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Kotlíkové dotace, v kraji bude k dispozici 900 milionů 
Na kvalitu ovzduší v našem regionu mají v topné sezoně zhruba třetinový vliv lokální 
topeniště. V kraji je totiž stále v provozu asi padesát tisíc starých neekologických kotlů. 
Pět tisíc se jich podařilo vyměnit v rámci první výzvy kotlíkových dotací. Nyní se 
připravuje výzva druhá. Úspěšní žadatelé budou moci získat dotaci na zdroj vytápění 
a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu a úpravy spalinových 
cest. Pro Moravskoslezský kraj je připraveno 900 milionů.

O kotlíkovou dotaci mohou 
požádat vlastníci rodinných nebo 
menších obytných domů (s ma-
ximálně třemi byty), které vytápí 
převážně kotle na pevná paliva 
s ručním přikládáním první nebo 
druhé třídy. Tentokrát už nebude 
možné žádat o dotaci na pořízení 
nového kotle na tuhá paliva. Do-
tace se nevztahuje ani na výměnu 
starého plynového kotle, kamen 
nebo kotle s automatickým při-
kládáním. Díky příspěvku bude 
možné pořídit pouze kotel na 
biomasu (automatický i s ručním 
přikládáním), kombinovaný kotel 
na uhlí a biomasu (pouze auto-

matický), ply-
nový konden-
zační kotel, te-
pelné čerpadlo. Vybrané topidlo 
navíc musí být uvedeno v sezna-
mu podporovaných kotlů. V přípa-
dě nákupu nového kotle s ručním 
přikládáním na kusové dřevo je 
povinností pořídit i bojler určitého 
objemu.

Druhá výzva kotlíkových dotací 
se vztahuje i zpětně na výměny 
kotlů provedené od půlky července 
2015. Žadatelé mají šanci získat 
z evropských fondů podle zvole-
ného druhu vytápění zpět 75 až 
80 procent nákladů, nejvýše 120 

tisíc. Dalších 
7,5 tisíce přidá 
Moravskoslez-

ský kraj a stejnou výši má i bonu-
sový příspěvek v obcích se zhor-
šenou kvalitou ovzduší. Rovněž 
Bohumín přispěje částkou 7,5 ti-
síce na výměnu kotle a zároveň 
město poskytne zájemcům také 
bezúročnou půjčku na jeho poří-

zení až 60 tisíc korun.
Dotační program bude vyhlá-

šen 29. června a žádosti se budou 
přijímat do vyčerpání vyčleně-
ných 900 milionů. Žádost bude 
možné podávat výhradně elek-
tronicky, a to prostřednictvím 
webové aplikace na adrese www.
kotliky.msk.cz. Podrobnější in-
formace jsou k dispozici na www.
lokalni-topeniste.msk.cz a na 
stránkách kraje www.msk.cz, 
záložka Úřední deska, odkaz Do-
tace. Žadatelé se mohou obracet 
rovněž na kotlíkové kontakty 
hejtmanství,  595 622 355, e-
mail kotliky@msk.cz.  (red)
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Informace ke druhé 
výzvě kotlíkových dotací mohou občané získat i na semináři pracovníků Morav-
skoslezského kraje. Konzultační den se uskuteční 19. června v 15 hodin ve velké 
zasedací místnost v prvním patře bohumínské radnice. Seminář je určen vlastní-
kům nemovitostí z Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lutyně. 

Seminář ke kotlíkovým dotacím

NEPŘEHLÉDNĚTE

Motorkáři všech kubatur, vyrazte na silnice

U evangelického kostela, místa tichých modliteb, burácely hlučné motory. V sobotu 
27. května zde proběhlo tradiční žehnání motorkářům, které má v Bohumíně své 
místo v kalendáři už sedm let. Před chrámem ve Štefánikově ulici bylo k vidění na sto 
padesát strojů všech možných kubatur.

Farář Roman Brzezina požehnal 
jezdcům i jejich strojům a popřál 
jim sezonu bez nehod a zranění. 
Minutou ticha účastníci také vzpo-
mněli na zesnulého motorkářské-
ho veterána Vlastíka Sedláčka, 
který byl ikonou všech předcho-
zích ročníků i dalších akcí. Na své 
tříkolce vždy vedl kolonu nablýs-

kaných krasavců. Poté, co farář 
osobně všem požehnal, nasedli 
v kůži odění muži, příslušnice 
něžného pokolení i ještě školou 
povinní motorkáři na své stroje 
a za zvuku silných motorů vyra-
zili. Přehlídka jako každoročně 
přilákala početnou diváckou ku-
lisu. A nadšenci, kteří zasvětili 

život jízdě v jedné stopě, na 
sebe strhávali pozornost 
nejen před kostelem. 
Kolona, v níž nechyběly 
závodní speciály, s láskou 
udržovaní veteráni, ale 
i prckolety a fi chtly, vyrazila 
na spanilou okružní jízdu 
městem.  (tch)
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Sádru nahrazuje lehká pryskyřice
Chirurgická ambulance v bohumínské 
nemocnici zavedla na přání pacientů 
moderní metodu ošetření zlomenin. 
Místo těžké sádry nabízí zraněným 
mnohonásobně lehčí fi xaci pomocí 
pryskyřice. V regionu tak patří 
po Frýdku-Místku a Novém Jičíně 
k vůbec prvním veřejným zdravotnic-
kým zařízením, která ji využívají. 
Ostatní nemocnice pryskyřici teprve 
testují nebo o ní zatím jen uvažují.

„S pryskyřicí mám patnáctileté zkušenosti 
a při správné indikaci se dá použít prakticky 
na cokoli a u kohokoli. Fixovat lze naraženiny, 
podvrtnutí či zlomeniny rukou a nohou. Vyu-
žít se dá i při problémech s koleny,“ uvedl lékař 
chirurgické ambulance Vlastimil Karlík. 

Lehkou »sádru« původně vyvinuli pro 
sportovní lékařství, rychle však našla uplatnění 
i v běžné medicíně. Tvoří ji tkanina a prysky-
řice, která při reakci s vodou tkaninu do půl-
hodiny vytvrdí. Na rozdíl od klasické sádry 
zajišťuje stabilnější a pevnější fi xaci. 

„Lehká sádra se dá použít ve stejných přípa-
dech jako klasická. Podmínkou ale je ukázněný 
pacient. Ten musí respektovat instrukce, jak 
má s poraněnou končetinou i samotnou sádrou 
zacházet. Nevýhodou lehké sádry totiž je, že ji 
člověk časem přestane vnímat a může mít ten-
denci poraněnou končetinu přetěžovat. To mu 
ale k rychlejšímu uzdravení nepřispěje, zlomeni- 

na potřebuje dostatek klidu k tomu, aby srostla,“ 
upřesnil Karlík.

Zatímco chodící sádra váží až čtyři kila, ta 
pryskyřicová sotva 500 gramů. A dokonce se s ní 
lze i osprchovat. Klasická sádra se pod vodou 
rozmočí, pryskyřici však voda nevadí. Za urči-
tých podmínek se s ní dá dokonce i koupat. 
Pacient však musí být zodpovědný a zbytečně 

neriskovat. Přeci jen hrozí, že se vlhkost pod 
sádru dostane a kůže se pod ní může rozmáčet. 

V Bohumíně lékaři pryskyřicové fi xátory 
zkoušeli už v minulosti, teď se k nim na přání 
pacientů opět vrací. Lékaři chirurgické ambu-
lance v Bohumíně ročně ošetří několik stovek 
případů poranění končetin. Lehkou sádru 
z pryskyřice zdravotní pojišťovny proplácejí 
jen dětem do osmnácti let. Dospělí si ji musí 
uhradit. Vyjde přibližně na 400 korun.

Lucie KOLKOVÁ

Lehoučká pryskyřice je praktická zejména u malých pacientů.  Foto: Pavel Čempěl

NOVINKA

Úleva v kulturním prostředí
Zrekonstruované toalety 
u letního kina v Hobbyparku 
už po rekonstrukci slouží 
veřejnosti. Omlazovací kúra 
za jeden milion trvala necelé 
tři měsíce a dotkla se většiny 
vnitřních prvků. Nové jsou 
obklady a dlažby, umyvadla 
s bateriemi a také okna a dveře.

„V objektu je dvacet toalet, pánskou 
sekci navíc doplňuje blok pisoárů. Ve-
řejnost je může využívat denně až do 
října od 8 do 20 hodin. Největší nápor 
zažívají při hromadných akcích, jako 
jsou městské či pivní slavnosti. Ročně 
jimi projdou desetitisíce lidí,“ uvedl Karel 
Balcar, ředitel městské kulturní agen-
tury K3 Bohumín, která toalety provo-
zuje. O jejich čistotu se starají veřejně 
prospěšní pracovníci, jejichž mzdy 
hradí stát.

Největší veřejné toalety v Bohumíně 
vznikly v roce 1965. Slouží nejen návštěv-
níkům letního kina, ale především 
Hobbyparku, v němž se nachází farma 
s domácími zvířaty i lanová atrakce 
Mauglího stezka. Nový venkovní kabát 
dostala budova se sociálním zázemím 
i šatnami pro umělce před dvanácti 
lety, když se rekonstruoval areál letního 
kina. Interiér čekal na proměnu až do 
letošního roku.

Opravy se kromě záchodků dočkaly 
také přístupové chodníčky k nim. Vše 
je tak připraveno na letošní sezonu. 

Lucie KOLKOVÁFoto: Pavel Čempěl

Myčka zkracuje 
provozní dobu
Městská automatická 
myčka aut, která už téměř 
rok funguje v areálu 
BM servisu v Krátké ulici, 
zkracuje od června 
o půlhodinu provozní 
dobu. Nově ji řidiči budou 
moci využívat od 7 do 
18.30 hodin.

„Myčka je plně automatická 
a zvládá osobní auta i dodávky. 
Nabízí hned několik programů, 
ten nejkratší trvá asi sedm minut, 
nejdelší přibližně jedenáct. Řidiči si 
mohou zvolit, zda chtějí auto umýt 
pouze šamponem, nebo mu dopře-
jí i aktivní pěnu, voskování, leštění 
a mytí podvozku,“ uvedl Marek 
Pieklo, ředitel BM servisu, který 
automatickou myčku provozuje.

Městská myčka aut začala v Bo-
humíně fungovat loni v červenci. 
Nabízí pět programů, ten nejlev-
nější stojí 79, nejdražší 169 ko-
run. Platit je možné hotově nebo 
kartou. Za necelý rok už zvládla 
obsloužit deset tisíc vozů. Denně 
ji v průměru využije čtyřicet au-
tomobilů. Rekordní návštěvnost 
zaznamenala den před Štědrým 
večerem, kdy umyla 87 aut. Hned 
vedle myčky se nachází i vysavač 
a parkoviště.  (balu)

AKTUÁLNĚ
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Nová lávka a další úsek cyklostezky
Vrbické jezero bude zase o krůček blíže návštěvníkům. Postupně se daří 
uskutečňovat dílčí projekty, které zvýší turistickou atraktivitu lokality. 
V uplynulých dnech se povedlo prodloužit asfaltovou cyklostezku z vrbické 
protipovodňové hráze do bývalé štěrkovny. A v běhu je také stavba 
vymodlené lávky přes zdejší Stružku.

Cyklisté a jezdci na kolečkových bruslích se 
zatím mohli bezpečně prohánět po komfortní 
kilometr a půl dlouhé stezce na vrcholu 
protipovodňového valu. Nyní mohou svištět 
po trase o bezmála sedm set metrů delší. Po 
tříleté přípravě se podařilo položit asfalt 
v úseku, který protíná areál bývalé štěr-
kovny. „Cyklisté a bruslaři se díky 
tomu dostanou od panelového 
parkoviště až k výjezdu ze štěr-
kovny, aniž by se museli po-
týkat se silničním provozem. 

Od výjezdu navíc v Ostravské ulici navazují 
vyhrazené cyklopruhy,“ popsal novinku mís-
tostarosta Lumír Macura. Dodal, že práce 
začaly také na opačném konci stezky, u pane-
lového parkoviště. Tam vznikne propojka 
mezi parkingem a stezkou, aby na ni jezdci 

nemuseli najíždět z hlavní silnice.
Ještě důležitější přemostění aktuálně 

vyrůstá nad Stružkou v místech, 
kde se vlévá do Odry. Histo-

ricky v těchto místech lávka 
byla, ale na její náhradu se 

ý
e díky 
ého 
-

Ještě dů
vyrů

kd
r

čekalo dlouhá léta, či spíše desetiletí. Nová 
lávka bude ocelová, téměř třináct metrů dlou-
há a dva metry široká. Díky ní se turisté do-
stanou »suchou nohou« od Antošovické lávky 
podél břehu Odry až k Vrbickému jezeru. 
Tím však aktivity v okolí vodní nádrže ne-
končí. Rýsuje se propojení vrbické cyklostez-
ky s frýdecko-ostravskou, která dosud končí 
u koblovského mostu. Pokračovat by také 
mělo postupné asfaltování dosavadních hlině-
ných a štěrkových cest kolem jezera, čímž by 
vznikl okruh pro bruslaře a cyklisty. A dojde 
i na plavce a milovníky slunění u jezera, v plá-
nu je úprava a zatraktivnění pláže. Na těchto 
projektech Bohumín spolupracuje s Ostravou 
a Krzyżanowicemi. Pokud plány nenarazí na 
administrativní překážky, mohly by se usku-
tečnit příští rok.  Pavel ČEMPĚL

U soutoku Stružky s Odrou se začíná rýsovat nová 
lávka. Propojí turistické pěšiny od Vrbického jezera 
a od Antošovické lávky.  Foto: Pavel Čempěl

Nejprve vyčistit, pak se může stavět
Značkové obchůdky. Na jejich absenci Bohumíňáci často 
upozorňovali v různých anketách. A jejich přání se brzy 
naplní. V areálu bývalé rafi nérie vedle Kaufl andu panuje 
čilý ruch. Na ploše čtyř a půl tisíce metrů čtverečních má 
vyrůst maloobchodní komplex, v angličtině »retail park«. 
Před samotnou stavbou je však nutné silně znečištěnou 
lokalitu dekontaminovat.

„Nyní procházíme standardním 
stavebním řízením, tedy adminis-
trativou. Pokud nenastanou kom-
plikace a bude přát i počasí, rádi 
bychom koncem letošního roku 
začali stavět, abychom do konce 
roku následujícího mohli retail 
park i otevřít,“ nastínil Josef Ond-
růšek ze společnosti RC Europe, 

která krom Česka působí i v Ru-
munsku, Srbsku a Chorvatsku 
a zabývá se komerčními areály či 
administrativními budovami. 
Značky konkrétních obchodů, 
které Bohumíňáci v parku na-
jdou, zatím nechtěl specifi kovat, 
nicméně naťukl, že půjde o pro-
dejny sportovních potřeb, 

oděvů, obuvi 
nebo elektro-
spotřebičů.
Sympatické 
je, že malo-
o b c h o d n í 
komplex ne-

v y r ůst á  na 
zelené louce 

a není nutné za-
betonovat panen-

ské území. Stavět se 
naopak má na brownfield, čili 
ploše poznamenané dřívější prů-
myslovou činností. V případě 

bývalé bohumínské rafi nérie to 
ale znamená, že je plochu před 
stavbou nutné dekontaminovat. 
„Proběhlo zde mnoho různých 
průzkumů a území je silně znečiš-
těné. Odtěžujeme kontaminova-
nou zeminu do hloubky od dvou 
do pěti metrů,“ potvrdil Josef On-
drůšek. Zamořenou hlínu je tře-
ba odvézt, pak bude následovat 
čištění spodních vod a nakonec 
proběhne návoz nové zeminy. Při 
stávajícím tempu prací by sanace 
území měla být hotova do konce 
září.  (tch)

Firma odtěžuje zamořenou zeminu až do hloubky pěti metrů. Olejové skvrny 
na hladině spodní vody dokazují, jak silně je lokalita znečištěná. 

Mezi Kaufl andem a mateřskou školou má do konce příštího roku vyrůst 
obchodní komplex. Před stavbou je ale nutné území  řádně dekon-

taminovat.  Foto: Pavel Čempěl
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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+1, nám. T. G. Masaryka 
226, číslo bytu 5, I. kategorie, 2. 
nadzemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu se nachází nákupní mož-
nosti, kulturní vyžití a vlakové 
nádraží. V bytě jsou nové bytové 
dveře a zrekonstruovaná koupel-
na s vanou. Plocha pro výpočet 
nájemného 40,08 m2, celková plo-
cha bytu 40,08 m2. Prohlídka 5.6. 
v 15.00–15.15 hodin. Opakovaná 
licitace bytu se koná 5.6. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 1069, číslo 
bytu 14, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blíz-
kosti centra města, odpočinkové 
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.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1053, 
číslo bytu 49, I. kategorie, 10. nad- 
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti školy, školky a su-
permarketu. Možnost parkování 
u domu. Byt je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 59,37 m2, celková plocha 
bytu 60,71 m2. Prohlídka 7.6. v 16.00 
–16.15 hodin a 8.6. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace bytu se koná 12.6. 
v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 177, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům v klidné části města, v blíz-
kosti školy, školky a supermarketu. 
Možnost parkování u domu. Byt 
se zděným bytovým jádrem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 62,97 
m2, celková plocha bytu 62,97 m2. 
Prohlídka 7.6. v 15.30–15.45 ho-
din a 8.6. v 10.30–10.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 12.6. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatelská 304, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený cihlový 
dům v klidné části města. Nízká 
zástavba. Možnost parkování 
u domu. V bytě jsou nové podlahy 
a nová koupelna. Plocha pro vý-
počet nájemného 48,15 m2, celková 
plocha bytu 48,15 m2. Prohlídka 
7.6. v 15.15-15.30 hodin a 8.6. 
v 10.45–11.00 hodin. Licitace 
bytu se koná 12.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Studentská 933, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Nízkopodlažní 
dům v centru města. V blízkosti 
domu je vlakové nádraží a kino. 
Výhled z bytu je jak do dvora, tak 
do Studentské ulice. V bytě je 
kuchyňská linka. Plocha pro vý-

počet nájemného 51,70 m2, celková 
plocha bytu 52,48 m2. Prohlídka 
7.6. ve 14.15–14.30 hodin a 8.6. 
v 8.45–9.00 hodin. Licitace bytu 
se koná 12.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 14, I. kategorie, 3. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům v centru města. V blízkosti 
domu je vlakové nádraží, kino, 
nákupní možnosti. Dům s funkcí 
domovníka. Byt s balkonem je po 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 67,62 m2, celková plo-
cha bytu 69,94 m2. Prohlídka 7.6. 
v 14.45–15.00 hodin a 8.6. v 9.15
–9.30 hodin. Licitace bytu se koná 
12.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Tovární 426, číslo 
bytu 44, I. kategorie, 9. nadzemní 
podlaží. Panelový dům s funkcí 
domovníka. V roce 2015 proběhla 
celková rekonstrukce domu včetně 
zateplení. Možnost parkování u do- 
mu. V blízkosti domu je obchod 
škola a školka. Byt s plastovými 
okny a balkonem. Plocha pro vý-
počet nájemného 75,83 m2, celková 
plocha bytu 77,53 m2. Prohlídka 
6.6. v 8.30–8.45 hodin a 7.6. v 16.15 
–16.30 hodin. Licitace bytu se 
koná 14.6. v 15.45 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Beneše 1071, 
číslo bytu 54, I. kategorie, 10. nad-
zemní podlaží. Věžový zateplený 
dům v centru města. V blízkosti 
domu je vlakové nádraží, kino, 
nákupní možnosti. Dům s funkcí 
domovníka. Byt s balkonem. Plo-
cha pro výpočet nájemného 28,78 
m2, celková plocha bytu 31,10 m2. 
Prohlídka 7.6. v 15.00–15.15 hodin 
a 8.6. v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 212, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům v klidné části města, v blíz-
kosti domu jsou školy, školky 
a supermarket. Možnost parkování 
u domu. Byt se zděným bytovým 
jádrem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 62,74 m2, celková plocha 
bytu 68,24 m2. Prohlídka 12.6. 
v 15.15–15.30 hodin a 13.6. v 10.45 
–11.00 hodin. Licitace bytu se 
koná 14.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 179, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 3. nadzemní 
podlaží. Cihlový nízkopodlažní 
dům v klidné části města, v blíz-
kosti domu jsou školy, školky 
a supermarket. Možnost parkování 
u domu. Byt se zděným bytovým 
jádrem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 57,99 m2, celková plocha 
bytu 63,24 m2. Prohlídka 12.6. 
v 15.00–15.15 hodin a 13.6. v 10.30 
–10.45 hodin. Licitace bytu se 
koná 14.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatelská 303, 
číslo bytu 1, I. kategorie, 1. nad-
zemní podlaží. Zateplený nízko-
podlažní dům s plastovými okny 
v klidném prostředí. V blízkosti 
domu je obchod se smíšeným 
zbožím, školka a parkoviště. Plo-
cha pro výpočet nájemného 56,85 
m2, celková plocha bytu 56,85 m2. 
Prohlídka 7.6. v 15.45–16.00 hodin 
a 8.6. v 11.00–11.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 14.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Slezská 363, číslo 
bytu 1, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům ved-
le městské nemocnice, v blízkosti 
školky, základní školy a dětského 
koutku. V domě je zajištěn úklid 
společných prostor. Možnost par-
kování u domu. Plocha pro výpo-
čet nájemného 35,92 m2, celková 
plocha bytu 38,19 m2. Prohlídka 
13.6. v 9.45–10.00 hodin a 14.6. 
v 16.00–16.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 19.6. v 15.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 1143, 
číslo bytu 59, I. kategorie, 11. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům po celkové rekonstrukci, 
možnost parkování u domu. Byt 
s plastovými okny a balkonem. 
Plocha pro výpočet nájemného 
67,61 m2, celková plocha bytu 69,93 
m2. Prohlídka 12.6. ve 14.30–14.45 
hodin a 13.6. v 8.30–8.45 hodin. 
Licitace bytu se koná 19.6. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1068, číslo 
bytu 44, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blízkos-
ti centra města, obchodů, školky, 
školy a odpočinkové zóny. Byt 
s velkou předsíní je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 50,38 m2, celková plo-
cha bytu 53,28 m2. Prohlídka 12.6. 
v 15.30–15.45 hodin a 13.6. v 9.15 
–9.30 hodin. Licitace bytu se koná 
19.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 1055, číslo 
bytu 17, I. kategorie, 4. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blíz-
kosti centra města, obchodů, školy, 
školky a odpočinkové zóny. Byt se 
sprchovým koutem je po celkové 
rekonstrukci. Plocha pro výpočet 
nájemného 36,47 m2, celková plo-
cha bytu 37,01 m2. Prohlídka 12.6. 
v 16.00–16.15 hodin a 13.6. v 8.45 
–9.00 hodin. Licitace bytu se koná 
19.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 1087, číslo 
bytu 116, I. kategorie, 5. nadzemní 
podlaží. Dům se nachází v blízkosti 
školky, zrenovovaného parku, ná-
kupních center Kaufl and a Albert. 
Byt s prostornou koupelnou s va-
nou je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
49,99 m2, celková plocha bytu 

53,53 m2. Prohlídka 14.6. v 15.00–
15.15 hodin a 15.6. v 8.45–9.00 
hodin. Licitace bytu se koná 19.6. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Slezská 363, číslo 
bytu 2, I. kategorie, 1. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní dům vedle 
městské nemocnice s možností 
parkování u domu. V blízkosti 
domu je školka, základní škola, 
dětský koutek. V domě je zajištěn 
úklid společných prostor. Plocha 
pro výpočet nájemného 90,54 m2, 
celková plocha bytu 94,76 m2. Pro-
hlídka 13.6. v 9.45–10.00 hodin 
a 14.6. v 16.00–16.15 hodin. Licita-
ce bytu se koná 21.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Žižkova 127, číslo 
bytu 5, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízkopodlažní cihlový 
dům v centru města, vedle hudební 
školy. Možnost parkování u domu. 
Byt je po celkové rekonstrukci. 
Plocha pro výpočet nájemného 
52,70 m2, celková plocha bytu 
54,70 m2. Prohlídka 14.6. ve 14.30 
–14.45 hodin a 15.6. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace bytu se koná 21.6. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. 9. května 100, číslo 
bytu 6, I. kategorie, 2. nadzemní 
podlaží. Nízká cihlová zástavba 
s plastovými okny v centru města. 
V blízkosti domu jsou nákupní 
možnosti, vlakové nádraží a auto-
busové zastávky. Plocha pro výpo-
čet nájemného 58,18 m2, celková 
plocha bytu 59,55 m2. Prohlídka 
19.6. ve 14.30–14.45 hodin a 20.6. 
v 8.00–8.15 hodin. Licitace bytu 
se koná 21.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatelská 291, 
číslo bytu 3, I. kategorie, 2. nad-
zemní podlaží. Zateplený nízko-
podlažní dům s plastovými okny 
v klidném prostření. V blízkosti 
domu je obchod škola a školka. 
Plocha pro výpočet nájemného 
48,15 m2, celková plocha bytu 
48,15 m2. Prohlídka 19.6. v 15.15–
15.30 hodin a 20.6. v 8.45–9.00 
hodin. Licitace bytu se koná 21.6. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 1053, 
číslo bytu 35, I. kategorie, 8. nad-
zemní podlaží. Zateplený věžový 
dům v blízkosti školy, školky a su- 
permarketu. Možnost parkování 
u domu. Byt je po celkové rekon-
strukci. Plocha pro výpočet ná-
jemného 58,03 m2, celková plocha 
bytu 58,03 m2. Prohlídka 19.6. 
v 15.45–16.00 hodin a 20.6. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
bytu se koná 26.6. v 16.15 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor
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Bandité jsou v podstatě srabi, troufají si hlavně na slabší či bezbranné oběti. 
Do rizikové skupiny patří především starší lidé. Jak se mají zachovat, když 
stanou tvář v tvář násilníkovi? Na to mohly dát odpověď přednášky a lekce 
sebeobrany, které pro bohumínské důchodce připravila městská policie.

Skupina členů a přátel bohumínského klu-
bu seniorů se každý měsíc schází v zasedačce 
radnice. Na jedné ze schůzek přišli účastníci 
s myšlenkou zorganizovat lekce sebeobrany. 
Iniciativně se obrátili na strážníky a od nápa-
du do tělocvičny už byl jen krůček. Strážníci 
nejprve navštívili důchodce na jejich schůzce 

a připravili pro ně hodinovou teoretickou 
přednášku. „Věnovala se tomu, nač si ve svém 
věku mají dávat pozor a čeho se vyvarovat. Večer 
chodit ideálně ve dvojicích, vyhýbat se temným 
a opuštěným místům, nosit s sebou něco na 
ochranu, například pepřový sprej a podobně,“ 
vylíčil lektor kurzu Ivo Uherek.

Do vody komfortněji, problém s parkováním trvá
Kališovo jezero se chystá na letní sezonu. Radnice se dohodla s jeho majitelem, 
fi rmou Kamenolomy ČR, a už letos se možná neofi ciální pláž dočká vyjmutí 
z dobývacího prostoru. V předstihu se proto město pustilo do úprav břehů 
jezera, aby lidem v létě usnadnilo vstup do vody. 

„V létě ke Kališoku míří stovky lidí. Přestože 
jezero i přilehlé pozemky patří soukromé fi rmě, 
máme s ní dohodu, že může sloužit veřejnosti 
ke koupání, a tak se každým rokem snažíme 
vylepšovat místní pláž. Staráme se o sekání 
trávy a vývoz košů, údržbu atrakcí pro děti 
i hřiště pro plážový volejbal. Letos jsme v před-
stihu upravili vstupy do vody,“ 
popsal údržbu vedoucí odboru 
životního prostředí a služeb bo-
humínské radnice Jan Jeziorský.

Vodní nádrž má rozlohu pa-
desáti hektarů a vznikla těžbou 
štěrku. Koupání na vlastní ne-
bezpečí je možné jen na severní 
straně, kde už těžba skončila. 
Lidem tady usnadňují přístup do 
vody betonové panely i ploché 
lomové kameny, nachází se zde 
také plošina pro vozíčkáře. „Ně-
které betonové panely ujížděly do 
vody, jiné byly naopak prasklé. 
Proto jsme je srovnali, případně vyměnili. 
Dosypali jsme také přístup do vody štěrkem 
a náběhy k panelům ornicí, kterou zatravníme. 
V některých místech jsme přístup do vody pro-
čistili také od vzrostlého rákosí,“ doplnil Jezior-
ský. Úpravy břehů stály 150 tisíc, stejnou část-
ku město zaplatilo za opravu přístupové 
komunikace od parkoviště do areálu. Kromě 
toho u jezera přibyla nová dětská houpací 
atrakce pro nejmenší děti za třicet tisíc.

Největším problémem bývá v létě parkování. 
Kapacita soukromého parkoviště nestačí, a tak 
auta stojí, kde se dá. To ale vadí místním, proto 

se obrátili na radnici s prosbou o pomoc. 
Město bohužel nemá poblíž jezera žádné po-
zemky. „Parkovací plochu bychom mohli vy-
členit až u odbočky k čističce odpadních vod. 
Ta je ale vzdálena od placeného parkoviště půl 
kilometru, takže se obáváme, že by zde lidé 
stejně neparkovali,“ 

sdělil místostarosta Lumír Macura. Přesto 
město hledá možnosti, jak situaci s parková-
ním vyřešit. Jednou z nich je pronajmout si 
některou ze zelených ploch poblíž jezera od 
Povodí Odry a vyčlenit ji v letních měsících 
k parkování. Jednání jsou však zdlouhavá 
a není jisté, zda se do začátku sezony podaří 
nějaké provizorní řešení najít. „Abychom sní-
žili počet motoristů dojíždějících ke Kališovu 
jezeru, plánujeme vybudování stezky pro pěší 
a cyklisty od Ovocné ulice po protipovodňové 
hrázi směrem k jezeru. Projekční přípravy však 
momentálně zkomplikovaly požadavky na re-
spektování zemědělského využití pozemků. 
Hráz protíná pastviny pro dobytek, proto za-
mýšlíme přesunout stezku částečně mimo hráz 
blíže ke břehům jezera. Na tom se ovšem mu-
síme dohodnout s dalšími vlastníky pozemků,“ 
dodal Macura.

Lucie KOLKOVÁ

Na břehu Kališova jezera proběhly před sezonou terénní 
úpravy. Zajistí komfortnější přístup do vody. 

Foto: Lucie Kolková a Pavel Čempěl

I oběť může zaskočit útočníka

Na samotné lekce sebeobrany, které se ode-
hrávaly v tělocvičně bývalé polské školy, se 
přihlásila třicítka seniorů. Rozdělili se do 
dvou skupin, z nichž každá absolvovala dvě 
hodiny praxe. Pro strážníky to byla výzva, 
protože se podobný projekt konal poprvé. 
Navíc v případě účastníků tohoto věku bylo 
složitější udržet jejich pozornost a kázeň. Lektor 
s asistentem se však se vším zdárně vypořáda-
li. Seniory naučili několik základních chvatů 
a kladli jim na srdce, aby se nepouštěli do 
akcí, při nichž by si mohli sami ublížit. A při-
dali i dobrou radu. Sebeobranný chvat může 
potencionálního útočníka na moment zaskočit. 
Pak je ale vhodné co nejrychleji zmizet. (tch)

Strážník Ivo Uherek s asistentem v roli 
fi guranta vedli lekce sebeobrany pro 
třicítku bohumínských důchodců. 

Foto: Pavel Čempěl

jsme v před- stejně neparkovali, h
m
s
H
m
b
s
d



  Ž I VO T  V E  M Ě S T Ě   ·   A K T UA L I T Y 6 BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Nový pomocník dobrovolných hasičů
Vozový park dobrovolných hasičů 
ze Šunychlu má nový přírůstek. 
Město jednotce zakoupilo automobil 
pro evakuaci a přepravu osob 
i jejich zavazadel. 
Devítimístný merce-
des bude pomocní-
kem při mimo-
řádných situa-
cích, například 
při evakuaci 
v době povod-
ní.  Poslouží 
také k přepravě 
hasičů k zása-
hům. „Do tohoto 
vozu nepočítáme 
s vestavbou zásahové 
techniky, zadní nákladový 
prostor bude sloužit k převozu 
materiálu či osob,“ uvedla vedoucí orga- 
nizačního odboru radnice Miroslava Šmídová. 
Pořízení nového vozu vyšlo na 1,3 milionu. 

adel. 
merce-

ní-
-

o
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hové 
ákladový
užit k převozu

Městu na něj přispělo Ministerstvo vnitra 
částkou 450 tisíc a 225 tisíc přidal Moravsko-
slezský kraj. Bohumín letos do obnovy 

vozového parku městem zřizovaných jedno-
tek dobrovolných hasičů investuje přibližně 
čtyři miliony.  (luk)

Na střeše vyšlehly plameny
V centru Bohumína vzplála 18. května střecha 

městského nebytového objektu nazývaného dro-
gerie Na Schodech. „Do budovy nám zatékalo, a tak 
právě probíhala oprava střechy za téměř 200 tisíc. 
Obě prodejny, které se v budově nacházejí, oheň 
nijak nezasáhl. Menší požár lepenky způsobil škodu 
za 150 tisíc,“ zhodnotila stav vedoucí majetkového 
odboru bohumínské radnice Eva Drdová.

Na místě zasahovalo sedm hasičských jednotek. 
Požár, při kterém nebyl nikdo zraněn, se hasičům 
podařilo přibližně do jedné hodiny uhasit.  (balu)

Foto: Jiří Rozsypal

Foto: Pavel ČempělFoto: Pavel Čempěl

Dobrovolní hasiči z Nové Vsi pořádali 30. dubna pálení čarodějnic. 
V zahradě Na Valech se sešlo na 250 účastníků, z toho minimálně 

padesátka dětí. Pro ně byla připravena řada her a soutěží. Děti poznávaly bylinky a květiny, házely míčkem na terč 
nebo malovaly čarodějnice. Každý soutěžící obdržel nějakou sladkou odměnu. Večer byla zapálena hranice s čaro-
dějnicí.  Text: Lubomír OPARTY, foto: SDH Nová Ves

Čarodějnice v Nové Vsi

Knihy, které se čtou úplně samy
Knihovna K3 Bohumín rozšiřuje nabídku o Kouzelné čtení – interaktivní 
mluvící knihy pro předškolní děti i školáky. Zaujmou jistě i dospělé.

„Přímo na stránkách knih je ukryt speciální 
kód. Přečíst jej lze pomocí elektronické tužky, 
která slouží jako čtečka. Díky ní si i děti, které 
ještě číst neumí, mohou poslechnout pohádku 
nebo se hravou formou naučit 
poznávat barvy, čísla, písmena 
či nejrůznější tvary,“ uvedla 
vedoucí knihovny Magdaléna 
Fedorowiczová. Starší děti 
i dospělé zase zaujme 
interaktivní atlas světa 
či zvířat nebo učebnice 
angličtiny. Mladší si mo-
hou zanotovat se Zpíván-
kami či poslechnout oblíbené 
večerníčky. Knihovna má v nabídce š es t nác t 
knih této edice a čtyři elektronické tužky. Jejich 

seznam a možnost rezervace najdou zájemci 
v online katalogu na webu knihovny. Pokud už 
má někdo doma vlastní tužku, může si samo-
statně vypůjčit jen knihy.

Kouzelné čtení najdou náv-
štěvníci ve studovně 
knihovny. Podmínky 

půjčování jsou stejné 
jako u společenských 

her. Délka výpůjčky je 
dvoutýdenní a vzhledem 
k omezenému počtu kusů 

není možné dobu pro-
dloužit. Prostřednic-
tvím online katalogu 

je možné knihy vyhledat 
a rezervovat.  (maf)

Viděli jste nehodu?
Policie hledá svědky dopravní nehody, ke které došlo 
v neděli 14. května po 14 hodině v Jateční ulici. Při 
vyjíždění z parkoviště na hlavní silnici se střetla vozi-
dla toyota a ford. Za volanty obou vozů seděly řidič-
ky, které vyvázly bez zranění. Aby mohla policie jed-
noznačně učit viníka nehody, potřebuje další 
svědectví. Pokud někdo kolizi viděl, může policii 
kontaktovat na číslech  974 734 282 nebo  974 
734 251, případně na bezplatné lince 158.  (red)
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ZUŠ Bohumín 
přijímá nové žáky

Základní umělecká škola pořádá 

pro talentované školáky přijímací 

zkoušky pro školní rok 2017/2018. 

Hudební obor nabízí až patnáct stě-

žejních předmětů. Více informací na 

www.zusbohumin.cz.

 ● Žižkova 620 (hlavní budova)

19. 6.  13.00 – 14.00 hudební
20. 6.  13.00 – 17.00 hudební
20. 6.  14.00 – 15.00 literárně-dramatický
21. 6. 13.00 – 17.00 hudební
22. 6. 13.00 – 17.00 hudební
23. 6. 14.00 – 16.00 hudební
23. 6. 13.00 – 14.00 výtvarný

 ● Nerudova 1040 (vedlejší budova)

19. 6. 15.00 – 17.00 výtvarný
21. 6. 15.00 – 17.00 výtvarný
23. 6. 16.00 – 17.00 výtvarný

Trik na nové 
podnikatele

Začínající podnikatelé, krátce 
po získání živnostenského 
oprávnění nebo jiného povolení 
k podnikatelské činnosti, by se 
měli mít na pozoru před nekalý-
mi obchodními praktikami. Ně-
kteří například obdrželi poštou 
nevyžádaný dopis z »Rejstříku 
obchodu a živností« z Brna, pří-
padně z jiných měst. Dopis vy-
volává klamný dojem úředního 
psaní s povinnou platbou za zá- 
pis do tohoto rejstříku. U dopisu 
je současně přiložena poštovní 
poukázka k provedení platby ve 
výši přibližně 1.700 korun. Žád-
ný Rejstřík obchodu a živností 
jako instituce veřejné správy 
přitom neexistuje a žádná po-
vinnost zápisu není. Ve skuteč-
nosti jde o skrytou komerční 
nabídku inzerce. Neplaťte proto 
žádné částky za služby, které jste 
si sami nevyžádali.

Dalibor DUDA, 
právní a živnostenský odbor

Děti z mateřské školy v Nerudově 
ulici si připravily pro maminky 

k svátku vystoupení, v nichž předvedly pěvecké a taneční dovednosti i schopnosti při 
zdolávání překážek. Některé děti zapojily maminky do aktivního cvičení a různých her. 
Další vyráběly náhrdelník či hrály pohádku. Všechny děti se rozloučily s maminkami 
přáníčkem nebo kytičkou.   Text: Jitka Mrázková, foto: Andrea Sobalová

Pro tvůj úsměv, maminko

Jazykové znalosti žáků 
ZŠ ČSA slavily úspěch
Ve středu 11. května proběhl v Havířově 14. ročník krajské 
vědomostní soutěže »Jazyky hrou«. Prapor Bohumína 
v Havířově nesly tři dvojice žáků ze ZŠ ČSA, které domů 
přivezly dvě fantastická medailová umístění.

Zápolení škol z Moravskoslez-
ského kraje se letos zúčastnilo na 
90 soutěžních párů. Žáci základ-
ních škol a nižších tříd gymnázií 
byli rozděleni na základě jimi 
preferovaných jazyků do čtyř kate-
gorií na angličtináře, němčináře, 
ruštináře a francouzštináře. Každá 
dvojice musela v průběhu dopo-
ledne řešit deset úkolů, důkladně 
prověřujících jejich schopnost 
obstát v daném jazyce v reálném 
životě. Tento praktický a stále 
populárnější formát zvolili orga-
nizátoři už v bohumínském 
městském kole jazykové soutěže. 

S ohledem na vyučované jazyky 
se reprezentanti ZŠ ČSA utkali se 
soupeři v prvních třech kategori-
ích. Fantastického druhého místa 
dosáhla dvojice Alexandra Míčová 
a Radovan Gřešek, soutěžící v rus-
kém jazyce. V tradičně nejobsa-
zovanější kategorii angličtinářů, 
které se účastnilo šestatřicet dvo-
jic, skončili na neméně skvělém 
třetím místě Marek Štrbačka a De-
nis Sdukos. Třetí tým ve složení 
Anna Karolína Kubáňová a Karo-

lína Skokanová, soutěžící v němec-
kém jazyce, zakončil účinkování 
na solidním sedmém místě.

Skvělé výsledky bohumínských 
reprezentantů jsou logickým vy-
ústěním směsice faktorů. Vedle 
vysokých individuálních schop-
ností a nadšení jednotlivých žáků 
i pedagogů má na výsledek zjevný 
vliv i systémová podpora cizích 
jazyků a především angličtiny na 
ZŠ ČSA. Ze všech projektů je třeba 
vyzdvihnout celoroční působení 
rodilého mluvčího, který oživuje 
klasické hodiny angličtiny nejen 
na druhém stupni. Osvědčila se 
také rozšířená výuka angličtiny 
v devátých třídách i její nepovinné 
hodiny už od prvních tříd. Svým 
dílkem přispívá rovněž užívaná 
metoda CLIL, neboli volné pře-
cházení z češtiny do angličtiny ve 
vybraných předmětech. 

Šestici úspěšných žáků gratulu-
jeme a děkujeme. Poděkování za 
skvělou práci patří rovněž všem 
vyučujícím cizích jazyků.

René WODECKI, 
vyučující cizích jazyků ZŠ ČSA

Díky za ošetření
Děkuji stomatoložce Pavlíně Fagan, 
která mě 19. května ošetřila, přesto-
že mou zubní lékařkou je dlouhá léta 
Eva Slívová, která ten den neordino-
vala. Přijala mě se vstřícností, ošetře-
ní bylo rychlé, bezbolestné a velice 
profesionální. Paní doktorka je navíc 
velice milá. Tímto děkuji i sestřičce.

Radka DAJKOVÁ

Posilovna pod širým nebem
Odra je od starobohumínského rynku 
vzdálená vzdušnou čarou 150 metrů, 
přesto se na náměstí Svobody veslovalo. 
Samozřejmě na suchu. Oddíl SK CWG 
Bohumín uspořádal 14. května na atraktivním 
místě předváděčku pro veřejnost, která 
si mohla vyzkoušet různé cvičební prvky, 
zejména veslařský trenažér.

Akce navazovala na únorové »Veslování do středu 
Země«, kterého se účastnili starší žáci pěti místních 
škol. Tentokrát mohl na trenažér usednout kdokoli 
z kolemjdoucích, chopit se »vesel« a zkusit si ujet půl 

kilometru. Nakonec se našlo pětapadesát sportov-
ních nadšenců.

Oddíl, který se věnuje crossfi tu, pojal akci i jako 
předváděčku svého klubu s ukázkami cvičení. „Ná-
zorně jsme prezentovali, co crossfi t obnáší. Že to není 
jen vzpírání nebo veslování, ale komplexní cvičení, 
které posiluje celé tělo. Naši členové si tak v rámci 
tréninku i zacvičili,“ komentoval vydařenou akci 
trenér Jaroslav Th ér. Na náměstí tak byly k vidění 
i vyzkoušení klasické vzpěračské činky i »koule s ouš-
kem«, tedy činky kettlebell. Nechyběly ani skákací 
bedny, u kterých lze kombinovat výšku výskoku.

Bohumínští crosffi  ťáci doufali, že se jim prostřednic- 
tvím akce podaří přilákat do svých řad i nové adepty. 
A díky souběžně pořádanému Jarmarku na hranici si 
k nim opravdu hodně přihlížejících cestu našlo.  (tch)

Na starobohumínském náměstí vyrostla posilovna. 
Atraktivní sportovní osvěta v podání oddílu SK CWG 
Bohumín (CrossWeightliftingGym). Foto: Pavel Čempěl
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Těžko na cvičišti, lehko na silnici
Moderní hřiště v Hobbyparku je na jaře mimořádně vytížené. Školáci z Bohumín-
ska tady absolvují hodiny dopravní výchovy a usilují o získání průkazu cyklisty. 
Hřiště je také dějištěm soutěží, v nichž bojují vybrané školní týmy. V květnu tady 
proběhlo městské i okresní kolo dopravní soutěže.

Do Hobbyparku vyrazila nejprve 11. května 
družstva čtyř bohumínských devítiletek. Čekala 
je jízda podle předpisů na dopravním hřišti, 
na kterou dohlíží a hodnotí městští strážníci. 
Následoval test z pravidel silničního provozu, 
jízda zručnosti a sedm otázek ze zdravovědy.

V městském kole v kategorii mladších i star-
ších žáků dominovala Masarykova škola, která 
díky prvenství postoupila do kola okresního. 
To se na stejném místě odehrálo 18. května. 

Tentokrát bohužel 
žáci Masaryčky, 
reprezentanti Bo-
humína, vyhořeli 
na celé čáře. Skon- 
čili na posledním 
a předposledním 
místě. „Zamrzí to zejména proto, že bohumínské 
děti mají výhodu domácího prostředí a mohou 
si jízdu na hřišti kdykoli vyzkoušet,“ posteskl si 

vedoucí bohumínského odboru 
dopravy Pavel Vavrečka. Hodnot-
né ceny, například cyklistické 
doplňky nebo počítačové kom-
ponenty, si letos odnášeli zástupci 
jiných měst. V kategorii mladších 
žáků zvítězila Majakovského 
škola z Karviné, ze starších žáků 
byli nejlepší zástupci polské školy 
z Českého Těšína.

Na dopravním hřišti probíhá 
na jaře také standardní dopravní 
výuka. Účastní se jí žáci všech 
škol z Bohumína, Rychvaldu 
a Dolní Lutyně. Povinná je 
především pro čtvrťáky, kteří 
mohou po absolvování testů 
a předpisové jízdy na kole zís-
kat průkaz cyklisty. Výuku na 

hřišti ale mají na jaře v rámci přípravy také 
třeťáci, na podzim coby »opáčko« i páťáci.

(tch)

Záběry z městského kola dopravní soutěže, ve které v obou kategoriích zví-
tězila Masarykova škola. Bohumínského kola se dále účastnila Benešova 
škola, ČSA a Skřečoň.  Foto: Pavel Čempěl
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Tanečníci Katesu ověnčeni cennými kovy
Sezona tanečních soutěží je v plném proudu a bohumínský Kates sbírá jedno ocenění za 
druhým. V týdnu od 8. do 14. května se soubor zúčastnil čtyř tanečních soutěží, ze kterých 
si odvážel řadu cenných kovů.

Na mistrovství Moravy Czech 
Dance Tour Brno získal Kates 
v dětské a hlavní kategorii dvě pr-
venství, junioři pak přidali dvě 
stříbrné medaile. Všechny čtyři 
choreografi e díky tomu postoupi-
ly na republikové mistrovství do 
Mladé Boleslavi 

Následoval třetí ročník nepo-
stupové taneční soutěže Motion 
& Emotions v Uničově, kde v ka-

tegorii baby obsadili malí 
tanečníci třetí místo. Ti 
nejmenší spolu s dětmi 
a juniory bodovali 
i na Petřvaldském 
tanečním poháru. 
Patřila jim tady dvě 
první, tři druhá a jed-
no třetí místo.

Bohumínským se 
povedl také 22. roč-

ník domácí pohárové 
taneční přehlídky ESO 

a 98 BDC, kterou po-
řádal Kates a Dům 
dětí a mládeže Fon-
tána Bohumín. „Eso 
má v Bohumíně dva-
advacet let dlouhou 
tradici. Letos jsme po-
prvé opustili tělocvičnu 
domu dětí a přesunuli 

se do velké sportovní haly Bosporu. 
Byl to vynikající zážitek a všichni 
jsme si to moc užili,“ uvedl za 
taneční soubor Kates choreograf 
Jiří Trucla. 

Na domácí soutěži si Kates vy-
tančil v dětské kategorii dvě třetí 
místa a mezi juniory zkompletoval 
prvním, druhým a třetím místem 
celou kolekci kovů. V hlavní kate-
gorii od šestnácti let pak získal 
další zlato a stříbro a sbírku cen-
ných kovů doplnili senioři bron-
zem.  (luk, red)

Foto: Kates

malí 
Ti 
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Nejlepší malí sportovci jsou letos ze Skřečoně a tamní 
mateřinky. Na Atletickém minisoutěžení (AMIS) školka 
obsadila první místo. Do sportování se na stadionu 
u školy ČSA pustilo čtyřiaosmdesát dětí z celého města.

V mateřinkách rostou atletické talenty

Štafetový běh, hod tenisákem, 
běh přes překážky a skok z místa. 
Disciplíny, v nichž se už potřinácté 
utkali malí bohumínští atleti. 
Štafetový běh absolvovala druž-
stva pěti chlapců a pěti děvčat, ti 
také házeli míčkem a nejlepší dél-
ky hodů všech se sečetly. „V soutěži 
družstev vyhrála mateřská škola ze 
Skřečoně. Druhou příčku obsadila 
mateřinka v Čáslavské ulici a třetí 
místo patří Fit školce z Okružní ulice,“ 
vyhlásil výsledky Zdeněk Veselý.

Jednotlivci závodili ve skoku do 
dálky z místa a v překážkovém 
běhu. Mezi nejúspěšnější patřili 
mezi chlapci Patrik Halla a Ro-
man Martínek (MŠ Čáslavská), 
Lukáš Matulka (MŠ Starý Bohu-
mín), Richard Štěrba a Maxim 
Kwasný (MŠ Skřečoň). Mezi děvča-
ty bodovaly Sofi e Th érová (Fit škol- 
ka), Tereza Klučiková a Bára Babi-
arčíková (MŠ Nerudova), Karolína 

Bajdová (Fit školka) a Veronika 
Hertvíková (MŠ Skřečoň).

Děti obdržely diplomy, medaile, 
ceny a vítězná mateřinka také po-
hár. Akci pořádaly AK Bohumín, 
DDM Fontána a ZŠ ČSA, podpo-
řilo ji také město. „Poděkování 
patří všem organizačním pracovní-
kům a také učitelkám, které děti na 
soutěž připravily a doprovodily,“ 
uzavřel Zdeněk Veselý.  (zves, luk)

Za nádherného slunečného počasí proběhl 
na stadionu u školy ČSA 13. ročník Atletic-
kého minisoutěžení mateřských škol neboli 
AMIS 2017.  Foto: Pavel Čempěl 

Olympijským během 
podpoří mládež

Do letošního T-Mobile Olympij-

ského běhu se 21. června zapojí 

i Bohumín. Akci ve městě pořádá 

SCB Sport klub a poběží se v parku 

Petra Bezruče a jeho okolí. Sraz 

před závodem je u Sportcentra 

v Nerudově ulici.

Od 16 hodin začíná prezentace, 
v 17 hodin postupně startují závo-
dy dětí na 100, 200 a 300 metrů. 
Hlavní závod pro dospělé zahájí 
v 18 hodin jednotně v celém Česku 
»startovní výstřel« z éteru Českého 
rozhlasu. Děti startovné neplatí, 
dospělé vyjde na 250 korun. Dvace-
tikoruna z částky jde na charitativní 
účely. Každý účastník běhu tím 
podpoří děti a mládež, kterým by 
jinak nedostatek peněz nedovolil 
sportovat.

Díky individuální výzvě v běžec-
ké aplikaci Endomondo se mohou 
k Olympijskému běhu připojit i ti, 
kteří to mají na hromadný start da-
leko. 

Bližší informace na stránkách 
www.olympijskybeh.cz/zavody/
bohumin, kontakt na lokálního po-
řadatele je  725 343 484, alzbeta.
mikolajkova@gmail.com.  (red)

CO – KDY – KDENa okamžik atraktivní manekýnkou
Jeviště bohumínského kina patřilo manekýnkám. Spolek Alma mater zorganizoval ke Dni 
matek symbolický dárek v podobě módní přehlídky. Konala se už pátým rokem a její 
letošní podtitul zněl »Móda letem světem«.

Akce už má své renomé a o manekýnky nebyla 
nouze. Atraktivní módní kreace předvádělo dvacet 
členek bohumínského spolku a dalších čtrnáct ze 
spřátelených organizací z Rychvaldu a Havířova. 
Chůzi po molu si vyzkoušelo i šestnáct modelek 
z prezentujících se butiků.

Na akci se představil také taneční soubor, kadeřnice, 
kosmetičky a skvělý moderátor. Všichni se postarali 
o úžasný večer, kterému předcházely dlouhé hodiny 
zkoušení. Výsledek ocenil plný sál kina spontánním 
potleskem.  (red)

Foto: Nikola Liberdová
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Úspěšné plavecké meziokresní přebory 
Na jarních meziokresních přeborech letos reprezentovalo Plavecký klub Bohumín 
pětadvacet závodníků a nově i čtyři rozhodčí. Většina zúčastněných opouštěla karvinský 
bazén s pocitem dobře odvedené práce a s mnoha osobními rekordy. Dvanáct nejúspěš-
nějších pak i s diplomy za umístění mezi nejlepší trojicí závodníků.

Z hlediska zisku pódiových 
umístění se stala poprvé v kariéře 
nejúspěšnější členkou výpravy 
Andrejka Czerná. Desetiletá závodnice vytěžila 
z osmi individuálních startů sedm vítězství a jedno 
druhé místo. Dosažené časy jí dávají solidní šanci 
zopakovat podobný úspěch na nadcházejících kraj-
ských přeborech a rovněž na poháru České repub-
liky, vrcholu letní části sezony. 

Podobně je na tom i čtveřice stejně starých kama-
rádů z tréninkové skupiny mladších žáků. Sam Hüb-
scher získal v Karviné pět vítězství a dvě druhá místa. 
Čas 3:06,57 na trati 200 metrů polohově z něj aktu-
álně činí nejrychlejšího desetiletého plavce této trati 
v republice. Anna Kohanová zvítězila čtyřikrát, třikrát 
fi nišovala druhá. Anička je pro změnu na trati 100 
metrů prsa nejrychlejší dívkou na Moravě. Ríša Drobík 
dosáhl na své první plavecké vítězství v životě na sto-
metrové trati polohově, ke kterému vzápětí přidal 
druhé zlato na prsařské padesátce. Péťa Trucla ovládl 
stovku prsa a k ní přidal čtyři druhá a jedno třetí místo.

Z tréninkové skupiny starších 
žáků tradičně vynikal Marcel 
Grüner, který zvítězil v pěti star-

tech, dvakrát dohmátl druhý. Vedle Marcela sbíral 
vítězství stejně starý Jakub Křistek. Kuba nenašel 
přemožitele ve třech startech a přidal další tři me-
daile. Pro pódiové umístění doplavali i další dva 
zástupci ročníku 2005 Klárka Nováková a Kamil 
Rutar. O rok starší Karel Babicz se sice v Karviné 
utkal i se soupeři ročníku 2003, přesto dokázal do-
plavat do cíle první ve dvou závodech. Zbývajících 
šest startů proměnil v dalších pět medailí. Mezi do-
rostenci třikrát dominoval Kuba Gryc. Alex Míčová 
fi nišovala dvakrát bronzová.

V následujících víkendech čekají na bohumínské 
plavce krajské přebory jednotlivých věkových katego- 
rií, po nichž se ti nejlepší představí na republikovém 
mistrovství, poháru České republiky a v případě Karla 
Babicze rovněž na Letní olympiádě dětí a mládeže 
v Brně.

Adrian KUDER, prezident PK Bohumín

SPORT

Sportovní kolotoč 
Každým rokem vyhlašuje Svaz po-

stižených civilizačními chorobami 
(SPCCH ) takzvaný Sportovní kolotoč. 
Specifický pětiboj, který účastníci 
absolvují v průběhu jednoho měsíce, 
zahrnuje cvičení na posilovacích stro-
jích v Hobbyparku, plavání v aqua-
centru, adventure golf, pěší vycházku 
do Záblatí a jízdu na kole do hospůd-
ky U Pepy v Antošovicích. Ta je také 
dějištěm závěrečného vyhodnocení 
nejaktivnějších účastníků, kteří zvlád-
nou všech pět disciplín. Odměnou jsou 
volné vstupy na bazén a golf, které 
věnovala společnost Bospor, a oplat-
kové medaile, samozřejmě ve zlatém, 
stříbrném a bronzovém provedení.

Rozdáním cen ale sportovní aktivity 
členů svazu nekončí. Chodí dál posilo-
vat do parku, cvičí jógu, hrají kuželky 
či golf.

Helena ČERVENKOVÁ, 
členka SPCCH

Arteterapie pod 
širým nebem

V areálu TJ Viktorie Starý 
Bohumín proběhla 17. května 
akce Malování s prvky artete-
rapie. Zúčastnili se jí žáci školy 
Slezské diakonie a základní 
školy ze Starého Bohumína.
Úkolem bylo výtvarně ztvárnit 
témata »Bez čeho bychom se 
neobešli na pustém ostrově« 
a »Jak by měla vypadat ideální 
planeta Země«. Žáci společně 
ukázali, že malování podněcuje 
jejich představivost a následně 
přenesli tuto fantazii do vý-
tvarné podoby. Výsledná díla 
mnoha žáků byla velmi zají-
mavá a vystihla jejich indivi-
duální pohled na naší planetu. 

Martin DOBOŠ

KRÁTCE

Sváteční neděle 
v Záblatí

Kaple u točny v Záblatí, po-

svěcená v roce 1895, má svého 

patrona Jana Nepomuckého. 

Proto se ke cti tohoto světce 

vždy v květnu slouží v kapličce 

poutní mše. Ta letos připadla 

na neděli 14. května.

Loni poprvé přenesl farář Petr 
Smolek tento akt z kapličky pod 
širé nebe. Letos akci počasí opět 
přálo a na prostranství u pošty se 
sešlo bezmála sedmdesát lidí. Zpě-
vem bohoslužbu doprovodily scho- 
ly farností Rychvald a Nový Bohu-
mín

Sváteční den v Záblatí se vydařil 
a velké poděkování patří všem 
dobrovolníkům v čele s hlavní 
organizátorkou Barborou Vžent-
kovou.

Pavla SKOKANOVÁ

Setkání rodáků
z Nové Vsi

V zahradě Na Valech se 20. 
května konala mimořádná akce 
- setkání rodáků a občanů z No -
vé Vsi. Na programu setkání byla 
videoprojekce dobových fotogra- 
fi í, při nichž pamětníci zavzpomí-
nali do dobu minulou. K dobré 
náladě hrála místní rodinná ka-
pela Family band a samozřejmě 
nechybělo množství pochutin 
k zakousnutí.

Děkuji dobrovolným hasičům 
z Nově Vsi, kteří věnovali uspořá-
dání velmi zdařilé akce svůj vol-
ný čas. Poděkování patří také 
všem účastníkům. Dokázali jsme 
se sejít v hojném počtu a záro-
veň všichni doufáme v opaková-
ní setkání v následujících letech.

Karel GRUSZCZYK, 
za rodáky a občany Nové Vsi

Foto: Lena Labajová

Foto: Lucie SobotkováFoto: Lucie Sobotková
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Do Beskyd vyrazí děti i dospěláci
Ozdravné zážitkové tábory, pobyty dospěláků s dětmi a retro tábory pro seniory. 
Organizace Tábory v Beskydech ve spolupráci s DDM Bohumín pořádají další 
ročník letních pobytů v Horní Bečvě uprostřed Valašských Beskyd. 

Zážitkové tábory s celotáborovou hrou 
a bohatým programem probíhají v horském 

středisku Pekárny-Rališka. K dispozici zde je 
velké hřiště, klubovny, sál, venkovní bazén, 
dětské hřiště a bar. 

Účastníci se mohou těšit na plavání, lanové 
centrum, letní tubing a koloběžky. Dále je na 
programu karaoke, diskotéky, stezka odvahy, 
hledání pokladu, jízda na psím spřežení a vý-
uka jízdy na koních. 

Rodiče mohou sledovat děti každý den 
prostřednictvím fotek a videí na webu a přes 

internet jim posílat vzkazy. Další informace 
na www.taboryvbeskydech.cz. Kontakt  
724 014 649 nebo e-mail taboryvbeskydech@
email.cz.  (zel)       

Nikolas Chalkidis vítězem memoriálu
Oddíl kulturistiky Faja Bohumín uspořádal v sobotu 20. května už sedmý ročník Memoriálu 
Michala Sdukose v bench-pressu. Ve vzpírárně oddílu Bonatrans Bohumín poměřilo síly dva-
advacet závodníků. I letos organizátoři zařadili kategorii žen, jenž se staly ozdobou soutěže. 

Závodníci měli v soutěži tři 
pokusy a o pořadí rozhodoval 
takzvaný dosažený relativ, tedy 
rozdíl výkonu a tělesné hmotnos-
ti. V průběhu soutěže překonalo 

několik závodníků své osobní 
rekordy. Velkou raritou se stal 
souboj o absolutního vítěze tur-
naje mezi pětadvacetiletým Niko-
lasem Chalkidisem a šestačtyřice-

tiletým Davidem Maráškem. 
Předloni Nikolas zvítězil o dva kilo-
gramy, loni o dvacet dekagramů 
prohrál, ale letos to svému rivalo-
vi vrátil. Vyhrál opět velmi těsně, 
o pouhých 1,3 kilogramů. Vytlačil 
stejně jako jeho soupeř 180 kilo-
gramů, ale byl právě o těch 1,3 
kilogramu lehčí. Zajímavé také je, 
že silový sport přilákal nejvíce ve-
teránů, protože nejobsazenější 
byla kategorie nad 60 let. 

Na atraktivní soutěž se přišlo 
podívat asi čtyřicet diváků, mezi 
nimiž samozřejmě nechyběla pa-
tronka soutěže Věra Sdukosová se 
synem Michalem. Výkony na VII. 
ročníku Memoriálu Michala Sdu-
kose v bench-pressu byly opět na 
vynikající úrovni. K výborné at-

mosféře bezesporu přispěli také 
sponzoři soutěže, a to Bonatrans 
Group a město Bohumín. Jim také 
patří poděkování členů pořádají-
cího oddílu, kteří se spolu se zá-
vodníky zúčastnili celkového vy-
hodnocení v restauraci U Stružků.

Text a foto: Vilém ŽÁK

Kulečníkáři BC Bohumín sbírali medaile
Kulečníkový klub BC Bohumín má za sebou další vydařenou sezonu. Dařilo se družstvům 
a na mistrovstvích republiky i jednotlivcům. 

»A« družstvo ve složení Mirek 
Andrejovský, Ivo Gazdoš, Milan 
Ráček a Vladimír Stareček vybo-
jovalo v extralize druhou příčku. 
Stříbro patří klubu už potřetí v řa-
dě. Nestačil pouze na ostravský 
tým, který slaví zlatý hattrick. 
„Letošní extraligový ročník nebyl 
vůbec jednoduchý, ale i s velkou kon-
kurencí jsme se slušně poprali. Přišli 
jsme zbytečně o body kvůli kontu-
maci vyhraného zápasu s Plzní, 
což nám cestu k titulu zkompliko-
valo. Příští rok však půjdeme tvrdě 
po zlaté medaili,“ okomentoval 
výsledek Mirek Andrejovský.

Úspěch zažil i »B« tým, který 
skončil třetí v 1. třídě severomo-
ravské oblasti. Družstvo Roberta 
Andrejovského, Vaška Majew-
ského, Jana Cibulky a Pavla Szcze-
ponka obhajovalo titul, ten mu 
však unikl. Letos byla konkurence 
větší a Vítkovice s Havířovem 
o chlup lepší.

Nejcennější kov vybojovali 
na mistrovství republiky Mirek 

Andrejovský a Ivo Gazdoš. Mirek 
se účastnil mistrovství republiky 
v disciplíně kádr 52/2 v Prostě-
jově. V turnaji se utkalo šest 
hráčů a v systému každý s kaž-
dým dokázal Mirek porazit 

všechny soupeře. „Jsem strašně 
rád, že se mi po delší odmlce po-
dařilo do Bohumína opět přivézt 
zlato,“ popsal své pocity čerstvý 
mistr republiky.

Další z bohumínských hráčů 

Ivo Gazdoš reprezentoval město 
na mistrovství republiky v trojban-
du v Broumově. Ze čtyřiadvaceti 
hráčů byl nejlepší a prokázal, že 
v trojbandu patří k české elitě. 
Ivo na turnaji prohrál jediný zápas, 
a to ve skupině, pak už se vezl na 
vítězné vlně až do fi nále. Letos je to 
Ivošův už druhý úspěch. Vyhrál 
také prestižní turnaj Ponětovický 
trojband. 

V této sezoně se daří i mlad-
šímu z Andrejovských. Robert 
bojuje ve všech čtyřech disciplí-
nách v turnajích krajského pře-
boru. „Dva turnaje už jsou za 
námi, a to volná hra, kterou jsme 
pořádali v Bohumíně, a jedno-
band, který se hrál ve vítkovické 
herně. Na obou jsem dokázal po-
stoupit do fi nále, v nichž jsem ale 
podlehl bývalým mistrům repub-
liky z Havířova,“ zhodnotil své 
účinkování Robert Andrejovský. 
Stříbrné medaile ho těší, ale 
ve zbývajících turnajích by chtěl 
vybojovat aspoň jedno cenné 
zlato.

Jan CIBULKA, 
mluvčí BC Bohumín

Čerstvý mistr republiky v disciplíně kádr 52/2 Mirek Andrejovský. 
Foto: BC Bohumín

Vítězové kategorií
 ●  Do 20 let 

Radek Horváth, 145 kg 
(Faja Bohumín)

 ●  20 až 40 let 

Nikolas Chalkidis, 180 kg (Extrifi t 
Power Gym), absolutní vítěz

 ●  40 až 60 let

David Marášek, 180 kg 
(TJ Viktorie Bohumín)

 ●  Nad 60 let

Rémy Krayzel, 170 kg 
(Power Gym Krnov)

 ●  Ženy bez rozdílu věku

Denisa Turková, 40 kg 
(Viktorie Bohumín)

Tábor s fi nalisty Superstar a Hlas Česko-Slovenska 
29. července až 4. srpna nebo 12. až 19. srpna 
Rodinný minitábor s plaváním, kreativní dílnou, 
koňmi a psím spřežením 14. až 19. srpna
Retro tábor pro seniory s originálním programem 
a hostem z TV Šlágr 10. až 16. září

Foto: Ivana ZelinováFoto: Ivana Zelinová
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VZPOMÍNKY

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

6. června si připomeneme 

nedožité 85. narozeniny manžela, tatínka, 

dědečka a pradědečka, 

pana Aloise LEBKA.


Vzpomíná celá rodina.

Díky za to, čím jsi pro nás byl, 

za každý den, jenž jsi pro nás žil. 

Jak těžké je bez tebe žít, když nemá kdo potěšit.

23. května jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí

Pavla GAJDY.


Vzpomínáme v srdcích.

Manželka, dcera, syn, vnuk a Tomáš, 
Iveta, Gabriela, Lada.

Maminky neumírají, maminky jen spí, 

aby žily v myšlenkách svých dětí a blízkých.

27. března odešla 

Naděžda SZABOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají 

sestra Taťána s rodinou, 
syn Arpád s rodinou

a tvá dcera s přítelem.

Kdo tě měl rád, ten nezapomene, 

kdo tě znal, ten vzpomene.

9. června by se dožil 90 let 

Alois JANOSZOWSKI.


Vzpomínají manželka Anna, 

synové Mirek a Láďa s rodinou.

V našich vzpomínkách a srdcích zůstaneš navždy.

22. května uplynulo 8 let od úmrtí 

pana Milana TRUCLY.


S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna 

a dcera Zuzka s přítelem.

Maminky neumírají, maminky jen spí, 

aby žily v myšlenkách a srdcích svých dětí a blízkých.

Oznamujeme všem známým a přátelům, 
že nás 22. května ve věku 69 let navždy opustila 

naše milovaná maminka, babička a tchyně, 
paní Dagmar KOZÁKOVÁ.

S bolestí v srdci vzpomínají a nikdy nezapomenou 
synové Daniel, Václav a Aleš, 

snachy Drahuška, Vlaďka a Elen
a vnoučata Lenka, Václav, Daniel, Vojtěch a Natálka.

Kdo tě znal, ten si vzpomeneme, 

kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

13. června by se dožil 80 let 
pan Bohuš GAJAR

a 24. ledna jsme si připomněli 
13. výročí jeho úmrtí.


S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a dcery s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.

3. června vzpomeneme nedožitých 90 let 
mého milovaného manžela, 

pana Ladislava PEKÁRKA.


S úctou a láskou stále vzpomíná 

manželka s rodinou.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuji.

30. května jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Ladislava ŠEVČÍKA,
který by 6. července oslavil 70. narozeniny.


S úctou a láskou vzpomínají manželka Zdeňka, 

dcery Ivona, Pavla a syn David 
s rodinami.

Odešel náhle, bez slůvka rozloučení. 

Tak náhle, že je to těžko k uvěření.

13. června vzpomeneme 5. smutné výročí 
tragického úmrtí našeho milovaného syna, 

vnuka a bratra 

Vojtěcha SOSNY.
Zároveň jsme si 29. března připomněli 

jeho nedožité 21. narozeniny.
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

4. června by oslavil 70. narozeniny

pan Jiří GAJ.


Zároveň jsme si 19. března připomněli 

2. výročí jeho úmrtí.

S láskou a úctou vzpomíná manželka 

a dcery s rodinami.

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 
(2 fotografi e, případně delší text)

CENY INZERCE
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
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 ●Řádkovou inzerci můžete podávat 
také on-line na internetových strán-
kách www.bohumin.cz v sekci inzerce.

BLAHOPŘÁNÍ

3. června oslaví své životní jubileum 70 let

pan Karel DZIEŽA.


Do dalších let mu přejeme vše nejlepší, 

pevné zdraví, hodně štěstí, 
spokojenosti a radosti.

Dcera Lenka s manželem Jirkou, 
vnuk Lukáš s přítelkyní, 

vnučka Zuzka s přítelem.

12. června oslaví krásné životní jubileum 
70 let 

paní Věra OLSZEWSKÁ.


Do dalších let jí všechno nejlepší, 

hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti 
přeje manžel Josef, 

dcera Lenka s rodinou, 
sestry Jarmila a Ema s rodinami.

REALITY

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

 ● 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.

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

 ● Koupím byt v Bohumíně.   
736 228 883.

 ● Koupím malý stavební poze-
mek v okolí Bohumína.  604 
107 708.
SLUŽBY

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

INZERCE
 ● Čištění koberců, sedacích sou-

prav, tepování mokrou cestou 
Kärcher, levně.  724 088 643. 
Web: www.cistyautointerier.cz.

 ● Zveme Vás do nově otevřeného 
butiku Sambario moda s dám-
skou módou. Nabízíme trendy 
oblečení, ležérní i zajímavý módní 
styl ve všech velikostech. Najdete 
nás naproti City cafe. Těšíme se 
na Vás. Sambario moda.
RŮZNÉ

 ● Prodej krmiva pro zvířata, 
osiv, hnojiv a postřiků, medu z 
Jeseníků, včelařských a rybář-
ských 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.

(Pokračování z minulého čísla)

Při cestování po dálnici A-8 
doporučujeme u městečka Pesués 
odbočit na silnici CA181, která 
nás dovede k dalšímu skvostu 
španělské přírody – jeskyni El 
Soplao. Tu se podařilo objevit při 
dobývání stříbrných rud v horách 
nad městečkem La Cotera. Malá 
část jeskyně je turisticky zpřístup-
něná. Je vytvořena v dolomitech 
a je na stropech a stěnách bohatě 
vyplněná aragonitovými a helik-
titovými formami, jaké v našich 
jeskyních neuvidíte. Bohatství 
tvarů a množství krystalů řadí El 
Soplao ke světovým unikátům. 

Pokud chceme na naší planetě 
spatřit měsíční krajinu, bude 
dalším cílem přírodní park a bio-
sférická rezervace Las Bardenas 
Reales de Navarra. Toto území 
o rozloze 42 000 hektarů se nachá-
zí v jihovýchodní části Navarry 
nedaleko města Tudela. Z pobřeží 
Atlantiku je to do této oblasti asi 
200 kilometrů a k cestě můžeme 
použít jak placenou dálnici A-68, 
nebo se vydat po velmi kvalitních 
neplacených silnicích, které větši-
nou vedou mimo města a vesnice. 

Chceme-li projet celým územím 
parku (neboť jím vede prašná, ale 
dobře sjízdná silnice), můžeme 
začít u informačního centra, ke 
kterému nás dovede asfaltová cesta 
z městečka Arguedas. V infocentru 
obdržíme i mapku, na které jsou 
vyznačeny přístupné komunikace. 
Území celého národního parku 
je složené z vrstev sádrovců, pís-
kovců a hlín, ve kterých zvětrávací 
a erozní procesy vytvořily bizarní 
krajinu roklin, kaňonů, tabulo-

vých vrchů, skalních hřibů. Vše 
připomíná krajinu jiné planety. 
Proto se zde také  natáčely exteri-
éry k mnoha fi lmům.

První zastávkou všech návštěv-
níků je skalní útvar Castildetierra, 
který je symbolem parku. Pak mů-
žeme automobilem pokračovat 
oblastí Bardena Blanca, tedy bílou 
krajinou, vytvořenou ze sádrovco-
vých substrátů a stepní vegetace. 
Z prašné terénní silnice můžeme 
vyrážet do roklin a údolí mezi 
stolovými vrcholy s členitými, 
hluboce rozbrázděnými svahy. Po 
obou stranách cesty je množství 
klikatých roklin. Vznikly v hlí-
nách v době silných dešťů.

Cesta směřuje k severu parku 
k otevřené zděné úschovně s krbem. 
Místo se nazývá El Paso. Odtud 
ještě pokračuje hliněná cesta na 
silnici NA112, nedaleko města 
Carcastillo. 

Druhou oblastí v národním par-
ku je Bardenas La Negra. Podle 
mapy do ní vede několik cest. Ne-
doporučujeme ale odbočku ze 
silnice A-125 k vrcholku Sancho 

Aragonitové formy v jeskyni El Soplao. Část jeskyně  je turisticky zpřístupněná

Skalní útvar Castildetierra v přírodním parku Las Bardenas Reales. 
Foto: Orcus Bohumín

Abarka, neboť pojedete skoro 30 ki- 
lometrů po kamenité horské cestě 
a nic neuvidíte. Mnohem výhod-
nější je silnice z vesnice Fustiňana 
vedoucí mezi stolové vyvýšeniny. 
K návštěvě Las Bardenas Reales 
nejsou vhodné letní měsíce, neboť 
zde teplota dosahuje 40° C.

(Pokračování příště)

Za přírodními krásami severního Španělska (3)
ZE ZÁPISKŮ EXPEDICE SPELEOLOGICKÉHO KLUBU ORCUS BOHUMÍN 
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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

Pomohli psím nalezencům
Nové bydlení, kvalitní krmení i prevenci proti parazitům dostali 
obyvatelé městského psího útulku v Šunychlu. Radnice naváza-
la spolupráci s nadačním fondem Pes v nouzi, který sponzoroval 
nákup potřeb pro opuštěná zvířata za téměř 70 tisíc.

Do provozu útulku město ročně 
investuje zhruba 600 tisíc. Denní ná-
klady na pobyt psa činí sto korun, 
ročně útulkem projde na 120 hafanů. 
Dar nadačního fondu nyní posloužil 
k nákupu pěti psích kotců, dvaceti 
pytlů krmiva a dvaceti očkovacích 
látek. „Plánujeme, že se zapojíme i do 
projektu nadačního fondu Psí přání – 
mističky. Lidé si podle fotky vyberou 
konkrétního pejska a budou mu moci 
prostřednictvím webu poslat peníze. 
Při dosažení hranice tří tisíc korun nám 
fond nakoupí krmivo za zvýhodněnou 
cenu a zdarma nám jej do útulku přiveze,“ 
vysvětlil Tomáš Průšek z bohumínské 
radnice. 

Lidé mohou i nadále posílat pří-
spěvky prostřednictvím městského 

konta zřízeného právě na pomoc 
psům z bohumínského útulku. Číslo 
konta je 19-1721638359/0800, varia-
bilní symbol 201014. Zájemci mohou 
také prostřednictvím webu www.
hladovypes.cz koupit pejskům krmivo, 
stačí objednat pod kódem BOHU2017.

Podpořit útulek je ale možné také 
jinak než penězi. Každou neděli od-
poledne za příznivého počasí mohou 
zájemci vyvenčit některého z nale-
zenců. Pokud si některého z pejsků 
osvojí nový majitel, zaplatí symbolic-
kou stovku a je na dva roky osvobo-
zen od poplatku ze psa. Aktuálně 
čeká v šunychelském útulku na nový 
domov pětadvacet čtyřnohých 
přátel. 

Lucie KOLKOVÁ

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
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� DATOVÁNÍ LYŽAŘSKÁ
VĚTROVKA

ŽÁDNÁ
VĚC

POHONNÁ
SMĚS HERNY � SILNÝ

PROVAZ KLEKÁNÍ TRANS-
PORT ZÁCHVĚVY � DĚTSKÁ

HRAČKA

ODPORO-
VACÍ

SPOJKA
NEODÍVAT TAŽNÁ

TYČ
PŘED-
LOŽKA

DOMÁCKY
DANIEL

NEOBDĚ-
LANÝ

POZEMEK

ITALSKÉ
MĚSTO

ŽENSKÉ
JMÉNO

ST. ZNAČKA
ŽILETEK

DIETLOVA
HRDINKA

VAZKÉ
KAPALINY
ŠPAN. EX-
KRÁLOVNA

ZAČÁTEK
TAJENKY VODNÍK

SLOVEN-
SKY

„JAKÉ”

SETINA
HEKTARU

LINOLEUM
(HOV.)

ŘEZACÍ
NÁSTROJ

FRANC.
HEREC

MOŘSKÁ
RYBA

CITOSL.
POCHOPENÍ

ZNAČKA
HLINÍKU

KOZEL
(NÁŘ.)

TU MÁŠ
DĚTSKÝ

POZDRAV

SUROVINA
NEJPRVE

ÚTOK
SLOVEN.

„NABÍDKA”

SKUPINA
JEZDCŮ

NA
KONÍCH

ANGLICKY
„LOĎSTVO”

DRAVEC

PLISOVÁNÍ
SEVERSKÝ
SKŘÍTEK

� LYŽAŘSKÝ
POZDRAV

POPĚVEK
SESTRA
MARTHY

KRÁTKÉ
KABÁTY

VOJENSKÁ
FORMACE

ZNAČKA
MOUKY

CIZÍ ŽEN-
SKÉ JMÉNO

TÖPFEROVY
INICIÁLY
CHVOST

VOZIDLA

STOVKY
HEZKÁ

VÝŠE NEŽ

HUDEBNÍ
STYL

PALACHO-
VO JMÉNO

ZNAČKA
RADIA

LETADLO
(DĚT.)

INICIÁLY
HERCE
EFFY

KONEC
TAJENKY

PŘED-
LOŽKA

OSLOVO-
VAT
„ON”

ZNAČKA
LYŽÍ OKORÁVAT

RAKOUSKÝ
PILOT

F1

JMÉNO
HEREČKY
SYSLOVÉ

TROPICKÁ
DŘEVINA

ARABSKÁ MOUDROST: POMŮCKA: ETNO, ETOL, NAVY, OTR.

To, co si nepřeješ, nepřej druhému.

KAM V BOHUMÍNĚ?
 ● 10.6. od 14 hodin DOPRAVNÍ 

ODPOLEDNE PRO DĚTI. Vyproš-
ťování osoby z auta, simulátor 
nárazu, stříkání hasičskou hadicí, 
opilecké či únavové brýle. Ani-
mační program na pódiu, diva-
delní pohádka, soutěže a hry. 
Hobbypark, vstupné zdarma.

AKCE V KINĚ K3 

Studentská 781 596 012 124
www.k3bohumin.cz

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

On-line rezervace vstupenek 

na webu www.k3bohumin.cz.          
 ● 1.6. a 3.6. v 19 hodin WON-

DER WOMAN. Film USA (Komiks 
/ Válečný), 2017, dabing, pří-
stupný od 12 let, 141 minut. 1.6. 
ve 2D za 110 Kč.; 3.6. ve 3D za 
130 Kč.

 ● 3.6. v 16 hodin HOTEL TRAN-
SYLVÁNIE 2. Animovaný film 
USA (Rodinná komedie), 2015, 
dabing, přístupný, 90 minut, 30 
Kč.

 ● 4.6. v 19 hodin Z PAŘÍŽE DO 
PAŘÍŽE. Film Francie (Válečné 
drama), 2017, dabing, přístup-
ný, 110 minut, 110 Kč.

 ● 8.6. a 9.6. v 19 hodin MUMIE. 
Film USA (Akční / Dobrodruž-
ný), 2017, přístupný od 12 let, 

115 minut. 8.6. ve 3D s titulky 
za 150 Kč; 9.6. ve 2D s dabin-
gem za 130 Kč.

 ● 10.6. v 19 hodin a 11.6. v 16 
hodin PIRÁTI Z KARIBIKU: SALA-
ZAROVA POMSTA. Film USA 
(Dobrodružný), 2017, dabing, 
přístupný, 129 minut. 10.6. ve  
3D za 130 Kč; 11.6. ve 2D za 
110 Kč.

 ● 11.6. v 19 hodin SMRTIHLAV/
HHhH. Film Velká Británie, Fran-
cie (Válečný), 2017, titulky, pří-
stupný od 12 let, 119 minut, 110 
Kč.

 ● 16.6. a 17.6. v 19 hodin EX-
TRÉMNÍ RYCHLOST. Film Francie 
(Akční), 2017, titulky, přístupný 
od 12 let, 94 minut, 110 Kč.

 ● 17.6. a 18.6. v 10 hodin AUTA 
3. Animovaný fi lm USA (Rodin-
ná komedie), 2017, dabing, pří-
stupný, 100 minut. 17.6. ve 3D 
za 140 Kč; 18.6. ve 2D za 120 Kč.

 ● 18.6. v 19 hodin POBŘEŽNÍ 
HLÍDKA. Film USA (Komedie), 
2017, titulky, přístupný od 15 
let, 119 minut, 120 Kč.

PRO DĚTI

 ● 1.6. v 16 hodin a 3.6. v 10 ho-
din PAT A MAT VE FILMU. Loutko-
vé večerníčky, deset dílů s oblí-
benými nešiky. Sál kina, 30 Kč.

 ● 4.6. v 16 hodin HODNÝ DINO-
SAURUS. Animovaný film pro 
děti, dabing, 101 minut, 30 Kč.

 ● 11.6. v 10 hodin KRYSÁCI 
A ZTRACENÝ LUDVÍK. Divadelní 
představení pro děti, hraje Di-
vadlo D5. Sál kina, 80 Kč.

DIVADLO

 ● 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.

 ● 2.6., 9.6. a 16.6. v 15–17 
hodin DESKOVKY S TERKOU. 
Kroužek hráčů deskových her 
s vyprávěním příběhů.

 ● 5.6. až 9.6. (mimo středu) ve 
13–17 hodin BARBIE A MAŠINKY. 
Čítárna, herna, výtvarná dílna.

 ● 12.6. až 16.6 (mimo středu) 
ve 13–17 hodin BALETKA A IN-
DIÁNSKÁ ČELENKA. Výtvarná 
dílna pro děti, které rády vyrábí 
z papíru. Dětské odd. Nový Bo-
humín a Knihovna Skřečoň. 
13.6. a 16.6. také knihovna Starý 
Bohumín. 

OSTATNÍ AKCE

 ● 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 
Zeleným dubem.

MARYŠKA 

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

maryska.cz,  776 577 722
 ● 8.6. v 17 hodin FINÁLE RO-

MÁNU PSANÉHO ŽIVOTEM. 
Autorský večer s Helenou Čer-
venkovou a kytarovým dopro-
vodem Oty Maňáka. 

 ● Každou středu v 15 hodin 
KROJE V MARYŠCE. Vlastivědně
–etnografický klub, který se 
věnuje tradici bohumínského 
kroje.

SPORT

FOTBAL

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

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

 ● 10.6. v 17.30 hodin SLOVAN 
ZÁBLATÍ – SLOVAN HAVÍŘOV. 

 ● 17.6. ve 14 hodin FK BOSPOR 
– TJ SOKOL FRYČOVICE. (dorost).

 ● 18.6. v 17 hodin FK BOSPOR 
– SOKOL KOBEŘICE.

CVIČENÍ

 ● JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA 
– SPINÁLNÍ JÓGA. V pondělí 
a středu v 19 hodin; STEP AERO-
BIK ve středu v 19 hodin; KRU-

HOVÝ TRÉNING  v pondělí od 19 
hodin; INDOOR CYCLING od 
pondělí do pátku v 18 hodin, ve 
středu v 17 hodin, v sobotu v 10 
hodin; FORMOVÁNÍ POSTAVY 
v úterý a ve čtvrtek v 19.15 ho-
din, ve středu v 9 hodin; KURZ 
BADMINTONU v úterý a ve čtvr-
tek v 17 hodin; SPORTCENTRUM 
BĚHÁ v pondělí a ve středu v 18 
hodin. Sportcentrum Bohumín, 
www.sportcentrum-bohumin.
cz, rezervace 731 905 040 
(jóga), 724 556 557 (ostatní). 

SPORTOVNÍ HALA

sportovni-hala@bospor.info
 734 788 668

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.

 ● 3.6. od 9 hodin PÉTANQUE 
TURNAJ PRO VEŘEJNOST.

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 1. 6. do 18.6.

Programy také na 
www.bohumin.cz 

a www.k3bohumin.cz
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Příroda Bohumínska – motýli (199)

Bělásek řepkový
(Pieris napi)

Z čeledi běláskovitých se na Bo-
humínsku kromě běláska řepko-
vého vyskytuje ještě pět dalších 
druhů bělásků (Reálův, zelný, ře-
pový, rezedkový, řeřichový) a pět 
druhů žluťásků (čičorečkový, jižní, 
čilimníkový, tolicový, řešetlákový). 

Bělásek řepkový obývá celou Evro-
pu kromě polárních oblastí a nejvyš-
ších horských poloh. Vyskytuje se 
v otevřené krajině, především na 
vlhčích místech, loukách, zahradách 
a na křovinatých stráních. V Česku je 
běžným druhem a mívá zde zpravidla 
dvě generace (březen–květen, červe-
nec–srpen), v teplých letech ještě 
třetí generaci v září a říjnu. Housenky 
se objevují od dubna do září a živí se 
listy různých brukvovitých rostlin 
(brukev, česnáček, hulevník, huseník, 
měsíčnice, potočnice, rýt, řeřišnice). 
Samci (na snímku) mají žlutý rub kří-
del. Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Využíváte E-info? 
Chcete mít podrobný a perfektní pře-

hled o tom, co se děje v Bohumíně? Při-
dejte se k 2 500 lidem, kteří využívají služ- 
bu E-info. Stačí se zaregistrovat a už vám 
nic neuteče. Více na www.bohumin.cz, 
sekce Zpravodajství, rubrika E-info. (jiro)

Platnost dokladů 
Blíží se čas dovolených a s tím souvisí 

cesty do zahraničí. Odjezd však může 
zhatit neplatný cestovní doklad - občan-
ský průkaz pro cesty do zemí Evropské 
unie nebo cestovní pas, který platí po 
celém světě. Před cestou je proto vhod-
né platnost dokladů zkontrolovat. 
A nezapomeňte také na své děti, které 
bez platných dokladů nemohou do 
zahraničí vycestovat.  (por)

Včelaři ve škole
Včelaři z Bartošovic navštívili 11. květ-

na žáky školy Slezské diakonie ve Starém 
Bohumíně. Poutavé vyprávění o včelách 
se všem moc líbilo. Zásluhu na tom měla 
dlouholetá včelařka a zároveň učitelka 
Lenka Procházková a žáci bartošovické 
školy Lucka, Kuba a Ráďa. Včelaři s sebou 
přivezli speciální prosklený úl, v němž 
žáci viděli včely při práci. Přednáška byla 
tak zajímavá, že škola přijala pozvání k pro-
hlídce včelnice v Bartošovicích, kterou roz-
šíří o návštěvu záchranné stanice zvířat. 
Děkujeme za velmi zdařilou akci všem, 
kteří se o ni zasloužili. Martin DOBOŠ

KRÁTCE

Vlaky, vláčky, železnice
Modely vláčků, dobové jízdenky, nástěnné textilní obrazy 
s motivy železnice. Výstava v klubovně spolku Přátel 
bohumínské historie návštěvníkům ukazuje minulý 
i současný svět kolejí. V domě U Rytíře na starobohumínském 
náměstí je k vidění do konce července.

Výstava je příspěvkem k letošní-
mu 170. výročí prvního příjezdu 
vlaku do Bohumína. Exponátům 
dominují miniaturní, a přitom 
funkční modely lokomotiv, vago-

nů i nádraží. Koníček se mnohdy 
předává z generace na generaci. 
„Vystavené modely zapůjčili vášniví 
sběratelé, lidé spojení se železnicí 
i ti, kterým jsou miniatury zkrátka 

sympatické. Mezi ně patří i místo-
starosta Bohumína Lumír Macura, 
který část své sbírky pro výstavu 
také zapůjčil,“ uvedla autorka vý-
stavy Doris Starzyková.

K zajímavostem patří sbírka 
Marka Kováče ze slovenské Tur-
zovky. Do Starého Bohumína za-
půjčil modely vláčků, včetně těch 
nejnovějších typů, a také nástěn-
né textilní obrazy. „S Markem 
jsme se spojili prostřednictvím so-
ciálních sítí. Pracuje u dráhy jako 
průvodčí a vlakvedoucí, nástěnné 
textilní obrazy jsou jeho velkým 
koníčkem. Vyrábí je s maminkou. 
Největší, u nás vystavený obraz, 
měří skoro dva metry a vznikal 
téměř rok,“ dodala Starzyková.

Výstava »Vlaky, vláčky, želez-
nice« je ve Starém Bohumíně 
k vidění vždy v úterý a v pátek od 
15 do 17 hodin. Lukáš KANIA

Každé zboží si najde svého kupce, praví známé rčení. Při 
pohledu na některé exponáty, které byly k vidění 14. května 
na bývalém hraničním přechodu Bohumín-Chałupki, by se 
o něm ale dalo pochybovat. Ovšem i veteš, z půdy či kůlny 
vysmýkané haraburdí, to vše zkrátka na bleší 
trh patří. A ten místní je vyhlášený.

Na bleším trhu od každého něco

Jarmark na hranici se koná dva-
krát ročně. A nenechá si jej ujít 
žádný starožitník či sběratel 
různorodých cetek. Na trhu jsou 
k vidění opravdu unikátní kousky, 
historický nábytek, porcelán, stará 
rádia, gramofony či fotoaparáty. 
Nechybí ani sbírky mincí, cíno-
vých vojáčků či populárních vo-
jenských artefaktů. Je tu od každé-
ho něco, a tak nikoho nepřekvapí, 
že na jednom pultíku narazí na 
svazek německých válečných bro-
žur se svastikou a o pár kroků dál 

na obří obraz vůdce Stalina. To 
v lepším případě. V horším jsou to 
zrezivělé a zdeformované visací 
zámky, klíče, plechovky a další 
haraburdí, které by si koupil jen 
skutečný vetešnický masochista.

V jarním termínu provází Jar-
mark na hranici navíc slavnosti 
v zámeckém parku v Chałupkách. 
Letos byly k vidění rytířské soubo-
je, ukázky starých řemesel, střel-
ba z luku. Návštěvníci si mohli 
poslechnout koncertní vystoupení, 

vychutnat degustaci středověkých 
pokrmů nebo zhlédnout výstavu 
»Po stopách společné polsko-
české historie«.  (tch)
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