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Centrální a nejlidnatější městská část 
Nový Bohumín vděčí za svůj vznik 
a rozmach železnici. A historie obou 
se začala psát před 170 lety. 1. května 
1847 přijel po Severní dráze císaře 
Ferdinanda do Bohumína první vlak. 
Dnes je celé Ostravsko jedním 
z nejdůležitějších železničních uzlů. 
V Bohumíně se nachází také druhé 
nejvýznamnější depo osobních 
souprav v Česku.

Železničáři i Bohumíňáci si 1. května výročí 
připomněli opravdu stylově. Dráhy vypravily 
z Přerova historický vlak, který hnala 
kupředu parní lokomotiva s romantic-
kým jménem »Šlechtična«. Ve vlaku 
bylo možné potkat průvodčí i cestují-
cí v dobových kostýmech a ze stanice 
Jistebník do Bohumína jím cestoval 
i císař Ferdinand se synovcem 
Františkem Josefem a dvorním do-
provodem. Vzácnou císařskou ná-
vštěvu pak v Bohumíně čekalo slav-
nostní uvítání. Zhostili se jej 
členové spolku Maryška. Téměř 
třicetičlenná delegace v replikách 
bohumínských krojů přivítala dvo-
řany domácími koláčky. Do doby 
monarchie a éry prvopočátků že-
leznice i nového města se v Bohu-
míně vrátil také přednádražní pro-
stor. Probíhal zde historický
jarmark s dobovým 
kolotočem, starou 
pražírnou kávy 
a knihtiskem. 

První vlak přijel do Bohumína před 170 lety

a 

u 

v roce 1849 otevřena spojovací dráha z Bohu-
mína do dnešních Chałupek v Polsku, tehdy 
v Pruském království, odkud už vedla želez-
nice do Berlína, Hamburku nebo Gdaňska. 

Během 170 let provozu prošla trať Lipník 
nad Bečvou – Bohumín mnoha úpravami 
a modernizacemi. V 60. a 70. letech 19. stole-
tí byla vybudována druhá kolej a postupně 
docházelo také ke zvyšování rychlostí. Už na 
přelomu 19. a 20. století na ní rychlíky dosa-
hovaly stokilometrové rychlosti. Při moder-
nizaci koridoru v uplynulých desetiletích byla 
maximální rychlost zvýšena až na 160 kilo-
metrů v hodině. V současnosti je původní 
Severní dráha císaře Ferdinanda, tedy trať 
Lipník nad Bečvou – Bohumín, jednou z nej-
důležitějších v Česku i v Evropě.

(tch, balu; zdroj ČD)

„Historie Bohumína je těsně spjata s výstavbou 
železnice. Později s rozvojem průmyslu a díky 
své dobré dopravní poloze také s výstavbou 
dálnice. Díky železnici vznikly v jejím okolí 
továrny, do nich začali dojíždět pracovníci, 
a ty bylo třeba někde ubytovat. A tak vznikla 
nejmladší městská část Nový Bohumín. I my 
proto slavíme 170 let, stejně jako železničáři 
170 let od příjezdu prvního vlaku do Bohumí-
na,“ pronesl starosta Bohumína Petr Vícha, 
který na nádraží rovněž vítal historický vlak 
a jeho vážené pasažéry.

Stavbu železniční trati z Lipníka nad 
Bečvou do Bohumína zajišťovala společnost 

Severní dráhy císaře Ferdinanda (KFNB). 
Ve 30. letech 19. století začala budovat 

první parostrojní železnici v Rakouském 
císařství, která vedla z Vídně přes Mo-
ravu do polské Haliče. Právě 1. května 
1847 dosáhlo úsilí fi rmy k otevření 
trati až na pomezí Moravy a Slezska. 
Jde o jednu z nejstarších tratí v sou-
časné České republice, která však 

díky velkorysému pojetí budovatelů 
a její nadčasovosti slouží dodnes.

Železnice zajistila také první mezistátní 
spojení císařství s okolní Evropou, když byla Foto: Pavel Čempěl
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Školy plánují vylepšení z evropských peněz
Nové učebny chemie, fyziky nebo přírodovědy, speciální 
třídy pro praktické vyučování, ale také zlepšení internetového 
připojení nebo renovace zahrad. Různé požadavky zazněly 
ze škol a dalších školských zařízení při tvorbě Strategického 
rámce vzdělávání, jehož schválení v polovině května završí 
první část projektu Lepší Klima pro Bohumínsko.

Projekt, který zastřešuje Místní 
akční skupina Bohumínsko 
(MAS), je podkladem pro vznik 
Místního akčního plánu (MAP). 
Bez jeho pořízení by se školská 
zařízení v Bohumíně, Rychvaldě 
a Dolní Lutyni v podstatě ne-
mohla v dalších letech ucházet 
o dotace na investiční akce, fi-
nancované Evropskou unií.

„Vznikly čtyři pracovní skupiny, 
které měly za úkol defi novat zá-
kladní potřeby našich škol a škol-
ských zařízení. Šlo o oblasti před-
školního, základního, inkluzivního 
a zájmového vzdělávání v rámci 

volnočasových aktivit. Z těchto 
skupit poté vzešly konkrétní poža-
davky,“ konstatovala manažerka 
projektu MAP Radana Vozňáková 
a dodala, že v každé z těchto skupin 
se scházela více než desítka od-
borníků. „Skupiny společně hle-
daly silné i slabé stránky jednotli-
vých oblastí, aby bylo zřejmé, kde 
je potřeba fi nancovat další rozvoj. 
Laicky řečeno – pokud některé 
školy cítí, že potřebují rozvíjet na-

příklad technické vzdělání, je to 
nutné do Strategického rámce vzdě-
lávání zapracovat. Pokud by se v do-
kumentu nyní požadavek neobjevil, 
těžko na něj budeme moci získat 
v budoucnu grant z evropských fon-
dů,“ vysvětlila Radana Vozňáková. 
Strategický rámec vzdělávání byl 
zveřejněn na webu MAS Bohumín- 
sko (www.mas-bohuminsko.cz) 
a facebookové stránce projektu.

Projekt MAP Lepší Klima pro 
Bohumínsko se rozjel naplno za-
čátkem letošního roku a poběží do 
konce ledna 2018. Vedle Operač-
ního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání Evropských struktu-
rálních a investičních fondů je 
jeho fi nančním partnerem město 
Bohumín.  (bir)

Město vrátí nájemníkům na přeplatcích 34 milionů
Obyvatelé bohumínských městských bytů loni ušetřili 
za teplo a teplou vodu. Vyplývá to z vyúčtování služeb, 
které míří k nájemníkům. Město lidem přeplatky za téměř 
34 milionů vrátí v průběhu června. Více než tisícovka 
domácností dostane přeplatek vyšší než deset tisíc korun.

Náklady na služby u všech 4,3 
tisíce městských bytů činily za 
loňský rok 99 milionů. „Přestože 
letošní zima nepatřila k nejmír-
nějším a Bohumíňáci spotřebova-
li více tepla, díky našim úsporným 
opatřením v podobě zateplování 
domů a výměny oken ušetřili. Na-
příklad u zateplených domů evidu- 
jeme největší přeplatky za teplo,“ 
uvedl místostarosta Igor Bruzl. 
Dodal, že za loňský rok se ná-
jemníkům vrací dokonce o tři 
miliony více než v roce 2015.

Naopak výše nedoplatků před-
stavuje částku 2,3 milionu, což je 
o 230 tisíc méně než v roce 2015. 

„Důvodem ne-
doplatků jsou 
nízké zálohy 
nebo velká spotřeba vody či tepla, 
někdy i dluhy. Pokud má za služ-
by přeplatek ten, kdo nám dluží, 
peníze mu nevrátíme, ale použije-
me je jako zápočet úhrady dlužné 
částky,“ uvedla vedoucí majetko-
vého odboru bohumínské radnice 
Eva Drdová s tím, že zálohy na 
služby je možné kdykoli upravit. 
V případě nedoplatků se město 
snaží najít takovou výši, aby byla 
přiměřená pro město i nájemní-
ka. U přeplatků však Bohumíňáci 
zájem o snížení záloh nemají. 

„Ještě nikdy jsme takový požada-
vek nezaznamenali. Spíše naopak. 
Lidé raději na zálohách zaplatí 
více, aby pak dostali peníze nazpět. 
Rádi si tímto způsobem spoří,“ do-
plnil místostarosta Igor Bruzl. 

Podrobnosti 
k vrácení pře-
platků a úhra-

dě nedoplatků najdou lidé přímo 
v rozpisech vyúčtování služeb. 
Město přeplatky ve většině přípa-
dů vrátí na účet nebo prostřed-
nictvím složenky nejpozději do 
20. června. Přeplatky do sta korun 
si mohou zájemci nechat vyplatit 
osobně od července v pokladně 
majetkového odboru nebo je 
město započte do záloh. Nedo-
platky musí nájemníci uhradit 
nejpozději do konce července, 
a to i v několika splátkách, pak 
jim začne naskakovat penále. 
Mohou tak učinit složenkou, 

bankovním převodem nebo 
osobně v radniční pokladně ho-
tově či platební kartou. Pokladní 
hodiny jsou v pondělí a ve středu 
od 7.30 do 12 a od 13 do 17 ho-
din a v úterý, čtvrtek a pátek od 
8 do 11 hodin.

Dotazy a případné reklamace 
k vyúčtování služeb mohou ná-
jemníci vznášet do konce května 
u bytových techniků. „V případě, 
že by někdo nesouhlasil s vyúčto-
váním, může podat osobně nebo 
písemně oficiální reklamaci. Na 
vyžádání mu předložíme veškeré 
podklady, ze kterých jsme při vy-
účtování vycházeli. Pokud by se 
nějaká chyba opravdu objevila, 
vyúčtování bychom museli sa-
mozřejmě upravit,“ dodala Eva 
Drdová. V případě reklamace se 
doba pro zaplacení dluhu pro-
dlužuje do konce srpna.

Lucie KOLKOVÁ

Cesty dostávají nové povrchy
Opravy komunikací jsou v plném 
proudu. Staré a popraskané asfaltové 
koberce s výtluky jdou pryč a po 
vyfrézování je nahrazuje nová živice.

Pracovním ruchem po zimní pauze opět žila 
Šunychelská ulice u parku. Loni tady Severo-
moravské vodovody a kanalizace (SmVaK)  
opravovaly přibližně 280 metrů vodovodního po-
trubí. Cestu po výkopech tehdy fi rma jen pro-
vizorně zalila asfaltem, nyní se cestáři na místo 
vrátili a položili nový koberec v celé šíři vozovky.

Do oprav cest ve své správě se pustilo také 
město. Nový povrch už má bezejmenná ulice 
za kovárnou v Šunychlu nebo propojka za 
benzinkou vedle Drátovenské ulice v Pudlově. 
Ve Skřečoni se nového povrchu dočkala jed-

nosměrná ulička, která vede souběžně s ulicí 
1. máje a napojuje se na Mládežnickou. Také 
tuto ulici si vzali do parády asfaltéři. Na loň-
skou pokládku koberce v Mládežnické navázala 

etapa druhá. Ulice tak bude mít nový koberec 
v celé délce. Hotovy už zde jsou také chodní-
ky. Pouze v nejvzdálenější části, kde chodník 
tvořil litý asfalt, se místo něj dlažba pokládat 
nebude. Vznikne tady plocha s podélným 
stáním vozidel, která v lokalitě rozšíří mož-
nosti parkování.  (tch)

Odfrézovat starý koberec, položit nový. Obnova 
komunikací aktuálně probíhá na mnoha místech 
v Bohumíně. Na snímku Šunychelská ulice u parku. 

Foto: Pavel Čempěl

KRÁTCE

Změny územního 
plánu
Vlastníci nemovitostí i další obyvatelé 
mohou navrhovat změny územního 
plánu. Radnice bude podněty shro-
mažďovat do konce července a poté 
je předloží městskému zastupitelstvu. 
Podněty je možné podávat prostřed-
nictvím formuláře, který je k dispozici 
na webu www.bohumin.cz nebo se 
občané mohou obrátit na pracovníky 
oddělení rozvoje a územního pláno-
vání radnice.  (třa)

Zaplatili jste za psa?
Přestože 30. dubna vypršela splatnost 
úhrady poplatku ze psů, zapomnět-
livci tak mohou dodatečně učinit ho-
tově v pokladně městského úřadu 
(budova A, kancelář 221) nebo obdr-
ženou složenkou. Další možností 
úhrady je převod z účtu.  (zily)

K VĚCI
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Ve vrbické protipovodňové zdi je kvůli údržbě ma-
nipulační otvor. Kovová vsuvka je mobilní. Kdyby 
zde byla nastálo, hrozilo by její odcizení. 

Foto: Pavel Čempěl

»Díra« ve zdi má svůj význam
Když při vydatných dubnových deštích začaly stoupat hladiny toků, někteří 
obyvatelé Vrbice se zhrozili. Okamžitě hlásili radnici závadu – v protipovodňové 
zdi podél Stružky je »díra«. Měli na mysli manipulační otvor, do kterého se při 
hrozbě záplav osazuje mobilní hrazení. Tentokrát ale taková situace nenastala.

„Manipulační otvor slouží k tomu, aby se 
pracovníci správy toku dostali v rámci údržby 
ke korytu, případně k mostu. Prvek, kterým se 
v případě potřeby hráz doplní a »zacelí«, je mo-
bilní,“ vysvětlila Iva Crhová z městského od-
boru životního prostředí a služeb. Situaci, kdy 
je nutné díl nainstalovat, přesně popisuje 
manipulační řád s tím, že osazení mají na sta-
rosti vrbičtí hasiči ve spolupráci s Povodím 
Odry. 

I když hladina nyní po deštích ve Stružce 
viditelně stoupla, nedošlo k okolnostem, aby 
bylo nutné vsuvku do betonové zídky instalo-
vat. Přesto tato situace poukázala na jednu 
»nedokonalost«. Kovový díl totiž Povodí 
Odry skladuje v Ostravě-Kunčičkách a vrbičtí 
hasiči si jej v případě potřeby vyzvednou. Sice 
to není daleko, ale praktičtější by bylo sklado-
vání přímo v Bohumíně. Město proto tuto 
alternativu a úpravu manuálu pro osazení 
s Povodím Odry dopiluje.  (tch)

Odra se tlačí do starodávného koryta
Původní a nejkrásnější úsek 
naučné stezky Hraničními 
meandry Odry zmizel 
v nenávratu. Řeka v místě 
zvaném Vrbina opět 
demonstrovala, jak meandry 
vznikají a mění se. Při vydat-
ných deštích na konci dubna, 
kdy hladina dramaticky 
stoupala, strhl proud 
značnou část břehu. A s ní 
i původní pěšinu naučné 
stezky. Zbyla jen informační 
tabule, která zůstala trčet 
necelý metr od srázu.

„Trasu devítikilometrové naučné 
stezky jsme původně směřovali právě 
k Vrbině, protože šlo o nejatraktiv-
nější úsek. Je odtud krásný výhled 
na meandrující řeku,“ připomněla 
vedoucí organizačního odboru 
Miroslava Šmídová. Od zpřístup-
nění stezky v roce 2011 a s tím, jak 
Odra podemílá břeh ve Vrbině, se 
však informační tabule musela od 
břehu už dvakrát posouvat. Napo-
sledy v roce 2014, kdy bylo dokon-
ce nutné zmíněný úsek z naučné 

stezky vyjmout a vytvořit kolem 
Malého Kališova jezera »bypass«, 
jakousi objížďku. Pěšina ve Vrbině 
sice zůstala, ale byla přístupná jen 
na vlastní nebezpečí. A Klub čes-
kých turistů, který se o stezku stará, 
přestal úsek udržovat, a tak zarůs-
tala křídlatkou. Nyní už by ani 
nebylo co udržovat, pěšinu i s bře-
hem odnesla voda. Ve Vrbině tak 
nastala zvláštní situace. Hraniční 

čára vedla před lety přesně středem 
řeky. Jak se ale koryto posouvá, je 
nyní řeka i s oběma břehy chvíli 
celá v Polsku a nebo naopak na 
českém území. „Odra má v těchto 
místech tendenci vrátit se do svého 
historického koryta. Porovnával 
jsem mapy z konce 18. století a tehdy 
řeka protékala trasou, kde se nyní 
nachází Kališova jezera,“ vysvětlil 
předseda spolku Hraniční mean-

dry Odry Jiří Spáčil. Toho si podle 
něj byli vědomi i vodohospodáři 
před půl stoletím a snažili se břehy 
ve Vrbině ochránit před boční 
erozí. Řeku se jim ale podařilo 
zkrotit jen dočasně. Pozůstatky 
zpevňovacích prací – geotextilie 
a betonové balvany – se nyní i s utr-
ženým břehem vysypaly do řeky.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Srovnání satelitních snímků z let 2003 a 2016 jasně ukazuje, jak se trasa toku dramaticky mění. Porovnání s letošním 
satelitním snímkem bude ještě výraznější.  Zdroj: Seznam. cz

Naposledy ve Vrbině upadl velký kus břehu v roce 2014 a bylo nutné už podruhé posunout informační 
tabuli. Ta je nyní opět nad strží, protože Odra strhla další minimálně čtyři metry břehu.  

20142014 20172017
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Nebytové prostory k pronájmu
   Bezručova 24, Záblatí, 

plocha 18,98 m2

Kancelář v prvním patře pošty v Zá-
blatí. Cenová zóna 240 Kč/m2/rok. 
Licitace se koná 24. května ve 14 hodin.

   Bezručova 542, Bohumín, 

plocha 65,60 m2

Prostory vedle prodejny potravin na-
proti restauraci Na Špici. Cenová zóna 
300 Kč/m2/rok. 
Licitace se koná 24. května ve 14.30 
hodin.

   Nerudova 1157, Bohumín, 

plocha 24,34 m2

Prostor ve věžovém domě na sídlišti se 
samostatným vstupem. Cenová zóna 
720 Kč/m2/rok. 
Licitace se koná 24. května v 15 hodin.

Licitace probíhají v kanceláři 101 
radniční budovy B. Podrobnější infor-
mace o nabízených prostorech a způ-
sobu pronájmu lze získat na majetko-
vém odboru, radniční budova B, kan-
celář 107 nebo telefonicky na čísle  
596 092 212.  (sob)

Připravované licitace městských bytů
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 
www.bohumin.cz, sekce Radnice«, kat. Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V bytě je 
zrekonstruovaná koupelna se spr-
chovým koutem. Byt s balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
127,33 m2, celková plocha bytu 
127,33 m2. Prohlídka 22.5. ve 14.00 
–14.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 22.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masarykova 929, 
číslo bytu 6, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům poblíž centra města, vlako-
vého nádraží, kina a nákupních 
možností. Možnost parkování 
u domu. Plocha pro výpočet ná-
jemného 49,26 m2, celková plocha 
bytu 51,45 m2. Prohlídka 22.5. 
v 15.00–15.15 hodin a 23.5. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 24.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, tř. Dr. E. Beneše 109, 
číslo bytu 4, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. Byt je po 
celkové rekonstrukci s kuchyň-
skou linkou včetně spotřebičů. 
V obývacím pokoji je vestavěný 
krb, v pokoji vestavěná šatna. Byt 
s balkonem. Parkování je možné 
v blízkosti domu. Vedle domu je 
dětský koutek. Plocha pro výpo-
čet nájemného 133,50 m2, celková 
plocha bytu 135,00 m2. Prohlídka 
24.5. ve 14.00–14.15 hodin. Opa-
kovaná licitace bytu se koná 24.5. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Ostravská 366, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům se nachází v blízkosti ne-
mocnice, základní školy, školky 
a dětského koutku. Možnost par-
kování u domu. V domě je správce. 
Byt s ústředním topením. Plocha 
pro výpočet nájemného 54,10 m2, 
celková plocha bytu 54,10 m2. 
Prohlídka 24.5. v 15.15–15.30 ho-
din. Opakovaná licitace bytu se 
koná 24.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 808, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům za parkem. Poblíž domu je 
sportovní areál Bosporu a dětské 
hřiště. Možnost parkování u do-
mu. Byt se sprchovým koutem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
43,10 m2, celková plocha bytu 
45,10 m2. Prohlídka 24.5. v 15.00–
15.15 hodin a 25.5. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 29.5. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Okružní 716, číslo 
bytu 70, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Zateplený dům se správ-
covskou a úklidovou službou je po 
celkové rekonstrukci v roce 2007. 
V blízkosti domu je lesopark, 
Kaufl and, škola, školka. Možnost 
parkování u domu. V bytě je kou-
pelna s vanou. Plocha pro výpočet 
nájemného 69,11 m2, celková plo-
cha bytu 73,15 m2. Prohlídka 22.5. 
ve 14.30–14.45 hodin a 23.5. v 9.30 
–9.45 hodin. Licitace bytu se koná 
29.5. v 16.15 hodin. Podání při-
hlášky do 24.5.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, čís-
lo bytu 7, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlová zástavba naproti 
tržišti. V blízkosti domu se nachá-
zí vlakové a autobusové nádraží. 
Byt s plastovými okny je po celko-
vé rekonstrukci, včetně napojení 
na centrální vytápění. Plocha pro 
výpočet nájemného 74,98 m2, cel-
ková plocha bytu 80,45 m2. Pro-
hlídka 29.5. v 15.00–15.15 hodin. 
Opakovaná licitace bytu se koná 
29.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 765, 
číslo bytu 10, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Cihlová zástavba 
naproti tržišti. V blízkosti domu 
se nachází vlakové a autobusové 
nádraží. Byt s plastovými okny je 
po celkové rekonstrukci, včetně 
napojení na centrální vytápění. 
Plocha pro výpočet nájemného 
73,74 m2, celková plocha bytu 
79,50 m2. Prohlídka 29.5. v 15.00

–15.15 hodin. Opakovaná licitace 
bytu se koná 29.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. U Školky 65, číslo 
bytu 9, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Zrekonstruovaný cihlový 
dům s výtahem a uzavřenou za-
hradou v klidné části města, mož-
nost parkování u domu. Byt se 
sprchovým koutem a kuchyňskou 
linkou. Plocha pro výpočet ná-
jemného 45,46 m2, celková plocha 
bytu 45,46 m2. Prohlídka 25.5. 
v 10.00–10.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 31.5. v 16.00 
hodin. Podání přihlášky do 29.5.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 542, 
číslo bytu 10, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Nízká cihlová 
zástavba. V přízemí domu je pro-
dejna potravin, poblíž autobusová 
zastávka. Byt s velkými místnost-
mi, plynovým kotlem na ohřev 
tepla a teplé vody. Plocha pro 
výpočet nájemného 105,00 m2, 
celková plocha bytu 105,00 m2. 
Prohlídka 29.5. ve 14.15–14.30 
hodin. Opakovaná licitace bytu 
se koná 31.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1069, 
číslo bytu 14, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Dům se nachází 
v blízkosti centra města, odpočin-
kové zóny, obchodů, školy a školky. 
Byt je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
50,62 m2, celková plocha bytu 
54,57 m2. Prohlídka 5.6. ve 14.30
–14.45 hodin a 6.6. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace bytu se koná 12.6. 
v 15.30 hodin.

Informace e-mail: vachtarcikova. 
lenka@mubo.cz,  596 092 199.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Inovační firma 
Moravskoslezského 
kraje

Moravskoslezský kraj ve spolu-

práci s Agenturou pro regionální 

rozvoj pořádá další ročník soutěže 

Inovační fi rma Moravskoslezského 

kraje. Soutěž už pátým rokem pro-

paguje novinky regionálních fi rem 

a zviditelňuje jejich projekty, tech-

nologie a služby.

Soutěže se mohou účastnit živnost- 
níci, malé a střední podniky a v kate-
gorii »Junior inovátor« také základní, 
střední a vysoké školy. Firmy mohou 
opět do soutěže přihlásit vylepšené 
výrobky, technologie a služby, 
přičemž musí jít o už uskutečněné 
inovace, které byly umístěny na trh 
v předcházejících třech letech.

V kategorii Junior inovátor se 
budou hodnotit nápady, projektové 
záměry, případně už konkrétní pro-
dukty. Cílem je iniciovat podnikavost 
u dětí a studentů a podpořit jejich 
zájem o inovace. Školní práce a pro-
jekty by neměly být starší než jeden 
rok. Letošní novinkou v sekci mladých 
inovátorů je speciální podkategorie 
»Automobilový interiér budoucnosti«. 
Tématu se mohou chopit žáci a studen-
ti základních, středních i vysokých škol.

Bližší informace k soutěži na www.
inovacnifirma-msk.cz, případně na 
živnostenském úřadu bohumínské 
radnice, budova B.

Aneta FERFECKÁ, 
živnostenský úřad

SOUTĚŽ

CO – KDY – KDE

Žehnání motorkářům
Majitelé jednostopých strojů bez ohle-
du na kubaturu si dají 27. května v 9.30 
hodin sraz před evangelickým koste-
lem ve Štefánikově ulici. Motorkářům 
požehná farář Roman Brzezina a po-
přeje jim sezonu bez nehod.  (red)

Lekce jógy
Aerobic Club Bohumín pořádá 2. ročník 
akce Zdeno Yogi v Bohumíně. Lekci jó- 
gy s bratislavským cvičitelem si mohou 
zájemci vyzkoušet 27. května od 9.30 
do 13.30 hodin ve Sportcentru.  (vra)

Vyřízení 
cestovních dokladů

Hlavní turistická sezona se 

blíží a roste zájem o vyhotovení 

cestovních dokladů. Pro cesto-

vání do zahraničí je nutné vyří-

dit samostatně doklad i nejmen-

ším dětem. Platnost dokladů 

pro děti je pět let. Dospělí se 

mohou podle cíle cesty rozhod-

nout, zda zvolí občanský průkaz 

či cestovní pas. Doklady u do-

spělých platí deset let.  

Vydání klasického cestovního 
pasu stojí 600 korun, pro dítě do 
patnácti let 100 korun. Za občan-
ský průkaz pro dítě do patnácti let 
se platí 50 korun. Nákladnější jsou 
»rychlopasy«, jejichž vyřízení  trvá 
maximálně šest pracovních dnů. 
Dospělí za ně zaplatí čtyři tisíce, 
pro děti do patnácti let stojí dva tisí-
ce korun. V minulosti bylo možné vy-
řídit také cestovní doklad na počká-
ní, ale tato možnost už neexistuje.

V Bohumíně funguje pro vyřizo-
vání dokladů také internetový re-
zervační systém. Pokud se chtějí 
občané vyhnout čekání ve frontě, 
mohou se objednat na konkrétní 
hodinu. Rezervace se  vztahují 
pouze na úterky. Objednat se lze 
na www.bohumin.cz, sekce Radni-
ce, rubrika Rezervační systém.

Petra LENORTOVÁ, 
právní a živnostenský odbor
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Název domova vyberou lidé hlasováním
Finále ankety na pojmenování bohumínského domova 
pro seniory ve Starém Bohumíně vrcholí. Během necelého 
měsíce poslali Bohumíňáci radnici přes dvě stě padesát 
návrhů. Pět vybraných město zveřejnilo na webu a lidé 
hlasováním rozhodnou, který se jim líbí nejvíce.

Starobohumínský domov dů-
chodců s kapacitou osmapadesáti 
míst v minulosti provozoval Mo-
ravskoslezský kraj. Od ledna 2016 
přešel pod Centrum sociálních 
služeb Bohumín. Proto už nemůže 
používat dřívější jméno Domov 
Jistoty. Vedení domova se proto 
obrátilo na veřejnost, aby pomoh-
la s vymýšlením nového názvu. 

Lidé reagovali okamžitě, denně 
přicházelo kolem deseti nápadů. 

„Za tři týdny jsme prostřednic-
tvím e-mailu obdrželi 220 návr-
hů, přes facebook jich přišlo pětat-
řicet. Rekordmankou se stala 
pisatelka, která poslala dvaase-
dmdesát návrhů. Nejčastěji si lidé 
přáli, aby se domov jmenoval Na-
děje, Pohoda, Srdce či Slunce. 

Tyto názvy však už v republice 
používají jiná zařízení,“ vysvětlil 
místostarosta Igor Bruzl s tím, že 
do fi nále nepostoupily ani názvy 
kuriózní a nepříliš důstojné. I těch 
se sešlo několik desítek. Patřil 
mezi ně například Hnědoušek či 
Kotec.

„Nové jméno by mělo být ori-
ginální a zapamatovatelné. Při 
výběru finální pětice jsme navíc 
dali přednost pojmenováním, která 
souvisí s Bohumínem. Tři odkazují 
na řeky Odru a Olši, další na jméno 
města nebo provozovatele domo-
va,“ upřesnil místostarosta.

Bohumínský domov seniorů 
by se mohl jmenovat Bohunka, 
Meandry, Odráček, Domov na 
soutoku nebo Cesmína (podle 
Centra sociálních služeb Bohu-
mína). Ve veřejném hlasování na 
webu www.bohumin.cz mohou 
Bohumíňáci ovlivnit, jak se do-
mov nakonec bude jmenovat. 
Hlasovat je možné až do 31. 
května. Autor vítězného návrhu 
obdrží jako poděkování balíček 
dárkových předmětů. Z jednoho 
počítače či telefonu je možné za-
slat pouze jeden hlas.

Lucie KOLKOVÁ

ANKETA

Starobohumínští hasiči disponují 
čtyřmi auty. V nejnovějším volkswa-  
genu nyní přibyla i požární vestavba. 

Nová technika 
pro hasiče

Starobohumínští hasiči loni 

dostali předvánoční dárek v po-

době nového zásahového vozu. 

Město jej pořídilo za 1,2 milionu. 

Nyní nechalo vůz kompletně 

vybavit požární technikou, aby 

měli hasiči při zásahu k dispozici 

vše potřebné. Speciální vestavba 

přišla na půl milionu. 

V zadním prostoru devítimístné-
ho volkswagenu přibyla výsuvná 
a výklopná plata, na kterých je 
umístěna požární technika. Hasiči 
tak mají po ruce čerpadla, elektro-
centrálu, savice, ale také vidle, lopa-
ty nebo dopravní kužely. Díky této 
vestavbě vzniklo kompletně vyba-

vené zásahové vozidlo. To je navíc 
dostatečně prostorné, takže jeho 
střední část s nezávislým topením 
poskytne hasičům při zásahu záze-
mí k odpočinku, případně tady mo-
hou najít útočiště evakuovaní lidé.

Stejně prostorný vůz v nejbližší 
době vyfasují také dobrovolní hasi-
či ze Šunychlu. Pořízení mercedesu 
pro zdejší jednotku stálo 1,3 milionu, 
přičemž dotací ve výši 675 tisíc při-
spělo městu Ministerstvo vnitra 
a Moravskoslezský kraj. Do šuny-
chelského auta se ovšem s vestavbou 
nepočítá, zadní nákladový prostor 
bude sloužit k převozu materiálu či 
evakuaci osob a jejich zavazadel.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Od konce května do konce srpna bude lávka kvůli opravě schodů mimo provoz. Samotné 
památkově chráněné lávky, která měří bez bočnic 170 metrů, se oprava týkat nebude. 

Lávka mimo provoz, přes železnici oklikou
Pracovníci chemičky, obyvatelé sídliště 
v Tovární ulici, zkrátka všichni chodci, 
kteří využívají lávku nad kolejištěm, 
se musí připravit na dopravní kom-
plikaci. Historická lávka bude čtvrt 
roku, od 29. května do 28. srpna, 
mimo provoz. Správa železniční 
a dopravní cesty (SŽDC) se pustí do 
rekonstrukce přístupových schodů.

K zahájení prací a uzavření lávky dojde 
ráno 29. května. Pak už se na lávku nikdo ne-
dostane, protože boční schodišťová ramena 
na omezenou dobu zcela zmizí. „Schody 
demontujeme a odvezeme do haly, kde bude 
probíhat jejich obnova. Oprýs-
káme nátěr a prověříme stav 
jednotlivých prvků. Zrezivělé 
nahradíme replikami, zacho-
valé dostanou nový antiko-
rozní nátěr,“ popsal postup 
prací Jaromír Zajíček z Inže-
nýrských a dopravních staveb 
Olomouc. Dodal, že renovací 
projdou také betonové patky 
a stojky. Ty jsou napevno v zemi, 
takže práce proběhnou na místě. 
V rámci opravy ramen dojde 
i na výměnu schodnic. Původní 
dřevěné nahradí ocelové rošty. 
Dřevěné podlážky zůstanou 
pouze na podestách, přecho-

dech mezi rameny a lávkou. Jen 
stará prkna tady firma nahradí 
novými dubovými.

Ocelová lávka je velmi frekven-
tovaná a oprava řadě lidí zkompli-
kuje přemisťování. Přes železnici 
se dostanou pouze po skřečoň-
ském a železárenském mostě. V 
Lidické ulici navíc stavbaři nain-
stalují provizorní plot, aby nikdo 

nevstupoval do kolejiště. U výprav-
ní budovy zůstane kolem staveniště 
průchod a cestující se tudy na peron 
dostanou.

Ocelová lávka pro pěší je ojedině-
lou technickou památkou, jejíž nej-
starší část u budovy nádraží pochá-
zí z roku 1870. V letech 1901 a 1902 
byla prodloužena až k Lidické ulici.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Fotbalisté Bosporu se rvou o divizi
Scházejí poslední krůčky, aby se jejich sen stal realitou. 
Pět kol před koncem krajského přeboru drží fotbalisté 
Bosporu v čele tabulky sedmibodový náskok před druhými 
Heřmanicemi a postup do divize mají ve svých rukou. 
Bohumínský fotbal by se do čtvrté nejvyšší soutěže vrátil 
po dlouhých devatenácti letech!

„Hráči rozhodně nemají nůž na 
krku. Ovšem teď už by to všechny 
ohromně mrzelo, pokud bychom 
to nedotáhli do zdárného konce,“ 
potvrdil předseda FK Bospor 
Lukáš Fluxa. Bohumínské teď 
čekají klíčové bitvy, které budou 
asi rozhodovat. „V neděli 21. května 
hostíme doma třetí Český Těšín 
a pak se představíme právě v Heř-
manicích. Hodně to napoví, zda 
se přiblížíme našemu snu nebo nás 
bude čekat drama do posledního 
kola,“ dodal Fluxa.

Ještě v roce 1995 se ve městě hrá-
la i druhá liga, ale o tom v klubu 
vůbec neuvažují. „Je jiná doba. 
Tehdy platila fotbal fabrika, dnes 
bychom nemohli existovat bez 
podpory města. A vůbec nejde jen 
o tým mužů, to je vrchol pyramidy. 
Díky městu a Bosporu máme vy-
nikající podmínky pro přípravu 
mládeže, o kterou se staráme da-

leko důsledněji než obdobné kluby 
v okolí. Výsledky se neprojeví hned. 
Ovšem tlačit jen mužský fotbal by 
bylo krátkozraké. Chceme si vy-
chovat kvalitní nástupce dnešních 
opor,“ nastínil předseda.

Bospor vedl soutěž už po pod-
zimu. Přestože během zimní pau-
zy neposiloval a selhal v úvodu 
jara v dohrávce v Čeladné a body 
ztratil i doma se slaboučkou Ven-
dryní, v klubu zachovali klid. 
„Výkony a hlavně výsledky šly na-
horu. Ukazuje se, že se tým dobře 
poskládal a trenéři Marek Poštulka 
s Martinem Kempným odvádějí 
dobrou práci. Jdeme za úspěchem 
týmově. Důležité také je, že v týmu 
působí drtivá většina hráčů s vaz-
bou na Bohumín. Nešli jsme cestou 
nakupování hráčů z Afriky jako 

jiné celky a zatím se to vyplácí,“ 
uvedl Lukáš Fluxa.

Kromě úspěchů v přeboru 
stihli Bohumínští vyhrát okresní 
pohár a postoupili díky tomu do 
semifi nále krajského poháru. Vítěz 
této soutěže si vybojuje právo startu 
v předkole MOL Cupu. „Zveme za 
park fanoušky, pro které se snažíme 
vždy něco zajímavého připravit. 
Zavedli jsme zápasový bulletin, 
poločasové losování o ceny, chystá-
me premiéru naší hymny. Chceme, 
aby bylo vidět, že fotbal v Bohu-
míně naplno žije,“ uzavřel před-
seda klubu.  (bir)

Los FK Bospor 
(začátek vždy v 17 hodin)

Neděle 21. května
 – doma Český Těšín
Sobota 27. května
 – venku Heřmanice
Neděle 4. června
 – doma Polanka
Sobota 10. června 
 – venku Břidličná
Neděle 18. června 
 – doma Kobeřice

AKTUÁLNĚ

Z Bohumína 
do Bohumína
Odbor klubu českých turistů Tramp Bo-
humín pořádá v sobotu 20. května 43. 
ročník cyklojízdy a turistického pochodu 
»Z Bohumína do Bohumína«. Start před 
vlakovým nádražím. Pěší trasy 50, 40 
a 20 kilometrů (start v 6 až 9.30 hodin), 
trasy cyklistů 70, 50, 40 a 20 kilometrů 
(start v 7.30 až 9.30 hodin). Startovné 
činí pro dospělé 20, pro děti 5 korun. Cíl 
bude tradičně u restaurace U Rybníku. 
Tady čekají účastníky diplomy, občerst-
vení, opékání buřtů, soutěže a hry pro 
děti i dospělé. Pochod se koná za každé-
ho počasí.  (okčt)

Kácení máje 
ve Starém Bohumíně
Na náměstí Svobody ve Starém Bohu-
míně se 26. května od 16 hodin koná 
»Kácení máje«. Program a občerstvení 
jsou zajištěny, k tanci a poslechu bude 
hrát živá hudba. O závěr se tradičně 
postará ohňostroj. Akci organizuje 
spolek Přátel bohumínské historie.  

(red)

POZVÁNKY

Obhájili pohár
V Orlové-Porubě se 29. dubna kona-
lo první kolo Mládežnické ligy okresu 
Karviná (MLOK) v požárním sportu. 
Mladší a starší žáci závodili o putovní 
pohár ve štafetě požárních dvojic 
a v požárním útoku. Ve starší katego-
rii zvítězil Havířov-Město, v mladší 
získala prvenství a obhájila loňské 
první místo omladina ze Skřečoně. 

(red)

Bariéra, kladina a souboj s hadicemihadicemi

Hned v úvodu běhu zdolávají muži dvoumetrovou bariéru, ženy 70centimetrovou. 
I ta ale umí některé závodnice potrápit.  Foto: Pavel Čempěl

Hasičskou soutěžní sezonu v Bohumíně už tradičně zahajuje okrskové kolo v požárním 
sportu. Týmy dobrovolných hasičů se utkaly 7. května na stadionu u školy ČSA. 
Na programu byly dvě disciplíny - stometrový běh s překážkami a požární útok.

Do bojů se letos v mužské ka-
tegorii zapojilo všech šest bohu-
mínských sborů dobrovolných 
hasičů. Z nich se o prvenství pře-

tahovala družstva Vrbice a Staré-
ho Bohumína. Starobohumíňáci 
zvládli lépe běh a v disciplíně 
zvítězili, tým Vrbice zase kraloval 

v požárnímu útoku a nakonec se 
radoval i z celkového vítězství. 
Třetí příčku pak obsadili hasiči 
ze Šunychlu. 

Soutěže se letos zúčastnily také 
dva ženské týmy, Kopytov a Zá-
blatí. Prvenství na trati vybojova-
ly hasičky od soutoku. 

Zatímco zásah terče proudem 
vody, tedy požární útok, je kolek-
tivní disciplínou, v běžeckém 
závodě hrají roli výkony jednot-
livců. Z nich mezi muži exceloval 
Filip Pácal ze Starého Bohumína, 
který doběhl do cíle v čase 18,70 
vteřiny. Mezi ženami byla nej-
rychlejší kopytovská Andrea 
Mlynkecová s časem 27,58 vteřiny.

Okrsková soutěž je postupová. 
Pořadí v základním kole na pří-
padný postup ale nemá vliv, dů-
ležitá je účast. Každé družstvo, 
které soutěžilo v Bohumíně, se 
může přihlásit do klání okresní-
ho. To je na programu koncem 
května v Českém Těšíně.  (tch)
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Den techniky aneb 
Zlaté české ručičky

Ve skřečoňské škole se uskutečnil 

třídenní projekt pro žáky druhého 

stupně. Jmenoval se »Zlaté české 

ručičky« a školáci se mu věnovali od 

26. do 28. dubna. 

Po dobu projektu vyměnili prostředí 
školních lavic za dílničky, které si pře-
dem zvolili. Vyráběli v nich dřevěné 
hračky, pletli náramky a přívěsky z para-
cordu, tvořili rozmanité předměty z plas- 
tu, papíru či dřeva, vyplétali obrázky 
z bavlnek a v neposlední řadě připravo-
vali občerstvení ve cvičné kuchyni. 

Děti si vyzkoušely, jaký je to pocit vy-
tvářet něco vlastníma rukama. Pro mnohé 
to byly zcela nové zážitky. Nakonec žáci 
prezentovali své výrobky ve školní tělo-
cvičně před svými spolužáky a učiteli. 
Jednotlivé práce si jistě zaslouží chválu 
a obdiv. Proto jsme se rozhodli, že výrob-
ky nejen vystavíme, ale nabídneme i na 
některém z našich tradičních jarmarků.

Ivana FIŠEROVÁ, ZŠ Skřečoň

Memoriál Janka Ferdyna probíhal na 
»staré« i »nové« cestě mezi Dolní Lu-
tyní a Skřečoní. Start i cíl se nacházely 
v dolnolutyňské části Nerad, u restau-
race a u školy.  Foto: Pavel Čempěl

Na bohumínsko-lutyňském 
okruhu se 1. května jel druhý 
závod Slezského poháru 
amatérských cyklistů. 
Bezmála dvě stovky závodní-
ků se zúčastnily Memoriálu 
Janka Ferdyna.

Do závodu se mohou zapojit 
všichni zájemci o cyklistiku, tak-
že není nutné být držitelem li-
cence. Registrovaní i neregistro-
vaní jezdci proto opět poměřili 
své síly, schopnosti a taktiku na 
okruhu dlouhém 7,1 kilometru. 
Při soubojích si ovšem museli 
počínat obezřetně, protože se zá-
vod jede za plného silničního 
provozu. Pouze u frekventova-

ných křižovatek dohlížejí na 
hladký průjezd pelotonu městští 
strážníci.

Závodníci kroužili po okruhu 
hodinu, případně dvě hodiny, 
a to podle kategorie, ve které bo-
jovali. V pedálech tak v cíli měli 
od 43 do 85 kilometrů. Ve fi niši se 
pak z vítězství v jednotlivých kate-
goriích radovali jezdci Antonín 
Lant, Eduard Alickun, Miroslaw 
Wojciak, Ladislav Pelc, Czeslaw 
Sasiadek, Tomáš Swaczyna a Sofi e 
Joannidu.  (erh)

Prvomájový cyklistický memoriál Janka Ferdyna

Tenisové mládí i ostřílení veteráni na kurtech
Už dvacet let svádějí vyznavači bílého sportu na jaře líté 
bitvy na starobohumínských tenisových kurtech. I letošní 
jubilejní Memoriál Edy Ševčíka ve čtyřhrách neregistrovaných 
hráčů začal tradičně – pietním aktem u hrobu zakladatele 
tenisu ve Starém Bohumíně, jehož jméno turnaj nese.

Po položení kytic se účastníci 
chopili sportovního náčiní. Do 
Starého Bohumína se letos sjelo 
úctyhodných dvaačtyřicet hráčů, 
kteří utvořili dvanáct dvojic v ka-
tegorii nad šedesát let a devět 
v bitvách bez rozdílu věku. Vete-
ráni hráli v pátek 5. května a vzá-
jemné souboje dospěly až k večer-
nímu fi nále. Vítězství v kategorii 
si nakonec odnesla dvojice Čer-
noch-Serafín z Rychvaldu. Druhé 
místo obsadili domácí bratři Czy-
žovi a třetí byli rychvaldští hráči 
Starostka-Ryška.

V sobotu 6. května probíhala 
soutěž bez rozdílu věku. Cestu na 
nejvyšší příčku si nejlépe prokles-

tila ostravská ostřílená dvojice Mül-
ler-Gonska. Druhý stupínek patřil 
tandemu Matela-Černoch, třetí 
místo obsadili Bartusek-Blažej.

Starobohumínský turnaj si za 
dvě dekády získal renomé a láká 
hráče z Bohumínska i okolí. Na 
kurtech se pak utkávají třicátníci 
s matadory o půlstoletí staršími. 
Nejstarším tenistou, který se stále 
obratně ohání raketou, byl letos 
osmdesátiletý Jan Vlašic.

Skončilo dvoudenní klání na 
kurtech, sezona pokračuje dál. 
Starobohumínský tenis zve opět na 
debly začátkem září, kdy se koná 
Memoriál Jana Kudlíka.   (tch) Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl

Foto: ZŠ Skřečoň

STALO SE

Visel z parapetu
Se životem 1. května hazardoval žíznivý 
muž v ulici 9. května. Přestože už byl po-
silněn alkoholem, chtěl ještě vyrazit do 
hospody. Když mu v tom zabránila pří-
telkyně, která jej zamkla v bytě, rozhodl 
se utéct oknem. Jenže si neuvědomil, že 
bydlí ve třetím patře. Uvízl na parapetu 
a zůstal z něj viset. S jeho záchranou 
měly co dělat dvě policejní hlídky i hasi-
či, kteří pro jistotu pod domem nafoukli 
seskokovou matraci. Po značném úsilí se 
zachráncům nakonec podařilo kaskadé-
ra vtáhnout zpět do bytu.  (tch)

Železniční výstava
Spolek Přátel bohumínské 

historie pořádá v domě U Rytíře ve 
Starém Bohumíně výstavu »Vlaky, 
vláčky, železnice«. Výstava potrvá 
do konce července. Expozici u sta-
robohumínského náměstí mohou 
zájemci navštívit každé úterý 
a pátek od 15 do 17 hodin.  (red)
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280 malých běžců. Patronem 
bohumínského klání byl kladi-
vář, bronzový medailista z mis-
trovství světa Lukáš Melich.

Na dráhu jako první vyrazila 
nejmenší mrňata s rodiči. Jejich 
umístění se sice do ofi ciálních 

podíleli sokolové, hasiči, základní i mateřská 
škola. Děti ve strašidelných kostýmech si 
zatančily a zasoutěžily. Organizátoři pro ně při-
pravili také skákací hrad a elektrická autíčka. 
A když se dostatečně vyřádily, napjatě sledovaly, 
jak zlou Moranu pohlcuje oheň varty. Táborák 
po jejím spálení měl ještě další využití, zájemci 
si na něm mohli opéct buřty. „Na akci zavítalo 
také hodně obyvatel Tovární ulice. Opékání párků 
udělalo tamním dětem radost, protože na sídlišti 
k tomu moc příležitostí nemají. Některé si vlast-
noručně opečený buřtík vychutnaly poprvé,“ 

30. dubna, Filipojakubská noc. Už 
tisíce let planou na různých místech, 
většinou na kopcích, vatry. V ohni lidé 
pálí čarodějnice či jiným způsobem 
likvidují Moranu, tedy Smrtku. Také 
v Bohumíně zaplály poslední dubnový 
večer ohně, a to hned na třech místech.

Čarodějnice v ohrožení, zaplály ohně

Premiéru si pálení 
čarodějnic odbylo 
v Šunychlu, podruhé jej uspořádali hasiči 
v Nové Vsi a nejdelší tradici má tento zvyk v Zá-
blatí, kde je k dispozici i onen symbolický kopec. 
Žáci zdejší malotřídky opět vyrobili slaměnou 
Moranu, kterou pak nesli v čele průvodu ma-
sek od mateřinky Na Pískách k sokolovně. 
Tady se konala hlavní část akce, na které se 

prozradila místostarostka Sokola Záblatí Pavla 
Skokanová. Dodala, že dospěláci mohli pose-
dět u sklenky vína nebo pěnivého moku 
a v sokolském areálu se jich průběžně vystří-
daly bezmála čtyři stovky. Domů se všichni 
rozcházeli až po setmění.  (tch)

Záblatím prošel průvod, v jehož čele nesli místní ško-
láci vlastnoručně vyrobenou Moranu. Pak už se to na 
nejvyšším vrcholu Bohumína hemžilo čarodějnicemi. 
Malými i těmi odrostlými.  Foto: Pavel Čempěl

Máj patřil běžeckým závodům
Atletický klub Bohumín pořádal v květnu dvě prestižní sportovní akce. Sváteční 8. květen 
patřil Běhu ulicemi města, který má za sebou už jednadvacet ročníků. Na start šestnácti 
dílčích závodů se na náměstí T. G. Masaryka postavilo 333 běžců. Popáté zavítala 
do Bohumína také celorepubliková Čokoládová tretra. Dějištěm běžeckého mítinku 
pro děti do jedenácti let byl stadion u školy ČSA.

Bohumín byl v pořadí sedmým 
z dvaadvaceti měst, do nichž letos 
Čokoládová tretra zavítá. Akce ve 
středu 10. května přilákala zástupy 
diváků a také rekordní počet star-
tujících. Na tratích dlouhých od 
třiceti do tří set metrů závodilo 

zápisů nezapočítává, ovšem také
v této předkategorii čekaly na nej-
lepší sladké ceny a ceremoniál na 
stupních vítězů. O něco starší zá-
vodníci se následně museli na trati 
spoléhat jen sami na sebe a rodiče 
jim mohli fandit pouze z ochozů. 
V závodě minipřípravky na sto 
metrů zvítězili Michal Štěpánek 
a Eliška Giecková. Dvojnásobnou 
trať absolvovali v rámci minipří-
pravky nejrychleji Vojtěch Kulich 
a Viktorie Bartoňová. Přípravka 
následně běžela tři sta metrů 
a v cíli byli první Michal Motáň 
a Tereza Kubajurová.  (red)

28
b
v
t

n

Foto: Pavel Čempěl
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Radost doma těžila zlato
Šestice choreografi í bohumínského tanečního souboru 
Radost & Impuls dosáhla na prvenství na domácím 
formačním mistrovství Moravy, které se konalo 1. května 
ve sportovní hale Bosporu. Místní tanečníci dominovali 
v dětských a juniorských kategoriích v showdance a art 
disciplínách. Kromě nich do Bohumína zavítali i vyznavači 
stylů disco, belly, couple a special.

Během prvního květnového 
dne prošlo halou tisíc tanečníků 
a několik stovek diváků. „Je to 
opravdu monstrózní akce, kdy 
se do soutěží zapojilo skoro sto 
padesát formací. Vzhledem 
k rostoucímu zájmu o taneční 
sport se bude muset už příště 
moravský šampionát rozšířit na 
dva dny,“ uvedla hlavní organi-
zátorka Barbora Guzdková ze 
společnosti Dance-Sport-Mart-
keting, která soutěž pořádala ve 
spolupráci se spolkem Tanec, 
sport a pohyb a kulturní agen-
turou K3. „Bez podpory města 
a vstřícnosti Bosporu a K3 by 
obdobnou akci nešlo tak bezpro-
blémově uspořádat. Tanečníci se do 
Bohumína velmi rádi vracejí,“ 
uvedla Guzdková.

Nejlepší tanečníci v jednotli-
vých kategoriích si zajistili po-
stup na fi nále mistrovství Česka 

do Prahy, kde se bude v závěru 
května bojovat o tituly i nomi-
nace na evropské a světové šam-
pionáty. (bir)

Foto: Dalibor Duda

Jezdci křtili nový skatepark hlavou dolů
Takovou přízní návštěvníků 
se Faja naposledy těšila 
v době fotbalové éry. Ta je 
však minulostí a areál nyní 
patří adrenalinovým 
sportům. Šest stovek 
diváků proto 7. května 
dorazilo na slavnostní 
otevření nového skateparku. 
Se zatajeným dechem pak 
diváci sledovali špičkové 
triky a krkolomné kousky 
jezdců na kolech, 
koloběžkách a prknech.

Bouřlivým potleskem návštěv-
níci odměnili zejména exhibici 
profesionálního jezdce na BMX 
kole Michaela Berana. Velmi od-
vážné kousky předváděli také žon-
gléři na skateboardech z Picnic 
Skateshop Teamu nebo Spotten 
Community Teamu, kteří se věnují 
BMX, prknům a koloběžkám. 
„Jezdci měli každou hodinu patnác- 
timinutové exhibiční představení. 
Diváci se tak na vlastní oči přesvěd-
čili, jak kreativně je možné bohu-
mínský skatepark využívat,“ nastínil 
Dalibor Jureček, předseda spolku 
Mládež, který skatepark provozuje 
a akci spolu s městem pořádal.

Mezi jednotlivými ukázkami 
probíhaly soutěže pro děti a závody 
o nejlepší trik. V podvečer vystří-
dali jezdce známí diskžokejové 

Lord Lhus a DJ Fliptyck, kteří roz-
jeli hiphopovou zábavu. „Díky této 
akci jsme navázali spolupráci ze-
jména s odvětvím skateboardingu, 
která by mohla vyústit v pořádání 
ofi ciálních závodů pro děti i jezdce 
nejvyšší úrovně,“ prozradil Jureček 
s tím, že spolek Mládež chce každo-
ročně opakovat i akci pro veřejnost 
v podobě »narozenin« skateparku.

Adrenalinový areál Faja vznikl 
v místě původního fotbalového sta-
dionu, skatepark se nachází na ploše 
po bývalé nafukovací hale. Vyznavači 
tohoto sportovního odvětví najdou 
na Faji bikrosovou dráhu nebo pře-
kážky pro cyklotrial. Dominantou je 
skatepark, jehož vybavení stálo té-
měř 1,8 milionu. Jedním milionem 
na překážky přispělo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy 
zbytek doplatilo město.  (tch)

Foto: Pavel Čempěl
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Vzdělávání, jako další významný strategický
bod rozvoje našeho města od roku 2018 ...

Dalším strategickým bodem našeho města v rámci 
návrhu STRATEGICKÉHO PLÁNU rozvoje od roku 2018 
je vzdělávání, a to mimo jiné i v přímé návaznosti 
na již prezentované podnikání a uplatnění vlastních 
podnikatelských nápadů. Všechny vzdělávací aktivity, 
ať  přímo zajišťované městem (základní školy), nebo 
jinými organizacemi (další školy) by měly být vedením 
města obzvláště důsledně sledovány a dle možností 
řešeny, neboť od nepaměti vždy platilo, že čím více 
vzdělaní obyvatelé, tím lepší město.   

V minulém článku se Martin Schubert zmínil 
o nepříliš lichotivém postavení města na krajském 
žebříčku prostředí pro podnikání. K tomuto tématu 
bych rád v návaznosti na dnešní téma jen doplnil, 
že současné vedení města těmto soukromým akti-
vitám asi moc nevěří. Nejspíš proto i tyto aktivity na 
rozdíl od „vlastního“ podnikání městských společ-
ností nijak zvlášť nepodporuje. A výsledek? Naše 
město je na chvostu mezi městy v kraji. S tímto však 
velmi úzce souvisí právě téma podpory vzdělávání 
nejen u naší mladé generace, ale i obecně celkově 
i u ostatních obyvatel v rámci jejich případného pro-
fesního nebo pracovního uplatnění. Nelze do této 
kategorie samozřejmě zahrnovat tzv. univerzitu 
třetího věku, která není klasickou formou vzdělání 
a přípravy k budoucímu povolání. A tady nás celkem 
udivuje výrazný paradox mezi slovy a činy. Konkrét-
něji řečeno mezi podporou programu vzdělávání, 
počínaje jakoukoliv mateřskou a základní školou v 
režii města, a konče institucemi na úrovni vyšších 
škol, ale především v podpoře a propojení tohoto 
vzdělávání s navazujícím budoucím pracovním 
uplatněním školáka či studenta právě na území na-
šeho města. Úroveň základního vzdělávání – jeho 
vybavení, organizace, ale i personální zajištění je 
přitom v našem městě kvalitativně nastaveno velmi 
vysoko. Lze předpokládat, že naše děti opouštějí 
povinnou školní docházku nejen vzděláni teoreticky, 
ale snad částečně i prakticky, ba dokonce i pohybo-
vě a sportovně mnohem zdatnější. 

Buďme však konkrétní, v letošním roce opustí 
9. třídy základních škol v Bohumíně asi 140 dětí, 
které se samozřejmě rozhodují, zda, jak a kde budou 
dále studovat nebo se jinak připravovat na své bu-
doucí povolání. Co jim lze ve městě nabídnout?  

Střední odborné učiliště v rámci několika oborů na 
různých stupních úrovně vzdělání nebo gymnázium, 
které je vnímáno jako zásadní stupeň pro další 
studium na vysokých školách. Jsou nějaké další 
možnosti? Jistěže, krajské město je přece velmi blíz-
ko, proč tedy ne, stejně jako případné jiné školy 
v blízkém příhraničí nebo dokonce na druhé straně 
hranice. Přichází však chvíle, kdy se tito mladí (stále 
ještě obyvatelé města) rozhodují o vysoké škole, 
která je zpravidla dál než v Ostravě, a kde jdou za 
svým cílem až do konečné promoce. A znovu při-
chází, tentokrát však zlomový okamžik pravdy. Roz-
hodování u každého z nich, zda se vrátit zpátky do 
Bohumína (možná i k rodičům), tzv. se usadit, založit 
rodinu, případně se dále vzdělávat. Je, resp. bude v na-
šem městě pro tyto mladé lidi odpovídající profesní 
uplatnění? Budou moci se tady postavit na vlastní nohy, 
třeba i podnikat a dále se osobně realizovat? Má jim 
dnes město a zaměstnavatelé v něm co nabídnout? 

Obávám se, že toho moc není. Není zde žádná 
pomocná podaná ruka ze strany města. Jaký je 
zájem města o efektivní uplatnění absolventů střed-
ních a vysokých škol? Konkrétně nám jde o návrat 
vzdělaných mladých lidí zpět do města, kde vyrůs-
tali. Nájemní levné bydlení v městském bytě sice 
ano, stejně jako parcela pro možnou stavbu rodin-
ného domu, ale to je tak asi všechno.  Aquapark,  
hobbypark či nový adrenalinový skatepark to určitě 
nezachrání, stejně jako možnosti jiných sportovního 
a kulturního vyžití. Možná by stačilo málo. A to – 
konečně a důsledněji vyjednávat (ne se jen scházet) 
s představiteli významných bohumínských podniků, 

včetně také většího zájmu o působení středních 
a menších podnikatelů, zaměstnavatelů v našem 
městě. Zajímat se více o jejich potřeby, o jejich vý-
robní program, vytvářet podmínky pro rozvoj, hle-
dat nápady a návrhy na obou stranách, ptát se na 
jejich strategii a taky na to, jakým způsobem se oni 
sami cítí být sounáležití s existencí města a jak oni 
sami k tomu chtějí přispět. 

V neposlední řadě bych možná doporučil méně 
halasně mluvit o vlastních představách rozvoje kva-
lity života jeho obyvatel ve městě „po svém“ a o to 
více naslouchat přímo těmto mladým lidem, jakou 
oni sami mají představu svého profesního uplatnění. 
Nelze totiž v žádném případě nad tímto jen máv-
nout rukou, jedná se o nesmírně vážnou věc. Počet 
obyvatel města neustále poměrně rychle klesá (již 
jen 20 890 obyvatel k 31.12.2016) , a věkovým prů-
měrem 42,6 let na obyvatele se řadíme za Karvinou 
jako druhé demograficky nejstarší město ve své 
velikosti v rámci kraje. Máme 14 173 obyvatel v pro-
duktivním věku (0-60 let), z toho 3 977 jsou děti 
a mládež do 19 let. Dá se tedy říci, že takřka polovi-
na obyvatel je statisticky jakkoliv výdělečně činných. 
Kolik však z nich a v jakých profesích a za jakou 
mzdu pracuje přímo v Bohumíně? Statistiky sice 
neřeší vzdělanostní úroveň zaměstnanců, nicméně 
lze poměrně lehce dovodit, že místní velké podniky 
zaměstnávají především ty se základním, resp. stře-
doškolským vzděláním, zatímco akademicky vzdě-
laní odborníci v různých profesích utíkají do světa 
za lepším uplatněním. Ptám se tedy i já na závěr.
Co doposud vykonalo město pro to, aby si vážilo,  
udrželo a „přitáhlo“ zpět své mladé vystudované 
odborníky (tedy bývalé žáky zdejších základních 
škol ...) a motivovalo je k tomu, aby zůstali a neod-
cházeli? Věnoval se někdy někdo z řad vedení města 
tématu možnosti existence další střední či dokonce 
pobočky vysoké školy v Bohumíně? Postačuje ke 
spokojenosti našich radních úroveň masové zaměst-
nanosti v tradičních „železárnách“, aniž by se oni sami 
snažili tento problém jakkoliv dál řešit? Tento postoj 
současného vedení města není NEZÁVISLÝM lhostejný. 
Vadí nám a proto bychom se měli v budoucnu pri-
oritně věnovat nejen tématu vzdělávání, ale v sou-
vislosti s tímto hlavně lepšímu profesnímu uplatně-
ní absolventů a mladých lidí v našem městě obecně.

Ing. Václav POLOK, 
člen fi nančního výboru (Hnutí NEZÁVISLÍ) 

3.
DÍL

POLITIKA

Které město je pro byznys?
Na 1. máje s nadšením přivítali 
Bohumíňáci historický vlak, který 
připomenul 170. výročí od příjezdu 
prvního vlaku do Bohumína. 
Železnice podnítila rozvoj 
průmyslu a pracovních příležitostí. 
Bohumín se začal rozvíjet.

Historické události se dají vykládat 
z různých pohledů. Nesporným faktem 
ovšem je, že Bohumín za svůj rozvoj 
vděčí právě železnici. Z pohledu sociál-
ního složení obyvatelstva začala převlá-
dat skupina zaměstnanců v dělnických 
a technických profesích. Tento vývoj také 
umožnil rozvoj drobného podnikání, 
zejména v oblasti služeb pro zaměstnan-
ce a obchodní partnery místních fi rem. 

Tento trend trvá dodnes. Bohumín 
patří mezi města s nadprůměrným po-
dílem zaměstnaneckých příležitostí. Čím 
je větší kupní síla lidí zaměstnaných 
v místních fi rmách, tím je větší potenciál 
pro rozvoj drobného a středního podni-
kání. Tato symbióza trvá stále. Místním 

podnikatelům se bude podnikat lépe, 
když se bude dařit také místním fi rmám. 
Pokud se někdy ozývají hlasy, že město 
nabízí málo nových podnikatelských 
příležitostí, tak mějme na paměti tyto 
historické souvislosti. Ze skupiny neza-
městnaných, kteří jsou příležitostně vyu-
žíváni k veřejným pracím, zejména proto, 
aby nepobírali sociální dávky zadarmo, noví 
podnikatelé asi nevzniknou. Nabízí se 
úvaha, zda za snahou některých o větší 
podporu podnikání nestojí zejména zájmy 
vlastníků pozemků na jejich zhodnocení.

Z hlediska udržitelného rozvoje města 
a životního prostředí pro naše občany je 
neúnosné rozvíjet podnikání kolem dru-
hé dopravní tepny, která proťala město. 
Možná někde v polích kolem dálnice vznik-
ne nové město, ale obávám se, že po 
dalších 170 letech nebudou jeho občané 
nadšeně vzpomínat na příjezd prvního 
kamionu. Toto město patrně bude „měs-
tem pro byznys“ (zejména vlastníků po-
zemků), ale městem pro život asi ne.

Lumír MACURA (ČSSD)

POLITIKA
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okres Karviná  253 518  35 623,6171  86 925  34,3%  712 
Bohumín  21 249  3 102,8220  11 241  52,9%  685 
Dětmarovice  4 184  1 375,9338 1 669   39,9%  304 
Dolní Lutyně  5 190  2 488,1613  462  8,9%  209 
Doubrava  1 220  777,9904  116  9,5% 157 
Petrovice u Karviné  5 333  2 047,2211  1 102  20,7%  260 
Petřvald  7 126  1 262,8624  1 859  26,1%  564 
Rychvald  7 280  1 702,0944  1 334  18,3%  428 
MAS Bohumínsko  51 582  12 757,0854  17 783  34,5%  404 
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Údaje o počtu obyvatel, počtu zaměstnanců a rozloze území dle jednotlivých obcí 

*/ Počet obyvatel vychází z vyhlášky č. 272/2016 Sb. o procentním podílu obcí na výnosu 
DPH a daní z příjmů ze dne 25. srpna 2016, platná od 1. 9. 2016.

Víte, že Bohumín má počet zaměstnanců k počtu obyvatel 
52,9%, okres Karviná 34,3%?
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(Pokračování z minulého čísla)
Dalším cílem návštěvy pobřeží severního 

Španělska může být ostrov Gaztelugatxe. Ostrov 
leží severovýchodně od městečka Bakio, vedle 
dalšího malého ostrůvku Aketze, který je rájem 
mořských ptáků. Příboj, eroze a pobřežní abraze 
vytvořily ve skalním masivu ostrova Gaztelugat-
xe několik skalních mostů, jeskyní a tunelů.

Ostrov dnes s pevninou spojuje úzký 
kamenný most a byla na něm postavena 
poustevna (San Juan de Gaztelugatxe), která 
poskytuje útočiště za nepříznivého počasí. 
V 10. století zde templáři postavili i malý 
kostel. Ten byl několikrát zničen a vypálen, 
naposledy v roce 1978. O dva roky později 
byl obnoven do dnešní podoby. Na ostrov 
je třeba dorazit v době největšího odlivu, 
aby bylo možné pozorovat tunelové jeskyně 
a brány ve skalních stěnách. Ostrov i kostel 
je samozřejmě možné díky mostu navštívit 
i během přílivu. Přístupné jsou z vesnice 
San Pelaio, na jejím severním okraji je řada 
parkovišť a restaurací. Z parkovišť vede 
k ostrovu stezka dlouhá asi dva kilometry. 
Ostrov je cílem velkého množství turistů. 

Jen několik desítek kilometrů východně podél 
pobřeží leží další přírodní unikát Geoparque 
de la Costa Vasca. Mezinárodní unie geologic-
kých věd (IUGS) a UNESCO označily zdejší 
fl yšové pobřeží za jeden z největších geologic-
kých výchozů (odkryvů) na planetě. Nachází 
se v části Guipúzcoa, konkrétně mezi plážemi 
Deba a Zumaia. Flyš zde tvoří tenké vrstvy bři-
dlic, jež se střídají s měkčími vrstvami jílu 
a opuk. Během alpínského vrásnění došlo 
k převrásnění těchto vrstev a jejich naklonění 
na 40 až 60 stupňů. Břidlicové vrstvy jsou 

 Lovci chobotnic v geoparku De La Costa Vasca. 
Geopark při odlivu.  Foto: Orcus Bohumín

Za přírodními krásami severního Španělska (2)

at-

ZE ZÁPISKŮ EXPEDICE SPELEOLOGICKÉHO KLUBU ORCUS BOHUMÍN 
eocenního stáří (34 až 56 milionů let) a rychlost 
jejich usazování byla jeden metr za sto tisíc let.

Díky erozní a abrazní činnosti moře vznikly 
v kolmých fl yšových stěnách i nevelké jeskyně 
a abri. Návštěva těchto pobřežních skalních 
výchozů je opět možná v čase odlivu, kdy je 

možné po mírně klesajících vrstvách dojít do 
vzdálenosti několika set metrů od břehu. Odliv 
se střídá s přílivem velmi pomalu, takže lze 
exkurzi věnovat i několik hodin.

Při každém odlivu přicházejí na břeh i sku-
pinky místních. V rukou mají hole zakončené 
ocelovými háčky. Po odlivu totiž zůstávají v pro- 
hlubních mezi skalními výchozy menší vodní 
jezírka, v nichž se schovávají chobotnice, které 
nestačily uniknout do volného moře. Místní 
znalci (i když je to v geoparku zakázané) je jako 
velkou pochoutku loví.  (Pokračování příště)

Josef WAGNER

Děti vyrazily do školy v přírodě
Více než 240 dětí ze školy ČSA a mateřinek v Nerudově a Čáslavské ulici se v dubnu 
prostřídalo ve školách v přírodě. Ozdravné pobyty dětem z oblastí se znečištěným 
ovzduším, do nichž bohužel Bohumín spadá, opět dotoval Státní fond životního prostředí. 
Díky fi nančnímu příspěvku a pozitivním zkušenostem z minulých let byl zájem o ozdravné 
pobyty obrovský. Do hor odcestovala bezmála polovina všech dětí školy ČSA.     

Jako první odjeli 2. dubna do 
Malé Morávky žáci prvního stupně 
základní školy. Převážně druháky 
a třeťáky přivítalo v malebném 
prostředí Jeseníků relativně pří-
jemné jarní počasí. I díky němu 
mohly děti vedle netradiční výuky, 
zaměřené především na přírodově-
du a ochranu životního prostředí, 
prožít množství dobrodružných 
aktivit, her a vycházek.

Po Velikonocích dovezly na stej-
né místo tři autobusy děti z mateř-
ské školky v Čáslavské ulici a žáky 
druhého stupně. Hned první den 
panovalo v Malé Morávce dosti 
chladné počasí s občasně poletu-
jícími sněhovými vločkami. Přes 
noc pak příroda šokovala vytvoře-
ním zimních panoramat s 30 až 40 
centimetry sněhu. Mnozí z nej-
menších se s takovým množstvím 
sněhu setkali vůbec poprvé v životě. 
Starší část osádky využila ojedinělé 
příležitosti a vedle tradičních zim-
ních činností na sněhu vyzkoušela 
mimo jiné svou zručnost při výrobě 

a testování sněžnic. I přes velmi slo-
žité klimatické podmínky a silné 
sněhové a posléze dešťové srážky, 
obě skupiny nejen naplnily očeká-
vaný program, ale zároveň svůj 
pobyt zvládly ke spokojenosti vět-
šiny zúčastněných. 

Jako poslední se 24. dubna do 
hor vydali nejmenší z mateřinky 
v Nerudově ulici. Na rozdíl od 
předchozích tří skupin cestovali 
do Velkých Karlovic v podhůří 
Beskyd. Pozorovali tady flóru 
a faunu, bavili se u rozmanitých 

her, stavěli domečky zvířátkům 
a lesním skřítkům, naslouchali 
vypravování myslivce.

Ze všech čtyř akcí se domů k ro-
dičům vraceli nadšení potomci. 
Mnozí si z pobytu v přírodě při-
vezli naprosto nové zkušenosti, jež 
získali především zásluhou skvě-
lých pedagogů i externích lektorů. 
Všem, kteří se o děti starali, patří 
za jejich obětavou práci, v odlou-
čení od domova a svých blízkých, 
obrovský obdiv a poděkování. 

Petr ŠLACHTA, zástupce ředitele

ŠKOLSTVÍ

Foto: ZŠ ČSAFoto: ZŠ ČSA
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Už jen kytičku na hrob můžeme dát, chvilku postát a tiše vzpomínat.

Oznamujeme známým a přátelům, 
že jsme se 1. května rozloučili v rodinném kruhu 

s panem Miroslavem MARIKOVSKÝM, 
který nás opustil ve věku 57 let.

Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina

VZPOMÍNKY

19. května si připomeneme 

první smutné výročí úmrtí 

pana Bohumila KALIKY

ze Skřečoně.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

vnuci Pavla a Lukáš s rodinou.

Čas umí vše zahojit, ale jsou ztráty, které nepřebolí nikdy.

10. května uplynou 2 roky od smutné chvíle, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná 

paní Zdeňka BĚLÍČKOVÁ.


Zároveň jsme 19. března uctili 

její nedožité šedesáté narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Jaroslav, 

dcera Renáta s rodinou, syn Daniel s rodinou, 
sestra Irena a celá rodina.

12. května jsme vzpomněli 
10. výročí úmrtí 

paní Jiřiny VOLFOVÉ
ze Záblatí.


S láskou a úctou vzpomínají 

synové Vladimír a Václav 
s rodinami.

Díky za to, čím jsi pro nás byl. 

Za každý den, jenž jsi pro nás žil. 

Jak těžko je bez tebe žít, 

když nemá kdo poradit, potěšit.

21. května si připomeneme 
nedožité 60. narozeniny milovaného manžela, 

tatínka, dědečka

Rostislava SERAFINA.


S bolestí v srdci vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Dny plynou jak tiché řeky proud, 

jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

16. května uplynulo 7 let, kdy navždy odešel 
můj milovaný syn, 

pan David SKUPIEŇ
z Bohumína.

Navždy zůstaneš v našich srdcích. 
Nikdy na tebe, Davide, nezapomeneme.

Za celou rodinu maminka.

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

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

23. května uplynou 4 léta, kdy nás opustil 
náš milovaný syn, 

pan Karel VACÍK.


S láskou a úctou stále vzpomínají syn Vojtěch, 

rodiče, sestra a bratr s rodinami, 
sestřenka Pavla s rodinou a rodina Pospíšilova.

Jak smutný byl ten den, kdy jsi od nás před 9 lety odešel. 

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo tě miloval, vzpomíná dál.

19. května vzpomeneme 9. výročí úmrtí 

pana Ladislava LIPUSE
a zároveň 23. června jeho nedožitých 67 let.


Vzpomínají manželka Zdenka, 

syn František 
a dcera Lenka s manželem a dětmi.

Kdo v srdci žije, neumírá...

27. května si připomeneme 
15. výročí úmrtí našeho manžela, 

otce a dědečka, 

pana Floriana KOSMELA.
7. května by se dožil 72 let.


S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

synové Roman a Aleš a celá rodina.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

17. května jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí 

pana Miroslava KLÍMY.
26. června by se dožil 70 let.


Vzpomíná celá rodina.

Odešel jsi tiše tmou, odešel jsi s bolestí svou. 

Odešel jsi tam, kde ti hvězdy v noci rozkvetou. 

V našich srdcích žiješ dál se vzpomínkou bolestnou.

27. května jsme vzpomněli 13. výročí úmrtí 
milovaného manžela a otce, 

pana Zdeňka ŠEVČÍKA.


Stále vzpomínají manželka Irena, 

dcery Simona a Petra, vnuci Kristián, Daniel a Vojta.

Miloval svou rodinu, chtěl ještě žít, 

přišla nemoc zlá a musel odejít.

19. května vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí 

pana Libora SOSNY.
Zároveň si 8. července připomeneme 

jeho nedožité 55. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají syn Vašíček, 

maminka, manželka, sestra Marcela s rodinou 
a bratr Benjamín s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
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 ●Řádkovou inzerci můžete podávat 
také prostřednictvím on-line formulá-
ře na internetových stránkách www.
bohumin.cz v sekci inzerce.

 ●Po dobu distribuce aktuálního čísla 
OKA jsou řádkové inzeráty současně 
zveřejněny na webových stránkách měs-
ta www.bohumin.cz v sekci inzerce.

8. května oslavila své narozeniny 

paní Júlia ŠTIAKOVÁ.


Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí 

přejí manžel Jaroslav, 
děti Jarka, Renátka a Martin 

s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

29. května uplyne pět let, 
kdy nás navždy opustila 

paní Mgr. Edita KUBOVÁ.


Na milovanou manželku, maminku a babičku 

pořád vzpomínáme. 
Rodina Kubova.

VZPOMÍNKY

Čas běží, ale vzpomínky zůstávají...

Děkujeme za to, čím jsi pro nás byl...

30. května by se dožil 63 let 

Ing. Zdeněk JUCHELKA, MBA.


S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Danka s rodinou.

Jak krásné by bylo k narozeninám ti přát, 

jak velmi těžké je u tvého hrobu stát.

30. května jsme vzpomněli 
nedožitých 63 let 

pana Ing. Zdeňka JUCHELKY, MBA.


S láskou a úctou vzpomínají maminka 

a celá rodina.

22. května oslaví své životní jubileum 70 let

pan Lubomír ŠLACHTA.
Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, 

veselou mysl, rodinnou pohodu 
a hodně lásky svých nejbližších.

Manželka Ludmila, 
syn Radek s manželkou Ivou, 

dcera Karin s manželem Jirkou 
a vnoučata Jakub, Kateřina, Terezka a Kristýnka.

Naposledy jsme se rozloučili
Deák Štefan * 1954 z Nového 

Bohumína  Fülöp Štefan * 1951 
ze Skřečoně  Hasala Jaroslav * 
1959 z Nového Bohumína  Ma-
lec Ladislav * 1960 ze Skřečoně  
Mezera Stanislav * 1933 ze Staré-
ho Bohumína  Molatová Emilie 
* 1933 ze Starého Bohumína  
Nierychlová Irena * 1953 z Nové-
ho Bohumína  Novák Zdeněk * 

1928 z Nového Bohu-
mína  Pant Bohumír 
* 1926 z Nového Bohumína  
Sedláčková Anežka * 1929 ze Sta-
rého Bohumína  Suchárová 
Markéta * 1942 z Nového Bohu-
mína  Sztwiertnia Jan * 1954 
z Nového Bohumína  Wodecki 
Ladislav * 1946 ze Starého Bohu-
mína  (mat)

Noví občánci našeho města
Petr Kresta  Daniela a Dominika Drijákovy  Sebastián 

Vítek  Barbara Gabčová  Noemi Pompová  Veronika a 
Bára Hruškovy  Alena Křivohlávková  Michaela Bolková  Nina 
Měšťanová  Klára Worková  Dominik Maroš  Tereza Doupalová
 Eliška Řihošková  Eva Siekierová  Ondřej Zezula. (mat)

Své »ano« si řekly tyto páry
Petr Klos z Darkoviček 
a Zuzana Hanušová z Bohumína
David Kukelka z Ostravy a Lucie 
Michálková ze Šilheřovic
Tomáš Oračko a Klára Mirgová, 
oba z Bohumína
Karel Vaňatka a Marta Duchková, 
oba z Bohumína 

Nikolas Lacko 
z Bohumína a Nikola Pušková 
ze Spišských Tomášovec
Jaromír Kastl a Lucie Wiszczorová, 
oba z Bohumína
Imrich Cily a Eva Něničková, 
oba z Bohumína

(mat)

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

nodenzitometrií
!!

b l i B h í

Řídnutí kostí je zákeřná nemoc

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

zdravá
kost

nemocná
kost

REALITY

 ● Prodám stav. pozemek. Rych-
vald, 3300 m2, 800 Kč/m2. RK 
nevolat.  723 343 102.

 ● Prodám st. pozemek, Úvozní 
- 399/m2, Dolní Lut. od 199/m2. 
 608 777 825.

 ● Prodám družstevní byt 3+1 
v ulici Sv. Čecha, slunný a klidný 
s balkonem v 11. patře. Bez RK. 
Cena 600.000 Kč, popř. dohodou. 
Možný i pronájem. 723 451 
234, e-mail: andy.karkoskova@
seznam.cz.

 ● Nabízím dlouhodobý proná-
jem řadové garáže v Bohumíně-
-Pudlově, pod drátovenským 
mostem. Plocha 22 m2. Elektřina 
zavedena a funkční, cena doho-
dou.  602 704 416.

 ● Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v Nové 
Vsi u Bohumína.  603 844 693.

 ● Pronajmu nebytový prostor ve 
St. Bohumíně – bývalá Trafi  Káva. 
 603 750 560.

INZERCE SLUŽBY

 ● Hodinový manžel - veškeré 
služby pro Váš byt či dům, od za-
hrady po střechu. Cena dohodou. 
 603 366 056.
RŮZNÉ

 ● Prodej krmiva pro zvířata, osiv, 
hnojiv a postřiků, medu z Jeseníků, 
včelařských a rybářských potřeb 
v obchůdku U Luďky v Nové Vsi. 
776 684 719.

 ● Letní jazykový tábor s Ameri-
čany, pro studenty 14–23 let. 
15.-22.7. v Koutech nad Desnou. 
Cena: 2.650 Kč.  777 034 486, 
e-mail: nimeth@seznam.cz, web: 
ec.acbohumin.cz.

Aktualizovaný průvodce bunkrem
Klub vojenské historie Bohumín (KVH) připravil pro návštěvníky a nadšen-

ce opevnění po sedmi letech nového průvodce objektem MO-S5 Na Trati. 
Průvodce se snaží čtenáře na šestnácti stránkách seznámit s historií, součas-
ností, výzbrojí a vybavením bohumínského bunkru, a to zejména prostřednic-
tvím fotografi í. Publikace bude zatím v prodeji v památkově chráněném srubu 
MO-S5 Na Trati, který je pro návštěvníky otevřen každý víkend a během státních 
svátků od dubna do konce září od 14 do 18 hodin. O rozšíření prodejních míst 
bude KVH informovat na svých webových stránkách www.bunkr-bohumin.cz. 

Michal HEJDA
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Tel.: +420 727 866 186  www.dafesta.cz

DAFESTA s.r.o.

PRONÁJEM POZEMNÍHO CURLINGU
(sportovní hra vhodná na fi remní akce, oslavy)

PŮJČOVNA
nářadí, stavební mechanizace, čis  cí stroj na koberce a potahy

VÝKUP ŠROTU

PRODEJ
štěrku, písku, strusky, kačírku, okrasných kamenů, 

mulčovací kůry, cementu, uhlí, dřeva, hutního materiálu, 
zámkové dlažby (s možnos   dopravy)

PROVOZOVNA BOHUMÍN,
Na Hrázi 1184, 735 31 Bohumín,

(Pod skřečoňským mostem, napro   BM servisu)
 OTEVÍRACÍ DOBA:  prac. dny  7:00 – 16:00 hod.
  sobota  7:00 – 12:00 hod.

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA

STAVEBNÍ A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

VYDĚLÁVEJTE 
S ÚSMĚVEM

Jak dál postupovat?
Přijďte! Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek
 od 16 hodin na našich pobočkách!
Volejte: 602 170 916
Pište! oz@provident.cz

Seznam poboček naleznete na 
provident.jobs.cz

• kariérní růst
• výplatu provizí týdně
• práci v místě Vašeho bydliště
• přidělené klienty
• hlavní nebo vedlejší činnost

Co vám nabízíme?

BEZKONKURENČNÍ PROVIZNÍ 
SYSTÉM V ČR!

S ÚSMĚVEM
Rozšiřujeme náš tým o šikovné 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

17164_pf_nabor_inzerce_97x149,5.indd   1 03.05.17   10:15
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BŘIŠNÍ
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D
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ZAČÁTEK
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DROBNÉ
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SÝRA

ZÁCHRANA
(ZAST.)

HŘMOTIT

ŘÍMSKÝCH
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ŽACÍ
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TITO
ZPĚVNÉ
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MLUVIT
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� VOJENSKÁ
HODNOST

AVŠAK
FRANC.
PILOT

VOZŮ F1

BOXERSKÉ
ÚDERY

MUŽSKÉ
JMÉNO

OPAK
ČEHÝ

OSTRÝ
OKRAJ

BULBOVO
JMÉNO

TRNITÉ
STROMY

MATKA
(NÁŘ.)

VE SVÉM
BYTĚ
SPZ

LIBERCE

KALIŠNÍK
VOZKŮV
POVEL

POBÍDKA
SILNÝ

PROVAZ
JM. NOVIN.

PAVLA

ARNIKA
SPZ

BLANSKA

SLOVEN.
„JESTLIŽE”
DOMÁCKY
URŠULA

KONEC
TAJENKY

POKŘIK
PŘI ZTEČI
ZNAČKA

DECILITRU

PCHÁČ MRAVOUK DRANÍM
ZÍSKAT

JMÉNO
ZPĚVAČKY

PAVONE

DOMÁCKY
KATEŘINA

SOUBORY
MAP

ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ: POMŮCKA: EDO, KAÁN, KERENY, TAKIN.Dobrý jazyk je dobrá zbraň.

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 28.5. ve 14 hodin NAROZENI-

NOVÝ DĚTSKÝ DEN. Na hlavním 
pódiu klaun Hopsalín a dvě po-
hádky, na vedlejším pódiu show 
se soutěžemi a dílničkami. Dále 
skákací hrady, kolotoč, elektric-
ká autíčka. Každý návštěvník 
dostane jako dárek vstupenku 
na pohádku do kina. Hobby-
park, 30 Kč.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.          
 ● 18.5. a 19.5. v 19 hodin 

VETŘELEC: COVENANT. Film 
USA (Sci-fi  / Horor), 2017, titul-
ky, přístupný od 15 let, 122 mi-
nut, 130 Kč.

 ● 20.5. a 21.5. v 19 hodin CUKY 
LUKY. Film Slovensko (Kome-
die), 2017, přístupný, 112 minut, 
100 Kč.

 ● 25.5., 26.5., 27.5. a 28.5.  v 19 
hodin PIRÁTI Z KARIBIKU: SALA-
ZAROVA POMSTA. Film USA 
(Dobrodružný), 2017, přístupný, 
129 minut. 25.5. a 28.5. ve 2D 
s titulky za 120 Kč; 26.5. ve3D 
s dabingem za 140 Kč; 27.5. ve 
2D s dabingem na 120 Kč.

 ● 29.5. v 19 hodin LADY MAC-
BETH. Film Velká Británie (Historic-
ké drama), 2016, titulky, přístup-
ný od 15 let, 89 minut, 100 Kč.

PRO DĚTI

 ● 19.5. v 16 hodin a 28.5. v 10 
hodin PŘÍŠERKY POD HLADI-
NOU. Animovaný fi lm pro děti, 
2017, dabing, 92 minut, 150 Kč, 
děti 130 Kč

 ● 21.5. v 10 hodin POVÍDÁNÍ 
O PEJSKOVI A KOČIČCE. Divadlo 
pro děti, hraje divadlo Sem tam 
fór. Sál kina, 80 Kč.

DIVADLO

 ● 24.5. v 19 hodin SCREAMERS: 
20 LET S VÁMI. Dvouhodinová 
humorná travesti show. Sál kina, 
250, 280 Kč.

 ● 2.6. v 19 hodin MAYDAY.  Ko-
medie o mnohoženství, hraje 
divadlo Devítka. Sál kina, 100 Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Vrchlického 262, 596 012 203
www.k3bohumin.cz

PRO DĚTI 

Není-li uvedeno jinak, probí-
hají akce v dětském oddělení 
knihovny Nový Bohumín.

 ● 19.5. a 26.5. v 15–17 hodin 
DESKOVKY S TERKOU. Kroužek 
hráčů deskových her s vyprávě-
ním příběhů.

 ● 18.5. a 19.5. ve 13–17 hodin 
PRŤOLATA VYRÁBÍ...  Výtvarná 

dílna pro předškoláky, malé ško-
láky a děti z rodinných center. 

 ● 26.5. ve 13–17 hodin ČAJOVÝ 
DÝCHÁNEK. Čtení oblíbených 
knih při čaji nebo horké čokolá-
dě. Knihovna Skřečoň a Starý 
Bohumín.

 ● 31.5. ve 13–17 hodin PÍS-
MENKOVÁ ABECEDA. Soutěž 
pro žáky 1.–3.tříd. Za návštěvu 
knihovny, vypůjčené knihy 
nebo časopisy děti získávají ra-
zítko do hrací karty. 

OSTATNÍ AKCE

 ● 20.5. v 17 hodin BART SLAVÍ 
20. NAROZENINY. Setkání sou-
časných a bývalých členů spol-
ku. Ateliér v Nerudově ulici.

 ● 27.5. v 9.30 hodin ŽEHNÁNÍ 
MOTORKÁŘŮM. Sraz motocyk-
listů s obřadem. Štefánikova 
ulice u evangelického kostela.

 ● 27.5. ve 14.30 hodin HASIČ-
SKÁ SOUTĚŽ. Soutěž v požár-
ním sportu pro muže a ženy, 
Kališovo jezero v Šunychlu.

 ● 3.6. ve 13 hodin ALPSKÝ TRA-
VERZ NAD ODROU. Jízda na 
laně přes řeku u Antošovické 
lávky v Pudlově. Pořádá Orcus 
Bohumín.

 ● MĚSTSKÉ MUZEUM. Expozice 
»Bohumín - pohledy do minu-
losti města«. PO–PÁ v 10-12 a 
17-20 hodin, SO a NE v 10-20 
hodin. Starý Bohumín, Pod Ze-
leným dubem.

MARYŠKA 

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

maryska.cz,  776 577 722
 ● 19.5. v 17 hodin W SKUPIENIU, 

W MIŁOŚCI DO ŻYCIA. Vernisáž 
výstavy polských výtvarníků.

 ● 25.5. v 17 hodin V OBJETÍ 
MÁJE A NA SKLONKU LÉTA. 
Křest sbírek bohumínské autor-
ky Dagmar Čížové, hudební do-
provod David Van Coppenolle. 

 ● Každou středu v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně
-etnografi cký klub.

SPORT

 ● 27.5. v 17 hodin FLORBALO-
VÝ TURNAJ. Amatérský turnaj, 
tři na tři bez brankáře na malé 
branky. Sportcentrum Bohumín.

CVIČENÍ

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

 ● Každé pondělí v 18.30 hodin 
SEDM POHYBŮ KE ZDRAVÍ, kaž-
dé úterý v 17.45 hodin HARMO-
NICKÉ DÝCHÁNÍ, každé úterý 
v 18.30 hodin ZDRAVOTNÍ CVI-
ČENÍ TAI-ČI. Meditační centrum 
Probuzení.   608 974 110. 
www.centrumprobuzeni.cz.

FOTBAL

 ● 20. 5. ve 14 hodin FK BOSPOR 
– TJ PETŘVALD. (dorost) 

 ● 21. 5. v 17 hodin FK BOSPOR 
– FK ČESKÝ TĚŠÍN.  

 ● 24.5. v 17 hodin SLOVAN 
ZÁBLATÍ – SLAVOJ PETŘVALD 

 ● 27.5. v 17 hodin SLOVAN 
ZÁBLATÍ – HORNÍ BLUDOVICE 

 ● 3. 6. ve 14 hodin FK BOSPOR 
– 1. BFK FRÝDLANT N. O. (dorost) 

 ● 4. 6. v 17 hodin FK BOSPOR 
– SK POLANKA.

 ● 10.6. v 17.30 hodin SLOVAN 
ZÁBLATÍ – SLOVAN HAVÍŘOV 

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

 ● 20.5. v 9–14 hodin HÁZENÁ. 
Zápasy ml. a st. žaček, žen a do-
rostenek.

 ● 20.5. v 15–18 hodin BADMIN-
TONOVÝ TURNAJ.

 ● 28.5.v 8–18 hodin BADMIN-
TONOVÁ LIGA.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, 
 596 092 300, 777 707 786

pondělí až čtvrtek:  
  6–7.45 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
Denně 9–21 hodin.

ZVÍŘECÍ FARMA

(vstup do kontaktní zóny)
pondělí–pátek:  15–18 hodin
víkendy a svátky: 
 10–13 a 15–18 hodin

Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 18. 5. do 4.6.

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz
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K letošnímu 170. výročí Nového Bohumína 
vydala radnice limitovanou edici nových 
upomínkových a propagačních předmětů. 
Zájemci si je mohou zakoupit v informačním 
centru městského úřadu.

K žádaným artiklům dlouhodobě patří pohledni-
ce. Ke 170. výročí městské části Nový Bohumín, 
které je spojené s výročím prvního příjezdu vlaku 
do města, vyšly dvě nové. „Pohlednicím dominuje 
motiv železnice a novobohumínské radniční budovy. 
Autor návrhu Jiří Spáčil je doplnil dobovými snímky,“ 
uvedla Marta Kubínková z radničního informačního 
centra. Pohlednice stojí čtyři koruny.

K novým upomínkovým předmětům patří také 
mentolové bonbony Bohumínské oderky, 
magnetka, keramický 

Žlutá pomáhá a tisíce dárců to vědí
Celou zemi zaplavily 10. května žluté kvítky. 
Proběhl Český den proti rakovině, nejstarší 
dobrovolnická sbírka v Česku pořádaná od 
roku 1996. Na Bohumínsku ji organizuje 
spolek Pro-Fit 12 a jeho prodejci byli letos 
mimořádně úspěšní. Za symbolickou 
dvacetikorunu si od nich kytičku koupily 
více něž čtyři a půl tisíce dárců.

Pod záštitou Pro-Fitu 12 vyrazila do ulic více než 
stovka prodejců. Zapojili se členové spolku, středo-
školáci, školy, školky, dům dětí a mládeže a další. 
Lidé je mohli potkávat nejen v Bohumíně, působili 
také v Rychvaldě, Dolní Lutyni, Dětmarovicích, 
Šilheřovicích a letos poprvé i v Nošovicích. Ve zdej-
ší automobilce se jim podařilo oslovit bezmála sedm 
set zájemců o koupi žlutého kvítku měsíčku lékař-
ského. Velmi úspěšní byli také jednotliví prodejci. 
Členka Pro-Fitu 12 Marie Zuskáčová sama prodala 
500 kvítků, Petra Šopíková z rodičovského sdružení 
školy ČSA 460.

Cílem »Květinového dne« je přinést veřejnosti 
informace o prevenci rakoviny a za nabízené kvítky 
získat prostředky na boj proti rakovině. Na nádoro-
vou prevenci, zlepšení kvality života onkologických 
pacientů, výzkum a vybavení onkologických center. 
Centrálním organizátorem sbírky je Liga proti ra-
kovině Praha, kam také putují vybrané prostředky. 
Část z nich, letos třicet procent, se vrací zpět lokál-
ním organizátorům. „Výtěžek chceme využít na rela-
xace pro onkologicky nemocné a provoz spolku,“ 
ozřejmila Zdeňka Cichá, předsedkyně Pro-Fitu 12, 
který letos slaví páté výročí a současně se pět let 

věnuje prodeji kvítků. Už tradičně spolek připravuje 
koncert jako poděkování prodejcům. Proběhne 20. 
června v kině a na programu bude módní přehlídka, 
vystoupení Havířovských babek a hlavní hvězdy 
Petra Bendeho.  (tch)

Hlavním tématem letošní sbírky byla nádorová onemoc-
nění hlavy a krku. S prodejem kvítků Pro-Fitu 12 pomáhali 
středoškoláci z Bohumína a Šilheřovic. Foto: Pavel Čempěl

Upomínky kulatého výročí města

y y
magnetka, keramický zvonek, svíčky a stylové hrnky s motivem výročí. 

Sérii brzy doplní ještě dřevěné magnety.  (luk)

Zaměřeno na psy
a hlavně »pejskaře«

Bohumínští městští strážníci roz-

dali od počátku roku čtyřiapadesát 

pokut za volně pobíhající psy 

a neuklizené psí exkrementy. Jen 

v dubnu sáhli po pokutových blo-

cích desetkrát. Dvěma případy se 

bude zabývat přestupková komise, 

protože majitelé psa odmítli sankci 

uhradit.

Podle bohumínské vyhlášky musí 
mít pes na volném prostranství náhu-
bek a být na vodítku. „Nechceme pejs-
kaře pokutami šikanovat, mají varovný 
a výchovný účel. Proto se jejich výše po-
hybuje pouze kolem dvou set korun,“ 
uvedl strážník Petr Vachtarčík. Dodal, 
že na psy bez vodítka často upo-
zorňují rodiče malých dětí, protože 
někteří majitelé nechávají své zvířecí 
miláčky volně pobíhat kolem dět-
ských hřišť a koutků.

Zatoulané psy, zřetelně bez majitele 
v okolí, strážníci odchytávají. V dubnu 
jich skončilo v městském útulku 
patnáct, od počátku roku už jedna-
padesát.

Lukáš KANIA 

KRÁTCE

Příroda Bohumínska – houby (198)

Smrž jedlý
(Morchella vulgaris)

V letošním vlhkém jaru rostly na 
Bohumínsku po několika suchých 
letech opět hojně smrže, nejčastěji 
smrž obecný a smrž polovolný. Za-
znamenal jsem také výskyt smrže 
jedlého, který je méně hojný, ale 
stejně chutný jako ostatní druhy.

Smrž jedlý má klobouk 3 až 8 cen-
timetrů vysoký a 4 až 6 centimetrů 
široký. Klobouk je dutý, vejčitý až 
tupě kuželovitý s nepravidelně tvaro-
vanými jamkami, které jsou odděleny 
horizontálně a vertikálně umístěnými 
přepážkami. Prohlubně mezi přepáž-
kami jsou tmavě šedé až černohnědé, 
jejich žebra laločnatě až mozkovitě 
uspořádaná s ostřejšími hranami 
a na povrchu bílá nebo našedlá. Ros-
te v dubnu a květnu na okrajích list-
natých lesů, především pod jasany 
a topoly, v křovinách a také v zahra-
dách pod ovocnými stromy. Upřed-
nostňuje hlinitopísčité půdy. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ


