16.00
–16.15 hodin a 21.6. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 27.6. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čáslavská 205, číslo 
bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká zástavba se zateple-
nými štíty se nachází poblíž centra 
města a základní školy. Byt s balko-
nem a plastovými okny je zrekon-
struovaný. Plocha pro výpočet ná-
jemného 58,10 m2, celková plocha 
bytu 60,10 m2. Prohlídka 27.6. ve 
14.30–14.45 hodin a 28.6. v 9.30
–9.45 hodin. Licitace bytu se koná 
29.6. v 15.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 810, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v klidné lokalitě. V blízkosti 
domu se nachází park, bazén, zimní 
stadion a sportovní hala. Byt s ústřed-
ním vytápěním, plastovými okny, 
kuchyňskou linkou, sporákem a kou- 
pelnou po rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 53,33 m2, celko-
vá plocha bytu 60,80 m2. Prohlídka 
27.6. v 15.15–15.30 hodin a 28.6. 
v 9.45–10.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 29.6. v 15.15 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 131, 
číslo bytu 2, I. kategorie, 2. nadzem-
ní podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města. Byt s plastový-
mi okny a ústředním topením. Byt 
je po rekonstrukci – podlahy, dveře, 
koupelna a elektro. Plocha pro vý-
počet nájemného 109,87 m2, celko-
vá plocha bytu 111,37 m2. Prohlídka 
29.6. v 14.45–15.00 hodin. Opako-
vaná licitace bytu se koná 29.6. 
v 15.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 204, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Dvoupodlažní dům s oplo-
cenou zahradou se nachází v blíz-
kosti školy, pošty, dětského koutku 
a menšího obchodu s potravinami. 
Možnost parkování u domu. V bytě 
je plynové etážové topení. Plocha 
pro výpočet nájemného 43,80 m2, 
celková plocha bytu 43,80 m2. Pro-
hlídka 29.6. v 10.45–11.00 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
29.6. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1033, 
číslo bytu 5, I. kategorie, 2. nadzem-
ní podlaží. Panelový nízkopodlažní 
dům s plastovými okny se nachází 
poblíž náměstí Budoucnosti a zá-
kladní školy. Úklid společných pro-
stor je prováděn úklidovou fi rmou. 
Plocha pro výpočet nájemného 
56,74 m2, celková plocha bytu 58,27 
m2. Prohlídka 28.6. v 8.15–8.30 
hodin a 29.6. v 14.30–14.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 29.6. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 806, číslo 
bytu 4, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům se nachází v klidné lokalitě, 
poblíž parku, bazénu, zimního sta-
dionu a sportovní haly. V bytě jsou 
plastová okna, kuchyňská linka, 
sporák, ústřední vytápění a koupel-
na po rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 45,85 m2, celková 
plocha bytu 45,85 m2. Prohlídka 
27.6. v 15.00–15.15 hodin a 28.6. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 29.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 1044, 
číslo bytu 11, I. kategorie, 4. nad-
zemní podlaží. Panelový nízkopod-
lažní dům naproti základní školy 
byl v letošním roce nově zateplen. 
Byt s plastovými okny a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
58,26 m2, celková plocha bytu 61,91 
m2. Prohlídka 21.6. v 8.15–8.30 
hodin a 22.6. v 15.15–15.30 hodin. 
Licitace bytu se koná 29.6. v 16.30 
hodin.V tomto cihlovém domě ve Studentské ulici 711 se 22. června licituje byt 1+3.
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MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 

Maják městské policie
 ● Odpoledne 23. května hlídka 

v Porubské ulici v Rychvaldě odha-
lila díky oznámení všímavého obča-
na tvůrce větší černé skládky. Muž 
z Orlové zde vyvážel dodávkou sta-
vební suť a stihl vyprázdnit několik 
vozidel. Kvůli většímu rozsahu 
skládky jsme případ postoupili 
k důraznějšímu postihu právnímu 
odboru. Večer 30. května hlídka v bo-
humínské Trnkové ulici řešila další 
černou skládku. Šlo o odhozené 
torzo dětského kočárku do zeleně. 
Hříšník nepořádek uklidil a musí 
zaplatit blokovou pokutu.

 ● V Mládežnické ulici ve Skřečoni 
strážníci 26. května zadrželi hleda-
nou ženu a předvedli ji na policii. 

Dalšího hledaného muže 
pak dopadli 29. května v Mírové uli-
ci krátce po půlnoci.

 ● Odpoledne 31. května ukradli dva 
výrostci z prodejny na hlavní třídě 
několik knih. Hlídka oba »čtenáře« 
(14 a 17) zajistila ve Štefánikově uli-
ci i s osmi odcizenými knihami. 
Strážníci posléze zjistili, že starší ze 
zadržených fi guruje v databázi hle-
daných. Policie po něm vyhlásila 
pátrání kvůli dřívějším deliktům. 
Skončil proto na obvodním oddě-
lení Policie ČR. Čtenářskou vášní 
nezletilého lapky se bude zabývat 
sociálka.

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín

 ● Byt 1+3, ul. 1. máje 277, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům poblíž kruhového objezdu 
a autobusové zastávky ve Skřečoni. 
Nově provedeno ústřední vytápění 
s domovní kotelnou. Zrekonstruo-
vaný byt. Plocha pro výpočet ná-
jemného 68,42 m2, celková plocha 
bytu 68,42 m2. Prohlídka 28.6. v 9.00 
–9.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 29.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 903, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
s plastovými okny a novým napoje-
ním na centrální zásobování tep-
lem. Plocha pro výpočet nájemného 
63,45 m2, celková plocha bytu 65,70 
m2. Prohlídka 4.7. v 15.00–15.15 ho-
din a 7.7. v 8.30–8.45 hodin. Licita-
ce bytu se koná 11.7. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba. V 
blízkosti domu se nachází tržiště, 
vlakové a autobusové nádraží. Byt 
s plastovými okny je nově napojen 
na centrální zásobování teplem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
76,08 m2, celková plocha bytu 84,08 
m2. Prohlídka 4.7. v 15.30–15.45 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 11.7. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Nádražní 765, číslo 
bytu 8, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba na-
proti tržnici. V blízkosti domu se 
nachází Penny market, vlakové 
a autobusové nádraží. Byt s plasto-
vými okny a centrálním vytápěním. 
Plocha pro výpočet nájemného 
48,15 m2, celková plocha bytu 53,20 
m2. Prohlídka 4.7. v 15.30–15.45 
hodin. Opakovaná licitace bytu se 
koná 11.7. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Slezská 339, číslo 
bytu 3, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům s dvo-
rem se nachází v zástavbě rodin-
ných domů poblíž autobusové za-
stávky a nákupního střediska 
Albert. Koupelna s vanou je po cel-
kové rekonstrukci. K bytu náleží 
sklep. Plocha pro výpočet nájemné-
ho 36,50 m2, celková plocha bytu 
41,50 m2. Prohlídka 4.7. v 15.15–
1 5 . 3 0  h o d i n  a  7 . 7 .  v  8 . 4 5
–9.00 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 11.7. 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

Dvůr domu dětí 
prokoukl

Dvůr DDM Fontána je po kom-

pletní regeneraci. Finální etapu 

dělníci dokončili v závěru května. 

Poslední fáze patřila k nejnároč-

nějším, stavaři museli odtěžit 

značné množství starých beto-

nových bloků, které prostor vypl-

ňovaly.

Podstatná část dvora za hlavní bu-
dovou prošla regenerací už v minu-
lých letech, letos proces završila 
úprava hlavní přístupové cesty.

„Terén jsme nově upravili a silnou 
vrstvu železobetonu nahradili zámko-
vou dlažbou. Část vstupu a kraje budo- 
vy zdobí povrchová úprava v podobě 
kamínkového koberce. V této části by 
bylo fi nančně náročné odstranit stá-
vající železobetonovou desku, a proto 
jsme volili tuto úpravu,“ popsal Michal 
Lorenc z odboru školství, kultury 
a sportu. Město za poslední fázi re-
generace dvora zaplatilo 380 tisíc.

Dvůr DDM slouží například dětem 
z příměstských táborů. Nachází se 
zde menší sportovní plácek, venkov-
ní posezení a ohniště. (luk)

 Němčináři na zastupitelství v Praze
V tomto školním roce se studenti němčiny Gymnázia Františka Živného úspěšně 

účastnili celoroční soutěže o Sasku a Bavorsku, která probíhala v časopise Freund- 
schaft. V kategorii školních kolektivů získalo školní družstvo ve složení David Brantol, 
Lucie Kulová a Denisa Radostová páté místo. Ocenění převzali žáci společně s učitelkou 
němčiny Alenou Linnertovou na zastupitelství spolkové země Bavorsko v Praze 7. 
června. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci bohumínského gymnázia. (red)

Umělecká vystoupení i milá gesta

Na koncertu »Poděkování Vám« se tančilo, zpívalo či kouzlilo. Prodejci kvítků měli vstup zdarma, zakoupit si jej ovšem mohli 
i další zájemci.  Foto: Pavel Čempěl

Spolek Pro-Fit 12, který pomáhá onkolo-
gickým pacientům prohlubovat kvalitu 
života, uspořádal děkovný koncert. Byl 

dárkem prodejcům žlutých kvítků v rámci 
Českého dne proti rakovině. Na programu byla 
taneční, kouzelnická a pěvecká vystoupení. 
Hvězdou večera byl zpěvák Martin Chodúr.

Na pódiu kina se 8. června představily děti z mate-
řinky Skřivánek, několik čísel vystřihli malí i velcí ta-
nečníci souboru Radost & Impuls. O stepařskou vložku 
se postaral Mirek Spáčil, trochou magie přispěla kou-
zelnice Radana. Pěveckou část programu, který mode-
rovala Lenka Krčová, obstarali Sonyen, talentovaná 

Anička Opartyová a Martin Chodúr. Byl velmi sympa-
tický, usměvavý, pozdravil se s dětmi a po skončení se 
v kině se zájemci fotil a věnoval jim autogramy. 

Koncertu se účastnil i žák páté třídy, onkologicky 
nemocný Martin z Dětmarovic. Pro-Fit 12 společně se 
zástupkyní oddělení dětské hematologie a hematoon-
kologie Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba předal 
pětitisícový dar na jeho léčbu. Dalších deset tisíc věno-
val majitel firmy Vanesta. Milým překvapením byla 
i přítomnost malé Terezky z Dolní Lutyně, která nad 
zákeřnou nemocí před rokem zvítězila. Nyní už zase 
sportuje a z atletického mistrovství přivezla zlaté me-
daile. Symbolicky je věnovala Martínkovi a popřála mu 
brzké uzdravení.  (erh)
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Duhový tým v republikovém finále Jak čelit nebezpečí kyberprostoru
Téma, kterému je třeba v současné době internetu a jeho 
neomezených možností věnovat velkou pozornost. 
Prostor světa internetu dnes poskytuje uživatelům velkou 
svobodu, ale číhá zde i řada nebezpečí. Ochrana podstat-
ných údajů, zvláště pak osobních, je velmi důležitá.

V naší »sluníčkové« Masarykově 
škole se výuce informatiky věnu-
jeme už od třetí třídy a s proble-
matikou bezpečného internetu 
naše žáky průběžně seznamujeme. 
Aby byli naši žáci na možná nebez- 
pečí důkladně připraveni, navázali 
jsme spolupráci s Národním cen-
trem kybernetické bezpečnosti, 
které je součástí Národního bez-
pečnostního úřadu. Pro školy tento 
úřad připravuje speciální program 
s názvem »Digitální stopa – Případ 
Báry Bezhlavé« zaměřený na bez-
pečnost v oblasti sociálních sítí. 
V pondělí 30. května měli žáci 6.A 
a 7.AB jedinečnou příležitost pro-
žít tento příběh společně s lektory 
Pavlínou Jedličkovou, Kateřinou 
Hábovou a Martinem Hájkem. 

Během dvou vyučovacích hodin si 
žáci prožili příběh fi ktivní dívky 
Báry, která zanechala značné množ-
ství údajů o své osobě na různých 
místech internetu. Přitom nedbala 
na svoji bezpečnost a zanechala 
o sobě výraznou digitální stopu, 
která ji přivedla do nesnází.

Věřím, že naši žáci se na scestí 
nedostanou. Vždyť se z nich stáva-
jí poučení a věci znalí odborníci. 
A pokud ano, budou vědět, jak 
problémovou situaci řešit.

Pokud se chtějí i další děti dozvě-
dět, jak předcházet novodobým 
virtuálním nebezpečím, stačí na-
vštívit webové stránky digitstopa. 
all3all.cz/index_scorm.html.

Miroslav ROSÍK, 
ředitel Masarykovy školy

Foto: Masarykova ZŠ

Foto: Zdeňka PetruškováFoto: Zdeňka Petrušková

Jak ovlivní změna klimatu život v roce 2040? Jak se připravit na 

sucho nebo šetření energií? Tyto a podobné úkoly plnili žáci padesáti 

základních škol a gymnázií z celé republiky v rámci soutěže CO2 liga.

Časově náročnou soutěž nakonec dokončilo jen jednatřicet škol. Deseti-
členný tým »Duha« ZŠ ČSA se probojoval do fi nále. Za úkoly, které se týkaly 
změny klimatu, vody, dopravy, jídla a energie, získal celkem 797 bodů. Na 
přední místa to sice nestačilo, konkurence byla velká, ale žáci mohou být 
na svou téměř celoroční práci hrdí. Dozvěděli se mnoho užitečných infor-
mací, které v životě určitě uplatní. Zúčastnili se také závěrečné konference 
v Brně, na níž se představili a obdrželi ceny nejlepší účastníci. 

Soutěž pořádal Ekologický institut Veronica z Hostětína na Zlínsku už 
pošesté, letos byla poprvé celostátní. Jejím prostřednictvím chce upozor-
nit na to, jak se do našich životů v budoucnu promítne změna klimatu a co 
můžeme dělat pro zmírnění jejích dopadů.  (pet)

Zdroj: www.veronica.cz

Gymnázium Františka Živného v Bohumíně už několik let spolupracuje 
s družební školou Mikołaja Kopernika v Polsku. Studenti obou škol se pravidelně 
setkávají při různých akcích a za zmínku určitě stojí ty, které svým zaměřením 
přispěly k prohloubení zájmu mladé generace o přírodní vědy.

Ve čtvrtek 2. června proběhl na bohumín-
ském gymnáziu workshop s biologickou 
a chemickou tématikou. Smíšené česko-pol-
ské skupiny studentů pracovaly na specifi c-
kých úkolech v laboratořích. Týmy pak v zá-
věrečných prezentacích seznámily všechny 
přítomné s výsledky vlastních experimentů. 

Na workshop navázala o týden později 9. 
června mezinárodní ekologická konference. 
Jejím hlavním tématem byla »spolupráce«. 
V multimediálním sále gymnázia se opět se-
šly týmy mládeže z Česka a Polska. Tentokrát 
soutěžící středoškoláky posílili i zástupci Ma-
sarykovy a Benešovy školy.

Žáci představili šestnáct prezentací, ze kte-
rých porota vyhodnotila tři nejlepší v kategorii 
mladších a tři v kategorii starších žáků. Za 
mladší si ocenění odnesla žákyně primy gym-
názia Eliška Táborská. Dalšími oceněnými 
byli žáci bohumínských základních škol. 

V kategorii starších zvítězili před dvěma 
polskými týmy s vysokým bodovým náskokem 
studenti sexty gymnázia Adam Kiška a Jan Za-
jíček. Odnesli si i cenu diváků, vyhlášenou 
nezávisle na vyjádření poroty. Oba sextáni 

slavili úspěch také v Polsku, kam byli pozváni 
k osobní prezentaci projektu »Radioaktivita 
– máme se jí bát?«. Setkání se uskutečnilo 
3. června v rámci Dne chemie 2016, který 

pořádalo sdružení inženýrů a techniků che-
mického průmyslu ve spolupráci s polskou 
školou v Cieszynie. Odborná komise tuto práci 
vysoce ohodnotila a udělila autorům zvláštní 
cenu, diplomy i hodnotné věcné dary. 

K dosaženým úspěchům všem upřímně 
blahopřejeme a přejeme hodně chuti a elánu 
do dalšího bádání a experimentování!

Text a foto: Ludmila HRBÁČOVÁ

Úspěchy studentů v oblasti přírodních věd

Na bohumínském gymnáziu proběhl česko-polský workshop.  Foto: Gymnázium Františka Živného
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Mladí rybáři nahodili zlaté udice
První červnový víkend patřil rybářské soutěži pro děti a mládež Zlatá udice. Územního 
kola se zúčastnilo šest družstev. Exceloval mezi nimi bohumínský rybářský kroužek 
Domu dětí a mládeže Fontána. Ze tří disciplín urval dvě první a jedno druhé místo. 
Po zásluze se tak stal absolutním vítězem.

Soutěž probíhala od 3. do 5. 
června. Mladí rybáři prokazova-
li rybářské znalosti ve Středisku 
volného času v Ostravě-Zábřehu, 
lovili ryby udicí na štěrkovně 
v Dolním Benešově a v rybolovné 
technice se poměřili na stadionu 
v Ostravě-Zábřehu. Každý šes-
tičlenný tým tvořili čtyři žáci, 
jedna žákyně a jeden dorostenec 
či dorostenka. Bohumínské 
DDM zastupovali Adam Vladyka, 
Filip Sitek, Tomáš Bernatík, 
Adam Škatula, Tereza Grznárová 
a Lucie Kepáková. Dařilo se jim 
i v závodě jednotlivců v samo-
statných disciplínách.

V rybářských znalostech patři-
lo druhé místo Lucii Kepákové, 
třetí obsadil Filip Sitek. Třetí 
místo vybojoval také Tomáš Ber-

natík v lovu ryb udicí. V rybo-
lovné technice bodovali hned 
čtyři závodníci. Zvítězila Tereza 
Grznárová, druhá místa patří Lucii 

Kepákové a Adamu Vladykovi, 
třetí byl Filip Sitek. Po sečtení 
bodů ve všech disciplínách obsa-
dil ze čtyřiadvaceti soutěžících 

Filip Sitek druhé místo a Tomáš 
Bernatík třetí. Z šesti dorostenců 
byla Lucie Kepáková druhá.

Rybářský kroužek DDM má 
velkou členskou základnu, a tak 
zapůjčil na hostování pár svých 
členů i ostatním družstvům. Za 
Hlučín nastoupil Tomáš Zálešák, 
za Vítkov Pavel Sluka a za Frý-
dek-Místek hned trojice Bohu-
míňáků – Vojtěch Jendryščík, 
Nikol Šelongová a Jakub Tomáš. 
Ten nakonec obsadil mezi doros-
tenci ve dvou disciplínách dvě 
bronzová umístění.

Dalším stupínkem rybářského 
klání je národní kolo Zlaté udice, 
které se koná 24. až 26. června ve 
Kdyni. Za DDM Bohumín do něj 
postupují Adam Vladyka, Tomáš 
Bernatík a Tereza Grznárová. 

Poděkování patří trenérům 
Radku Bernatíkovi a Břetislavu 
Keidzorovi za skvělou přípravu 
dětí na soutěž. Za podporu dě -
kujeme také městu Bohumínu 
a Českému rybářskému svazu, 
místní organizaci Bohumín.

Lýdie BALCÁRKOVÁÚspěšný rybářský oddíl DDM BohumínÚspěšný rybářský oddíl DDM Bohumín. . Foto: Kateřina BernatíkováFoto: Kateřina Bernatíková

»Fotbaláček« – první turnajové seznámení s kopanou

Teprve se stihli seznámit se školním prostředím, už je čekala další výzva. 
Fotbalový turnaj, pro mnohé premiérový v životě. Žáci prvních a druhých 

tříd bohumínských škol se 10. června utkali v rámci originálního »Fotbaláčku«.
Turnaj pro ty nejmenší školou povinné děti 

pořádá dům dětí a mládeže ve spolupráci 
s klubem FK Bospor Bohumín. Letos se konal 
jeho třetí ročník a byl poprvé plně obsazený. 
Své týmy vyslaly do bojů úplně všechny školy. 

Kvůli tak početné účasti se turnaj konal součas-
ně na dvou malých hřištích za parkem. Pětičlen-
né mančaft y, které mohly neomezeně své hráče 
střídat, soupeřily systémem každý s každým. 

Po sérii čtrnáctiminutových zápasů nakonec 

postoupily do fi nále dva do té doby nepora-
žené týmy – Masarykova škola a ČSA. Zápas 
skončil vítězstvím Masaryčky poměrem 3:1. 
Vítěz získal putovní pohár, na kterém přibude 
vyryté jeho jméno. Stříbro tedy patřilo ČSA 
a bronz získal nováček turnaje, pudlovská škola. 
Další příčky obsadily Bezručova škola, Benešo-
va a Skřečoň. Jako pozornost si z turnaje odnesli 
všichni hráči bez výjimky medaile.  (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Alexandra potřetí v krajském kole BiO
Letos probíhá jubilejní 50. ročník Biologické olympiády (BiO). Žáci 

základních a studenti středních škol v ní prokazují výjimečné znalosti 

z přírodopisu a biologie. Soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo škol-

ství, mládeže a tělovýchovy, organizačně ji zajišťuje Česká zemědělská 

univerzita v Praze. 

Tématem letošní biologické olympiády byl »Život v temnotě«. Olympiáda 
se skládá z teoretické části, laboratorního úkolu, poznávání rostlin i živočichů 
a vypracování vstupního úkolu na dané téma.  Okresní kolo této náročné 
soutěže se konalo v dubnu v Karviné. Bohumínskou ZŠ ČSA reprezentovaly 
Alexandra Míčová (na snímku) a Klára Maluchová v kategorii starších žáků. 
Saša  obsadila druhé místo a zajistila si už potřetí postup do krajského kola. 
To se konalo 18. května v Ostravě-Porubě. Jako jediná z Bohumína bojovala 
Saša ve velké konkurenci žáků základních škol a víceletých gymnázií Morav-
skoslezského kraje a získala velmi pěkné šesté místo. Gratulujeme! 

Text a foto: Zdeňka PETRUŠKOVÁ
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KRÁTCE

Umělecké 
léto k výročí 
města

Začátek prázdnin bude ve zna-

mení barev. »Pastelohraní« 

ovládne centrum Starého Bohu-

mína. Týdenní výtvarný plenér 

pořádá spolek Maryška k letoš-

nímu 760. výročí města. Týden 

tvůrčího snažení začne v neděli 

3. července a potrvá do pátku 8. 

července. 

Stěžejním motivem Pastelohraní 
bude výtvarný plenér pod vedením 
polské malířky Wiery Kalinowské. 
Výstava jejích dřívějších děl bude 
současně k vidění ve starobohu-
mínském domě U Rytíře. Plenér 
zároveň nabídne každý den impro-
vizované setkávání umělců – vý-
tvarníků, literátů, herců, hudebníků 
a dalších tvůrčích lidí. 

Díky Pastelohraní pozná zajíma-
vou výtvarnou techniku také veřej-
nost. „Připravili jsme kurz, ve kterém 
se zájemci mohou seznámit se su-
chým pastelem a naučit se novou 
techniku práce se speciálním Pan-
Pastelem. Kurz je pro zájemce od 
dvanácti let,“ uvedla předsedkyně 
pořádajícího spolku Kamila Smigo-
vá. Cena kurzovného pro mládež je 
250 korun, dospělí zaplatí 300 ko-
run za den. Lekce trvá tři hodiny. 

Tvůrčí týden nabídne řadu příle-
žitostí i pro milovníky ručních prací. 
Výtvarnice a designérka Eliška Vá-
clavíková Žilová připravila dílny 
zaměřené na textilní techniky. Pod 
jejím vedením si zájemci 6. a 7. čer-
vence vyrobí drhané náramky, náuš-
nice, šperky na nohy nebo plstěné 
šperky. 

Zvláštním hostem Pastelohra- 
ní bude spisovatelka, překladatelka 
a bohumínská rodačka Alena Mrá-
zová. Večer 7. července představí 
svou novou knihu Brazílie ve mně. 
Pastelohraní završí v pátek 8. čer-
vence závěrečná vernisáž účastníků 
kurzu. 

Přihlášky na malířský plenér nebo 
tvůrčí dílny textilních technik je 
možné zasílat do 20. června na e-
mailovou adresu smigova.kamila@
seznam.cz. (luk)

Bohumínem projel armádní konvoj
Obrněný transportér Stryker, vozidla Humvee, minometný obrněnec, lehká tažená houfnice, 
výbušný odminovač, zabezpečovací a podpůrná vozidla. Technika a vojáci americké armá-
dy byli opět k vidění v Bohumíně. V pondělí 30. května odjížděli na cvičení Saber Strike.

Příslušníci 2. jízdního pluku americké armády se 
přemisťovali z Německa do Pobaltí. Do Česka dorazi-
li 27. května a ubytovali se ve Vyškově a Přáslavicích. 
Během pobytu absolvovali společný výcvik s českými 
vojáky. Ve vyškovských kasárnách proběhl také den 
otevřených dveří s ukázkou techniky. 

Nakonec se všech 420 vojáků s 225 kusy vojenské 
techniky vydalo na cestu do Pobaltí. Vzhledem k množ-
ství vozidel se konvoj rozdělil do devíti skupin, aby 

nekomplikoval dopravu. Kolony vyjížděly v půlhodi-
nových intervalech a doprovázeli je příslušníci vojenské 
a republikové policie. Projeli Bohumínem po dálnici D1 
a republiku opustili překročením Olše ve Věřňovicích.

Podobnou podívanou Bohumíňáci zažili loni 29. 
března, kdy se americký konvoj ve třech menších sku-
pinách přesouval opačným směrem. Tehdy jej vítaly 
stovky lidí. Tentokrát projela armádní vozidla téměř 
bez povšimnutí.  (tch)

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Starobohumínskou májku zkropil déšť
Starobohumíňáci se umí bavit. Když svítí slunce, i když je 
zkrápí déšť. Tak tomu bylo i 28. května, kdy káceli májku 
a uspořádali slavnost na náměstí.

Za jasného počasí by akce na 
náměstí jistě přilákala více ná-
vštěvníků, přesto bylo na starobo-

humínském rynku živo. K tanci 
i poslechu hrála živá muzika, di-
vákům se představili plivači ohně 
se svou show a originálním zpest-
řením bylo vystoupení Mažoretek 
z Horní Lhoty. Odvážné baleríny 
důchodového věku běžně předvá-
dějí kankán, balet a do Starého 
Bohumína přijely s ruským lido-
vým tancem.

Došlo pochopitelně i na avizova-
né kácení máje, kterého se zhostil 

Otmar Faja s vnučkou a přítom-
nými dětmi. „Májka nebyla nijak 
velká, přesto to šlo ztuha. Bříza je 
houževnatá. Ještě že mi děti pomá-
haly,“ komentoval výkon s pilou 
Otmar Faja.

Spolek Přátel bohumínské his-
torie v roli organizátora připravil 
také tombolu. Přispěli do ní pade-
sátkou cen starobohumínští pod-
nikatelé. Vydařenou akci završil 
ohňostroj. Organizátoři už nyní 
zvou na další akce v městské části 
– oslavy 760. města proběhnou 16. 
července a závody dračích lodí na 
Odře 27. srpna.  (tch)

Slavnost na náměstí začínala za 
deště, ale přítomní se přesto skvěle 
bavili.  Foto: Pavel Čempěl

Zpestřením programu byly Mažoretky z Horní Lhoty. Seniorky mají věk nad 60 let a celkovou hmotnost téměř jedné tuny.

 Turnaj veteránů
V sobotu 25. června se v Záblatí koná 

fotbalový Turnaj starých pánů nad 45 let 
o pohár starosty města Bohumína. Účast-
ní se jej domácí FK Slovan, Slavie Orlová, 
Baník Orlová a PFC Beograd (mužstvo 
Jugoslávců žijících na Ostravsku). První 
zápas začíná v 9.15 hodin, vyhlášení vítě-
zů proběhne v 15.30 hodin.

 Uzavřená pobočka
Během státního svátku 6. července bude 

uzavřeno obchodní místo SmVaKu v budo-
vě »B« bohumínské radnice. V nutných pří-
padech je možné v následujících dnech 
využít služeb zákaznických míst v Karviné 
nebo Ostravě. (red)
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CO – KDY – KDEŠárka zaujala výborným zpěvem i angličtinou
V pátek 3. června proběhl v ostravském klubu Alfa desátý 
ročník krajské soutěže Anglický slavík. Sbory, komorní 
tělesa a sólisté se utkali ve zpěvu anglicky zpívaných písní.

Letos se soutěže poprvé zúčastni-
la také studentka bohumínského 
gymnázia Šárka Parmová se sklad-
bou Russian Roulette zpěvačky 
Rihanny. Šárka v silné konkurenci 
pětadvaceti velmi dobrých vokalistů 
z různých středních škol celého 
Moravskoslezského kraje obstála 
na výbornou. V sólové kategorii si 
vyzpívala prvenství.

Porotu zaujala nejen svým zpě-
vem, sytým hlasem a dobrou anglic-
kou výslovností, ale i svým celkovým 
profesionálním výrazem a přístu-

pem. Ceny, které na Šárku čekaly, ji 
opravdu potěšily. Od jazykové školy 
Hello, která soutěž pořádala za pod-
pory Moravskoslezského kraje, získa-
la několikadenní kurz výuky anglič-
tiny. A protože šlo o pěveckou 
soutěž, druhou z cen byla vstupenka 
na festival Colours of Ostrava, ze kte-
ré měla Šárka opravdu neskrývanou 
radost. Výherkyni moc gratulujeme 
a děkujeme za dobrou reprezentaci 
bohumínského gymnázia. 

Text a foto: 
Zuzana MACUROVÁ

Povinná vojenská docházka je minulostí. Příprava branců, která jí předcházela, 
také, ale proč ji nepojmout alespoň zábavnou formou. Městská policie před šesti 
lety v rámci kulatého výročí svého vzniku zorganizovala branný závod pro 
školáky. A zrodila se tradice.

Letos se konal už šestý ročník branného zá-
vodu pro školáky. Jeho dějištěm je skřečoňský 
Gliňoč a disciplíny připravují sami strážníci. 
A každým rokem se mění. Smyslem je, aby se 
děti zabavily, ale zároveň podaly sportovní vý-
kon. Letos se soutěžící museli vypořádat se syn-

chronizovaným lyžováním na trávníku, hodem 
granátem, plížením pod překážkou, střelbou ze 
vzduchovky a překonávali potok na laně. Krom 
toho bylo třeba na jednom stanoviště zapojit 
kromě fyzičky i mozkové závity a zvládnout 
vědomostní kvíz, který se týkal Bohumína. 

Úkoly plnili mladší i starší žáci stejné, rozdíl 
byl jen v délce trasy. Starší školáci ji měli delší 
a čekal je i jeden větší kopec. Jak sami strážníci 
konstatovali »byl to krpál«. 

Na trati se utkalo celkem devět družstev. Po 
sečtení všech časů a bodů zvítězila v mladší 
kategorii Bezručova škola, druhá byla Skřečoň, 
třetí Masarykova škola. Mezi staršími dětmi 
se z vítězství radovala Masaryčka. Druhá byla 
Benešova škola, třetí ČSA. 

Text a foto: Pavel Čempěl

Přelez, přeskoč, a je-li třeba, tak i podlez

Pyramidy, sloupy i záhony rozkvétají
Už to ve městě kvete. Na svých místech jsou letničky a také ozdobné pyramidy 

s převislými muškáty. Letos se poprvé objevily také na náměstí ve Starém Bohu-
míně. A ty novobohumínské, před radnicí, jsou oproti loňsku bohatší.

Připravit na sezonu jehlany s muškáty není jen tak. Příprava začíná už v lednu. 
Předpěstované rostlinky se pak přesazují do truhlíků a rozrůstají se pod střechou 
ve velkém skleníku. V půli května, po »třech zmrzlých«, se truhlíky instalují na 
kovovou konstrukci ve tvaru jehlanu. Rostliny se musí následně ještě trochu roz-
růst, aby zakryly konstrukci, a mohou do světa. 

Letos vznikly také dvě nové pyramidy, které mají jedno patro navíc. „Je to takový 
pokus. Jsou před radnicí, kde můžeme pozorovat, zda se osvědčil,“ uvedla Ľubica 
Jaroňová z městského odboru životního prostředí a služeb. Další dvě pyramidy 
jsou tentokrát nově i ve Starém Bohumíně. Tam se poprvé objevily také sestavy 
truhlíků s muškáty na sloupech. Původně jich mělo všech šest zkrášlovat náměstí, 
zahradníky ale předběhli dopraváci. Jeden z vytipovaných sloupů ověsili značkami. 
Šestá sestava tak našla místo u infotabule poblíž rynku.

Na záhonech ve městě už jsou také letničky, je jich bezmála sedm tisíc. Kromě 
náměstí v Novém Bohumíně jsou k vidění u pošty ve Skřečoni a na točně v Záblatí. 
Záhony zde zdobí cínie, rudbekie, afrikány či okrasný tabák.  (tch)

Instalace pyramid s převislými 
muškáty před radnicí. 

Foto: Ľubica Jaroňová

Hasičská omladina válí
Mladí hasiči ze Skřečoně mají za se-

bou úspěšný první červnový víkend. 

Blýskli se především ti nejmenší, domů 

přivezli cenné trofeje.

 V sobotu 4. června se konala hasičská 
soutěž v Orlové-Porubě. Týmy poměřily 
síly ve štafetě dvojic a požárním útoku. 
Mladší děti z SDH Skřečoň vybojovaly 
vítězství a získaly reprezentativní, metr 
vysoký pohár. Dobře si vedli i starší žáci. 
Z patnácti družstev obsadili čtvrté místo.

V neděli 5. června mladí hasiči závodili 
v Karviné-Hranicích. A skřečoňská omla-
dina zde opět nenašla přemožitele. Za 
vítězství přibyl do klubovny další pohár. 
Starší zopakovali předešlé umístění a ze 
šestnácti týmů skončili čtvrtí.  (red)
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Za námi jsou opravdu výsledky, za Eliškou Dendisovou není 
kromě článků nic POLITIKA

Zřídka píši do Oka. Tentokrát však dám význam článku Elišky Dendisové, dnes již bývalé člence hnutí 

ANO. To se v Bohumíně zjevně rozpadá. Ono to tak bývá, když něco vzniká na základě celostátního 

fenoménu jednoho člověka, v tomto případě miliardáře Andreje Babiše, a ne na základě dlouhodobé 

programové spolupráce na místní úrovni. K situaci ve hnutí ANO se však vyjadřovat nechci, i mezi 

nimi jsou pracovití zastupitelé. K článku Elišky Dendisové tak mimořádně učiním. V minulém čísle 

Oka totiž psala, že si ČSSD přivlastňuje úspěchy minulých let a měla by se přihlásit i drogám mezi 

školáky, rozkrádačkám, stále silné kriminalitě a nezaměstnanosti, počtu obyvatel města a dalším. 

Zároveň městské noviny Oko označuje jako „naše 
oranžové“ noviny. Přitom v Oku může každá strana 
zvolená do zastupitelstva zveřejnit stejný počet 
článků. I jediný zástupce Nezávislých v zastupitelstvu 
Martin Schubert má k dispozici stejný počet článků 
jako 14 členů ČSSD. Kde ještě najde Eliška Dendisová 
stejnou demokracii? Ona sama však už kvótu danou 
pro hnutí ANO svým vystoupením vzdala. Přesto jí 
v Oku článek zveřejnili. To je mi ale „cenzura“!

»Stále silná kriminalita« v Bohumíně klesla za po-
slední roky o 50 procent, stejně tak klesla nezaměst-
nanost. To sice město může ovlivnit jen částečně, ale 
pro Elišku Dendisovou je to možnost, jak mu to po-
řádně osolit. Ano, je pravda, že úředníci u nás kradli. 
Ale přišli jsme na to, zveřejnili to a soud je potrestal! 

Není však důležitější, že za 22 let nic neukradl nikdo 
ze zastupitelů? Není tohle nejlepší vizitkou ČSSD? 

Nemusí se vše podařit, ale přece každý rozumný 
člověk musí cítit a vidět, že se Bohumín proměnil k lep-
šímu. Když se projdu městem, tak každá opravená 
silnice a chodník, zateplený dům, opravené sídliště, 
nové parkoviště či cyklostezka, hráz kolem řeky, náměs-
tí ve Starém Bohumíně s Národním domem, oprave-
ná nemocnice, kino nebo pohled z výšky opraveného 
Penzionu ve věži na úžasný areál Bosporu a zelené 
město mi připomíná tisíce hodin práce celého našeho 
týmu nad tím, aby bylo naše město krásnější.

Elišku Dendisovou asi naštvalo, že výsledky podá-
váme jako plnění našeho volebního programu. To 
uznávám! Všichni zastupitelé všech stran, kteří pro 

uvedené věci zvedli ruku, se na tom podílejí stejně. 
Je mi tedy jen líto, že o rozpočtu města, který umož-
ňuje realizaci těchto výsledků, nehlasovali ani zastu-
pitelé ANO, a tedy ani Eliška Dendisová, dnes již 
z žádného klubu, a ani Martin Schubert z Nezávislých. 
A dokonce to chápu. Před volbami je pak možné 
tvrdit, že by všechno dělali jinak. Prostě lépe! Ale pak 
je pochopitelné, že zároveň nemohou tvrdit, že se 
podíleli na tom, co se ve městě udělalo.

Za námi jsou výsledky! Za Eliškou Dendisovou 
není kromě článků NIC. A asi to tak bohužel dlouho 
zůstane. Ale ne, pletu se. Za dva roky v zastupitel-
stvu se zajímala o platy ředitelů městských organiza-
cí, navrhla zřízení komise, které nepochybně chtěla 
předsedat. Nejnověji se teď zajímá o to, kolik město 
v posledních pěti letech zadalo zakázek a uhradilo 
peněz bohumínské fi rmě Vanesta. Tu vlastní manžel 
předsedkyně místního hnutí ANO Andrei Babišové, 
tedy bývalé kolegyně Elišky Dendisové. Inu, velmi 
užitečné informace pro občany Bohumína.

Mohl bych mít radost, že se opozice tak ukazuje. 
Ale nemám. Představoval jsem si, že Bohumínu se 
takové politické hrátky vyhnou a potáhneme za jeden 
provaz v jeho prospěch. Myslím, že hlavně proto nás 
lidé volili. Petr VÍCHA (ČSSD), starosta

Ačkoliv to nikdy nedělám, tentokrát činím výjimku 
a sdělím čtenářům k příspěvku Elišky Dendisové názor 
redakce městských novin Oko. Tu tvoří dva lidé – jeden 
opravdu vytížený a schopný redaktor a fotograf Pavel 
Čempěl a já v roli šéfredaktorky. 

Podle tiskového zákona je vydavatel obecních novin, v našem případě 
Oka, povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, kte-
ré vyjadřuje názory členů zastupitelstva. Proto schválila rada města Statut 
bohumínských městských novin, který kromě obecných zásad reguluje 
počet příspěvků volebních stran, zastoupených v zastupitelstvu. Volební 
strany podle něj mají právo na bezplatné publikování svých názorů 
v rozsahu třetiny novinové stránky šestkrát ročně. Podmínkou přitom je, 
že se budou obsahově týkat dění v Bohumíně, jsou redakci zaslány členem 
zastupitelstva a nechybí v nich podpis konkrétní osoby. Přitom limit šesti 

příspěvků kopíruje obvyklý počet 
termínů zasedání zastupitelstva. 
Od doby schválení statutu, tedy 
od prosince 2014, všem podmínky 
vyhovovaly a nebyly zaznamenány 
žádné problémy. Jen pro připome-
nutí – zastupitelstvo Bohumína 
má 23 členů, z toho jeden byl zvo-
len za Nezávislé, jedna členka za 

koalici KDU-ČSL a TOP 09, jeden za ODS, dva za KSČM, čtyři za hnutí 
ANO 2011 (Eliška Dendisová je po svém vystoupení z ANO nyní neza-
řazená) a 14 za ČSSD. 

Nehodnotím, zda je »politicky korektní«, aby stejné možnosti měla jak 
volební strana zastoupená jedním zastupitelem, tak početnější volební 
strany, to je věc místních politiků. Takže pokud se Eliška Dendisová zmi-
ňuje o vyváženosti, žádá, aby redakce nepodléhala vedení města, a volá 
po menšinových názorech, laskavý čtenář si učiní úsudek sám. A cenzura? 
Pravda je taková, že samojediná Eliška Dendisová dostala prostor pro své 
názory v číslech 10, 11 i 12/2016 městských novin.

V zastupitelstvu teď nastala zcela nová situace a bude nutné upravit 
stávající statut, který dosud nepočítal s »nezařazenými«. Nemělo by to 
však mít vliv na pestrost, objektivnost a vyváženost obsahu. 

Děkuji také všem dopisovatelům z řad sportovních a kulturních sub-
jektů, společenských organizací, škol či institucí působících ve městě, 
kteří nám poskytují cenné aktuality o životě v Bohumíně. I díky nim je 
Oko čtivé. 

Vážím si také toho, že naše noviny získaly od Komory Public Relations 
titul fi remní médium roku. Porota složená ze žurnalistů, grafi ků a zástupců 
reklamních agentur ocenila bohumínské městské noviny Oko za: „celko-
vou jednotnou úpravu, redaktorskou i jazykovou úroveň a za to, že na 
rozdíl od řady jiných městských médií neslouží jako volební leták členů 
zastupitelstva a nepoužívají nesrozumitelný úřednický jazyk“.

Dagmar FIALOVÁ, šéfredaktorka

Oko tiskový 
zákon 

neporušuje

Názor redakce Oka na články Elišky DendisovéKontrolujme je! (II. část)
V minulém vydání OKO jsem po původním zamítnutí přece 
jen nakonec dostala prostor vyjádřit odlišný, než jedno-
myslně pozitivní a oranžový názor, kterých je OKO vždy 
plné. Bylo to zase něco jiného, veřejně sdělený názor z řad 
opozice. Jiný, než předem schválený hlas lidu či zastupitele. 

Někomu z vás mohl tento člá-
nek připadat příliš kritický a jiné-
mu pravdivý. Nechci být jen kritic-
ká. Pokud ale bude vedení města 
porušovat zákon, pokud nebude 
radnice otevřená pro všechny, po-
kud nebude v Bohumíně fungovat 
participace, pokud nedojde ke 
změně, do té doby bude na co upo-
zorňovat a co kritizovat. Není dále 
možné, aby starosta či rada města 
opovrhovali zákonem a nebo si jej 
překrucovali ve svůj prospěch. Sta-
rosta nedodržuje zákonem stano-
venou lhůtu na vyjádření k podně-
tu. Nedoržel slovo, slovo starosty, 
občana, muže. To se nemá. Nedo-
držel zákon. To se nesmí. Jednoba-
revná rada města si kdysi odsou-
hlasila tzv. Statut, ve kterém si 
upravila podmínky pro otištění 
článků v městských novináh OKO. 
Protizákonně. Cenzura po naše-
mu. I proto jsou (nebo byly) novi-
ny OKO tak jednostranné, jedno-
barevné. Není možné, aby si za 
peníze z veřejných prostředků 
rada města složená výhradně z čle-

nů ČSSD dělala 4 roky volební 
kampaň a to bez studu a zábran. 
Chce-li takto pokračovat, ať si vy-
dává své vlastní noviny, ale ne tzv. 
Městské noviny. Noviny pro všech-
ny lidi. Chce to změnu a proto:

1. Žádáme objektivitu - nestran-
nost, věcnost a věrnost skutečnos-
ti obsahu periodik ( OKO) a TiK

2. Požadujeme vyváženost - pro-
stor v periodiku OKO a TiKu není 
určen jen pro majoritní názory ale 
i pro názory menšinové.

3. Žádáme poskytovat dostateč-
ný prostor pro vyjádření názorů 
zastupitelů. Všech členů stran 
a hnutí a to i nezařazených.

4. Požadujeme názorovou plura-
litu o aktivitách radnice.

5. Požadujeme podporu partici-
pace občanů na věcech veřejných.

6. Požadujeme, aby redakce ne-
podléhala vedení města.

Eliška DENDISOVÁ, 
zastupitelka města

POLITIKA
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 Poutavá přednáška o meandrech Odry
Mezi žáky školy Slezské diakonie ve Starém Bohumíně zavítal 18. 

května Jiří Spáčil, nadšený propagátor přírodní památky Hraniční me-
andry Odry. Přírodní skvost se rozkládá od zastavěné části Starého 
Bohumína po soutok Odry s Olší. Z poutavého vyprávění, promítaných 
fotografi í a videí se žáci dozvěděli mnoho zajímavého. Například že 
v meandrech žije mnoho vzácných a ohrožených rostlinných a živo-
čišných druhů. Jiří Spáčil uvedl i konkrétní čísla – až 180 druhů ptáků, 
31 druhů ryb a 297 druhů rostlin. Před ukončením besedy slíbil všem 
zúčastněným, že si tyto informace mohou spolu s ním ověřit v terénu. 
Na společnou vycházku už se všichni moc těšíme.

Jiří STRNAD
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Při poslaneckých dnech za vámi mohou občané 

přijít hlavně do kanceláře v Karviné. Vycházíte 

vstříc i těm, kteří by s vámi chtěli hovořit také 

na jiných místech Moravskoslezského kraje, 

který ve sněmovně zastupujete?

Samozřej-
mě ráda přijí-
mám pozvání 
n a  b e s e d y 
i v ostatních 

městech a obcích. Jeden z květno-
vých poslaneckých dnů jsem strávila 
právě v Bohumíně. A dotazů jsem 
opravdu musela zodpovídat hodně. 
První skupina se týkala systému práce 
ve sněmovně, zejména vysvětlení tří 
čtení zákonů, jejichž schválení je pro-
dlužováno dlouhými diskusemi a ob-
strukcemi. Ve městech je často disku-
tovaným tématem četnost kontrol. 
Nedivím se, protože na řadu investic 
by bez dotací, zejména z Evropské 
unie, městský rozpočet nestačil. Jenže 
na kontrolu čerpání jedné dotace 
u jednoho příjemce přicházejí kontro-

loři a auditoři z různých institucí. Jed-
ni prohlásí, že je vše v pořádku, druzí 
vysloví opačný závěr. Výsledek kontrol 
je tedy nejistý, protože neexistují ani 
společná pravidla nebo alespoň meto-
diky, takže hrozí vrácení části dotace, 
nebo dokonce celé. To znejišťuje před-
stavitele měst a obcí, ale i občany. 
Ubezpečila jsem účastníky besedy, že 
výbor pro veřejnou správu a regionál-
ní rozvoj bude po vládě požadovat, 
aby pokročila v řešení toho, jak zjed-
nodušit kontrolu veřejných fi nancí tak, 
aby vznikl efektivní systém, který bude 
snižovat byrokracii a umožní sjednotit 
a koordinovat různé kontroly při 
ochraně vnitrostátních i zahraničních 
veřejných fi nančních prostředků.
Častým tématem diskusí 

je zavedení tzv. inkluze 

na základních školách, a to už 

od letošního 1. září. Jak se na to 

jako bývalá učitelka díváte?

Velmi kriticky. Nedivím se odmí-
tavému postoji řady odborníků, ale 
i rodičů a prarodičů. Tam, kde k tomu 
byly vhodné podmínky, už děti s han-
dicapem do běžné školy zařadili. Jen-
že to, co většina těchto dětí opravdu 
potřebuje, tedy speciální školství, 
rozličná podpůrná opatření nenahra-
dí. Nevím, proč se zase má rušit to, co 
funguje. Souhlasím s tím, že dítě ve 
speciální škole může zažít motivující 
pocit úspěchu, zatímco v tzv. běžné 
škole by se ocitlo na chvostu a depta-
lo by je zklamání. To není dobrý start 
pro uplatnění ve společnosti. Posla-
necký klub KSČM proto předložil no-
velu zákona, která by měla zavedení 
tzv. inkluze alespoň posunout, aby 
bylo možné se lépe připravit.
Překvapilo vás v Bohumíně 

některé z témat, o němž občané 

mluvili?

Ano i ne. Vlastně jsem si ověřila, že 
jsou znepokojeni stovkami nadací, do 
nichž proudí i veřejné prostředky, ale 
o jejichž smyslu a výsledcích činnosti 
pochybují. Přispěly k tomu i příspěvky 
na internetu, kde koluje seznam na-
dací se získanými dotacemi na pod-
poru migrantů, jejich začleňování do 
společnosti či výuky češtiny. Rozu-
mím názorům, že tuto citlivou otázku 
by měl řešit stát a ne ji přesouvat na 
spolky a nadace. Tam se často dobře 
žije nikým nevoleným představite-
lům, kteří se snaží ovlivňovat i politiku 
ve prospěch „své“ nadace. Ještě více 
mnohé rozčilují věčné prosby o zasí-
lání peněz na zdravotní účely, někdy 
prostřednictvím příběhů nemocných 
dětí připomínajících citové vydírání. 
I tady by měl stát a zdravotnický sys-
tém garantovat odbornou pomoc pro 
všechny a také zajišťovat  výraznější 
sociální pomoc.

Zdeněk VESELÝ, 
zastupitel města za KSČM

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (za KSČM)

Jsem pyšný na Bohumín
Možná to někomu bude znít trochu nadneseně, ale 
já jsem teď na Bohumín, kde jsem se před sedmdesáti lety 
narodil, opravdu pyšný. Na to, jak se rozvíjí, jak moc 
se vzdálil od dřívějšího šedivého průmyslového města, 
kolik možností vyžití nabízí svým občanům. 

Pracuji jako masér na bazénu 
a potkávám se se spoustou lidí. 
Paradoxní je, že nad Bohumínem 
nejvíc žasnou ti, kteří ho znávali 
dřív a taky ti, kteří jsou zde popr-
vé. Bohumíňáci jsou ke svému 
městu podstatně kritičtější a řadu 
věcí už berou jako samozřejmost. 

Přijela k nám návštěva z Roud-
nice nad Labem. Když řeknu, že 
zírali, je to slabé slovo. Všechno si 

fotili. O Bohumínu totiž slyšeli jen 
v souvislosti se zvýšenou koncen-
trací prachu v ovzduší. A najednou 
vidí nové chodníky a cesty, barev-
né fasády, dětské koutky, udržova-
nou zeleň, cyklostezky, fascinoval 
je sportovně-relaxační areál v par-
ku a jeho okolí. Doslova slzu v oku 
zamáčkli v momentě, když zjistili, 
že máme i 3D kino – to roudnické 
radní neustáli a je z něj tržnice.

V názoru, že v Bohumíně máme 
to, co není běžné ani v daleko 
větších městech, jsem se znovu 
utvrdil zcela nedávno. V areálu 
adventure golfu jsme 21. května 
pořádali rodinnou oslavu, na 
kterou se sjelo třiadvacet lidí ze 
všech koutů republiky. Počasí 
bylo jako malované, zeleň se zele-
nala, obloha modrala, sluníčko 
hřálo a od Mauglího stezky se 
nesl dětský smích... A tak jsme 
oslavovali a zahráli si golf a cur-
ling, ale taky vyrazili do parku, 
prozkoumali bazén, věž, sportovní 
halu. Naši hosté byli nadšeni. 
Vše, co viděli, chválili do bezvě-
domí a tvrdili, že nám tiše závidí. 
K dobré pohodě nesporně přispěly 
také perfektní cateringové služby 

pánů Miky a Mušce z fi rmy Ristax, 
která v areálu adventure golfu pro- 
vozuje občerstvení.

Na závěr bych chtěl ještě něco má- 
lo říct všem skeptikům a kritikům 
Bohumína: Až vás zase popadne 
chuť tvrdit, že to u nás stojí za 
houby, že se tu nic neděje, zajeďte 
si třeba do jednoho ze sousedních 
měst. Pokoukejte, poškobrtejte po 
chodnících, pozívejte nudou a pak 
se vraťte domů. A pokud ještě pořád 
nevíte, tak si popovídejte s někým 
z přespolních a pamětníků. Oni už 
vám řeknou, že v tom našem Bo-
humíně je „fajně a pěkně“.

Jaromír HRBÁČ

PÍŠETE NÁM

Mladí vzpěrači 
na mistrovství ČR

V sobotu 4. června se v Sokolově 

konalo Mistrovství ČR ve vzpírání 

starších žáků. Za SKV Bonatrans 

Bohumín startoval v kategorii do 

56 kilogramů Tomáš Mirga.

Patnáctiletý Tomáš, vážící 51,3 kila, 
zvítězil v své váhové kategorii rozdí-
lem třídy. Také se stal nejlepším zá-
vodníkem celého mistrovství, když 
vytvořil dva národní rekordy – 88 kg 
v trhu a 191 kg ve dvojboji. Na re-
publikový rekord útočil Tomáš také 
v nadhozu a zvládl dvojnásobek své 
váhy 103 kg. Dostat nad hlavu kýže-
ných 110 kg se mu už ale nepodařilo.

Na tomto mistrovství startovaly 
také dívky do patnácti let a soutěžily 
zároveň s chlapci. Za oddíl SKV Bona-
trans Bohumín startovala čtrnáctiletá 
Pavlína Jadrníčková (na snímku), která 
překonala osobní rekordy 45 kg v trhu 
a v 60 kg nadhozu. Tímto výkonem si 
zajistila páté místo mezi chlapci 
z celé republiky v kategorii do 62 
kilo. Sama přitom váží pouhých 58,1 
kila. Gratulujeme.

Petr SEDLÁČEK Foto: SKV Bonatrans Bohumín

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA – SPINÁLNÍ 
JÓGA. V pondělí a středu v 19 hodin; 
STEP AEROBIK v pondělí a středu v 18 
hodin; KRUHOVÝ TRÉNING  v pondělí od 
19 hodin; BOSU (začátečníci) ve čtvrtek 
v 17 hodin; TABATA v úterý v 10 a 17 
hodin, ve čtvrtek v 19 hodin; INDOOR 
CYCLING v úterý v 17 a 18 hodin, ve čtvr-
tek v 18 hodin, v pátek v 19 hodin; FOR-
MOVÁNÍ POSTAVY v úterý v 19.15 hodin, 
v pátek v 17 hodin; FUNKČNÍ TRÉNINK 
ve středu v 19.15 hodin; CVIČENÍ 
S KOČÁRKEM ve čtvrtek v 10 hodin. 
Sportcentrum Bohumín, rezervace  
731 905 040 (jóga),  724 556 557 (ostat-
ní), www.sportcentrum-bohumin.cz.

 ● 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.

 ● 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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VZPOMÍNKY

Čas plyne, ale vzpomínka zůstává.

24. června si připomeneme nedožité 
70. narozeniny

paní MUDr. Jany GRYCOVÉ.
Zároveň jsme 13. května vzpomněli 

8. výročí jejího úmrtí.


S úctou a láskou vzpomínají 

synové Petr a Libor s rodinami. 

Večer, když slunce zemi opustilo, tvoje srdce se navždy zastavilo. 

Odešla jsi tichou tmou, tiše s bolestí svou. 

Zavřela jsi oči, chtělo se ti spát, aniž jsi tušila, co to má znamenat. 

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

16. června  jsme si připomněli 
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustila 

paní Kristina FRŇKOVÁ.
Zároveň si 22. července připomeneme 

její nedožité 67. narozeniny.
S láskou vzpomínají dcera Daria a syn Luděk s rodinami.

17. června vzpomeneme 
20. smutné výročí, 

kdy tragicky zahynul 
náš milovaný bratr a strýc, 

pan Radomír GOLA.


S láskou vzpomíná sestra Jana 

a synovec Pavel.

29. května to byly už čtyři roky, 
kdy nás po těžké nemoci navždy opustila 

paní Mgr. Edita KUBOVÁ.


Na milovanou manželku, maminku a babičku 

pořád vzpomínáme. 

Rodina Kubova.

4. června oslavili manželé 

Zdenka a Karel MACUROVI 
50 let společného života.

Do dalších let jim hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí 
dcera Romana a syn Petr s rodinami.

Náš tatínek srdce má ze zlata, 

ještě že ho máme, 

co zábavy s ním zažíváme.

26. června oslaví 

pan Pavel LEVÍČEK 
70 let.

Tatínku náš nejmilejší, 
za tvou lásku posíláme poděkování 

a přejeme, abys tady byl dlouho s námi. 
Přejeme ti, co se přává, 

vše krásné, co život dává. 
My ti chceme lásku splácet 
a domů se vždy rádi vracet.

Tatínku, hodně zdraví přeje manželka Jarmila, 
syn Martin s manželkou, dcera Iveta s manželem, 

vnuci Honza, Katka. 
Ti nejmenší, vnučka Nelinka, pravnuk Kubíček, posílají pusu.

BLAHOPŘÁNÍ

14. června oslavila krásné životní jubileum 
85 let naše maminka, babička, 

prababička a sestra, 

paní Marie BACÍKOVÁ.


Do dalších let všechno nejlepší, 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
přejí synové Vlastík a Ladík s rodinami a sestra Ludmila s rodinou.

Vodáci odemknou řeku, 
sezona začíná
Vodácká sezona klepe na dveře. Na Odře ji 25. června tradičně 
odstartuje »Odemykání meandrů Odry«, společná akce Bohumí-
na, polských Krzyżanowic a spolku Posejdon. Následujícího dne 
zahájí provoz také městská půjčovna, kterou budou opět 
zajišťovat dobrovolní hasiči ze Starého Bohumína.

Sraz účastníků »odemykání« pro-
běhne v 9.30 hodin, na vodu se vyda-
jí v 10 hodin. Ještě předtím si ale vo-
dáci vyzvednou plavidla. Letos 
poprvé z nového zázemí půjčovny 
lodí ve dvoře domu Pod Zeleným du-
bem, pár kroků od nástupního místa. 
Sjezd končí za soutokem Odry s Olší, 
u silničního mostu v polském Za-
bełkowě. Rezervace na úvodní akci 
bohumínské vodácké sezony probíhá 
do 22. června na čísle  596 092 127 
nebo e-mailu smidova.miroslava@
mubo.cz.

V neděli po odemykání zahajuje 
provoz městská půjčovna lodí. V pro-
vozu bude o sobotách, nedělích a svát-
cích až do 1. října. Sjezdy probíhají 
dopoledne v 9 hodin, odpoledne ve 
14 hodin. Na sjezdy je povinná elek-
tronická rezervace na www.bohumin.
cz, sekce Volný čas, rubrika Rezervace 
lodí. Lodě jsou po dohodě s velitelem 
hasičů k dispozici i v pracovní dny, ov-
šem půjčení se musí týkat minimálně 
šesti plavidel. Vodáci neplatí půjčovné, 
pouze příspěvek na převoz lodí. U ka-
noe činí sto korun, u raftu dvě stě. (red)

 Hasičská soutěž
V sobotu 18. června proběhne na 

hřišti FK Slovan Záblatí soutěž mla-
dých hasičů O Pohár starosty SDH. 
Prezentace účastníků začíná v 8.30 
hodin, soutěž odstartuje v 9 hodin. 
Mladší žáci, starší žáci a dorost se 
utkají v požárním útoku a štafetě 4 x 

60 metrů. Vyhodnocení soutěže pro-
běhne do 30 minut od ukončení po-
sledního pokusu.  (red) 

 Poděkování lékařce
Děkuji touto cestou lékařce Lidii 

Reznerové za mimořádnou péči a 
ochotu, kterou je mi nápomocna při 
řešení mých zdravotních potíží.

Helena MALECOVÁ, 
vděčná pacientka

KRÁTCE
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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 2+1 v Tovární ul. 
 723 067 458.

 ● Prodám byt 2+1 v ulici ČSA, 
po rekonstrukci, plně vybavený 
včetně kuchyně, obýváku, nábytek. 
Cena 550.000 Kč.  608 151 515.

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.

RŮZNÉ

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

 ● Prodám elektrický vozík pro 
invalidy.  733 445 168.

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 zveřejně-
ny na webu města www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

 ●Řádkovou inzerci můžete podávat také prostřednictvím on-line formuláře na in-
ternetových stránkách www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

2.5.2016 jsme pro Vás otevřeli
NOVOU PRODEJNU PEČIVA 

A DROBNÉHO OBČERSTVENÍ 
ve Studentské ul. 753 v Bohumíně.
Kromě nabídky pečiva z vlastní pekárny v Příboře 

nabízíme prodej minerálek, cukrovinek, mléčných výrobků.
Otevřeno: PO–PÁ 5.00 – 17.00 hod., SO 5.00 - 11.00 hod.

Těšíme se 
na Vaši návštěvu.

Kontakt: P. Drabina, tel.: 724 153 147,

e-mail: pavel.drabina@vkus-bustan.cz

Nabízíme:
Práci pro INVALIDNÍ DŮCHODCE a OZZ
Pravidelnou mzdu + příplatky
Dobrou dostupnost z Bohumína, Rychvaldu
Práci pro stabilního zaměstnavatele
Příspěvek na lázně, rehabilitace a rekreační 

pobyty dětí
Požadujeme:
zodpovědnost, spolehlivost, 

práci s PC (základní), komunikativnost

přijme 
pro pracoviště pro pracoviště 

Ostrava Ostrava 

přijme 
pro pracoviště pro pracoviště 

Ostrava Ostrava 

Kontakt: V. Durcová, tel.: 727 939 534, 

e-mail: veronika.durcova@vkus-bustan.cz

Nabízíme:
Práci pro INVALIDNÍ DŮCHODCE a OZZ
Pravidelnou mzdu + bonusy
Dobrou dostupnost z Bohumína, 

Rychvaldu
Úklid kanceláří, příslušenství
Moderní, dobře udržovatelné materiály
Práci pro stabilního zaměstnavatele
Příspěvek na lázně, rehabilitace 

a rekreační pobyty dětí

VKUS-BUSTAN s.r.o. VKUS-BUSTAN s.r.o.

Mezinárodní festival dechovek
V neděli 19. června proběhne čtvrtý ročník Mezinárodního 
festivalu dechových orchestrů. Soutěžní část, v níž se 
utkají dechovky z Česka, Polska a Rumunska, začíná 
v 10 hodin v sále bohumínského kina. 

V rámci festivalu se představí 
Dechový orchestr ZUŠ Vratimov, 
Hornická kapela, Gminna Orkiest-
ra Dęta – Gołkowice, Parafialna 
orkiestra dęta NSPJ, Orkiestra Dęta 
z Ostropy, Bildegger Blaskapelle. 

Přehlídková část bude pokračovat 
od 15 hodin před kulturním centrem 
v polském Tworkowě. Zde bude 
součástí programu i taneční pře-
hlídka, atrakce pro děti, kulinářské 
speciality a večer diskotéka.  (red)

1. Řádková inzerce (prodej, koupě, 
výměna)  24 Kč za řádek
(jeden řádek = 30 znaků)
2. Společenská inzerce (blahopřání, 
vzpomínky) rozměr: 97 x 45 mm
Cena bez foto: 180 Kč 
Cena s foto (foto se vrací):   300 Kč 
Cena dvojité plochy:   400 Kč 
3. Komerční plošná inzerce (barevná)
1/1 strana - zrcadlo (š. 200 x v. 305 mm):
   8 000 Kč
1/2 strany na výšku (š. 97 x v. 305 mm), 
na šířku (š. 200 x v. 149,5 mm):  4 000 Kč
1/3 strany (š. 200 x v. 98 mm):   2 670 Kč
1/4 strany (š. 97 x v. 149,5 mm):  2 000 Kč 
Cena za 1 cm ²  20 Kč
Slevy za opakované zveřejnění:

3x – 4x opakování: 10 % z ceny
5x a více opakování:   20 % z ceny

CENY INZERCE
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Záblatský 
fotbal slaví

FK Slovan Záblatí si připo-

míná 55. výročí založení klu-

bu, oslavy proběhnou 1. a 2. 

července. Doprovodný pro-

gram zahrnuje den otevřených 

dveří, výstavku k historii klu-

bu, vystoupení sokolníků.

Sportovní část oslav se koná 
na fotbalovém pažitu. V pátek 
v 16 hodin se utká žákovské muž- 
stvo s týmem maminek. V 17.30 
hodin nastoupí fotbalové mužstvo 
Starých pánů Slovanu proti žen-
ské jedenáctce ČSAD Havířov.

Hlavní částí sobotního programu 
bude 26. ročník mezinárodního 
fotbalového turnaje obcí s ná-
zvem Záblatí. S domácím Slova-
nem se utká Družstevník Záblatie 
ze Slovenska, jihočeský Sokol Zá-
blatí a polský klub LKS Orzeł Za-
błocie. První zápas začíná v 9.30 
hodin, zakončení turnaje a vyhlá- 
šení výsledků se očekává v 18.30 
hodin. Oslavy završí od 19 hodin 
v sokolském areálu Červencová 
noc se skupinou Grog.  (red)

Přeborníci plaveckých bazénů
V sobotu 28. května a o týden později 
3. a 4. června proběhly tři oblastní přebory 
v plavání. V Kopřivnici pro mladší žactvo, 
v Karviné pro starší a ve Zlíně pro 
dorostence a dospělé. Zúčastnilo se jich 
také třiadvacet závodníků Plaveckého 
klubu Bohumín. Pětice nejúspěšnějších 
získala v silné konkurenci devět titulů 
přeborníků oblasti. 

Čtrnáctiletý Kuba Gryc si připsal na konto tři ví-
tězství a jedno třetí místo. Anežka Malcharová (14) 
vybojovala dvě zlaté a tři stříbrné medaile. Marcel 
Grüner (11) vyplaval dvě zlata, dvě stříbra a bronz. 
V kategorii devítiletých zazářily nejmladší závodní 
hvězdičky Andrejka Czerná a Anička Kohanová, 
obě shodně jednou vítězné, jednou druhé.

K přeborníkům je třeba přičíst minimálně další 
čtveřici bojovníků, kteří byli za své výkony dekoro-
váni na stupních vítězů. Samuel Hübscher se na 
pódium podíval v individuálním závodě čtyřikrát, 
Peťa Trucla třikrát, Kuba Křistek a Honza Hanusek 
shodně jednou. Bronzový stupínek nadto dobyla 
štafeta mladších žáků ve složení Sam Hübscher, 
Kuba Křistek, Marcel Grüner a Pepík Hanuliak 
v závodě na 4 krát 50 metrů polohově.

Většinu zmíněných a mnohé další plavce Plavec-
kého klubu Bohumín čekají v červnu vrcholy jejich 
celosezónního snažení v podobě pohárů České 
republiky pro mladší žáky a mistrovství republiky 

pro žáky starší. Držme palce, ať nominovaní dokáží 
navázat na předchozí úspěšná vystoupení, případně 
ať je ještě vylepší!

Adrian KUDER, prezident PK Bohumín

Vítězný Kuba Gryc na nejvyšším stupínku. 
Foto: PK Bohumín

První start přetavili v medaile
Na Brněnsku se 28. května uskutečnil 8. ročník Poháru 
starosty města Zbýšova v silovém trojboji dorostu 
a juniorů. Oddíl silového trojboje TJ Viktorie Bohumín 
zde reprezentovali Adam Jurnost (20) a David Král (18). 

Adam na své druhé soutěži 
a první v dresech vybojoval stříbro 
v kategorii juniorů do 83 kilogra-
mů. Nechal za sebou jednoho 
Slováka a dva Krnováky, porazil 
jej pouze reprezentant Milan Ště-
paník. Pro Adama byla tato soutěž 
nominační do týmu A Viktorie 
Bohumín, který se na podzim 
zúčastní Mistrovství České repub- 
liky družstev v silovém trojboji. 
David svou první soutěž v silo-
vém trojboji v kategorii doros-
tenců do 74 kilogramů vyhrál. 
Na klání exceloval a porazil čtyři 
soupeře, dva Slováky, kteří mu 
dost šlapali na paty, a dva soupeře 
z Čech. (tur)

VÝROČÍ

Benešovka – Škola 
podporující zdraví

V roce 2008 získala Benešova škola poprvé 
osvědčení o zařazení do národní sítě Škol 
podporujících zdraví. Vydává jej Státní 
zdravotní ústav v Praze (SZÚ) na základě 
posouzení projektu. Osvědčení platí čtyři 

roky a škola smí užívat logo a název Zdravá škola. Poté je 
třeba projekt inovovat a zaslat opět k posouzení. Bene-
šovka tak letos učinila a získala osvědčení do roku 2019.

„Zdravá škola vůbec není o vý-
živě a zdravé stravě, jak si většina 
lidí myslí. Jde o klidné a příjemné 
prostředí pro práci i relaxaci, také 
se snažíme vytvářet zdravý názor 
na život a na svět kolem sebe, na-
učit se pracovat, zdravě žít i odpo-
čívat,“ sdělila zástupkyně ředitelky 
školy Stanislava Krpcová. Dodala, 
že Benešovka v maximální míře 
umožňuje žákům za příznivého 
počasí využívat školní dvůr, za-
hradu elokovaného pracoviště 
a areál školní družiny pro výuku, 
odpočinek i mimoškolní činnosti.

V rámci zájmové činnosti na-
bízí škola kroužky podporující 
pohyb a zdravý životní styl. Pra-
videlně pořádá akce ke Dni zdra-
ví, a to besedy, praktické ukázky, 
exkurze, přípravy zdravých pokr-
mů. Díky projektu Ovoce do škol 
dostávají žáci prvního stupně 
pravidelně dodávky ovoce.  

Ve škole aktivně funguje žá-
kovský parlament, který zajišťují 
některé aktivity (sběr starého pa-

píru, dálkové adopce, adopce 
v ZOO) a spolupodílí se na orga-
nizaci celoškolních akcí. Poraden-
ská zařízení zase poskytují pomoc 
žákům, rodičům i učitelům při 
zdolávání výchovných a vzděláva-
cích problémů. Benešova škola 
prohlubuje i mezinárodní spolu-
práci se sousedním Polskem, 
společně se čtyřmi školami z re-
gionu se zapojila do projektu 
monitorování ovzduší.

Základními pilíři Zdravé školy 
je pohoda prostředí, zdravé učení 
a otevřené partnerství. „Z našeho 
projektu a jeho posouzení SZÚ 
vyplývá, že lidé ve škole kladou 
velký důraz na tvorbu příznivého 
klimatu, na kvalitní mezilidské 
vztahy, rozvoj spolupráce a zapo-
jování rodičů do života školy. Jsme 
jedinou školou ve městě, která cer-
tifi kát obdržela. Opětovné získání 
titulu je pro nás vizitkou kvalitního 
vzdělávání a stává se pro nás dlou-
hodobým závazkem,“ uzavřela 
Stanislava Krpcová.  (erh)

 David Král a Adam Jurnost  z TJ 
Viktorie Bohumín na soutěži v silo-
vém trojboji.  Foto: Martin Turek
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KAM V BOHUMÍNĚ?
 ●  DIVADELNÍ FESTIVAL NA 

NÁMĚSTÍ. Náměstí T.G.M.
16.6. v 19 hodin STANICE  
č.3. Slezská ochotnická spo-
lečnost Opavsko. 
17.6. v 19 hodin DĚVUCHA 
NA SMETAKU. Ochotnické 
divadlo Rychvald.

PRO DĚTI

 ●  20.6. od 14 hodin KNIHA 
DO ULIC. Nám. T.G.M.
14 hodin Antikvariát
14 hodin Hry, soutěže, čtení 
pohádek, výtvarné dílny
16 hodin Ilustrátorská show 
Adolfa Dudka
17 hodin Scénické čtení 
Deníku malého poseroutky
18 hodin Veřejné čtení 
z nejoblíbenějších knížek
hlavní třída Dr. E. Beneše
14 hodin Scénické čtení 
Deníku malého poseroutky
Hobbypark
15 hodin Scénické čtení 
Deníku malého poseroutky

HUDBA

 ● 23.6. 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 Tworkówě.

 ● 25.6. od 17 hodin CZ ACOUS-
TIC BLUES BOHUMÍN 2016. 
Nám. T. G. Masaryka.

17 hodin JIŘÍ MÍŽA
18 hodin DOBROZDÁNÍ
19 hodin BUŽMA
20 hodin  PETRA BÖRNEROVÁ 

TRIO.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 30.6. v 9.30 hodin KRTEK A 
OSLAVA. Promítání večerníčků 
pro maminky s dětmi. Sál kina, 
20 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.

 ● 16.6. a 17.6. v 19 hodin MUSÍ-
ME SE SEJÍT. Film Česko, 2016, 
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.

 ● 23.6. a 24.6. v 19 hodin DEN 
NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK. 
Film USA (Sci-fi ), 2016, přístup-
ný od 12 let, 128 minut. 23.6. 
ve 3D  za 150 Kč; 24.6. ve 2D 
130 Kč.

 ● 25.6., 27.6. a 30.6. v 16 hodin, 
26.6. v 10 hodin HLEDÁ SE 
DORY. Animovaný USA (Rodin-
ný), 2016, dabing, přístupný, 90 
minut. 25.6. ve 3D  za 150 Kč, 
děti 130 Kč; 26.6., 27.6. a 30.6. ve 
2D za 130 Kč, děti 110 Kč.

 ● 25.6. a 26.6. v 19 hodin WAR-
CRAFT: PRVNÍ STŘET. Film USA 
(Fantasy), 2016, přístupný od 12 
let, 123 minut. 25.6. ve 2D s ti-
tulky za 130 Kč; 26.6. ve 3D 
s dabingem za 150 Kč.

 ● 29.6. v 16 hodin RATCHET 
A CLANK: STRÁŽCI GALAXIE. 
Animovaný fi lm USA (Sci-fi  / Ko-
medie), 2016, dabing, přístup-
ný, 94 minut, 100 Kč.

 ● 29.6. v 19 hodin ŽELVY NINJA 
2. Film USA (Akční / Dobrodruž-
ný), 2016, dabing, přístupný, 
112 minut,110 Kč.

 ● 30.6. a 1.7. v 19 hodin HRA 
PENĚZ. Film USA (Drama), 2016, 
titulky, přístupný od 12 let, 95 
minut, 120 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI

 ● 16.6. a 17.6. ve 13–17 hodin 
PAPÍROVÉ PROSTÍRÁNÍ. Výtvarná 
dílna. Knihovna Nový Bohumín.

 ● 20.6. až 24.6. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin KVĚTINOVÁ 

LOUKA. Malování pomocí prstů, 
vidličky a netradičních pomů-
cek. Knihovna Skřečoň.

 ● 20.6. až 24.6. (mimo středu) 
ve 13–17 hodin PRŤOLATA VY-
RÁBÍ...  Výtvarná dílna pro před-
školáky, malé školáky a děti z 
rodinných center. Dětské odd. 
Nový Bohumín.

 ● 24.6. ve 13 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení oblíbených 
knih při čaji nebo horké čokolá-
dě. Knihovna Skřečoň a Starý 
Bohumín.

 ● 30.6. ve 13–17 hodin LETEM 
SVĚTEM. Vědomostní soutěž 
plná kvízů, křížovek a užiteč-
ných informací. Dětské odd. 
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.

ALMA MATER

www.almamater.cz, 
info@almamater.cz

 608 608 955, 608 975 161
Na akce v solné jeskyni je nutná 
rezervace.

 ● 23.6. od 17.30 hodin OZDRAV-
NÁ MEDITACE V SOLI. S Janou 
Van Coppenolle. Energie pro 
tělo i celý život. 

SPORT

 ● 25.6. v 9.30 hodin ODEMYKÁ-
NÍ MEANDRŮ ODRY. Vodácká 
akce, sjezd Odry ze Starého Bo-
humína do Zabełkova.

CYKLISTIKA

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

 ● 26.6. v 11 hodin MTB CENA 
BOHUMÍNA. Mezinárodní závo-
dy horských kol. Glinoč ve Skře-
čoni.

FOTBAL

 ● 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

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 16.6. do 3.7.

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

k3bohumin.cz

� ZATELE-
FONOVAT

POKRM
Z LITÉHO

TĚSTA

SLAV-
NOSTNÍ

FANFÁRY �
KARTÁČ

K
ZAMETÁNÍ

NAKRMIT NĚMECKY
„VÝCHOD” KONTAKT � PEJSEK ZNAČKA

RADIA
RUSKÉ
SÍDLO � ZNAČKA

LIMONÁD

POULIČNÍ
PRODAVAČ

NOVIN

OBYVA-
TELÉ

ORAVY

ZÁZNAM O
ODMĚNÁCH

A TRES-
TECH

NÁVRAT
DO ATMO-

SFÉRY

SLOVEN-
SKY
„PŘI”

PRAŽSKÁ
VŠ

LÉK
V TUBĚ

NASÁVAT

PŘÍSTROJ
K VAŘENÍ

ČAJE
DÁLAVA

ZAČÁTEK
TAJENKY

VŮNĚ
SVISLÁ

JESKYNĚ

PRŮSVITKY
DĚTSKÁ
HRAČKA

ZN. PRAC.
PRÁŠKU

BULHAR.
BIATLONISTA
NEJMENŠÍ
ČÁSTICE

HLE
(NÁŘ.)

OTEC
SVĚTLE
HNĚDÁ
BARVA

BULHAR.
PLATIDLA

KAZAŠSKÉ
HL. MĚSTO

POBÍDKA
PŘÍSEDÍCÍ
U SOUDU

A SICE
PLANETKA

TŘÍSLO-
VINA

DRUH
LOSOSA
JM. HER.

COSTNERA

OSOBNÍ
ZÁJMENO

VLK Z KNIH
DŽUNGLE

RYTMUS
SEDMÁ

VELMOC
ÚPATÍ

MAJÍCÍ
VELKÉ
NOSY
COSI

� CITO-
SLOVCE
SYKOTU

VRANÍK
POPRAVČÍ

ETYLEN
ANGLICKY
„KLOBOUK”

MEKNUTÍ
KÓD

LETIŠTĚ
LONDÝN

ORIEN-
TÁLNÍ

HOSTINEC

CITO-
SLOVCE

BĚDOVÁNÍ

SPORTOV-
NÍ KLUB
(ZKR.)

KONEC
TAJENKY
HOVOR.

SOUHLAS

AMBU-
LANCE

CIZÍ
MUŽSKÉ
JMÉNO

SEVERSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

CHURA-
VĚT

CYKLO-
HEXANON ČASNÉ

ZRAKOVÝ
ORGÁN
ITALSKY
„HODINA”

ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ: Veš se stydí na hlavě lysého.

Pomůcka: HAN, HAT, LON, ORA.
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Zámek v Chałupkách, dříve 
Bohumínský zámek, má 
konkurenci. V jeho zahradě 
postupně vyrůstají další 
gotické a barokní stavby. 
Příchozí si je však mohou 
prohlédnout jen zvenčí, 
dovnitř se nedostanou. Jde 
totiž o miniatury zajímavých 
historických staveb.

Zmenšeniny se rozprostírají na 
kamenných podstavcích po ob-
vodu skutečného zámku. A jsou 
tak dalším zpestřením malého, 
ale stylového parku. Ze šesti plá-
novaných miniatur už jsou dokon-
čeny dvě. První je jeden z nejatrak-
tivnějších polských zámků, který 
se v reálu nachází v Moszně 
v Opolském vojevodství. I druhá 
miniatura má své kouzlo. Jde 
totiž o rekonstrukci zámku v Twor-
kówě. Ten leží vzdušnou čarou 

jen dvanáct kilometrů od Bohumí-
na a dnes je z něj k vidění pouze 
zřícenina. I tak vyhledávaná 
turisty a fotografy. Model však 

ukazuje zámek v jeho původní 
podobě.

Po dokončení všech modelů, 
které jsou v měřítku 1:35 nebo 

Historická architektura v miniaturách 1:50, se mohou návštěvníci těšit 
i na dva Moravskoslezské zástup-
ce. V plánu je pohádkový zámek 
z Hradce nad Moravicí a zámek 

v Bruntále.
Text a foto: 

Pavel ČEMPĚL

Děti slavily s Večerníčkem a zvířaty
Zvířátka, soutěže, písničky i trocha osvěty. Zkrátka pro každého 
něco. V Hobbyparku bylo v neděli 29. května pořádně živo. 
Oslavám svátku těch nejmenších byl věnován Večerníčkův 
dětský den. Současně proběhlo slavnostní otevření příměstské 
zvířecí farmy, která rovněž potěší především děti.

Ranč vyrostl na ploše patnácti arů a je roz-
dělen do sekcí. Do jednoho výběhu mohou 
děti také vstoupit a se zvířátky se pomazlit. 
Ovšem pouze v určitých hodinách a počtu, 
aby měla zvířata také svůj klid. Možné to bude 
ve všední dny od 10 do 13 hodin, ve stejnou 
dobu o víkendech a svátcích plus od 15 do 18 
hodin. Na provoz bude dohlížet správce.

Už při otevření se mohly děti seznámit 
s kamerunskými kozami a ovcemi, okukovat 
husy, kachny, krocany, slepice, ale také králíky 
a morčata. Ve voliérách už se aklimatizují 
i pávi, kteří se do městského parku po deseti-

letích vrací. Až se zabydlí, budou se sadem 
procházet volně.

Samotným dětským dnem provedly děti 
pohádkové postavy. U jednotlivých stanovišť  
je vítal Krakonoš, Víla Amálka nebo Bob 
s Bobkem. Z pódia se linula živá hudba a ná-
vštěvníkům zazpívali také nejlepší účastníci 
pěvecké soutěže Bohumínská superstar.

Své místo měl v Hobbyparku i ekologický 
koutek. Zábavu obstaraly překážková dráha 
ve tvaru obřích kontejnerů, skákací popelář-
ské auto či lahvový rodeo trenažér. Osvětu 
soutěže a kvízy.  (red)

Foto: Jiří Rozsypal


